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جدول المحتويات

مقدمة
 سينين فلورنسا )Senén Florensa) المدير العام، المعهد األوروبي 

9   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (IEMed( للبحر األبيض المتوسط

منظورات
13   . . . . . . . . . (Catherine Ashton) دول البحر المتوسط، أولوية مطلقة ألوروبا، كاثرين أشتون

مفاتيح

جهات فاعلة جديدة في السياسات المتوسطية
 السياسة الخارجية األمريكية تجاه المغرب العربي: الحاجة إلى بداية جديدة، 

17   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Stuart Eizenstat) ستيورت إي آيزينستات
تأثير الصين على منطقة البحر المتوسط

23   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Eugenio Bregolat Obiols) إيوخينيو بريغوالت أوبيولس
 التأثير السياسي اإليراني على المنطقة األورومتوسطية، 

28   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Anoushiravan Ehteshami) أنوشيروان إحتشامي

األزمة االقتصادية
 تأثير األزمة االقتصادية على التوظيف في منطقة البحر المتوسط: قصة ساحلين،

34   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Zafiris Tzannatos) زافيريس تزاناتوس
41   . . . . . . . . . . . . . األزمة االقتصادية واالستثمارات في المنطقة العربية، عبد اللطيف يوسف الحمد
47 أثر األزمة المالية العالمية على االقتصاد الفلسطيني، محمود ك. الجعفري . . . . . . . . . . . . . . . .  

الشرق األوسط
 إسرائيل ‒ فلسطين 2009: الحرب وسياسة األحادية ومحاولة تجديد المفاوضات، 

52   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Yossi Alpher) يوسي ألفر
56   . . . . . . . (Antoni Segura) الصراع في الشرق األوسط وتأثيره على المتوسط، أنتوني سيغورا

االتحاد من أجل المتوسط
61   . . . . . . . . (Senén Florensa) االتحاد من أجل المتوسط: تحديات وطموحات، سينين فلورنسا
71   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدول العربية واالتحاد من أجل المتوسط، جمال عبد الجواد سلطان

ملف: سياسات االندماج األورومتوسطية: منطقة التجارة الحرة األورومتوسطية )2010(:
منطقة التجارة الحرة األورومتوسطية )2010(

 االندماج االقتصادي في البحر األبيض المتوسط: ما وراء منطقة التجارة الحرة 2010، 
77   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Iván Martín) إيبان مارتين
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 منطقة التجارة الحرة وسيلة للتكامل المتوسطي: حالة اتفاقيات الشراكة للبلدان الموقعة على اتفاقية 
83 أغادير مع االتحاد األوروبي، أحمد فاروق غنيم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
88   . . . . (Gonzalo Escribano) متجهات وقطاعات لالندماج األورومتوسطي، غونثالو إسكريبانو
94   . . . . . . . . . . . . . (Andreu Bassols) االندماج االقتصادي األورومتوسطي، أندريو باسولس

 البحر األبيض المتوسط بين العولمة والعولمة المضادة وإعادة العولمة، 
98   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Henri Regnault) هنري رينول

السياسات المشتركة فقط هي التي قد تضفى طموحاً استراتيجياً على حوض المتوسط،

 

106   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Pierre Beckouche) بيير بيكوش
112   . . . . . . (CREMed) االندماج التجاري األورومتوسطي وعالقته بمسارات تحرير التجارة، كريميد
120   . . . . . . . . . . . . . .(Mats Karlsson) االستعانة بالدليل لسد الفجوات الواهية، ماتس كارلسون
125 مشاريع التكامل اإلقليمي جنوب – جنوب: أقلمة متعددة األشكال، العربي الجعيدي . . . . . . . . . . . .  

نظرة شاملة: عام البحر المتوسط

الشراكة األورومتوسطية
 الدراسة االستقصائية األورومتوسطية للخبراء والجهات الفاعلة لعام 2009: ماذا تخبرنا 

 (Erwan Lannon) عن حاضر الشراكة األورومتوسطية ومستقبلها؟، إروان النون 
131   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Iván Martín) وإيبان مارتين

 روابط الشراكة األورومتوسطية بالشراكة الشرقية ومبادرة البحر األسود، 
139   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Dimitrios Triantaphyllou) ديمتريوس تريانتافيللو

 بلدان غرب البلقان وعملية برشلونة: االتحاد من أجل المتوسط، 
144   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Dimitar Bechev) ديميتار بيشيف

األمن
 االتصال والتعاون بين حلف شمال األطلسي والبلدان المتوسطية عبر الحوار المتوسطي، 

147   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Nicola de Santis) نيكوال دي سانتيس
152   . . . . . . .(Niklas Bremberg) الحماية المدنية: البعد الجديد لألمن المتوسطي، نيكالس بريمبرغ

تجربة قوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان )UNIFIL( في عام 2009،
157   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Timur Goksel) تيمور غوكسل

السياسة المتوسطية
أوروبا 

 التطلعات إلى جمع الشمل القبرصي في عام 2010؟، 
160   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Maria Hadjipavlou) ماريا هادجيبافلو

 أوروبا ما بعد معاهدة لشبونة: بعض التأمالت حول األثر المؤسسي لبعض االبتكارات،
165   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Blanca Vilà) بالنكا بيال

 السياسة المتوسطية لالتحاد األوروبي أمام اختبار التراجعات الهوياتية والوطنية،
170   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Jean-Robert Henry) جون روبير هنري

المغرب
 المغرب: 10 سنوات من حكم الملك محمد السادس 

178   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Bernabé López García) برنابيه لوبيث غارثيا
 موريتانيا: استعراض أهم األحداث في عام 2009، انتصار فقير 

183   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Christopher Boucek) والدكتور كريستوفر بوسيك
189   . . . . . . . . . . . . . . (Luis Martínez) موقف الجزائر من التكامل المتوسطي، لويس مارتينيث

الشرق األوسط
193   . . . . . . . . . . . . . . . (Mario Sznajder) انتخابات عام 2009 في إسرائيل، ماريو سزنايدر
198   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Elias Samo) سوريا: نظرة عامة على الموقف، إلياس سامو
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202   . . . . . . . . . . . . .  (Mariona Rico) المياه في الشرق األوسط: الحاجة للتعاون، ماريونا ريكو

تركيا والبلقان
 تركيا في عام 2009، عولمة نشطة بالخارج، استقطاب محلي بالداخل، 

207   . . . . . . . . . . . . (Tuba Kancı) وتوبا كانتشي (E. Fuat Keyman) إيمن فوات كيمان
 (Nilgün Arısan) موقف المفاوضات التركية األوروبية، نيلغون أريسان 

211   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Atila Eralp) وأتيال إرالب
 (Bulent Aras) تركيا وأرمينيا: مواجهة تحدي الفرصة التاريخية، بولنت أراس 

217   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ali Sarikaya) وعلي ساريكايا
،(EU( كرواتيا: التطور السياسي والعالقات مع االتحاد األوروبي 

223   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Visnja Samardzija) فيسنيا سمردتسيا
 العشرون سنة الموالية لنهاية عالم القطبين: تفكك يوغوسالفيا، نموذج أم استثناء؟ 

228   . . . . . . . . . . . . . . . (Olinta López) وأولينتا لوبيث (Pere Vilanova) بيري بيالنوبا

االقتصاد واإلقليم
الهيكل اإلنتاجي وسوق العمل

 المخطط الشمسي األورومتوسطي: الفرص والحدود لالندماج والتنمية، 
 (José María Quemada) خوصي ماريا مارين كيمادا 

233   . . . . . . . . . . . . . . . .(Gonzalo Escribano Francés) وغونثالو إسكريبانو فرانثيس
 (MENA( الشراكات بين القطاعين العام والخاص بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

 في أوقات األزمات: االتجاهات الحالية الخاصة بمشاركة القطاع الخاص وتقييم سياسة الشراكة 
236   . . . . . . . . . (Alexander Böhmer) بين القطاعين العام والخاص بالمنطقة، الكسندر بومير

العالقات التجارية
239   . . . . . . . . . منطقة التجارة الحرة تونس ‒ االتحاد األوروبي بعد ُمضي 14 عاماً، المنجي بو غزالة

 (Clive George) آثار االتفاقية التجارية المقترحة بين االتحاد األوروبي وليبيا، كليف جورج 
245   . . . . . . . . . . . . . . (Dan Prudhomme) ودان برودوم (Oliver Miles) وأوليفر مايلز

التنمية المستدامة
 أثر التغير المناخي على األمن الغذائي في حوض البحر المتوسط، 

250   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Francisco Mombiela) فرانثيسكو مومبييال
 التلوث البري للبحر المتوسط: الوضع الحالي والتطلعات، 

254   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Francesco Saverio Civili) فرانشيسكو سافيريو سيفيلي
اإلقليم والنقل

ية والبحرية في حوض البحر المتوسط،  لمحة عامة عن البنى التحتية البرِّ

 

259   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Florent Laroche) فلوران الروش
 الالمركزية والحوكمة المحلية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 

266   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Sylvia I. Bergh) سيلفيا إ. بيرغ

الثقافة والمجتمع
التنمية والتعاون

 التعليم العالي والتعاون العلمي في منطقة البحر المتوسط: دور الجامعة األورومتوسطية، 
273   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Joseph Mifsud) جوزيف مفسود
279 حقوق المرأة في المغرب: التاريخ والمستقبل، حياة زيراري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

الهجرة
 األزمة المالية وأثرها على الهجرة وتشغيل المهاجرين، جون كريستوف دومون 

285   . . . . . (Jean-Pierre Garson) وجون بيير غارسون (Jean-Christophe Dumont)
291   . . . . . . . . (Xavier Aragall) إدارة الحدود والهجرة في البحر األبيض المتوسط، شابيير أراغال
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الحوار الثقافي
295   . . . . . . . . . . . . مؤسسة "أنا ليند" في عام 2009 وانطالق في مسار جديد، آسيا بن صالح علوي
301 أوباما: من جامعة القاهرة إلى مافي مرمرة، رندة عشماوي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

مالحق

305 الخرائط                                                                                                                 

التسلسل الزمني
321 التسلسل الزمني للصراعات الرئيسية والتطورات السياسية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
355 التسلسل الزمني للصراع اإلسرائيلي ‒ الفلسطيني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
366 التسلسل الزمني لعملية برشلونة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
379 مبادرات أخرى للتعاون في منطقة البحر األبيض المتوسط . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

386 المرصد االنتخابي المتوسطي                                                                                        

التعاون في البحر األبيض المتوسط
389 تعاون االتحاد األوروبي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
393 التعاون اإلسباني في البحر األبيض المتوسط . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

395 الهجرة في البحر األبيض المتوسط                                                                                  

397 اتفاقيات الشراكة األورومتوسطية                                                                                   

399 توقيع المعاهدات المتعددة األطراف                                                                                  

401 البحر األبيض المتوسط باألرقام                                                                                      

429 التعاريف                                                                                                               

436 قائمة المنظمات التي تمت استشارتها من أجل إنجاز الجداول والرسوم البيانية والخرائط                     

438 رموز واختصارات                                                                                                    

441 فهرس اإلطارات                                                                                                       

442 فهرس الجداول                                                                                                        

444 فهرس األشكال                                                                                                        

446 فهرس الخرائط                                                                                                        

447 المؤلفون                                                                                                               
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)Senén Florensa( سينين فلورنسا
العام  المدير 

المعهد األوروبي للبحر األبيض المتوسط )IEMed(، برشلونة

يسوده  دولي  بمناخ  األخيرة  األشهر  أحداث  تأثرت 
الهادفة الستقرار مشروع  اآلمال،  تُترجم  فلم  التوتر. 
السالم وال تلك الداعية ألخذ خطوة جديدة في العالقات 
إلى  المتوسط،  أجل  من  االتحاد  مع  األورومتوسطية 
لجانب  ا وعلى  لتوقعات.  ا لمستوى  ترقى  ئج  نتا
االقتصادي، رأينا أيضاً كيف امتدت واستفحلت األزمة 
االقتصادية، التي بدأت في عام 2008، وبلغت أشدها 

في عام 2009.
وقد شكلت تطورات األحداث هذه الفيصل في اختيار 
للمتوسط.  السنوي  التقرير  لهذا  الحيوية  الموضوعات 
السابقة،  الستة  التقارير  في  المتبع  النهج  نفس  وعلى 
وتحليل  مالحظة  هو  الطبعة  هذه  في  الهدف  أن  نجد 

ونقل أبرز األحداث في المنطقة.
التي  وتناولت وجهات نظرعديدة األزمة االقتصادية، 
االقتصادي،  المجال  في  أهمية  األكثر  العنوان  تعتبر 
وذلك من حيث تأثيرها على عاملين شديدي الحساسية 
في منطقة المتوسط وهما العمل واالستثمارات. وعلى 
المنطقة  قدرة  العامالن  هذان  سيحدد  الطويل  المدى 
دول  على  مختلفة  بمعدالت  أثرت  أزمة  تجاوز  على 
جهداً  الكل  من  سيتطلب  األمرالذي  وهو  المتوسط، 

لتجاوزها. كبيراً 
بالمقام األول في  الشرق األوسط  الوضع في  ويحتفظ 
لسنوي  ا تقريرنا  وفي  لدولي،  ا م  االهتما ئمة   قا
الشعور  االهتمام  هذا  مع  ترافق  ولألسف،   كذلك. 
ع  للصرا حل  لى  إ لوصول  ا بة  صعو يد  ا بتز
لداخلي  ا لتعنت  ا بسبب  لفلسطيني،  ا ئيلي ‒  اإلسرا

للطرفين وأيضاً بسبب عدم قدرة المجتمع الدولي على 
للمباحثات. إيجاد سبل أخرى 

وتسبب الجمود في التقدم إليجاد حل لهذا الوضع في 
المتوسط.  أجل  من  لالتحاد  المؤسسي  التوسع  تأخير 
وقد تناولنا هذا األمر بالدراسة من بين الموضوعات 
الرغم من  السنوي. وعلى  التقرير  في  األكثر حيوية 
الهادفة إلنشاء  الخجولة،  الخطوات  فإن  الصعوبات، 
الشراكة  المتوسط وهيكل  أجل  االتحاد من  مؤسسات 
األورومتوسطية والبرامج واالجتماعات والمؤتمرات 
الداعم  تعتبر  والتي  والشبكات...  بالقطاعات  الخاصة 
للعالقات األورومتوسطية، لم تتوقف عن التقدم طوال 
هذه الشهور. وعلى الرغم من كونها أقل في الشهرة 
أو من  والحكومات  الدول  قمم رؤساء  اإلعالمية من 
تأسيس األمانة العامة، فهي ال تقل عنها أهمية، ألنها 
تعتبر لُب المشروع وهي التي تحقق أهداف الشراكة 
يجب  كان  لمنوال  ا هذا  وعلى  األمر  نهاية  في 

. تحليلها
ومن ناحية أخري، ال تقف أهمية المتوسط عند مستوى 
أعين  نصب  في  لتكون  تتعداها  بل  فقط،  الشراكة 
في  مهم  ثقل  وي  ذ خرين  آ ليين  و د علين  فا
الجيواستراتيجية العالمية. ولهذا فإن أحداث مثل وجود 
الصين المتزايد والغير متوقف في المنطقة، أوالسياسة 
األمريكية في المغرب، أو التأثير اإليراني في المنطقة 
الحيوية في  الموضوعات  بين  سوف تشغل حيزاً من 

السنوي. تقريرنا 
السنوي  التقرير  يحتوي  أن  بمكان  األهمية  وكان من 
مخصص  أساسي  ملف  على   2010 لعام  للمتوسط 
إشارة  مع  األورومتوسطي،  االقتصادي  لالندماج 
طويلة،  فترة  فخالل  الحرة.  التجارة  لمنطقة  خاصة 
التقدم  لحالة  المرآة  الحرة  التجارة  منطقة  اُعتبرت 
ويبدو  األورومتوسطي.  التعاون  مجال  في  األساسية 

دير
ص

ت

مقدمة
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أنها فقدت بعضاً من حضورها اإلعالمي في الفترات 
تقدم متوازن،  األخيرة، ولكنها مازالت تحتفظ بمعدل 
الدول  فكل  التجاري.  التكامل  نحو  فشيئاً  شيئاً  يسير 
جميعها،  دخلت  والتي  الشراكة  اتفاقيات  في  تباحثت 
جدول  وتتبع  التنفيذ،  حيز  سوريا،  مع  االتفاقية  عدا 

المتوقع. الجمركية  التعريفة  تفكيك 
وقد تناول الملف قضية التكامل األورومتوسطي عبر 
عدة مناظير ورؤى مختلفة، من حيث عالقتها بالعولمة 
المتوسط،  وجنوب  شمال  بين  االقتصادية  بالهوة  أو 
أو  القطاعات االقتصادية  التكامل عبر  بتحليل  مروراً 
التكامل الجنوبي الجنوبي للمتوسط. وبهذه الطريقة فقد 
أحدثت  التي ربما  للجوانب  تقديم نظرة عميقة  حاولنا 
لعام  برشلونة  إعالن  تبناها  التي  تلك  من  أكثر  تقدماً 

.1995
التقييم  يقتصر  فلم  السابقة،  التقارير  نهج  نفس  وعلى 

السنوي على مسائل الوضع الدولي الراهن، ولكنه قدم 
مجالي  يشمل  تحليل  خالل  من  للعام  كاملة  بانوراما 
النمو  ومسائل  الثقافية  والجوانب  واألعمال  السياسة 
من  وذلك  والهجرات،  والتعاون  والشراكة  واألمن 
خالل رؤى متعددة بأقالم أكثر من خمسين مؤلفا من 

المتوسط.   كال ضفتي 
الطبعة  ميّز  الذي  العميق  التغير  من  الرغم  وعلى 
في  الحقائق  بتقديم  ملتزماً  التقرير  ظل  فقد  الحالية، 
منطقة المتوسط، وإتاحة عناصر ال غنى عنها للمعرفة 
بإضافة  هذا  كل  المتوسطي،  الواقع  وتحليل  لقرائه 
خاتمنا المميز، أال وهو التعددية. فقد أثر تعدد المؤلفين 
والرؤى في هذا العمل، وجعله يتميز عن كونه مجرد 
أن  يمكننا  ال  األسباب،  هذه  ولكل  لألحداث.  تجميع 
ننهي هذه المقدمة بدون أن نوجه الشكر لكل المؤلفين 

والمشاركين الذين أسهموا في نجاح هذا التقرير.
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 دول البحر المتوسط، 
أولوية مطلقة ألوروبا 

)Catherine Ashton( كاثرين أشتون
نائب رئيس المفوضية األوروبية، والممثل السامي لالتحاد 

الخارجية والسياسات األمنية  للشئون  األوروبي 

أحد  بأنه  طويل  وقت  منذ  األوروبي  االتحاد  ُعرف  لقد 
العوامل  ومن  الدولية.  الساحة  على  الرئيسيين  الالعبين 
بدور  التي تضمن لالتحاد األوروبي االضطالع  الرئيسية 
الذي  كبيرة عدد سكانه  دولية  قوة  يتناسب مع كونه  كبير 
يتجاوز 500 مليون نسمة، ويحتل بذلك المرتبة الثالثة بعد 
المترامية  السكان، ومساحته  الصين والهند من حيث عدد 
والمالية.  والتجارية  االقتصادية  النواحي  على  وتأثيره 
ويتجلى ذلك بالتأكيد في الشؤون اإلنمائية واإلنسانية، حيث 
تعتبر أوروبا أهم المانحين على مستوى العالم. كما يعتبر 
مستوى  على  التجارية  التكتالت  أكبر  األوروبي  االتحاد 
الدول السبعة وعشرين األعضاء في االتحاد  العالم: تسهم 
األوروبي بما يقرب من %20 من الواردات والصادرات 
ثقل  ذات  أوروبا  تعتبر  حين  وفي  ذلك،  ومع  العالمية. 
اقتصادي كبير، فقد أُعيقت عن العمل بكامل إمكاناتها على 
لشبونة  معاهدة  تساعدنا  أن  ونأمل  السياسي.  الصعيد 
 (EEAS( الخارجية  للشؤون  األوروبية  الدائرة  وتشكيل 
صدًقا  أكثر  سياسي  وزن  منطلق  من  العمل  في  مستقباًل 
وأكبر تمثياًل. ولتحقيق ذلك، نحن بحاجة إلى تشجيع مزيد 
من الوحدة بين الدول األعضاء في االتحاد األوروبي بحيث 
إلى  بحاجة  أننا  كما  الالزم،  السياسي  الوزن  لدينا  يتوفر 
فعالية  أكثر  تكون  تكاماًل حتى  أكثر  استراتيجيات  صياغة 
على أرض الواقع، وذلك لتحويل تلك اإلمكانيات إلى واقع 
ملموس. وكما ذكرت من قبل في البرلمان األوروبي، فإن 
فرصة  يمثل  الخارجية  للشؤون  األوروبية  الدائرة  إنشاء 
كبيرة ألوروبا، وهي الفرصة التي ال تأتي في كل جيل إال 
مرة واحدة، لخلق شيء ما يؤدي في النهاية إلى توحيد كل 
االقتصادية  – األدوات  اللتزاماتنا  المتوفرة  الوسائل 
التنمية وإدارة األزمات – وذلك دعًما  والسياسية وأدوات 
وضع  منا  ُطلب  وقد  موحدة.  سياسية  تيجية  إلسترا
العمل  إلى  باإلضافة  تماسًكا وشمولية،  أكثر  إستراتيجيات 

أمام  الباب  لشبونة  معاهدة  وتفتح  والمشترك.  المتكامل 
تحقيق مثل هذه اإلمكانية. 

المختلفة على نحو مالئم،  السياسة  ومن خالل ربط دوائر 
كما  أكبر.  دولي  نفوذ  واكتساب  أوروبا  ثقل  زيادة  يمكننا 
فعالة  آليات  الخارجية  للشؤون  األوروبية  الدائرة  ستوفر 
لضمان أن تعمل التنمية طويلة األجل وأهداف ومبادئ بناء 
الدولية  االلتزامات  السالم على اإلعالن عن  الدول وبناء 
السياسية والعمل الخارجي لالتحاد األوروبي والتأثير فيها. 
دائرة  هناك  تكون  أن  أعتزم  المقبلة،  التحديات  ولمواجهة 
وظيفية خارجية في المستقبل القريب جًدا، وستكون معنية 
المفوضية  مديرية  من  بدًءا  المسؤولين  من  النخبة  بتوحيد 
للمجلس،  العامة  واألمانة  الخارجية  للعالقات  األوروبية 
وأنا  األعضاء.  للدول  الممثلين  الدبلوماسيين  عن  فضاًل 
عليه  بالتغلب  يطالب  الذي  التحدي،  بهذا  تماًما  ملتزمة 
النجاح في ذلك. ما  مواطنونا، وتتطلب عالقاتنا الخارجية 
الذي يدفع اإلجراءات األوروبية على الساحة الدولية؟ هل 
هو الشعور باإليثار أو البرجماتية؟ يعمل االتحاد األوروبي 
التضامن  المستنيرة بقدر دعم  الذاتية  من منطلق المصلحة 
العالمي. فعلى كوكب يتزايد فيه الترابط والتكاتف باستمرار، 
السياسي  التنمية االقتصادية واالستقرار  فإن نصرة ودعم 
في العالم أجمع لهو ضمانة لنا واستثمار في المستقبل. وهذا 
وثيق الصلة على وجه الخصوص بالجيران القريبين. وال 
يستطيع االتحاد األوروبي ضمان سالمته وأمنه وازدهاره 
دون ضمان ذلك لجيرانه. ولقد ارتبط حوض البحر األبيض 
المتوسط – وهو همزة الوصل بيننا وجيراننا ونقطة التقاء 
ثالث قارات – إلى حد بعيد بأوروبا لقرون كثيرة. فتاريخنا 
إلى تنوع  المشترك، واشتراكنا في الجغرافيا والثقافة أدى 
تقع في صميم  التي  المتوسطية  الهويات األوروبية  وتعدد 
المتوسط.  بين أوروبا والبحر األبيض  التاريخية  العالقات 
فقد خدمتنا اتفاقيات التعاون المختلفة التي تربطنا بشكل جيد 
العصيبة في كثير من األحيان. ومع ذلك،  خالل األوقات 
فإن هناك توافًقا وعزًما متزايدين في اآلراء المتبادلة إلعادة 
تنظيم وتنشيط العالقات األوروبية المتوسطية، والستكشاف 

مستويات جديدة من التعاون والشراكة. 
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العالقات.  هناك ضرورات عالمية وإقليمية إلعادة تشكيل 
أوقات  نواجه  ونحن  أكبر  بشكل  واضًحا  هذا  أصبح  وقد 
البيئة  وحماية  المشتركة – كاألمن  تحدياتنا  في  مضطربة 
حقوق  واحترام  المستدامة  الطاقة  وموارد  المناخ  وتغير 
إيجابية  أكثر  بشكل  والتحكم  اإلرهاب  ومكافحة  اإلنسان 
للجريمة  المشين  لالنتشار  والتصدي  الهجرة  في  ووعي 
والبشر  المخدرات  في  االتجار  في  تتجلى  التي  المنظمة 

واألسلحة.

وتعد سياسة الجوار األوروبية واالتحاد من 
أجل المتوسط آليتين مكملتين ومساعدتين 

تهدفان إلى تعزيز التنمية للجيران الجنوبيين 
ألوروبا

همزة  – وهو  المتوسط  األبيض  البحر  ارتبط حوض  لقد 
الوصل بيننا وجيراننا ونقطة التقاء ثالث قارات – إلى حد 

بعيد بأوروبا لقرون عديدة 
منطقة  في  نشط  بدور  باالضطالع  أوروبا  التزام  يتجلى 
المتوسط عن طريق دعم االتحاد من أجل  البحر األبيض 
األوروبية  الجوار  )UfM(، ومن خالل سياسة  المتوسط 
لثنائية  ا الترتيبات  من  المزيح  هذا  ويؤكد   .)ENP)
فدول  اآلن.  نقف  أين  وضوح  بكل  األطراف  والمتعددة 
أولوية  – وستستمر –  تزال  ال  المتوسط  األبيض  البحر 
العمل مع  مطلقة ألوروبا. ويرغب االتحاد األوروبي في 
شركائه المتوسطيين كشركاء حقيقيين للتعامل مع المشاكل 
المشتركة التي أشرت إليها فيما سبق، والتي ال يمكن ألي 
الجوار  سياسة  وتعد  بنجاح.  لها  التصدي  بمفرده  بلد 
مكملتين  آليتين  المتوسط  أجل  من  واالتحاد  األوروبية 
الجنوبيين  للجيران  التنمية  تعزيز  إلى  تهدفان  ومساعدتين 
أجل  من  لالتحاد  العامة  األمانة  ظل  في  اآلن،  ألوروبا. 
المتوسط التي تم إنشاؤها وتعمل في برشلونة، المدينة التي 
نقل  يمكننا  أننا  من  واثقة  فأنا  الشراكة،  ميالد  شهدت 
أيًضا  فعلينا  وهكذا  ومتقدمة.  جديدة  آفاق  إلى  العالقات 
وال  يعمل،  ال  المتوسط  أجل  من  االتحاد  بأن  االعتراف 
حل  فإن  ولهذا  سياسي.  فراغ  في  يعمل،  أن  له  يمكن 
الصراع في الشرق األوسط أمر ضروري، إذا أردنا التقدم 
ولقد كان موقف  المستدام.  والسالم  اإلقليمي  التكامل  نحو 
الصراع  فحل  وواضًحا.  ثابًتا  القضية  هذه  حيال  أوروبا 
العربي اإلسرائيلي هو أولوية إستراتيجية بالنسبة لنا. فمن 

خالل المفاوضات الرامية إلى االتفاق بشأن قضايا الوضع 
النهائي فقط يمكن أن يتوفر مستقبل آمن ومستقر لكٍل من 
الفلسطينيين واإلسرائيليين. ومعاهدة لشبونة تفتح اآلن آفاًقا 
جديدة لمزيد من جهود االتحاد األوروبي المتكاملة في منع 
ذات  الوسائل  جميع  من  واالستفادة  وحلها،  الصراعات 

الصلة. 
التحديات  أنه في حين أن  ومع ذلك، اسمحوا لي أن أؤكد 
حكوماتنا  إشراك  إلى  ستؤدي  واالقتصادية  السياسية 
أهم  عن  نغفل  أن  لنا  ينبغي  ال  فإنه  الخاصة،  ومؤسساتنا 
مكونات وأصول شراكتنا – األفراد. فالمعاهدات واتفاقيات 
آليات  لتنشيط  موجودة  ذلك،  إلى  وما  التعاون،  وآليات 
الدبلوماسية والحوار، بينما تشعل شعوبنا روح الشراكة. وفي 
اعتقادي، بناًء على ذلك، أنه حان اآلن الوقت، بل ربما قد 
تأخر، لتقريب الشراكة للناس واالنتقال من عالم النخبة إلى 
الشارع. وال تقل أهمية االستماع أيًضا إلى القلب اإلنساني 
ذلك هي  فالشراكة مع  السياسي.  النبض  للعالقة عن جس 
الخطوط  مسودة  نضع  ونحن  لذا،  ولمصلحتهم؛  للناس 
العريضة للعالقات السياسية واالقتصادية بين الدول التي تقع 
على جانبي البحر األبيض المتوسط، يجب علينا ضمان عدم 
إغفال الجوانب االجتماعية والبشرية في تلك العالقة، وبأن 
الناس هم في صلب برامجنا ومشاريعنا. وسنواصل جهودنا 
المشتركة لتحسين حياة الناس ومعيشتهم في المنطقة. ومع 
ناجحة  تكن  لم  مساعينا  أن  إدراك  أيًضا  يجب  فإنه  ذلك، 
دائًما. وقد باعدت بعض أوجه القصور بين االعتراف بهذه 
الجهود والقبول الشعبي الواسع. ولقد شهدت شراكتنا أوقاًتا 
التوقعات  طيبة وأخرى عصيبة. فهناك فجوة واضحة بين 
واإلنجازات. وهناك تصور سياسي وشعبي يجب تداركه من 
خالل خلق ثقة جديدة وديناميكية في عالقاتنا. وعلى الرغم 
من التخفيف من الطموحات بسبب النزاعات المستمرة في 
المنطقة، فال تزال هناك إرادة سياسية ملموسة لبذل الجهود 
من أجل عالقات أكثر تماسًكا وأكثر قرًبا. واآلن هو الوقت 

المناسب لالستفادة من هذه اإلرادة. 
المتوسط هما  الجوار األوروبية واالتحاد من أجل  سياسة 
آليتان مكملتان ومساعدتان تهدفان إلى تعزيز التنمية للبلدان 

الواقعة جنوب أوروبا.
األبيض  البحر  حوض  دول  أن  أكرر  أن  لي  اسمحوا 
أولوية مطلقة  الجنوب، هي  أوروبا من  المتوسط، جيران 
الطموح  بين  الفجوة  سد  نستطيع  ومًعا  ألوروبا.  بالنسبة 
الناس في بؤرة جهودنا من خالل رسم  واإلنجاز، وجعل 

الثقة.  المستقبل بمزيد من  معالم 
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السفير األمريكي السابق لدى االتحاد األوروبي 
 ،)Covington& Burling LLP( كوفنتون وبيرلنغ إل إل بي

واشنطن

في الرابع من شهر حزيران )يونيو( 2009، دعا الرئيس 
بارك أوباما إلى "بداية جديدة" في العالقات بين الواليات 
سقطت  عقود،  مدار  على  اإلسالمي.  والعالم  المتحدة، 
– التي  أفريقيا  في شمال  الواقعة  العربي  المغرب  منطقة 
والمغرب وتونس – من  وليبيا وموريتانيا  الجزائر  تشمل 
على  يبعث  فمما  األمريكية.  الخارجية  السياسة  حسابات 
الشيوخ  بمجلس  الخارجية  العالقات  لجنة  أن  الدهشة 
المغرب  بشأن  واحدة  استماع  جلسة  تعقد  لم  األمريكي 
باألهمية  علًما  األقل،  على  سنوات  ست  منذ  العربي 
المنطقة. وبالرغم من كونه  بها  التي تحظى  االستراتيجية 
جزًءا من الشرق األوسط الكبير، إال أنه كان خارج بؤرة 
بالعراق وإيران وعملية السالم. ومع أنه  االهتمام مقارنًة 
جزء من أفريقيا، إال أنه تعرض لإلهمال؛ بفعل الصراع 
المحتدم، والقضايا اإلنمائية في جنوب الصحراء الكبرى. 
وتنفيذها  العربي  بالمغرب  معنية  تبنى سياسة شاملة  ويعد 
والسياسية  واالقتصادية  األمنية  التحديات  تواجه  بحيث 
الخارجية  للسياسة  حًقا  جديدة"  "بداية  للمنطقة  المتداخلة 
فإني  ناحيتي،  ومن  المهمة.  المنطقة  هذه  في  األمريكية 
لتنمية  ا لتحقيق  شخصي  ٍم  لتزا با بعيد  أمد  منذ  أتعهد 
وكياًل  عملي  فأثناء  العربي.   المغرب  في  االقتصادية 
لوزارة الشؤون االقتصادية األمريكية إبّان إدارة كلنتون، 
وبلدان  المتحدة  الواليات  بين  اقتصادية  شراكة  أطلقت 
متانة  أكثر  عالقة  إقامة  منها  الهدف  كان  أفريقيا؛  شمال 
وتشجيع  العربي،  المغرب  وبلدان  المتحدة  الواليات  بين 
زيادة فرص التجارة واالستثمار والوظائف. ومع ذلك، لم 
الوضع  بسبب  موريتانيا؛  أو  ليبيا  الشراكة  هذه  تشمل 
هذه  اندرجت  بوش،  إدارة  وأثناء  آنذاك.  الدبلوماسي 
الشراكة ضمن مبادرة شراكة شرق أوسطية أوسع نطاًقا، 
وتالشى التركيز على المغرب العربي باعتباره منطقة ذات 
أهمية فريدة. ومع ذلك لم انقطع عن التواصل مع المنطقة؛ 

فقد سافرت إلى هناك في العام 2009 بغرض استعراض 
العام والخاص.  القطاعين  القضايا مع  تلك 

الحالي  الوقت  في  المنطقة  تواجه  التي  التحديات  وتشمل 
شبكة  وهو  اإلسالمي؛  المغرب  في  القاعدة  تنظيم  ظهور 
قام  وقد  المنطقة،  استقرار  ضرب  إلى  تسعى  إرهابية 
والمغرب وتونس. ومن  الجزائر وموريتانيا  بهجمات في 
المشاكل األمنية األخرى تدفق المهاجرين غير الشرعيين، 
الصحراء  جنوب  أفريقيا  من  المحظورة  المواد  وتهريب 
الكبرى إلى أوروبا عبر المغرب العربي. وقد ظهرت هذه 
الفرص  نقص  بفعل  تأثيرها  وتضاعف  األمنية،  القضايا 
االقتصادية لسكان المنطقة، وخصوًصا "الشريحة السكانية" 
األماكن  في  العمل  عن  العاطل  الشباب  من  المتزايدة 
اتخاذ  من  العربي  المغرب  بلدان  أعاق  ومما  الحضرية. 
األمنية  التحديثات  لهذه  متكامل  تنسيق  ذات  استجابة 
والمغرب  الجزائر  بين  السياسية  االختالفات  واالقتصادية 
يُحل  لم  الذي  الغربية  للصحراء  القائم  بالوضع  يتعلق  فيما 
بعد. وفي خطابه بالقاهرة، استعرض الرئيس أوباما الحاجة 
لبلدان  ا في  ًقا  نطا أوسع  اقتصادية  تنمية  تعزيز  إلى 
اإلسالمية، بحيث تنبثق من تطوير التعليم وزيادة الفرص، 
وال تكون قائمة على الثروة النفطية فحسب. وكما أكد على 
المنطقة،  في  التعليم واالستثمار  نطاق  توسيع  إلى  الحاجة 
التجارية والعلمية  ودعا إلى استراتيجيات إلقامة العالقات 
بين الواليات المتحدة والبلدان اإلسالمية. ومن شأن التنمية 
االقتصادية أن تدعم بدورها األهداف األخرى المشار إليها 
ومكافحة  الديمقراطية،  المؤسسات  كتقوية  الخطاب،  في 
التطرف. ووجه الرئيس خطابه إلى العالم اإلسالمي بأسره، 
بما فيه من مناطق وبلدان ذات خصائص وتحديات متنوعة. 
وعلى الرغم من أن الرئيس أوباما حدد األهداف العريضة 
التنفيذ ال  أن  الشرق األوسط، إال  للشراكة االقتصادية مع 
يجب – بل ال ينبغي في الحقيقة – أن يتخذ نهًجا "صالًحا 
للجميع". وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن تتعامل السياسة 
األمريكية مع بلدان المغرب العربي على اعتبار أنهم وحدة 
اقتصادية ذات تحديات فريدة، وإمكانات ال مثيل لها، يمكن 
التكامل  تقوية  طريق  عن  األمثل  النحو  على  دعمها 
المغرب  بلدان  بين  الروابط  اإلقليمي، وتعزيز  االقتصادي 

جهات فاعلة جديدة في السياسات المتوسطية 

 السياسة الخارجية األمريكية تجاه المغرب العربي: 
الحاجة إلى بداية جديدة 
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االقتصاد  في  المؤثرة  لبلدان  ا من  وغيرها  العربي، 
العالمي. 

أوروبا  في  بالتعاون مع حلفائها  المتحدة  للواليات  ويمكن 
التحديات  التعامل مع  العربي في  المغرب  مساعدة منطقة 
بلدان  بين  فيما  التكامل  تشجيع  طريق  عن  تواجهها  التي 
العالمي األوسع نطاًقا.  المنطقة واالقتصاد  المنطقة، وبين 

العربي  للمغرب  السياسي  االقتصاد 

السياسية  التحديات  من  العديد  العربي  المغرب  يواجه 
واالقتصادية. شهدت المنطقة نمًوا سنوًيا في الناتج المحلي 
بين عامي  ما  المتوسط  فقط في  اإلجمالي مقداره 2.5% 
2001 و2005، وهو ما يعد نتيجة مخيبة لآلمال بالمقارنة 
بالنتائج في المناطق النامية األخرى، كجنوب آسيا وشرقها. 
العديد من  النمو في  يقل هذا عن معدالت  الواقع،  بل في 
االقتصادية  األزمة  عن  وبعيًدا  الناضجة.  االقتصاديات 
العالمية األخيرة، من المفترض أن يحظى المغرب العربي 
باقتصاد  تبشر  اإلجمالي،  المحلي  الناتج  في  نمو  بمعدالت 
نابض بالحياة، وسريع النمو. ويوجد أيًضا قدٌر محدوٌد من 
العام  في  المنطقة.  في  الحدود  عبر  واالستثمار  التجارة 
من  فقط   1.3% العربي  المغرب  بلدان  حققت   ،2007
هذه  وتعد  اإلقليمي.  المستوى  على  السلع  تجارة  إجمالي 
النسبة أقل المعدالت ألي منطقة في العالم. ومع أنه جرى 
يوجد  يزال  ال  أنه  إال  عديدة،  جمركية  تعريفات  تخفيض 
العديد من العوائق التنظيمية غير المتعلقة بالتعريفات التي 

من شأنها أن تعوق تدفق التجارة واالستثمار.

التهديدات اإلرهابية،  في محاولة لمكافحة 
فرضت بلدان المغرب العربي مزيًدا من 

القيود على حركة األشخاص والسلع عبر 
حدودها؛ مما كان له أثر غير مرغوب فيه 
من حيث تقليل التجارة العابرة للحدود في 
التجاري بدرجة  النشاط  المنطقة، وتقليص 

أكبر 

االقتصادية ألعداد  الفرص  وتقل  البطالة،  ترتفع معدالت 
المناطق  في  الجنسين  من  الشباب  من  المتزايدة  السكان 
الحضرية. فعلى سبيل المثال، متوسط العمر في تونس 29 
بين أعمار  تقع  السكان  %20 من  عاًما، وأكثر من نسبة 
اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  ويقدر  عاما.  و24   15
في  الشباب  بين  والبطالة   ،16% بنسبة  اإلقليمية  البطالة 
الوظائف  %30. ويؤدي غياب  بنسبة  الحضرية  المناطق 
المناسبة إلى الضغوط المتعلقة بالهجرة، وغالًبا ما يُستشعر 

المتوسط.  البحر  بلدان  البلدان األخرى من  في  بشدة  ذلك 
الخواء  من  حالة  أيًضا  المرتفعة  البطالة  معدالت  وتخلق 
أو  للتطرف  أو  متشددة،  ألفكار  الشباب  يستسلم  قد  حيث 
له  السماح  يمكن  وال  متقلًبا،  وضًعا  هذا  ويعد  للجريمة. 
باالستمرار. فقد تفضي ظاهرة اإلرهاب والتطرف وتهريب 
يُنتبه  لم  المنطقة ‒ إذا  في  تتزايد  التي  والبشر  المخدرات 
إليها ‒ إلى تقويض استقرار أنظمة المنطقة المعتدلة نسبًيا، 
والسياحة  االستثمارات  جذب  على  المنطقة  قدرة  وتدمير 
األجنبية. فمثاًل في نيسان )أبريل( من العام 2007، هاجم 
انتحاريون في الدار البيضاء والمغرب والجزائر العاصمة 
والجزائر عدًدا من األهداف الحكومية والدولية؛ مما خلّف 
العام  من  )ديسمبر(  األول  كانون  وفي  القتلى.  عشرات 
في  واحٍد  وقٍت  في  مفخخة  سيارات  انفجرت   ،2007
المتحدة  ألحق أضراًرا بمقر األمم  العاصمة؛ مما  الجزائر 
ومرة  للبالد.  الدستورية  المحكمة  إلى  باإلضافة  هناك، 
أخرى، لقي العشرات حتفهم. وفي شباط )فبراير( من العام 
المغرب اإلسالمي نطاق  القاعدة في  تنظيم  2008، وّسع 
السفارة  على  بهجوم  قام  حيث  موريتانيا؛  في  جهوده 
في  القاعدة  تنظيم  دأب  قريب،  عهد  ومنذ  اإلسرائيلية. 
المغرب اإلسالمي على اختطاف الغربيين طلًبا للفدية؛ بل 
فرنسية  رهينة  توجد  للكتابة،  المقال  هذا  مثول  أثناء  أنه 
رهن االعتقال من ِقبل المنظمة في مالي، كما جرى خطف 
المركز  أجراها  لدراسة  ووفًقا  موريتانيا.  في  إيطالييّن 
لمعلومات  الوسن  ومركز  اإلرهاب،  لمكافحة  الوطني 
اإلرهاب، ارتفعت الهجمات اإلرهابية في المغرب العربي 
ودولة مالي المجاورة بنسبة %2000 منذ العام 2001، 
و110   ،2001 العام  في  فقط  حوادث  أربع  في  متمثلة 
التهديدات  لمكافحة  2007. وفي محاولة  العام  حادثة في 
اإلرهابية، فرضت بلدان المغرب العربي مزيًدا من القيود 
له  على حركة األشخاص والسلع عبر حدودها؛ مما كان 
أثر غير مرغوب فيه من حيث تقليل التجارة في المنطقة، 
وتقليص النشاط التجاري بدرجة أكبر. وقد شجعت الواليات 
على  العربي  المغرب  بلدان  األوروبي  واالتحاد  المتحدة 
َقّل  وبالتالي  إجراءات من شأنها مكافحة اإلرهاب؛  اتخاذ 
البلدان  بالتنمية والتكامل االقتصاديين. تعمل هذه  االهتمام 
القضايا  في  التعاون  تعزيز  سبيل  في  اتخاذ خطوت  على 
التعاون  الجهود مع  تتماشى هذه  أن  ينبغي  األمنية، ولكن 
طويل  استقرار  خلق  أجل  من  االقتصادية؛  الجوانب  في 
المدى أكثر ثباًتا في المنطقة. وفي نهاية المطاف، ليس من 
عالقات  إقامة  إلى  المنطقة  بلدان  تتطلع  أن  الضروري 
ويعود  العربي؛  المغرب  بلدان  اقتصادية مع جيرانها من 
السبب في ذلك ‒ بدرجة كبيرة ‒ إلى أنه لكل بلد صالته 
وبقية  العربي،  العالم  ببقية  الخاصة  الفريدة  التاريخية 
اقتصاديات  إلى  البلدان  بعض  وتفتقر  وأوروبا.  أفريقيا، 
تحظى بتنوع جيد. وعلى سبيل المثال، تعتمد ليبيا والجزائر 
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اعتماًدا كبيًرا على النفط والغاز، في حين تحظى الزراعة 
فالتكامل  وتونس.  المغرب  في  خاصًة  نسبية  بأهمية 
االعتماد على  تقليص  نطاًقا من شأنه  األوسع  االقتصادي 

السيادية.  القطاعات  هذه 

التكامل اإلقليمي  السابقة نحو  الجهود 

المغرب  في  التكامل  إليجاد  المحاوالت  من  العديد  قامت 
االتحاد  مع  وبالتعاون  الداخلي،  المستوى  على  العربي 
بلدان  بعض  بين  ومن  المتحدة.  والواليات  األوروبي 
التجارة  واتفاقية  العربي،  المغرب  اتحاد  يوجد  المنطقة، 
الحرة العربية الكبرى، واتفاقية أغادير، وغيرها. ولكن من 
أهدافها  تحقق  لم  المؤسسات  هذه  أغلب  أن  الطالع  سوء 
التشجيع  إلى  الحاجة  يبين  ما  وهو  بعد،  كاماًل  تحقيًقا 
إلى االستقرار  الحاجة  للتكامل اإلقليمي. ولعبت  األمريكي 
السياسي اإلقليمي دوًرا حاسًما في دعم إنشاء اتحاد بلدان 
التكامل  جهود  وبذل   ،)ASEAN( آسيا  شرق  جنوب 
االقتصادي في أمريكا الوسطى، بدًءا بالسوق المشتركة في 
أمريكا الوسطى )CACM(، وانتهاًء باتفاق التجارة الحرة 
الوسطى  أمريكا  وبلدان  األمريكية  المتحدة  الواليات  بين 
(CAFTA( المبرمة مع الواليات المتحدة. وتُبرز المقارنة 
بين اتحاد ASEAN واتفاقية CAFTA بوضوح المكاسب 
االقتصادية التي تُجنى من التكامل االقتصادي. وتبلغ نسبة 
من   1.3% العربي  المغرب  في  اإلقليمية  السلع  تجارة 
إجمالي تجارة السلع مقارنًة بنسبة %6.3 التفاقية التجارة 
لدومينيك  ا وجمهورية  لوسطى  ا أمريكا  بين  لحرة  ا
 .ASEAN (CAFTA-DR(، ونسبة %19.2 التحاد 
أن  في حين  تحقيقها.  يمكن  سياسية  مكاسب  أيًضا  وتوجد 
واجهت  سياسية جسيمة،  تحديات  يواجه  العربي  المغرب 
بلدان أمريكا الوسطى وجنوب شرق آسيا مشكالت سياسية 
عويصة عندما بدأت جهودها في سبيل التكامل االقتصادي. 
وتمكنت تلك البلدان في نهاية المطاف من استغالل التكامل 
األمام.   إلى  السياسية  المصالحة  لدفع  كسبيل  االقتصادي 
الذي شمل  الوحيد  العربي – الكيان  المغرب  اتحاد  تأسس 
بلدان المغربي العربي الخمس جميعها – في العام 1989؛ 
اتحاد  إنشاء  وأخيًرا  االقتصادي،  التكامل  تحقيق  بهدف 
العام  في  مشتركة  وسوق   ،1995 العام  في  جمركي 
2000. إال أنه لم يتحقق أي من هذه األهداف؛ ألنه يجب 
توقف االجتماعات  وثانًيا  باإلجماع،  القرارات  اتخاذ  أواًل 
في العام 1994 بسبب التوترات السياسية. ومع ذلك، ثمة 
االتحاد  أعضاء  بين  التعاون  لزيادة  مؤخًرا  بوادر الحت 
من  العديد  تنظيم  جرى   ،2005 العام  ومنذ  المغربي. 
الخمس.  العربي  المغرب  بلدان  بين  الوزارية  االجتماعات 
لبلدان  الخارجية  وزراء  أعلن   ،2009 العام  نهاية  وفي 
تبنى  العربي  المغرب  اتحاد  أن  العربي  المغرب  اتحاد 

إجراءات إلنشاء بنك المغرب العربي لالستثمار والتجارة 
هذا  إنشاء  عن  وأُعلن  ممكن؛  وقت  أسرع  في  الخارجية 
البنك في بادئ األمر في العام 2007 كمؤسسة من شأنها 
تعزيز االستثمار والتجارة والتعاون االقتصاد عبر الحدود. 
ولديه  بالمنطقة،  قوية  بروابط  األوروبي  االتحاد  ويتمتع 
والمغرب  الجزائر  مع  األورومتوسطي  االتحاد  اتفاقيات 
كما  المراقب.  بمركز  تحظى  ليبيا  أن  حين  في  وتونس، 
لالتحاد  الخارجية  وزراء  اجتماعات  موريتانيا  تحضر 
االتحاد  وأنشأ  خاًصا"  "ضيًفا  باعتبارها  األورومتوسطي 
األوروبي أيًضا االتحاد من أجل المتوسط في العام 2008، 
مما قد يحيي عملية برشلونة. وتمتع المغرب وتونس كذلك 
باتفاقيات تجارة حرة مع الرابطة األوروبية للتجارة الحرة 
االتفاقيات مكاسب حقيقة في  أثمرت هذه  (EFTA(. وقد 
بين  فما  األوروبي.  االتحاد  بلدان  مع  البلدان  تلك  تجارة 
إلى  السلع  صادرات  زادت  و2008،   2006 العامين 
االتحاد األوروبي بنسبة %37 تقريًبا بالنسبة للمغرب، وما 
يزيد عن %50 بالنسبة للجزائر، و%15 بالنسبة لتونس. 
األوروبي  االتحاد  وتقديم  المكاسب،  هذه  أهمية  ومع 
للمساعدة الفنية إلى بلدان المغرب العربي في الوقت ذاته، 
اإلقليمي؛  االقتصادي  التكامل  لتشجيع  بالمزيد  القيام  يمكن 
لتقليص اعتماد تلك البلدان على السوق األوروبية للحصول 

على ما يحتاجونه من سلع.

لقد أبدت بلدان المنطقة رغبتها في تقوية 
أواصر العالقات فيما بينها، ومع العالم 

المتحدة واالتحاد  للواليات  الخارجي. وينبغي 
األوروبي استخدام عالقاتهما ببلدان المغرب 
العربي في مساعدتها في تحقيق هذا الهدف

في عام 1997 أنشأ سبعة عشر عضوا من أعضاء الرابطة 
بين هذه األعضاء  اتفاقية )GAFTA( وكان من  العربية 
ليبيا والمغرب وتونس. كان الهدف من ذلك هو إنشاء منطقة 
المنظمة خطوات  اتخذت  2007. وقد  تجارة حرة بحلول 
الزراعية  البضائع  نقل  بالفعل  بدأ  الهدف:  هذا  نحو  هامة 
عام  منذ  جمركية  رسوم  بدون  المنطقة  داخل  والصناعية 
أنها  الخدمات واالستثمار حيث  تم استبعاد  أنه  2005 إال 
دون  تحول  فنية  وتوجد عوائق  الصحية  المعايير  من  تعد 
عملية  إلى  إضافة  الحازمة  المنشأ  قوانين  تعد  تجارتها. 
العقبات  من  السفارات  من  المنشأ  شهادات  على  الموافقة 
تونس  بين   2004 لعام  أغادير  اتفاقية  تعد  الرئيسية. كما 
والمغرب ومصر واألردن مستندة إلى اتفاقيات أخرى مثل 

اتفاقيات GAFTA واتفاقيات الشراكة األورومتوسطي 
الشراكة  اتفاقيات  على  الموقعة  للبلدان  متاحة  واالتفاقية 
 .GAFTA األورومتوسطية؛ والتي هي من أعضاء اتفاقية
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بالمنشأ  الخاصة  األوروبية  الحظر  بقوانين  الدول  تلتزم 
‒ التي قد تتعارض مع قوانين اتفاقية GAFTA ‒ وتتلقى 
مع  المتحدة  الواليات  دخلت  أوروبا.  من  الفنية  المساعدة 
الثنائية  الترتيبات  من  العديد  في  المختلفة  المنطقة  بلدان 
التكامل.  التشجيع من أجل مزيد من  آلية  يعطيها  قد  وهذا 
فقد عقدت الواليات المتحدة معاهدات االستثمار الثنائية مع 
االستثمار  إطار  اتفاقيات  عقد  كما  وتونس  المغرب  دولة 
واتفاقية  وتونس  الجزائر  دولة  مع   )TIFA( والتجارة 
الواليات  تبحث  واآلن  المغرب.  دولة  مع  الحرة  التجارة 
االستثمار  إطار  تفاقية  ا عقد  نية  إمكا وليبيا  لمتحدة  ا

والتجارة. 

يبين أحد التحاليل النموذجية الهامة أن 
التجارة المغربية ستزيد 9 مليارات دوالر 

تقريبا )%8 تقريبا( وستزيد أسهم التجارة 
الحرة الداخلية في المغرب العربي ككل حوالي 
5.8 مليارات دوالر، وذلك في حالة قيام كال 

من دول أمريكا واالتحاد األوروبي بعقد 
اتفاقيات للتجارة الحرة مع المغرب

العلوم والتكنولوجيا،  اتفاقية  البلدان سابًقا على  وقد وقعت 
وقامت الواليات المتحدة مؤخرا بفتح أحد المكاتب التجارية 
في ليبيا. ومع أن الواليات المتحدة أنشأت عالقات اقتصادية 
رسمية مع بلدان المغرب العربي‒ باستثناء اتفاقية التجارية 
هذه  أن  إال  المتحدة ‒  والواليات  المغرب  بين  الحرة 
التكامل  في  كبير  بشكل  تسهم  لم  االقتصادية  العالقات 
العالمي، وال زال  االقتصاد  التكامل مع  أو حتى  اإلقليمي 
هناك الكثير من الحاجات التي يجب أن تقوم بها الواليات 
المتحدة من أجل تعزيز التعاون االقتصادي بالمنطقة. وقد 
أظهرت دول المنطقة رغبتها في تقوية عالقتها مع بعضها 
الواليات  على  يجب  أيضا.  الخارجي  العالم  ومع  البعض 
المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي استخدام عالقاتها مع 
هذا  إتمام  على  مساعدتها  أجل  من  العربي  المغرب  دول 

الهدف.

التوصيات 

إن الوضع الحالي القتصاد المغرب العربي وفشل الجهود 
إلى  ثمارها إضافة  تؤتي  أن  في  اإلقليمي  للتكامل  السابقة 
أمريكا  ودول  آسيا  شرق  جنوب  في  المختلفة  الخبرات 
إجراء  دليل على وجود حاجة ماسة التخاذ  لهو  الوسطى 
المتحدة  الواليات  أنه يجب على  الرغم من  ملموس. على 
المغرب  دول  مع  الرسمية  اتفاقياتها  هيكل  تفحص  أن 

العربي، إال أن تشجيع التعاون بين القطاعات الخاصة في 
االقتصادية  االتفاقيات  بناء  في  هاًما  أمًرا  يعد  المنطقة 
الرسمية. فالتعاون بين ممثلي القطاع الخاص عبر الحدود 
مناطق  على  تنعكس  أكثر  أرباًحا  يثمر  أن  الممكن  من 
واالقتصادي  السياسي  المناخ  في  أنه  إلى  إضافة  متعددة. 
تعد أي اتفاقية للتجارة الحرة تقوم بها الواليات المتحدة في 
الطموحات  مواصلة  يمكن  االحتمال.  بعيد  أمًرا  المنطقة 
عن  الجديد  خطابه  بداية  في  أوباما  الرئيس  لخصها  التي 
مما  المتغيرة  اإلقليمية  الخاصة  القطاعات  تعزيز  طريق 

يجعلها محركات لالبتكار واالزدهار. 

للتجارة الحرة  إقليمية  اتفاقية  العمل من أجل 

المتوسط  للبحر األبيض  المعهد األوروبي  اشترك كال من 
الغذاء  سياسات  لبحوث  الدولي  والمعهد   )IEMed)
(IFPRI( في دراسة قدمت من قبل معهد بيترسون لالقتصاد 
الدولي بشأن تحليل كال من نتائج التكامل المتقارب بين دول 
المغرب العربي باإلضافة إلى المصالح اإلضافية الناتجة عن 
المنطقة وبين االقتصاد  بين  المتقاربة  الروابط االقتصادية 
العالمي وباألخص الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي. بما 
المنطقة فقط ستكون متواضعة  التكامل بين دولة  نتائج  أن 
إلى حد ما، فإنه من المهم بالنسبة للمنطقة كلها أن تعزز من 
التحاليل  أحد  يبين  العالمي.  االقتصاد  صالتها مع أطراف 
مليارات   9 المغربية ستزيد  التجارة  أن  الهامة  النموذجية 
الحرة  التجارة  أسهم  وستزيد  تقريبا(   8%( تقريبا  دوالر 
مليارات   5.8 حوالي  ككل  العربي  المغرب  في  الداخلية 
قيام كال من دول أمريكا واالتحاد  دوالر، وذلك في حالة 
األوروبي بعقد اتفاقيات للتجارة الحرة مع المغرب. في هذا 
الواليات  بين  الحرة  التجارة  باتفاقيات  الخاص  السيناريو 
يشير  العربي  المغرب  ودول  األوربي  واالتحاد  المتحدة 
مفاجئة.  بتغييرات  التنبؤ  إلى  توازن إحصائي عام  نموذج 
 10% المحلي اإلجمالي إلى  للناتج  التأثير اإليجابي  يصل 
أعلى من معدالت النمو الحالية في ليبيا ويصل إلى حوالي 
%8 في تونس و %6 في الجزائر و حوالي %4 في كال 
من المغرب وموريتانيا. بالرغم من أن منطقة التجارة الحرة 
المدى  على  سياسيا  أو  عمليا  مالئمة  تكون  ال  قد  الفسيحة 
القريب إال أنه توجد بدائل أخرى لتعزيز التكامل اإلقليمي 
المتحدة  الواليات  بين  الحرة  التجارة  اتفاقية  على  القائم 
والمغرب العربي. يمكن أن تكون هذه السياسات أيضا بمثابة 
المتحدة  الواليات  بين  التكامل  من  لمزيد  األساس  حجر 
يمكن  أوال:  العربي.  المغرب  ودول  األوروبي  واالتحاد 
طبقا  للمنشأ  اإلقليمي  التراكم  توفر  أن  المتحدة  للواليات 
التفاقية التجارة الحرة بين الواليات المتحدة والمغرب. وهذا 
سيتيح المدخالت من الدول األخرى إلى المنطقة "على سبيل 
المثال دولة تونس" لتعد بمثابة المحتوى "المغربي" وذلك 
بالمنشأ  الخاصة  الحرة  التجارة  اتفاقيات  قوانين  ألغراض 
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طالما أنه يتم تصنيع المنتج النهائي في دول المغرب العربي. 
اتفاقية  نص  في  صراحة  توضيحه  تم  الخيار‒ الذي  هذا 
التجارة الحرة ‒ سيوفر اآللية التي بها ستدرك دول المغرب 
على  الحرة  التجارة  اتفاقية  فوائد  بعض  األخرى  العربي 
أو  مطولة  مفاوضات  إلى  الحاجة  دون  المنطقة  مستوى 
أما  ذلك.  على  تصديق  عملية  إلى  الحاجة  ودون  مستمرة 
االقتصادي"  للتكامل  "مناطق  فسيكون خلق  الثاني  الخيار 
خاصة، مثل المناطق الصناعية المؤهلة في األردن ومصر 
لتُؤخذ بعين االعتبار من  أو مناطق فرصة إعادة االعمار 

قبل الواليات المتحدة فيما يتعلق بأفغانستان وباكستان. 
ستكون مناطق التكامل االقتصادي في مناطق جغرافية محددة 
في المغرب يتم تعيينها عن طريق الواليات لمتحدة على أنها 
المناطق التي ستستفيد من معدالت التعريفة  التفضيلية فيما 
يتعلق بالتصدير إلى الواليات المتحدة. سيتم جلب الكثير من 
المدخالت من العديد من دول المغرب العربي ليتم إنتاجها 
إنتاجها  يتم  التي  المنتجات  المناطق. ستشجع  هذه  مثل  في 
بشكل نهائي في مناطق التكامل االقتصادي على المزيد من 
الدول  كل  وستجعل  العربي  المغرب  دول  بين  التكامل 
المشاركة أكثر جاذبية لكثير من المستثمرين. يمكن استخدام 
مناطق التكامل االقتصادي في رعاية الصناعات المعاصرة 
في الدول المشاركة كما يمكن أن تكون بمثابة مقدمة لتعميق 
التكامل مع الواليات المتحدة وذلك حسب ما أظهرته تجربة 

المنطقة الصناعية المؤهلة في األردن. 

إن إنشاء قطاع خاص قوي على الصعيد 
اإلقليمي من شأنه أن يولد قاعدة قوية 
لحكومات المنطقة لكي تعمل من أجل 

التكامل

لتكامل  ا لمناطق  بحرص  لتخطيط  ا يجب  ذلك  ومع 
الدول  بين  الدقيق  التفاوض  إجراء  يجب  كما  االقتصادي 
المشاركة وذلك من أجل ضمان أن تحصل كافة األطراف 
على أقصى درجات المنفعة. تعد مناطق التكامل االقتصادي 
تتطلب تشريعا جديدا في كال  التي  الطموحة  من األهداف 
من الواليات المتحدة وكل دول المغرب العربي المشاركة. 
لهذا السبب يجب على الواليات المتحدة أن تواصل بنشاط 
التكامل االقتصادي في  البرامج اإلضافية من أجل رعاية 

المنطقة كما هو موضح أدناه. 

العالقات والمؤسسات  بناء 

مؤسسات  ونشاء  الخاص  القطاع  في  العالقات  تعزيز  إن 
خاصة وعامة قوية تعد أمرا حيويا من أجل تعزيز التكامل 
قبل  من  للمساعدة  مناسبة  مجاالت  تعد  وهي  االقتصادي 

الواليات المتحدة. في الوقت الذي تعد فيه قضية الصحراء 
الغربية عائقا دون اتفاقيات التكامل االقتصادي الرسمي بين 
تشجيع  جهود  دفع  الممكن  من  فإنه  المنطقة،  حكومات 
القطاع  ممثلي  بين  لألمام  المغاربي  االقتصادي  التكامل 
التوترات  المحتمل أن يخفف ذلك من بعض  الخاص ومن 
السياسية في المنطقة. في خطابه عن "البداية الجديدة" أعلن 
الرئيس أوباما عن قمة حول الشراكة من أجل تقوية الروابط 
بين قادة األعمال والمؤسسات والمقاولين االجتماعيين في 
الواليات المتحدة والمجتمعات المسلمة. ستعقد هذه القمة في 
40 دولة،  أكثر من  الربيع في واشنطن وبمشاركة  فصل 
على  أكثر  التركيز  هي  الطبيعية  البداية  نقطة  وستكون 
تشجيع  مع  العربي  المغرب  دول  تشمل  التي  المبادرة 
القطاعات الخاصة في الواليات المتحدة في المنطقة لتتولى 
القطاعات  تربط  التي  الجهود  إتمام  يمكن  القيادة.  دور 
عن  العربي  المغرب  مع  المتحدة  الواليات  في  الخاصة 
في  الخاصة  القطاعات  بين  شبكة  إنشاء  مبادرات  طريق 
الفرص  وتقوية  الحدود  عبر  االستثمار  وتعزيز  المنطقة 
التعليمية داخل المغرب العربي. إن إنشاء قطاع خاص قوي 
قوية  قاعدة  يولد  أن  شأنه  من  اإلقليمي  الصعيد  على 
لحكومات المنطقة لكي تعمل من أجل التكامل كما سيساعد 
في تحديد مناطق التعاون والمصالح المشتركة. يجب على 
من  األنواع  هذه  مثل  إنشاء  تساند  أن  المتحدة  الواليات 

المبادرات كإتمام لمزيد من الجهود الحكومية الرسمية. 
واالتحاد  المتحدة  للواليات  يمكن  بالمؤسسات،  يتعلق  فيما 
في  األعمال  مناخ  تحسين  في  المساعدة  أيًضا  األوروبي 
كتشجيع  السريعة،  اإلصالحات  بتشجيع  العربي  المغرب 
تنسيق االستثمار واألحكام التنظيمية – مثاًل – على مستوى 
التجارة  اتفاقيات  المحددة في  المعايير  المنطقة وفًقا ألعلى 
اإلقليمية  الشحنات  فعالية  تحسين  أيًضا  يمكن  الثنائية. 
لتبسيط  الدولية  االتفاقية  المتوافقة مع  بواسطة اإلجراءات 
وتنسيق اإلجراءات الجمركية )اتفاقية كيوتو(، التي تهدف 
التجارة  بتسهيل  المعنية  الجمركية  اإلجراءات  تيسير  إلى 
األمريكية  المتحدة  للواليات  يمكن  كما  الدولية وتشجيعها. 
العربي  المغرب  بلدان  تزويد  كذلك  األوروبي  واالتحاد 
عدم  لضمان  إليها  تحتاج  التي  والتكنولوجيا  باألجهزة 
أو  أسلحة  على  الحدود  عبر  المارة  الشحنات  اشتمال 

مخدرات أو مواد كيماوية ضارة أو مواد متفجرة.

القطاعات بين  التعاون 

بيترسون، باالشتراك مع  التي أجراها معهد  الدراسة  تبين 
المعهد األوروبي للمتوسط والمعهد الدولي لبحوث سياسات 
األوروبي  واالتحاد  المتحدة  الواليات  تعزيز  أن  الغذاء، 
وينبغي  كاٍف.  غير  العربي  بالمغرب  االقتصادي  للتكامل 
المغرب  بلدان  بين  فيما  المستقل  التعاون  تشجيع  أيًضا 
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الخاص  العمل  إطار  وضع  بالفعل  جرى  وقد  العربي. 
المغرب  اتحاد  المنطقة – من خالل  بالتكامل والتعاون في 
اإلقليمية األخرى.  أغادير، والمؤسسات  واتفاقية  العربي، 
لتحفيز  المؤسسات  تلك  وجود  مجرد  يكفي  ال  ذلك،  ومع 
الدراسة مشروعات معينة  الحدود. وحددت  التعاون عبر 
كنقطة  أكبر، والستخدامها  بدرجة  النطاق  لتركيز  جاهزة 

لتكامل أوسع نطاًقا: انطالق 
والنقل  والطرق  الحديدية  السكك  توصيل  يعد  النقل:   •
الجوي بين البلدان الثالثة )المغرب والجزائر وتونس( 
إجراًء مهًما للتواصل بين اقتصاديات هذه الدول. مثال 
وهو  أال  المنطقة؛  في  للمسافرين  جلًيا  يتضح  عملي 
صعوبة الوصول من الدار البيضاء إلى تونس، وهما 
مركزان تجاريان في المنطقة. يجب أن تتعاون بلدان 
األنماط  هذه  على  للتغلب  بينها  فيما  العربي  المغرب 
من الحواجز التي تعوق التجارة واالستثمار في إطار 

العالم.  بقية  المنطقة، ومع 

الطاقة،  سياسة  في  اإلقليمي  التعاون  سيعمل  الطاقة:   •
بما في ذلك توصيل الكهرباء والتنمية المستدامة إلمداد 
الطاقة على تحسين توصيل الطاقة في إطار المنطقة، 
المنطقة.  البلدان المستوردة للطاقة خارج نطاق  وإلى 

بلدان  بين  التشابه  الزراعية توفر أوجه  المشروعات:   •
للتعاون اإلقليمي  إنتاج الغذاء فرًصا  شمال أفريقيا في 
سبيل  – على  الحجم  اقتصاديات  تحقيق  خالل  من 
المثال – في قطاع صناعة معالجة الغذاء، وعن طريق 
المزايا  إلى  استناًدا  البلدان  بين  فيما  التخصص  زيادة 

النسبية. 

البنوك: يمكن للتعاون على إصالح القطاع المصرفي   •
أكبر  بدرجة  إقليمي  وتوجه  منظور  تكوين  يشجع  أن 

التنمية االقتصادية.  المال لصالح  نحو تعبئة رأس 

توفير المياه: تمثل القدرة على ضمان توفير مصدر مياه   •
دائم في المستقبل مشكلة عويصة شائعة في بلدان المنطقة، 

وينبغي معالجتها بحل مشترك على نحو مثمر. 

القطاعات على  التعاون على مستوى هذه  لن يقتصر دور 
تجميع موارد البلدان في مواجهة المشكالت وتوفير الفرص 
فقط، بل يشمل أيًضا بناء شبكات وصالت بين البلدان، من 
القطاعات  في  والتنمية  التكامل  إلى  تؤدي  أن  شأنها 

األخرى. 

الخاتمة 

من الممكن تحقيق االلتزام األكبر لزيادة التجارة واالستثمار 
العربي  المغرب  وبين  العربي،  المغرب  بلدان  بين  فيما 
شامل  نهج  طريق  عن  نطاًقا  األوسع  العالمي  واالقتصاد 
التعاون  المنطقة  بلدان  لإلصالح االقتصادي. ويجب على 
فيما بينها لتخفيض العوائق المتعلقة بالتعريفات الجمركية، 
األحكام  بين  والتنسيق  العوائق األخرى،  الحد من  وكذلك 

اإلقليمي. لتعزيز مناخ االستثمار  التنظيمية 

يتعين على المجتمع الدولي العمل بطريقة 
منظمة لتشجيع بلدان المغرب العربي 

ومساعدتها في جهودها لتعزيز التكامل 
االقتصادي اإلقليمي، ودعم هذه البلدان في 

تقوية عالقاتها االقتصادية باالقتصاد العالمي 
األوسع نطاًقا 

الدولي  البنك  ذلك  في  – بما  الدولي  المجتمع  على  يتعين 
والواليات  األوروبي  واالتحاد  الدولي  النقد  وصندوق 
المغرب  بلدان  لتشجيع  منظمة  بطريقة  العمل  المتحدة – 
العربي ومساعدتها في جهودها لتعزيز التكامل االقتصادي 
اإلقليمي، ودعم هذه البلدان في تقوية عالقاتها االقتصادية 
باالقتصاد العالمي األوسع نطاًقا وثمة حاجة إقليمية ماسة 
بلدان  على  النفع  يعود  المنطقة.  هذه  في  دولية  لقيادة 
التعاون  بفضل  الدولي  المجتمع  إلى  باإلضافة  المنطقة، 
وبزيادة  المنطقة.  في  االقتصادية  الفرص  تعزيز  على 
الفرص االقتصادية، يمكن التعهد بدعم االستقرار واألمن، 
وتجدر  والجريمة.  اإلرهاب  إلى  االنحراف  من  والحد 
اإلشارة إلى أن التنمية االقتصادية للمغرب العربي ليست 
البحر  حوض  منطقة  أو  بأوروبا  خاصة  مسألة  مجرد 
العربي  المغرب  يعد  عديدة،  ألسباب  فنظًرا  المتوسط. 
خطاب  في  جاء  الذي  النحو  على  جديدة"  "لبداية  جاهًزا 
نموذًجا  يمثل  أن  يمكن  والذي  بالقاهرة،  أوباما  الرئيس 
لالحتياجات  وفًقا  اإلسالمي،  العالم  في  أخرى  لمبادرات 
وينبغي  حدة.  على  إسالمية  ومنطقة  بلد  بكل  الخاصة 
وبقية  أوروبا  جانب  إلى  األمريكية،  المتحدة  للواليات 
إمكانات  استغالل  على  اآلن  العمل  الدولي،  المجتمع 
الخارجية  السياسة  بالفعل في  المنطقة وفتح صفحة جديدة 

األمريكية.
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)Obiols
سفير أسبانيا السابق لدى الصين وروسيا1

الجديدة نهضة الصين 

منذ أن أطلق "دينغ شياو بينغ"، في كانون األول )ديسمبر( 
على  واالنفتاح  االقتصادي  "اإلصالح  سياسة   ،1978
الخارج"، تضاعف إجمالي الناتج المحلي الصيني باألسعار 
الثابتة اثنتي عشر مرة، محققا معدل نمو سنوي يتراوح ما 
بين 8 و%10. ويعتبر ذلك أعظم مسار تنموي في تاريخ 

العالم.
ما  واحد  جيل  خالل  الصين  "حققت  الدولي،  للبنك  وفقا 
استغرق تحقيقه في معظم دول العالم قرونا". وقد أصبحت 
المصّدر األول، متقدمة على  الماضي  العام  الصين خالل 
المحلي الصيني أن يتجاوز  الناتج  ألمانيا، وأوشك إجمالي 
صدارة  في  الثاني  المركز  الصين  لتحتل  الياباني  نظيره 
لمتحدة  ا لواليات  ا بعد  لكبرى  ا ية  د االقتصا لدول  ا

األمريكية.
 ،)Goldman Sachs( "ووفقا لتصور "غولدمان ساكس
خالل عام 2007 سيتساوى إجمالي الناتج المحلي للصين 
والواليات المتحدة األمريكية، وبحلول عام 2050 سيصل 
حجم االقتصاد الكلي للصين إلى 70 تريليون دوالر، مقابل 
40 تريليون دوالر إجمالي الناتج المحلي للواليات المتحدة 

األمريكية، أي حوالي الضعف.
وإن كان يجب أن تؤخذ االفتراضات بحذر شديد، إال أن 
الناتج المحلي الصيني سيحتل مركز الصدارة في  إجمالي 
العالم خالل منتصف القرن الحالي، ما لم تطرأ أمور ليست 

الحسبان.  في 
يتكرر  نادرا ما  الصين  تاريخيا هاما مثل نهضة  إن حدثا 
والجيوسياسي  االقتصادي  النظام  فيغير  عام،  ألف  كل 
العالمي بقوة. وبطريقة ما يؤدي إلى العودة إلى األوضاع 

الطبيعية التاريخية، إذ أنه خالل قرون طويلة كان إجمالي 
العالم،  في  األول  المركز  يحتل  الصيني  المحلي  الناتج 
وحتى في عام 1820 كان يشكل نحو %30 من إجمالي 

العالمي.  المحلي  الناتج 
لسياسة  قصوى  أولوية  ذات  االقتصادية  التنمية  وتعتبر 
الصين، مما يترجم إلى الثقل الحاسم لالعتبارات االقتصادية 
التالية في سياستها الخارجية: فتح أسواق جديدة والحصول 
على رؤوس أموال وتكنولوجيا ومواد أولية وتكوين رأس 

البشري.  المال 
كإطار شامل لهذه السياسة، نظرية " التنمية السلمية" التي 
االقتصادية:  للتنمية  الحتمي  الدولي  السياق  للصين  تكفل 
الجيوسياسي،  النظام  لتغيير  القوة  استخدام  الصين ترفض 
الماضي،  القرن  بخالف دول ناشئة أخرى ركزت، خالل 
على المنافسة االقتصادية في إطار نظام اقتصادي عالمي 

المتقدمة.    المتحدة األمريكية والدول  الواليات  حددته 

الصين ودول شمال المتوسط

تخضع العالقات التجارة الخارجية الصينية مع دول ضفتي 
البحر المتوسط شماال وجنوبا وأوروبا وأفريقيا لنموذجين 
مختلفين تماما. يغلب على العالقات التجارية مع دول شمال 
المتوسط تصدير كافة منتجات الصناعات التحويلية الصينية 
%50 من  )مع تزايد سريع للقيمة المضافة: حاليا حوالي 
صادرات الصين تتمثل في المنتجات اإللكترونية وليس في 
المالبس الجاهزة أو األحذية أو اللعب(، واستيراد المنتجات 

الرفاهية. الغذائية ومنتجات  المتقدمة والسلع  التقنية  ذات 
ونجد أن الميزان التجاري في صالح الصين بدرجة كبيرة. 
االتحاد  إلى  الصين  حجم صادرات  بلغ   2007 عام  في 
األوروبي 231.66 مليون يورو، بينما بلغ حجم الواردات 
التجاري عجزا  الميزان  يورو، وسجل  مليون   71.736
159530 مليون يورو، بمعدل تغطية %30 فقط. وتعتبر 
الصين المورد األول لالتحاد األوروبي بينما تحتل المركز 

جهات فاعلة جديدة في السياسة المتوسطية

تأثير الصين على منطقة البحر المتوسط

La Segunda Revolución China. Barcelona, Destino, 2007 1 مؤلف كتاب
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الرابع بين أهم الدول المستوردة للمنتجات األوروبية.
تعتبر استثمارات االتحاد األوروبي في الصين متواضعة، 
 2008 نهاية عام  التراكمي في  بلغ حجم االستثمار  حيث 
من   7% من  أقل  تشكل  وبذلك  دوالر،  مليار   55 نحو 
ثلثي  حوالي  الخارجية.  األوروبية  االستثمارات  إجمالي 
وماكاو  كونغ  هونغ  مصدرها  الخارجية  االستثمارات 
وتايوان والصينيون ما وراء البحار )المعروفة حاليا، إلى 

العظمي(.   بالصين  الشعبية،  الجمهورية  جانب 
 2005 الخدمات. في عام  أبرز  السياحة من  ويعد قطاع 
بلغ دخل أوروبا من السياحة الصينية 1360 مليون يورو 
(%1.6 من اإلجمالي(، بينما أنفق السياح األوروبيون في 
الصين 2306 مليون يورو )%2.3 من اإلجمالي(. وهي 
الفترة  بنمط سريع: خالل  تتزايد  أرقام متواضعة، ولكنها 
السياحة  دخل  تضاعف  و2005   1995 عامي  بين  ما 
الصينية في االتحاد األوروبي 11 مرة ) بينما بلغ إجمالي 
إيرادات السياحة الضعف فقط(، وتضاعفت نفقات السياح 
 2020 عام  خالل  مرات.   6 الصين  في  األوروبيين 
ستستقبل الصين وترسل أكثر من 100 مليون سائح سنويا، 
إذن  المستقبل  العالم.  في  سياحية  قوة  أعظم  بذلك  لتصبح 

للغاية.  واعد 

ن كان يجب أن تؤخذ االفتراضات بحذر  واإ
شديد، إال أن إجمالي الناتج المحلي الصيني 

سيحتل مركز الصدارة في العالم خالل 
منتصف القرن الحالي، ما لم تطرأ أمور 

ليست في الحسبان

وحيث أن الطريق بين الصين وأوروبا عبر قناة السويس 
أقصر بدرجة كبيرة من الطريق عبر رأس الرجاء الصالح، 
للخدمات  قاعدة  لتصبح  لمتوسطية  ا نئ  لموا ا تتنافس 
وهو  أوروبا،  في  الصينية  المنتجات  لتوزيع  اللوجستية 
مجال يسيطر عليه حاليا ميناء روتردام. ربع حركة مرور 
الحاويات بميناء برشلونة يرد من الصين، وبالتالي سيتحول 
لشركة  لصالح  أوروبا  في  توزيع  مركز  إلى  الميناء 
في  عالميا  رائدة  )Hutchison(، شركة  "هوتشيسون" 

شركة  وكانت  الحاويات.  تداول  محطات  تشغيل  مجال 
"هوتشيسون" قد اشترت في عام 2006 حصة %70 من 
 Terminal de ( كونتينيدوريس"  دي  "تيرمينال 
أسبانية  موانئ  إدارة  ثاني شركة   ،)Contenedores
شركة  وصاحب  يورو.  مليون   660 نحو  باستثمار 
)Li Ka-shing( هو رجل  كا شينغ  لي  "هوتشيسون"، 

األعمال األول في هونغ كونغ. 

الصين ودول شمال أفريقيا

الجنوبية  التجارية مع دول الضفة  تخضع عالقات الصين 
فالصين  لنموذج مختلف.  النامية،  أفريقيا  المتوسط،  للبحر 
أيضا عن  والطاقة وتبحث  األولية  المواد  أوال عن  تبحث 
أسواق لمنتجاتها التي تجذب المستوردين في أفريقيا نظرا 
الموازين  دائمة. تسجل  للغاية وبصفة  التنافسية  ألسعارها 
التجارية فائضا في صالح كبار مصدري الطاقة أو المواد 

األولية، وعجزا تجاريا في باقي الحاالت األخرى.
التحتية،  البنى  مجال  في  أساسا  المشاريع،  إنشاء  ويعتبر 
تقديم  أو  ديون  إلغاء  أو  هيئة قروض  والمساعدات )على 
في  الصين  لتواجد  الرئيسية  األدوات  من  دراسية(  منح 

أفريقيا. 
تشكل واردات دول شمال أفريقيا الخمس %1 من إجمالي 
الصين  إلى  صادراتها  تمثل  بينما  الصينية،  الصادرات 
بالنسبة  أما  الصينية.  الواردات  إجمالي  من  فقط   5.3%
الصين  صادرات  من   3% فتمثل  أفريقيا  دول  لمجموع 
حجم  أن  ورغم  الصينية.  الواردات  إجمالي  من  و5% 
بنمط  نموا  أنه يحقق  للغاية، إال  التجاري متواضع  التبادل 

قوي.  
حققت  نينات،  لثما ا فترة  خالل  ُمثبتة  لمعطيات  وفقا 
الصادرات والواردات متوسط معدل نمو سنوي يتراوح ما 
حجم  تضاعف   2008 عام  وخالل  و40%.   30 بين 
الصيني ‒ األفريقي عشرة مرات مقارنة  التجاري  التبادل 
وقد  دوالر.  مليارات   107 إلى  ليصل   ،2000 بعام 
فرنسا  )بعد  للجزائر  الثالث  المورد  الصين  أصبحت 
والواليات المتحدة األمريكية( والثالث للمغرب )بعد فرنسا 
الشريك  الصين  فتعتبر  لتونس،  بالنسبة  أما  وإسبانيا(. 

بيان التبادل التجاري بين الصين ودول شمال أفريقيا عامي 2007-2008 )القيمة بالمليون يورو(جدول 1

20072008
وارداتصادراتوارداتصادرات

270011603751849الجزائر

44322395874428مصر

862145716402588ليبيا

270011603751849المغرب

4813069690تونس
المصدر: China Statistical Yearbook 2009 إعداد المكتب الوطني لإلحصاء في الصين.
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التجاري اآلسيوي الثالث، بعد اليابان والهند. وتحتل مصر 
والجزائر المركزين الرابع والخامس على التوالي بين دول 
التجارة اإلجمالي مع الصين، بعد  أفريقيا، من حيث حجم 

جنوب أفريقيا وأنغوال والسودان. 
واألجهزة  الرأسمالية  السلع  الصين  صادرات  وتشمل 
اإللكترونية واألدوات المنزلية الكهربائية واالتصاالت. في 
عام 2006 استوردت الجزائر 26 ألف سيارة من الصين، 
الجزائر  لتصبح  السيارات  %15 من سوق  يعادل  ما  أي 
الصينية في  للسيارات  10 دول مستوردة  أهم  بين  واحدة 

العالم. 
المنسوجات واألحذية والتي  وهناك سلع أخرى هامة مثل 
عند   ،2005 عام  في  المغرب.  على  سلبيا  تأثيرا  أثرت 
انتهاء صالحية االتفاقية األوروبية لأللياف المتعددة، حلت 
غزت  كما  األوروبية،  السوق  في  المغرب  محل  الصين 
السوق المغربية ذاتها. وخالل فترة عام واحد فقد المغرب 
نصف فرص العمل المتاحة بالقطاع )ما يعادل 100 ألف 
وظيفة(، واضطر المغرب التخاذ إجراءات حمائية. كذلك 

تستورد الجزائر أسلحة من الصين.

وحيث أن الطريق بين الصين وأوروبا عبر 
قناة السويس أقصر بدرجة كبيرة من الطريق 

عبر رأس الرجاء الصالح، تتنافس الموانئ 
المتوسطية لتصبح قاعدة للخدمات اللوجستية 

لتوزيع المنتجات الصينية في أوروبا

فنتيجة  الصين،  إلى  أفريقيا  أما عن صادرات دول شمال 
في  الوحيدة  الدولة  هي  ليبيا  أصبحت  النفط  لصادرات 
عام  خالل  فائضا.  التجاري  ميزانها  حقق  التي  المنطقة 
"سينوبك"  شركتي  بين   الموقع  العقد  انتهى   2005
525 مليون دوالر.  (Sinopec( و"سوناطراك"، بقيمة 
الطاقة  لقطاع  ضخمة  إمكانيات  هناك  أن  الواضح  من 
الفوسفات  للصين  يصدر  جانبه  من  المغرب  بالمنطقة. 

البحري. الزراعية ومنتجات الصيد  والسلع 
وتعتبر استثمارات دول شمال أفريقيا في الصين هامشية، 
بالنسبة  فقط  أهمية  ذات  الصين  استثمارات  تعد  بينما 
للجزائر: 145.9 مليون دوالر في 2007، و42.2 مليون 
في  المتراكم  الصيني  االستثمار  حجم  ويبلغ   .2008 في 

الجزائر ما بين 700 و800 مليون دوالر.
االستثمارات  استقطاب  في  وتونس  المغرب  ويرغب 
الصينية واإلنتاج لصالح األسواق األوروبية واألفريقية في 
المفعول. من جانب  السارية  الحرة  التجارة  اتفاقيات  إطار 
مراكز  إلى  تتحول  أن  أفريقيا  شمال  لموانئ  يمكن  آخر، 

أفريقيا.  الصينية في  المنتجات  لتوزيع  لوجستية، 

يعتبر  التحتية،  البنى  مجال  في  وخاصة  اإلنشاء،  قطاع 
أفريقيا،  مع  الصينية  التجارية  العالقات  في  هاما  مجاال 
التعاقد  تم  التي  المشاريع  قيمة  تبلغ  الجزائر.  وخاصة مع 
عليها مع الجزائر في عام 2007، 2340 مليون دوالر، 
هذا  وفي   .2008 عام  في  دوالر  مليون   4202 مقابل 
أفريقيا،  في  للصين  األول  الزبون  الجزائر  تعد  المجال 
القارة  في  المنجزة  المشاريع  إجمالي  من   20% بنسبة 
األفريقية. بينما تقل كثيرا قيمة المشاريع المتعاقد عليها مع 
مصر )391 مليون دوالر في 2007 و280 مليون دوالر 
في 2008(، والمغرب )308 مليون و280 مليون دوالر 

التوالي(. على 
وتبلغ قيمة خدمات العمالة المتعاقد عليها في الجزائر 36 
53 مليون في عام  2007، مقابل  مليون دوالر في عام 
2008 )عادة اليد العاملة لتنفيذ هذه المشاريع من الصين(، 
بينما بلغت في مصر 1.8 مليون في 2007 ومليون واحد 
مليون   6.3 فبلغت  المغرب  عن  وأما   ،2008 في  فقط 

و6.9 مليون دوالر على التوالي. 
وقد قامت شركات صينية بإنشاء مطار الجزائر العاصمة 
ألف مسكن في وهران. كما حصلت في  ومستشفى و50 
سريعة  طرق  إنشاء  مشاريع  لتنفيذ  عقود  على  المغرب 
وسكك حديدية وجسور ومشاريع اتصاالت وأشغال مائية. 
الصينيين  العمال  من  يسبب وجود حشود ضخمة  وأحيانا 
المشاكل. على سبيل المثال، تجاوز عدد هؤالء في الجزائر 
نحو  البلد  في  البطالة  معدل  بلغ  بينما  عامل،  آالف   10

.30%
ولدى الصين برامج هامة للمساعدة االقتصادية مع أفريقيا، 
الثاني  تشرين  في  أيضا.  المتوسط  دول  منها  تستفيد 
مليارات   10 بتقديم  الصين  تعهدت  الماضي،  )نوفمبر( 
مخفض،  فائدة  بسعر  قروض  هيئة  على  أمريكي  دوالر 
الرسوم  تخفيض  جانب  إلى  دول،  عدة  ديون  وإلغاء 

     .60% الجمركية على الصادرات األفريقية بنسبة 
إلى  أخيرا  أشار  زوليك"  "روبرت  الدولي  البنك  رئيس 
أفريقيا  إلى  التكلفة  بنقل صناعات منخفضة  الصين  اهتمام 
لتصنيع منتجات ذات قيمة إضافية مرتفعة. ومحافظ البنك 
بتأسيس  طالب  الصيني،  المركزي  البنك  وهو  الشعبي، 
اعتُبر "كخطة  مما  النامية،  الدول  في  لالستثمار  صندوق 

مارشال جديدة".
ارتفعت  و2009،   2004 عامي  بين  ما  الفترة  خالل 
إلى  مليار   190 من  النامية  الدول  إلى  الصين  صادرات 
670 مليار دوالر. وتهتم الصين بدفع التنمية في هذه الدول 
الصينية،  المنتجات  من  وارداتها  زيادة  استمرار  بهدف 
وبذلك تحل محل واردات الدول النامية )على األقل بصفة 
االقتصادية  لألزمة  نتيجة  تراجعت  لتي  وا جزئية(، 

العالمية. 
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كانت  وإن  الموفقة،  التجارية  العالقات  هذه  أساس  وعلى 
الصين  بين  تربط  التي  السياسية  فالعالقات  متواضعة، 
والدول المتوسطية واألفريقية بصفة عامة، عالقات متميزة. 
الثالث  العالم  االستعمار وحزبية  الكفاح ضد  لقد شاركتها 

وعدم االنحياز. 
مصر في عهد الرئيس عبد الناصر كانت أول دولة أفريقية 
عام  تأسست  التي  الشعبية  الصين  بجمهورية  تعترف 
1949، تالها المغرب. الصين كانت أول دولة غير عربية 

1958 بالحكومة الجزائرية المؤقتة. تعترف في عام 
في  التدخل  مبدأ عدم  تحترم  األفريقية  والدول  الصين  إن 
الدول  انتقاد  وتواجه  األخرى،  للدول  الداخلية  الشؤون 
حقوق  مراعاة  ومستوى  الديمقراطية  لغياب  المتقدمة 

بها. اإلنسان 
ويجمع بين الطرفين كذلك النظم السياسية المتسلطة والنظم 
االقتصادية التي تخضع لسيطرة الدولة، وهو نموذج أكثر 

جاذبية منذ بداية األزمة االقتصادية.
كافة أوجه التشابه هذه أدت إلى وجود روابط وثيقة للتضامن. 
الدول األفريقية ال تعترف بتايوان. وقد أثارت ليبيا استياء 
الصين في عام 2006 عندما قبلت هبوط طائرة "تشن شوي 
فنية.  بيان" )Chen Shui-bian( في مطارها ألسباب 
الما،  وداالي  األفريقية  الدول  بين  عالقة  توجد  ال  كذلك 
البوليساريو، وتعتبر  والصين من جانبها ال تعترف بجبهة 

الصحراء الغربية جزءا من المغرب.
هناك عالقات قوية بين الصين والدول األفريقية في مجال 
الثاني  تشرين  في  مستوى.  أعلى  على  الزيارات  تبادل 
)نوفمبر( 2006، توجهت جماهير من الدول األفريقية إلى 
بكين لحضور القمة الصينية األفريقية. ال الدول األوروبية 
القدرة  هذه  مثل  لديها  األمريكية  المتحدة  الواليات  وال 

أفريقيا.  قارة  االستقطابية في 

الصين ودول شرق المتوسط

مع  عالقاتها  نموذج  في  أوروبا  دول  إسرائيل  تشارك 
الصين، من خالل صادرات هامة للتكنولوجيا في مجاالت 
قيمة  تشكل  الجافة.  المناطق  في  المياه  توفير  تقنيات  مثل 
من   50% حوالي  الصين  إلى  اإلسرائيلية  الصادرات 
إجمالي الواردات الصينية، ومعدل التغطية يتجاوز نظيره 

الدول األوروبية، بخالف تركيا، حيث  للتجارة مع معظم 
 .20% بنسبة  أقل  تغطية  معدل  التجاري  الميزان  يسجل 
تكون معدومة،  تكاد  الصين  إلى  لبنان وسوريا  صادرات 
يمكنها  سوريا  أن  الواضح  من  هامشي.  تغطية  بمعدل 
تصحيح هذا الوضع إذا قامت بتصدير النفط إلى الصين. 
التبادل االستثماري بين دول شرق المتوسط والصين ضئيل 
تركيا،  إلى  الصينية  السياحة  تصل  بدأت  وقد  جدا. 
والتوقعات المستقبلية إيجابية للغاية، على غرار باقي الدول 

المتوسطية.
أما عن العالقات السياسية بين الصين ودول هذه المنطقة 
وال  بتايوان  تعترف  ال  الدول  فهذه  سليمة.  عالقات  فهي 
الديمقراطية  انتقاد غياب  الدالي الما، وتمتنع عن  تستقبل 

أو عدم مراعاة حقوق اإلنسان في الصين. 

النظم السياسية  ويجمع بين الطرفين كذلك 
التي تخضع  المتسلطة والنظم االقتصادية 

لسيطرة الدولة، وهو نموذج أكثر جاذبية منذ 
بداية األزمة االقتصادية

في العام الماضي، عند وقوع أحداث الشغب في "شينغيانغ" 
الصين وتركيا حين  بين  العالقات  (Xinjiang(، توترت 

تحدث الرئيس التركي عن "اإلبادة الجماعية".
تركيا،  يمتد حتى  لفضاء  الشرقي  الطرف  "شينغيانغ" هي 
ويجمع بينهما أسالف مشتركة وتقارب لغوي وثقافي، مما 
يخلق شعورا بالتضامن في تركيا التي امتد تأثيرها بسرعة 
تفكك  عقب  الوسطى  آسيا  في  الجديدة  الجمهوريات  إلى 

السوفييتي. االتحاد 
وتعد "شينيانغ" مسألة ذات حساسية قصوى بالنسبة للصين 
التي شهدت جمع مجاهدين "أويغور"، كان قد ألقي القبض 

أفغانستان، في معتقل "غوانتانامو".  عليهم في 

أفريقيا انتقادات الحضور الصيني في 

الدول  توجهها  انتقادات  بشأن  نقرأ  أو  نسمع  ما  كثيرا 
أفريقيا، والذي تصفه  قارة  الصيني في  للحضور  المتقدمة 
البيئة  احترام  بعدم  الصين  وتُتهم  جديد".  "استعمار  بأنه 

بيان التبادل التجاري بين الصين ودول شرق المتوسط 2007-2008 )القيمة بالمليون يورو(جدول 2

20072008
وارداتصادراتوارداتصادرات

3650165342571792إسرائيل

69818108313لبنان

18688229310سوريا

104751292106061962تركيا
المصدر: China Statistical Yearbook 2009 إعداد المكتب الوطني لإلحصاء في الصين
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بالعمالة  واإلضرار  بالفساد  والسماح  اإلنسان  وحقوق 
نسبة  إن  بالديون.  وإثقالها  األفريقية  الدول  في  المحلية 
له أساس من  لِنُقل )20%(،  صغيرة من هذه االنتقادات، 

الصحة والباقي وليد الحسد والنفاق.
من الواضح أن الدول األفريقية لها حرية اختيار شركائها. 
لكن، لماذا ترحب بالصين؟ أوال، الرؤية األفريقية للصين 
عام  من  سنوات  عشر  مدى  على  تاريخي.  أساس  لها 
كان  عاما،  بسبعين  "كولومبوس"  رحلة  قبل   ،1420
األميرال "زينغ هي" )Zheng He( على رأس حملة من 
تفوق  الرغم من  أفريقيا. وعلى  إلى شرق  ألف رجل   20
في  تفلح  لم  أنها  إال  الضخم،  واالقتصادي  التقني  الصين 
واقتصرت   أفريقيا،  اكتشاف  حتى  وال  استعمار  أو  غزو 

التجارة. الحملة على أعمال 
لم يكن للصين وجود استعماري في أفريقيا، بل استُعمرت 
قهرت  التي  األوروبية  القوى  نفس  قبل  من  ذاتها  الصين 
األفارقة  ماليين  األوروبية  الدول  استعبدت  لقد  أفريقيا. 
األفعال في  أبغض  الوقائع من  القارة بعض  وارتكبت في 
االستقالل ساندت دون أي خجل  االستعمار، وبعد  تاريخ 

الدكتاتوريين. الحكام  كافة 

إن الفوز على الصين في أفريقيا ليس أمرا 
عسيرا: يكفي أن تقدم الدول الغنية إلى 

األفارقة شروطا أفضل من الصين، وأن تبدأ 
لمنتجاتهم الزراعية  بفتح أسواقها 

على أساس هذه الذاكرة التاريخية المشتركة بين الطرفين، 
يخدم  حضورها  ألن  أفريقيا،  في  ترحيبا  الصين  تلقى 

مصالح الدول األفريقية أكثر من وجود الدول األخرى.
وجود  عزز  وقد  الخريطة،  على  للظهور  أفريقيا  عادت 
الصين وضعها بدرجة كبيرة كطرف مفاوض بالنسبة بالعالم 
األولية  والمواد  الطاقة  فقط  تستورد  ال  الصين  المتقدم. 
بشروط  قروضا  وتقدم  أيضا  تستثمر  بل  السوق،  بأسعار 
تفضيلية وتعفي الديون وتعمل بالتجارة وتدريب آالف الطلبة 
في  الصينية ‒ األوروبية  األعمال  إدارة  )كلية  األفارقة 
شنغهاي فتحت مؤخرا فرعا لها في غانا(، وإنشاء البنيات 
األساسية. فيما يتعلق بهذه النقطة األخيرة، صرح "خابيير 
سوالنا": "قال لي رئيس السنغال إنه إذا بدأ اليوم التفاوض 

مع الصين واالتحاد األوروبي في آن واحد، يستغرق توقيع 
االتفاقية مع الصين شهرا واحدا، وخالل شهرين نجد ألفي 
عامل صيني يعملون في مشروع إنشاء طريق بري. وحين 
االتحاد  مع  المفاوضات  أن  نجد  المشروع،  إنجاز  يتم 

األوروبي مازالت مستمرة". 
أكبر  أفريقيا في  الصين تشرك  بدأت  كما سبقت اإلشارة، 
أعلى  تحقق  سلعا  تنتج  بحيث  عليها  تسيطر  إنتاج  سالسل 
نسبة من القيمة المضافة، كما تدرس تنفيذ "خطة مارشال 

جديدة" من أجل أفريقيا.
لوقوع األزمة االقتصادية،  السابقة  الثمانية  خالل األعوام 
متوسط  األفريقية  الدول  اقتصادات  سجلت   ،2007 عام 
النمو  معدل  ملحوظة  بدرجة  متجاوزا   ،4% نمو  معدل 
للعالقات االقتصادية  نتيجة  السابقين، وذلك  العامين  خالل 

الوثيقة مع الصين. 
من جانب آخر، النموذج الصيني للتنمية االقتصادية، والذي 
يحقق  قوية،  ودولة  المختلط  االقتصاد  على  أساسا  يعتمد 
للرأسمالية  الغربي  النموذج  أدى  بينما  كبيرا،  نجاحا 

تاريخية. اقتصادية  إلى وقوع أزمة  المتطرفة  الليبرالية 
مليون   500 من  أكثر  الصين  أنقذت  عقود  ثالثة  خالل 
)خصخصة  واشنطن"  "اتفاق  بخالف  الفقر،  من  شخص 
وباقي  أفريقيا  في  فشل  الذي  واستقرار(  تحرير  وسياسة 
دول العالم النامية، وشهد كيف ترفض الدول الغنية الدواء 
القيود  )سياسة  النامية  الدول  على  فرضته  الذي  المر 
إذن  نعجب  ال  األزمة.  على  للتغلب  والنقدية(  الضريبية 

النامي بصفة عامة نحو الصين. لتوجه أفريقيا والعالم 
الفوز على الصين في أفريقيا ليس أمرا عسيرا: يكفي  إن 
من  أفضل  شروطا  األفارقة  إلى  الغنية  الدول  تقدم  أن 

تبدأ بفتح أسواقها الزراعية لمنتجاتهم.  الصين، وأن 

الخاتمة 

ستحقق العالقات االقتصادية بين الصين والدول المتوسطية 
نموا في المستقبل، وبصفة خاصة مع دول الضفة الجنوبية 
تضفي  أّسيا.  نموا  الصينية  السياحة  تحقق  كما  للمتوسط. 
المتوسط ميزة جغرافية،  السويس على موانئ ضفتي  قناة 
أنحاء  في  الصينية  المنتجات  لتوزيع  هامة  لتصبح مراكز 

أوروبا وأفريقيا. 
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أنوشيروان إحتشامي )Anoushiravan Ehteshami(م

التدويل1   عميد 
الدولية  العالقات   وأستاذ 

 )SGIA( بكلية اإلدارة الحكومية والشؤون الدولية 
)Durham( بجامعة دورهام

إن تواجد إيران في المنطقة األورومتوسطية، على الرغم 
من كونه يزداد بصورة جوهرية، إنما يقوم على المصادقة 
بشكل أكبر مما يقوم على التدخل المباشر. بعبارة أخرى، 
فإن تواجد إيران في شرق البحر المتوسط )سوريا ولبنان 
وفلسطين(، باإلضافة إلى الشراكة الوثيقة التي أقامتها مع 
إلى  ما  نوعاً  أقرب  اإلسالمية  الجمهورية  يجعل  تركيا، 
الظهير األوروبي، ومن ثمَّ تكون على بُعد خطوة من قلب 
االتحاد األوروبي. وإذا أضفنا إلى هذا الواقع الجيوسياسي 
قدرة إيران المتنامية لوضع مشروع بشأن قدرتها العسكرية 
تجاه أوروبا، مقترنة بما لديها من موجودات الطاقة إذا ما 
النفط والغاز، نرى  المتوفر بها من  نظرنا إلى االحتياطي 
أن التواجد اإليراني قوي بدرجة كافية من الوضوح تجعل 
أوروبا تسعى لالستفادة من التأثير السياسي لهذه الدولة في 

العالم.  البقعة من  تلك 

إقليمية  إيران كقوة 

بسبب األحداث اإلقليمية التي جرت في الشرق األوسط منذ 
في  الغربي  العسكري  التدخل  منذ  السيّما  التسعينات، 
التوالي،  على  و2003   2001 في  والعراق  أفغانستان 
قوتها  إيران على وضع مشروع بخصوص  قدرة  أثيرت 
المعاديتين على حدود  الحكومتين  اإلقليمية. كما أن زوال 
البعث  وحكومة  المتشددة  السنية  طالبان  )حكومة  إيران 
لطهران  أتاح  سريع  تتابع  في  السنية(  العربية  القومية 

متنفساً هائاًل وفرصة جيوسياسية ضخمة لتعزيز شراكاتها 
لبنان وسوريا(، ناهيك عن تطوير شراكات  اإلقليمية )في 
جديدة )في فلسطين(. ومع تأكد تواجدها في منطقة الخليج 
العراق – كعدو سابق – سريعاً بعد  الفارسي، ومع تحول 
ب تحت إدارة يهيمن عليها الشيعة،  2003 إلى صديق مقرَّ
تقدَّمت إيران نحو تقوية دورها وتأثيرها في منطقة شرق 
البحر المتوسط من خالل الشراكة مع سوريا بهدف زيادة 
السياسي والعسكري لحزب هللا وحماس كعنصرين  النفوذ 
في  المتمثلة  اإليرانية  باألجندة  ويلتزمان  دولة  يمثالن  ال 
"المؤامرة  يسمى  ما  مقاومة  تقول،  أن  ولك  "المقاومة"، 
لقد أصبحت  األمريكية – الصهيونية" في الشرق األوسط. 
إيران تقف وجها لوجه أمام إسرائيل في منطقة شرق البحر 
في  األمنية  األوضاع  سخونة  من  يزيد  مما  المتوسط، 
المنطقة، ذلك ألن اللهجة اإليرانية المعادية إلسرائيل تسير 
والبالستية  النووية  الصواريخ  برامج  نمو  مع  بالتوازي 
في  ترى  أنها  المعلن من  بها، فضاًل عن موقفها  الخاصة 
عمل  وهكذا،  المنطقة.  في  االستراتيجي  عدوها  إسرائيل 
بشكل  المتوسط  شرق  منطقة  في  المتنامي  إيران  تواجد 
طبيعي على زيادة تأثير الدولة في المنطقة األورومتوسطية، 
الدور  هو  هذا  من  لالهتمام  مدعاة  األكثر  أن  غير 
الجيوسياسي الذي تلعبه طهران في منطقة شرق المتوسط، 
أمنية  روابط  ببناء  إيران  قامت  التي  األحزاب  أن  حيث 
ل أكثر  كبيرة معها، وأكثرها بروزاً حزب هللا وحماس، تشكِّ
جانب  من  اعتراضاً  يلقون  الذين  الفرعيين  الدول  ممثلي 
معظم الدول األوروبية. أما بالنسبة للدول المتوسطية غير 
إبداء  في  األخرى  هي  نصيب  لها  كان  فقد  األوروبية 
البحر  على  المطلة  العربية  الدول  عمدت  فلقد  تخوفاتها: 
لتواجد  الرافض  العام  العربي  الخط  اتباع  إلى  المتوسط 
إيران في شرق المتوسط، مؤكدين على أن القضايا العربية 
ينبغي أال  السالم على وجه الخصوص(  )فلسطين وعملية 
تُستغل من ِقَبل الدول غير العربية من أجل غايات سياسية 

جهات فاعلة جديدة في السياسات المتوسطية 

 التأثير السياسي اإليراني على 
المنطقة األورومتوسطية 

1 أنوشيروان إحتشامي كان رئيساً لمدرسة الحكومة والشؤون الدولية بجامعة دورهام )2004-2009( وهو زميل المنتدى االقتصادي العالمي. كان يشغل أيضاً منصب نائب الرئيس ورئيس مجلس 

 Competing Powerbrokers of the Middle East: Iran and Saudi Arabia :الجمعية البريطانية للدراسات الشرق أوسطية من 2000 حتى 2003. ومن بين أحدث مطبوعاته
 )2009(, Reform in the Middle East Oil Monarchies )co-editor, 2008(, Globalization and Geopolitics in the Middle East: Old Games, New

.)Rules (2007) and Iran and the Rise of its Neoconservatives )with Mahjoob Zweiri, 2007
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من  تعاني  األخرى  هي  فإيران  هذا،  ومع  محدودة. 
و  أ لسياسي  ا لمستوى  ا على  ء  سوا بات،  االضطرا
المرتفعة  األسعار  االجتماعي ‒ االقتصادي. وقد ساعدت 
للنفط في حمايتها من السقوط في عمق األزمة، لكن حين 
)سبتمبر(  أيلول  في  قمتها  من  تهوي  النفط  أسعار  بدأت 
الواجهة  في  سريعاً  تظهر  التصدعات  بدأت   ،2008
االقتصادية الزائفة إليران. وبالنسبة للرئيس أحمدي نجاد، 
2008، بأن أسعار النفط لن  الذي زعم واثقاً، في صيف 
تهبط أبداً دون 100 دوالر للبرميل، فكان ال بد وأن تشّكل 
له األسعار في نهاية العام حقيقة واقعية مقلقة. إنها مشكلة 
ضحية  تكن  لم  إيران  أن  من  الرغم  على  حتى  كبيرة، 
هزت  التي  المالية  واألزمة  االئتمانية  للضغوط  مباشرة 
الشرق األوسط منذ عام  انفتاحاً في  أكثر  اقتصادية  أنظمة 
2008. ففي الحالة اإليرانية، تم بالفعل إنفاق الجزء األكبر 
منذ  النفطية  الصادرات  قيمة  مليار دوالر   200 مبلغ  من 
النفط  صندوق  على  اإلغارة  تمت  كما   ،2005 عام 
االستراتيجي بشكل مكثف حتى إنه ربما لم يتبق سوى أقل 
من 7 مليارات دوالر. وواقع األمر أن موقف أحمدي نجاد 
أصبح أكثر حساسية من ذي قبل، حتى أنه قبل االنتخابات 
قام الدكتور حسن روحاني، المفاوض النووي الكبير سابقاً 
السياسات  لتدميره  عليه  هجوم  بشن  خاتمي،  عهد  في 
 46 مبلغ  بسحب  قامت  الحكومة  أن  زاعماً  االقتصادية، 
الصندوق  من  و2009   2005 عامي  بين  دوالر  مليار 
الناحية  االستراتيجي الذي أسسه خاتمي. وهذا األمر، من 
الصمود  الدولة على  قدرة  يقلل بشكل خطير من  العملية، 
في وجه الهزات االقتصادية مثل انخفاض أسعار النفط. 

عمل تواجد إيران المتنامي في منطقة شرق 
المتوسط بشكل طبيعي على زيادة تأثير 

الدولة في المنطقة األورومتوسطية، حيث 
أن األحزاب التي قامت إيران ببناء روابط 
أمنية كبيرة معها، وأكثرها بروزًا حزب اهلل 

وحماس، تشكِّل أكثر ممثلي الدول الفرعيين 
الذين يلقون اعتراضًا من جانب معظم الدول 

األوروبية 

ففي  للبالد.  الموقف االجتماعي ‒ االقتصادي  ثم إن هناك 
عهد أحمدي نجاد، ظهرت المشكالت في الهيكل االقتصادي 
الذين  العمال  من  ماليين  عدة  شقاء  إلى  إضافة  بكثافة، 
وذوي  العمل  عن  العاطلين  وأيضاً  زهيدة  أجوراً  يتلقون 
المحللين، "في  أحد  لسان  الثابتة. وكما جاء على  الدخول 

الواقع، لقد قام أحمدي نجاد بإدارة االقتصاد اإليراني نحو 
بعد   ،]2008[ )أكتوبر(  األول  تشرين   11 ففي  الهاوية. 
التضخم كان  بأن معدل  نجاد  أحمدي  فقط من إعالن  يوم 
معدل  أن  مفاده  تقريراً  المركزي  البنك  قدم  ينخفض، 
%30. ]...[ كما أن  التضخم السنوي قد وصل إلى نسبة 
ر  وزير العمل والشؤون االجتماعية، محمد جاهرومي، قدَّ
أعداد البطالة عند 3 ماليين شخص، منهم 2.4 مليوناً من 
يتجاوزوا سن  لم  الشباب ]ممن  بين  البطالة   ]...[ الشباب. 
المعدل  أو ضعف  نسبة 21.8%،  تبلغ   ]...[ عاماً[   35
اإليرانيين   من  شخص  مليون   14 األقل  على  الوطني. 
من  الفرد  نصيب  متوسط  ]يبلغ  الفقر  خط  تحت  يعيشون 
الدخل القومي شهرياً 969750 لاير )حوالي 100 دوالر 
أمريكي(["2. وليست هذه هي نهاية المشاكل، إذ أنه طبقاً 
إيران ستواجه عجزاً ال يمكن  الدولي، فإن  النقد  لصندوق 
 75 دون  النفط  أسعار  بقيت  ما  إذا  تتحمله  أن  لموازنتها 
دوالراً للبرميل. فعلى المستوى الرسمي، تستخدم الحكومة 
للحد  أساسي  للبرميل كخط  55 دوالراً  النفط عند  أسعار 
األدنى لنفقاتها، لكن نفقاتها تعاظمت لدرجة تم معها إفراغ 
احتياطيها النقدي من العملة الصعبة. وبالحساب، نرى أنه 
مليار   17 مبلغ  تم سحب  وحده   2008/2007 عام  في 
موازنتها  التزامات  ومع  األموال.  من  أمريكي  دوالر 
السنوية التي تقوم على كون الحد األدنى لسعر النفط عند 
ل نسبة %80 من  80 دوالراً للبرميل )الذي ال يزال يشكِّ
المصادر الحكومية للدخل(، يُرجح أن تواجه إيران بعض 
60 و80  بين  النفط  أسعار  ُّب  تقل مع  العصيبة  الخيارات 
الكثيرة منذ  التحذيرات  للبرميل. وبالطبع، ظهرت  دوالراً 
البرلمان  عن  صادراً  حّدة  أكثرها  وكان   ،2006 عام 
الموازنة  مخصصات  اعتماد  عليه  كان  الذي  اإليراني 
السنوية واالستثمارات المخطط لها. كما شكا األمين العام 
اإلصالحي،  اإلسالمية  اإليرانية  المشاركة  جبهة  لحزب 
محسن ميردامادي، من أن "الشعار الرئيسي لحملة الرئيس 
النفطية  الثروة  مشاركة  كان   ]2005 ]في  نجاد  أحمدي 
سياساته  كانت  ذلك،  من  بداًل  لكن   ]...[ عادلة.  بصورة 
لإليرانيين،  عظمى  مشكالت  ظهور  في  سبباً  االقتصادية 
السيّما ذوي الدخل المنخفض من الشعب. ]...[ ومنذ قيام 
مليار   700 النفط  من  إيران  دخل  إجمالي  بلغ  الثورة، 
القيمة تم الحصول  %36 من هذه  دوالر. علماً بأن نسبة 
في  السلطة  مقاليد  نجاد  أحمدي  تولي  فترة  خالل  عليها 
 ]...[ التضخم والبطالة أصبحت  لكن معدالت   ]...[ البالد 
التي  المرتفعة  الرغم من األسعار  لذا، فعلى  أكبر اآلن"3. 
معظم  مدار  على  تاريخياً  النفط  مقابل  إيران  بها  تمتعت 
شكل  أصبح  األمور،  لمقاليد  نجاد  أحمدي  تولي  فترة 
بداية  منذ  أي وقت مضى  اآلن من  أكثر سوءاً  االقتصاد 

.AryAn, Hossein. “Falling Price of Oil Compounds Iranian President’s Problems,” in www.rferl.org, 29 October 2008 2

.Reuters, 5 December 2008 3
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حقبة التسعينات. وبصرف النظر عن األهمية االستراتيجية 
على  بأزمة،  تمر  أيضاً  أنها  ننسى  أال  فعلينا  إليران، 
أكثر عرضة  السياسي واالقتصادي، ما يجعلها  المستويين 

بأفعالها.  التنبؤ  للخطر وال يمكن 

الطاقة 

اإليراني  لالقتصاد  بالنسبة  أساسيا  عامال  الطاقة  تعتبر 
الناعمة". كما  "القوة  المشاريع بشأن  وقدرتها على وضع 
أنها تمثل أيضاً، بطبيعة الحال، بنًدا رئيسياً في العالقة بين 
أوروبا وإيران في الشرق األوسط. ومع تزايد معدالت عدم 
نسبة  إلى  األوروبي  االتحاد  لدى  الطاقة  موارد  استقالل 
الطاقة  أمن  مسألة  أضحت  اإلنتاج،  من   50% تتجاوز 
التي  الواقع، من األمور  تكاليفها، في  والقدرة على تحمل 
تستحوذ على قدر هائل من االهتمام. وفي هذا السياق، تم 
التشجيع على تنويع مصادر التوريد، وخصوصاً منذ اندالع 
التوترات المتعلقة بالطاقة بين روسيا وأوكرانيا لتؤثر على 
تخطيط الطاقة األوروبي في عام 2008. وليس بمستغرب، 
أن االتحاد األوروبي لطالما ظل يسعى نحو تنويع مصادر 
الروابط مع محاور  تقوية  إليه، وأيضاً نحو  الطاقة  توريد 
بحر  الفارسي وحوض  والخليج  أفريقيا  شمال  في  الطاقة 
قزوين. وعلى نفس المنوال، فقد جعلت أوروبا من العمل 
في  إليها  الواردة  الطاقة  مصادر  في  التنويع  من  لمزيد 

أولوياتها.  مرتبة متقدمة من 

إيران تمثل سادس أكبر موّرد للطاقة 

 

 إلى االتحاد األوروبي؛ ومع ذلك، 
 وبرغم وجود إمكانية لنمو العالقة 

 بصورة جوهرية، يتم إعاقة تطورها 
القائمة والمرتبطة  من خالل المشكالت 

اإليراني النووي  بالبرنامج 

ولم يتم تجاهل إيران، كمنتج رئيسي للنفط والغاز، من ِقَبل 
االقتصادية  الروابط  وأن  األورومتوسطية، السيّما  الدول 
بين الجانبين ال تزال قوية. فإيران تمثل سادس أكبر موّرد 
وجود  وبرغم  ذلك،  ومع  األوروبي؛  االتحاد  إلى  للطاقة 
يتم إعاقة تطورها  العالقة بصورة جوهرية،  لنمو  إمكانية 
النووي  بالبرنامج  القائمة والمرتبطة  المشكالت  من خالل 
اإليراني. وعلى الرغم من هذه الصعوبات، فقد ظل االتحاد 
إلى كونه  بالنظر  تجاري إليران،  أكبر شريك  األوروبي 
عام  في  تقريباً.  البالد  ثلث صادرات  تستقبل  التي  الجهة 
إيران  إلى  األوروبي  االتحاد  صادرات  بلغت   ،2008
إلى  منها  وارداته  قيمة  كما وصلت  يورو،  مليار   14.1

11.3 مليار يورو، مما منح أوروبا فائضاً تجارياً كبيراً. 
نسبة  ل  تشكِّ بها  المرتبطة  والمنتجات  الطاقة  بأن  علماً 
%90 من واردات االتحاد األوروبي من إيران، في حين 
أن صادرات االتحاد األوروبي إلى إيران تتمثل أساساً في 
المصنَّعة  النقل )%54.6(، والبضائع  الماكينات ومعدات 
(%16.9( والمواد الكيميائية )%12.1(، مما يجعل من 
االتحاد األوروبي رابطاً حيوياً في نمّوها االقتصادي. ومع 
من  استقالليته  عدم  بشأن  األوروبي  االتحاد  يدرك  ذلك، 
السيّما  إيران،  قدرة  بشأن  وكذلك  الطاقة،  مصادر  حيث 
الغاز الطبيعي المسال.  النظيفة من  د إضافي للطاقة  كمورِّ

يضع االتحاد األوروبي أيضا في اعتباره 
اعتماده على الطاقة وما تحظى به إيران من 

إمكانات منها، وخصوصا باعتبارها مورد 
إضافي للطاقة النظيفة في شكل الغاز الطبيعي 

المسال 

يستحق  األمر  فإن  سياقها،  في  اإليرانية  القدرة  ولوضع 
مهم  تجاري  بشريك  األوروبي  االتحاد  إلى عالقة  النظر 
آخر، وهو على وجه التحديد، الجزائر. إذ يستهلك االتحاد 
الجزائرية )متمثلة  %63 من الصادرات  األوروبي حالياً 
%58 من وارداتها. علماً  الطاقة بشكل كبير( ويوفر  في 
المنتجات  على  كبير  بشكل  يعتمد  الجزائر  اقتصاد  بأن 
 97% نسبة  تشكل  التي  والغاز(،  )النفط  الهيدروكربونية 
من صادراتها. ولكن، على أهميتها الكبيرة بالنسبة لالتحاد 
األوروبي، فإن احتياطيات الغاز الكبرى من وجهة النظر 
األوسط.  والشرق  روسيا  في  تُكتشف  سوف  األوروبية 
مع  المعتمدة،  الكبرى  المصادر  التالية  القائمة  تتضمن 
مكعب:  متر  بالمليار  منها  لكل  المتوقع  السنوي  اإلنتاج 
روسيا )47570(، إيران )26370(، قطر )25790(، 
العربية  اإلمارات   ،)6568( السعودية  العربية  المملكة 

المتحدة )5823(. 
وأحد األمور المرتبطة بهذه الرؤية يتمثل في تأثير الظهور 
لنمو  استجابة  الغاز،  بمنتجي  الخاصة  للمنظمات  المحتمل 
سوق الطاقة العالمي وزيادة االهتمام بالغاز الطبيعي. كما 
الغاز  لمنتجي  اتحاد  ظهور  تخيل  المستحيل  من  ليس  أنه 
والمناطق  الدول  من  عدداً  يضم  أوروبا  أعتاب  على 
المجاورة الغنية بالغاز. فظهور اتحاد من هذا النوع ربما 
بشأن  المفاوضة  فرصة  األوروبي  االتحاد  على  ينكر 
ترتيبات التوريد المميزة مع دول مثل الجزائر. أضف إلى 
لمنتجي  االتحاد  هذا  مثل  تطوير  في  إيران  دور  أن  هذا، 
المنطقة  على  تبعات خطيرة  له  يكون  أن  شأنه  من  الغاز 
إيران واالتحاد  بين  للتوترات  ر  ُقدِّ إذا ما  األورومتوسطية 

األوروبي أن تزداد حدتها. 
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على اعتبار هذا السياق، فمزاعم إيران التهديدية في آذار 
)مارس( 2010 حول إمكانها جعل الدول األوروبية تعاني 
بقطع إمدادات الطاقة عنها إذا ما استمرت في دعم المطالب 
الجمهورية  على  العقوبات  من  مزيد  بفرض  األمريكية 
اإلسالمية، مع ما لديها من قدرة على استهداف أي خصم 
بصواريخها رفعت حالة التأهب بصورة أعلى. وفي إطار 
األورومتوسطية(،  )الشراكة  األورومتوسطي  البرنامج 

يجب أن يؤخذ ثوران طهران التهديدي مأخذ الجد. 

بما أن بعض شركات الطاقة األمريكية 
واألوروبية أحجمت عن االستثمار في 

صناعات النفط والغاز الحيوية إليران، تدخلت 
الصين لسد الفجوة من خالل التوقيع على 
اتفاقيات بمليارات الدوالرات لتطوير حقول 

النفط والغاز 

الثوري  الحرس  قائد  نائب  سالمي،  حسين  للواء،  وفقا 
العالم،  في  الطاقة  من  على50%  تقف  "إيران  اإليراني 
وإذا ما قررت ذلك، فإن على أوروبا قضاء فصل الشتاء 
فبالنسبة ألوروبا،  البرد". وهذه ليست كلمات جوفاء،  في 
الطاقة  لمنطقة  الشديد  التهديد  مطالعة  لها  تمثل  أن  يجب 
إبعاد  فيه  تحاول  الذي  الوقت  في  الفارسي،  الخليج  في 
الروسية،  اإلمدادات  على  المفرط  االعتماد  عن  نفسها 
"من  قائال  المراقبين  أحد  نوه  وكما  مباشًرا.  اهتماًما 
العواصم  فيه  تدعم  الذي  الوقت  في  أنه  المفارقات، 
درع  لنشر  المتحدة  الواليات  خطط  األوروبية  المركزية 
الجمهورية  تقدم  قد  نية،  اإليرا الصواريخ  لمواجهة 
االحتكارية  السلطة  ضد  درًعا  المنطقة  في  اإلسالمية 
 (Miller( ميلر  مالحظة  تجاهل  ينبغي  وال  الروسية"4. 
الطويل  المدى  على  أنه  فيه  شك  ال  "مما  بأنه  تفيد  التي 
بغض  للغاز  األرجح مصدًرا صافًيا  على  إيران  ستصبح 
بـأنه  تفيد  نظره  ووجهة  األمريكية.  العقوبات  عن  النظر 
على أرض الواقع قد تكون العقوبات األحادية التي تشجع 
على ما يبدو شركات الطاقة الصينية على سد الفراغ أمًرا 
مهًما كذلك"، وعلى الرغم من ذلك ال تبدو الصين مثالية 
التقنية  إلى  الصين  )تفتقر  اإليرانية  النظر  وجهة  من 
في  الكبرى،  الغربية  والغاز  البترول  لشركات  المتقدمة 
حين أن مصالح الغاز اإليراني ينصب نظرها على العمالء 
توجه  أنها  بيد  إيران بضعة خيارات  فأمام  األوروبيين(، 
نظرها ناحية الشرق إذا ما انقطعت عن األسواق األوروبية 
المدرة للربح. وقد برز الدليل على هذه التنمية في فبراير 

االتحاد  باغتت  الصين  أن  من  التأكد  تم  عندما   ،2010
إليران.  األكبر  التجاري  الشريك  أصبحت  بأن  األوربي 
األمريكية  الطاقة  شركات  أحجمت  حيث  الواقع،  وفي 
والغاز  النفط  صناعات  في  االستثمار  عن  واألوروبية 
الحيوية اإليرانية، تدخلت الصين لسد الفجوة بالتوقيع على 
لتطوير  الدوالرات  من  مليارات  بعدة  متعددة  اتفاقيات 
أن  إلى  اإليرانية  المصادر  تشير  والغاز.  النفط  حقول 
األرقام الرسمية التي تحدد االتحاد األوروبي كأكبر شريك 
تجاري إليران )من خالل حجم التبادل التجاري الذي بلغ 
مليار دوالر  بـ29  2008، مقارنة  مليار دوالر في   35
التجاري  لتبادل  ا معظم  أن  حقيقة  تخفي  الصين(  مع 
التي  السلع  يضم  المتحدة  العربية  اإلمارات  مع  اإليراني 
تُنقل من أو إلى الصين. تبلغ عمليات نقل البضائع بالسفن 
 15 تبلغ  التي  أكثر من نصف تجارة طهران  الصين  إلى 
العربية  اإلمارات  يورو( مع  مليار  مليار دوالر )10.9 
تجارة  ستتخطى  االعتبار،  في  هذا  أخذ  وعند  المتحدة. 
الصين مع إيران 36.5 مليار دوالر، والتي قد تكون أكثر 
من التجارة مع كتلة االتحاد األوروبي5 بأكمله. ومما يمثل 
يتعلق  فيما  الدولة  %23 من واردات  أن  مصلحة خاصة 
بالقيمة كانت تأتي من اإلمارات العربية المتحدة، مصدرها 
أن  أيًضا  بالذكر  الجدير  ومن  للواردات.  الوحيد  األكبر 
%من   11 يصل  فيما  إيران  على  تعتمد  اليوم  الصين 

الطاقة.  احتياجاتها من 

النووية السياسات 

حتى قبل إعادة انتخاب أحمدي نجاد، قرر خابيير سوالنا، 
ينفس  أن  األوروبي،  باإلتحاد  الخارجية  السياسة  مسؤول 
عن مشاعره تجاه التعنت اإليراني بشأن برنامجها النووي 
على نحو معلن تماًما، حيث صرح في 21 تشرين الثاني 
تقرير صادر عن  آخر  "قلق" من  بأنه   2008 )نوفمبر( 
لم  إيران  بأن  يفيد  الذي  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 
عملها  بوقف  تطالب  التي  للدعوات  بناء  بشكل  تستجب 
النووي الحساس6. وإلظهار إحباطه من طهران، استخدم 
األقل( إلبداء  الدبلوماسية على  المعايير  لغة حادة )حسب 
الوكالة  تقرير  قلق من  "أنا  قائاًل  نادى  وقد  نظره.  وجهة 
للطاقة  الدولية  للوكالة  الثاني  بالتقرير  مذكًرا  فيينا"،  في 
 ]…[ يتعاونون.  ال  اإليرانيين  بأن  يفيد  الذي  الذرية 
للطاقة  الدولية  الوكالة  ]في  المسئولين  بعض  ويعرض 
المركزي  الطرد  يثير عدد أجهزة  الكميات، حيث  الذرية[ 
اإلزعاج. وبالطبع منذ ذلك الحين، أصبحت الوكالة الدولية 
شباط  في  ذكرت  حيث  صراحة،  أكثر  الذرية  للطاقة 

.Miller, Ryan R. “Energy Carrots for Iran: Killing Two Birds with One Stone,” in www.atlantic-community.org, 15 April 2008 4

.BozorgMehr, Najmeh and Dyer, Geoff. “China overtakes EU as Iran’s top trade partner”, Financial Times, 8 February 2010 5

.Solana, “Worried by Iran’s Lack of Cooperation on Nuclear Issue”, Agence France-Presse, 22 November 2008 6
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األنشطة  بعض  من  بشدة  قلقلة  أنها   2010 )فبراير( 
اإليرانية. ومن ثم أصبح من الواضح بصورة متزايدة أن 
في  بات  اإليرانية  األوروبية  المناقشات  في  الطاقة  سياق 
قبضة البرنامج النووي الذي يشكل هذا السياق. وما يدعو 
للسخرية أن البلدان األوروبية قد كانت أبطااًل للحوار مع 
إلى  الحرج"  "الحوار  ومن  الوقت،  لبعض  طهران 
االتحاد  ثالثي  بين  باريس  اتفاق  إلى  البناءة"  "المشاركة 
األوروبي وإيران في شباط )نوفمبر( 2004 )الذي وافقت 
لديها  اليورانيوم  تخصيب  أنشطة  وقف  على  إيران  فيه 
الغرب(،  مع  نطاًقا  أوسع  وأمني  اقتصادي  حوار  مقابل 
األزمة  لحل  منها  محاولة  في  المبادرة  أوروبا  اتخذت 
يران  إ بين  لثقة  ا ء  لبنا مفضية  بيئة  وخلق  لنووية  ا

والغرب. 

فباستثناء روسيا، تعتبر إيران واحدة من عدد 
قليل من الموردين البديلين للغاز الطبيعي 

القادرة على تلبية االحتياجات المتزايدة للطاقة 
في تركيا

إعادة  2010، عقب  من  اعتباًرا  هذا،  من  الرغم  وعلى 
انتخاب أحمدي نجاد في حزيران )يونيو( 2009 وتصلب 
أوروبا  والغرب، حوصرت  بين طهران  الحوار  شرايين 
بشكل كبير بين سرعة إيقاع خدع القوى الِجيُوسياسية في 
من  للطاقة  المتزايد  وتعطشها  القريبة"  الخارجية  "الدول 
روسيا، باإلضافة إلى دول مثل إيران. لقد امتدت السياسات 
أوروبا،  قلق  وبقدر  الطاقة،  سياسات  في  أكثر  النووية 
أيًضا  تصادف  )الذي  اعتماًدا على روسيا  أكثر  أصبحت 
أن تكون منافسة إليران في الطاقة وشريكها النووي( من 
تردد  جعل  لقد  المناخ،  هذا  وفي  النووية.  حساباتها  أجل 
النووي  نزاعها  عن  الطاقة  عالقات  فصل  في  طهران 
السياسية  العالقات  الدولي  المجتمع  مع  باألمن  المرتبط 
يشكل  بما  اضطرابا،  أكثر  األوروبية  البلدان  مع  إليران 
هذا  أن  بما  لكليهما.  إنكاره  يمكن  ال  نحو  على  ضرًرا 
االتجاه وضع ليستمر، فمن األهمية أن نضع في االعتبار 
التجارة  المعاكس ألوروبا بخصوص روابط  الطرف  أن 
يدعم  لن  أنه  أعلن  الصين،  وهو  أال  إيران،  مع  والطاقة 
إيران. ومع  المتحدة على  األمم  فرض مزيد من عقوبات 
ذلك، إذا اتجه بوش للضغط على مجلس األمن التابع لألمم 
وثيقة  "بعالقة  االحتفاظ  عدم  الصين  تختار  فقد  المتحدة، 
مع  بعالقاتها  الضرر  يلحق  قد  هذا  ألن  إيران  مع  للغاية 
 Yin ( غانغ  ليين  وفًقا  األخرى"،  البلدان  من  الكثير 

Gang(، خبير بارز بالشرق األوسط باألكاديمية الصينية 
االجتماعية7.  للعلوم 

لحركة  ا حتمي  بشكل  األوروبية  لبلدان  ا وستراقب 
بعناية  المتحدة وروسيا والصين  الواليات  بين  الدبلوماسية 
شديدة ترقًبا ألي بوادر على التقدم على الجبهة اإليرانية، 
في غيابه سيتعين على األوروبيين ابتكار اآلليات الخاصة 
وفًقا  بالطاقة  المتعلقة  لمصالحهم  توازن  إلحداث  بهم 
األسباب،  لهذه  للقارة.  النطاق  واسعة  األمنية  للحتميات 
فاعل  برز  المركزية ألوروبا. كما  المرحلة  إيران  دخلت 
السنوات  في  كبير  إقليمي  كالعب  تركيا،  وهي  آخر، 
بين  حاجزة  كدولة  كبيرة  بصورة  مؤثرة  وهي  األخيرة، 
إيران والكتلة األوروبية. وعلى الرغم من أن أنقرة ال ترى 
استبعاد  يمكن  ال  فإنه  إيران،  من  عسكرًيا  خطيًرا  تهديًدا 
الخوف من أن إيران المسلحة نووًيا قد تشعل سباق التسلح 
اإلقليمي ويجبر تركيا على اتخاذ تدابير تعويضية لضمان 
أن  األوروبي  المنظور  من  للقلق  مدعاة  واألكثر  أمنها8. 
العالقات مع الواليات المتحدة )والناتو( آخذة في التدهور، 
فقد تختار أنقرة الحصول على الرادع النووي الخاص بها، 
للمنطقة  ألمنية  ا لبيئة  ا ر  ستقرا ا تزعزع  ثم  ومن 
رغبة  هذا  إلى  ويُضاف  خطير.  بشكر  األورومتوسطية 
آسيا  غرب  بين  للطاقة  جديًدا  جسًرا  تصبح  أن  تركيا 
طاقة  مناطق  من  كل  في  متزامنة  روابط  مع  وأوروبا، 

الكاريبي.  الفارسي والبحر  الخليج 

لقد امتدت السياسات النووية أكثر في 
سياسات الطاقة، وبقدر قلق أوروبا، 

أصبحت أكثر اعتماًدا على روسيا )الذي 
تصادف أيًضا أن تكون منافسة إليران في 

الطاقة وشريكها النووي( من أجل حساباتها 
النووية

الطاقة  أصبحت  "لقد  قائاًل   )Larrabee( الرابي  ينوه 
دافًعا هاًما وراء تقارب تركيا مع إيران. فإيران هي أكبر 
تموز  بعد روسيا. وفي  لتركيا  الطبيعي  للغاز  ثاني مورد 
)يوليو( 1996، أبرمت حكومة أربكان صفقة غاز طبيعي 
إيران. ]…[ في تموز )يوليو(  23 مليار دوالر مع  تبلغ 
2007، وقعت تركيا وإيران مذكرة تفاهم لنقل 30 مليار 
إلى  والتركماني  اإليراني  الطبيعي  الغاز  من  مكعب  متر 
أوروبا. وتنص الصفقة على إنشاء خطي أنابيب منفصلين 
والتركمانية. سيتم  اإليرانية  الغاز  الغاز من حقول  لشحن 
للدولة كذلك  المملوكة  التركية  البترول  كذلك منح مؤسسة 

.BozorgMehr and Dyer, op. cit 7

.Stephen F. LArrABee, “How Turkey is Rediscovering its Middle East Role”, Europe’s World, Autumn 2009 8
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تراخيص لتطوير ثالثة أقسام مختلفة من حقل غاز جنوب 
القابلة  االحتياطات  إجمالي  قدرت  والتي  بإيران،  فارس 
لالسترداد بـ14 تريليون متر مكعب. وقد انتقدت الواليات 
في  الكبيرة  االستثمارات  تعارض  التي  الصفقة،  المتحدة 

الطاقة اإليرانية"9.  قطاع 

ففي ظل حكم أحمدي نجاد، أصبحت عالقات 
طهران مع هذه الدول العربية إلى حد ما 

باردة، وقد حادت المغرب عن طريقها لتقطع 
عالقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية 

اإلسالمية

إيران واحدة من عدد  تعتبر  فباستثناء روسيا،  ذلك،  ومع 
قليل من الموردين البديلين للغاز الطبيعي القادرة على تلبية 
االحتياجات المتزايدة للطاقة في تركيا. في حين أن معظم 
الغاز الطبيعي بموجب هذه الصفقة مع إيران سيتم تصديره 
بالطلب  للوفاء  بعضه  استخدام  أنقرة  تود  أوروبا،  إلى 
المحلي. يمثل المثلث الذي يضم االتحاد األوروبي وتركيا 
بدأت  بالمشاهدة حيث  وإيران كوكبة أخرى جديدة جديرة 
الشرق وكذلك  تجاه  الِجيُوسياسية  ثني عضالتها  أنقرة في 

الغرب.  تجاه 

الخاتمة

باإلضافة إلى ما سبق، ينبغي كذلك االنتباه إلى عالقات إيران 
مع دول شمال أفريقيا. ففي ظل حكم أحمدي نجاد، أصبحت 
عالقات طهران مع هذه الدول العربية إلى حد ما باردة، وقد 
حادت المغرب عن طريقها لتقطع عالقاتها الدبلوماسية مع 
الجمهورية اإلسالمية. ولذا، في الوقت الذي أصبح فيه تواجد 
إيران في المنطقة األورومتوسطية أكثر أهمية في السنوات 
األخيرة، فإن عالقاتها مع دول المغرب قد أصابها الضعف 
إلى حد ما في نفس الوقت، حيث خففت تواجدها الدبلوماسي 
في هذا الجزء من العالم العربي. وبالتالي، على الرغم من 
استمرار تواجد إيران القوي في منطقة الشرق األوسط، فإن 
االهتمام بإمكانات الطاقة في إيران ال يزال عالًيا، مع قدرة 
السياق  العمل عن كثب مع تركيا وآخرين في  إيران على 
إيران  تحدي  بشأن  األوروبية  التخوفات  أثيرت  اإلقليمي، 
لألمن األوروبي الذي نزع إلى توصيف العالقات األخيرة 
بين االتحاد وإيران. من الصعب، حتى يتم حل هذه المسائل 
األخيرة أو التصدي لها، أن ترى الطريقة التي بها تستطيع 
أوروبا تحسين العالقات الثنائية أو تعزيزها، السيما أن هناك 
قوى أخرى كثيرة تشد األطراف عن بعضها. وإذا ما احتاج 
المساومات  متماسًكا على طاولة  األوروبي صوًتا  االتحاد 
الجديد  النظام  مقدار  اعتبار  على  اليوم،  فسيكون  الدولية، 
الناشئ الجاري تشكيله على عتبة المنطقة األورومتوسطية. 

.Ibíd 9
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)Zafiris Tzannatos( زافيريس تزاناتوس
الدولي بالبنك  مستشار، )متقاعد( 
بروفيسور وأستاذ كرسي )سابقا(

ببيروت الجامعة األمريكية  قسم االقتصاد، 

أثرت األزمة المالية واالقتصادية العالمية التي اندلعت في 
 2008 العام  أيلول )سبتمبر( من  الدخل في  البلدان عالية 
النامية. ومع ذلك، يمكن إطالق  البلدان  تأثيًرا كبيًرا على 
تعميم واحد إلى اآلن مفاده أن تأثير األزمة يكون أشد وطأة 
على البلدان األكثر تقدًما مقارنًة بالبلدان النامية. ويتنبأ البنك 
العام  في  النامية  البلدان  في   6% تبلغ  نمو  بنسبة  الدولي 
األعلى  البلدان  في  فقط  بنسبة 2.2%  بالمقارنة   ،2010

دخاًل، ونسبة %0.9 في المنطقة األوروبية. 
المقارنة  في  لألزمة  المتباين  التأثير  إدراك  أيًضا  ويمكن 
شمال  بلدان  اقتصاديات  بين  يلي  فيما  المعقودة  البسيطة 
البحر المتوسط، وجنوبه. ومن األسباب المفضية إلى ذلك 
النامية،  بالبلدان  يتعلق  فيما  للصدمة  الخارجية  الطبيعة 
المشكالت  بفعل  األزمة  تنشأ  لم  إذا  الناشئة:  واألسواق 
الداخلية، كالسياسات الملية غير المستدامة، أو سوء اإلدارة 
)بما في ذلك القطاع المالي(، تحظى البلدان بوضع أفضل 

يتيح لها االستجابة لتلك األزمة. 
وبما أن االتحاد األوروبي ذائع الصيت على نطاق أوسع 
من األعضاء العرب في المنطقة األورومتوسطية، فإن هذا 
المقال يركز على البلدان العربية حيث لم يُصب أي اقتصاد 
االقتصادي  )النمو  اآلن  حتى  بالركود  اقتصادياتها  من 
السلبي(. ومع ذلك، قد تتأثر االقتصاديات العربية تأثًرا غير 
إذا استمر وجود مواطن الضعف  مباشر في نهاية األمر، 

الهيكلية. 

قصة الساحل الشمالي

تلوح بوادر األزمة بالفعل على اليونان والبرتغال وإسبانيا 
في  العجز  أن  ومع  تأثًرا.  أشدها  اليونان  ولكن  وإيطاليا، 
العام  من  )أكتوبر(  األول  تشرين  باليونان حتى  الميزانية 
المحلي اإلجمالي، إال  الناتج  %6 من  2009 لم يزد عن 
إلى  وصلت  ثم   ،12.6% إلى  زادت  النسبة  هذه  أن 

2010، ومن  العام  نيسان )أبريل( من  %13.6 كما في 
جرى  وقد   .14.1% إلى  النسبة  هذا  ترتفع  أن  المتوقع 
كان  الذي  العام،  الدين  تقييم  على  مماثلة  تنقيحات  إدخال 
المحلي  الناتج  %115 من  يبلغ  أنه  بادئ األمر  يُعتقد في 
اإلجمالي، ولكن يُرى اآلن أنه ارتفع ليصل إلى 122%، 
2014. وتمكنت  العام  يواصل االرتفاع حتى  أن  ويُتوقع 
النقد  من صندوق  دعم  حزمة  على  الحصول  من  اليونان 
الدولي، واالتحاد األوروبي في أيار )مايو( من العام 2010 
مكونة من 110 مليار يورو للسنوات الثالث القادمة. وفي 
الوقت نفسه، انخفض تصنيف سندات الحكومة اليونانية إلى 
الوضع "ال قيمة لها" )BBB( في نيسان )أبريل( 2010، 
عندما بلغت نسبة الفائدة %11.3 للسندات التي مدتها 10 
للسندات  %19 تقريًبا  لفترة مؤقتة إلى  سنوات، وارتفعت 
القياسية غير  التي مدتها سنتان. وقد صاحب هذه األرقام 
المسبوقة لبلد أوروبي انخفاض في قيمة اليورو ليصل إلى 
له في خالل  أقل مستوى  1.2896 دوالر أمريكي، وهو 

أكثر من عام. 
لليونان سيتبعه ما يمكن وصفه  المفاجئ  ويبدو أن السقوط 
تصنيف  انخفض  فقد  للبرتغال.  البطيء"  "الموت  بتعبير 
 Standard & Poor's( مؤسسة  ِقبل  من  البرتغال 
S&P(، في كانون الثاني )يناير( 2010، ومن ِقبل مؤسسة 
Fitch في آذار )مارس(، لتصل إلى الوضع A وفًقا لمؤسسة 
مؤسسة  وسجلت   .2010 )أبريل(  نيسان  في   S&P
Moody's انطباًعا سلبًيا عن البرتغال. وفي نسيان )أبريل( 
االستقرار  برنامج  الحكومة  اعتمدت   ،2010 العام  من 
والنمو، ولكن قد ال يكون هذا البرنامج كافًيا للحيلولة دون 
أنه من  2012 على األقل، حيث  العام  الدين حتى  ارتفاع 
الناتج المحلي اإلجمالي.  %91 من  المتوقع أن يصل إلى 
إيجابًيا عند %0.5 في  النمو االقتصادي  يتوقع أن يصبح 
العام 2010، ليصل تدريجًيا إلى %1.7 في العام 2013، 
إال أنها ليست نسبة مثالية. خفضت مؤسسة S&P تصنيف 
نمو  بتوقعات  ينذر  بما   ،AA إلى   +AA من  إسبانيا  دين 
ضعيف بعد انهيار قطاع اإلسكان وانفجار فقاعة العقارات 
الممولة بالقروض. يبين الشكل 1 تأثير األزمة على البطالة 
في جنوب االتحاد األوروبي، واالقتصاديات المقارنة، إلى 
النمو االقتصادي  الحالية، ومعدالت  العجز  جانب معدالت 

)السلبية( المتوقعة للعام 2010. 

األزمة االقتصادية

تأثير األزمة االقتصادية على التوظيف في منطقة 
البحر المتوسط: قصة ساحلين
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لمنطقة  ا بجنوب  ء  األعضا نجح  قد  بل،  لمقا ا وفي 
األورومتوسطية في تجنب الركود بأسلوب فني، على الرغم 
من انخفاض معدالت النمو. ظّل نمو الناتج المحلي اإلجمالي 
لألردن عند نسبة %2.8 في العام 2009، مع أن هذا يعد 
انخفاًضا حاًدا مقارنة بالمتوسط البالغ %7 الذي تحقق ما 
العام  في   7.8% ونسبة  و2007،   2001 عامي  بين 
2008. وعلى نحو مماثل، بلغ معدل النمو بتونس 3.1% 
 ،2008 العام  2009 مقارنًة بنسبة %4.5 في  العام  في 
ووفًقا ألحدث إحصاء، وصل معدل النمو بسوريا إلى 4% 
ال  الواقع،  وفي   .2008 العام  في  بنسبة 5.2%  مقارنة 
لمنطقة  با لعربية  ا يات  د االقتصا من  د  قتصا ا يوجد 
أقل من  بنسبة  ينمو  أن  يُتوقع  الغالب  األورومتوسطية في 

%3 في العام 2010. 

قصة الساحل الجنوبي 

بادئ  في  العربية  االقتصاديات  على  األزمة  تأثير  ظهر 
األزمة  وكانت  الخليجي.  التعاون  بلدان مجلس  في  األمر 
في البداية على أشدها في اإلمارات العربية المتحدة )التي 
السعودية حيث  العربية  والمملكة  والكويت  دبي(  فيها  تقع 
تأثرت القطاعات المالية واإلنشائية. أما بلدان شمال أفريقيا 
من  وبالرغم  حدة.  أقل  التأثير  فكان  األوسط،  والشرق 
التعاون  مجلس  نطاق  خارج  الشديدة  التراجع  حاالت 
آب  حتى   -67%( األردن  في  الحال  هو  كما  الخليجي، 
2009( ومصر )%45-(، إال أن القطاعات  )أغسطس( 
المالية باقتصاديات البلدان العربية بالمنطقة األورومتوسطية 
تأثًرا سلبًيا على وجه الخصوص، حيث  بدت غير متأثرة 

لم  العالمي. فسوريا  المالي  النظام  نسبًيا عن  أنها معزولة 
في   ،2009 العام  المالية حتى  لألوراق  لديها سوق  يكن 
بالدار  المالية  األوراق  على سوق  األزمة  تأثير  أن  حين 

 .25% البيضاء لم يتجاوز 

اقتصاديات  العمالة األجنبية في   بلغت 
االقتصادي والتنمية،  التعاون   منظمة 

ومجلس التعاون الخليجي %7 تقريًبا من 
بالمغرب وتونس  الوطنية  العاملة  القوى 

للبنانيين، قد يهاجر ما  ومصر. وبالنسبة 
يصل إلى نصف كل جيل من األجيال في 

مرحلة ما من أعمارهم

في حين أن البلدان تسعى إلى الحفاظ على مستوى اإلنفاق 
العام؛ ومن ثم الحفاظ على الطلب الكلي، يجب أن يتضمن 
النمو االقتصادي المنخفض بعض تخفيضات في الميزانيات. 
وقد تعرض بدء بعض المشروعات أو تنفيذها لتأخيرات، بل 
أنه جرى التخلي عن بعضها. فعلى سبيل المثال، تعيد الجزائر 
النظر في البرامج المعلقة، من المحتمل أن ترجأ بعض منها. 
وقد خفضت موريتانيا بالفعل النفقات الرأسمالية فيما يُرى عدم 
ضرورة اإلنفاق في سبيله. وتعاني األردن من محدودية القدرة 
العام،  الدين  ارتفاع  إلى  بالنظر  العام  اإلنفاق  زيادة  على 
وانخفاض االستثمار األجنبي المباشر، والمساعدات الرسمية. 
وفي الوقت الذي يتوقع خالله استمرار االستثمارات النفطية 
العام  اإلنفاق  في  النمو  يتعرض  أن  أيًضا  يتوقع  ليبيا،  في 

النخفاض شديد؛ بسبب تأجير تنفيذ المشروعات. 

البطالة ونمو الناتج اإلجمالي المحلي، اقتصاديات محددة من االتحاد األوروبي )%( الشكل 1  
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نمو الناتج المحلي اإلجمالي عام 2010العجزالبطالة عام 2010البطالة عام 2009

إسبانيا أيرلندا اليونان البرتغال إيطاليا المملكة المتحدة  ألمانيا

المصدر: البطالة في عام 2009، معدالت البطالة المتوافقة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ومستوياتها، تقدير معدالت البطالة للعام 2010: النظرة االقتصادية لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية رقم 86، تشرين الثاني )نوفمبر( 2009، معدل النمو الناتج المحلي اإلجمالي وإنتاجية العمال: 
إحصائيات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
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ومع ذلك، من المرتقب أن يكون تأثير األزمة العالمية أكثر 
المنطقة  في  العربية  البلدان  اقتصاديات  على  تباطًؤا 
األورومتوسطية مقارنًة بالمناطق األخرى، وقد تكون آثارها 
أقل وطأة.  فيما يلي تأثير األزمة في الواقع على التوظيف 
بقيمة إسمية. على الرغم من أن عدد العاطلين عن العمل في 
 1.5 بمعدل  يزيد  قد  األوسط  والشرق  أفريقا  بلدان شمال 
مليون في العام 2010، إال أن هذا العدد مساٍو تماًما للزيادة 
البطالة دون تغير  العاملة؛ ومن ثم ستظل نسبة  القوى  في 
فعلي. ويُقارن هذا بزيادة في نسبة البطالة على مستوى العام، 
في   50% عن  تربو  وزيادة   ،14% إلى  تصل  التي 

االقتصاديات المتقدمة )الجدول 3(.

تبدو االقتصاديات العربية أكثر عرضًة 

 

لحالة "هجرة العقول" مقارنًة بمناطق أخرى. 
 تزيد نسبة الهجرة اإلقليمية فيما بين 

 9% حاملي الدرجات التعليمية العليا عن 
مقارنًة بنسبة %8.3 في أمريكا الالتينية، 
و%7.1 في شرق آسيا. قد تدفقت األعداد 
األكبر من العمال المهرة مهاجرًة من بلدان 
شمال أفريقيا في الجزائر والمغرب وتونس 

إلى فرنسا وبلجيكا، وحديًثا إلى إسبانيا 
يطاليا واإ

وتعتبر الهجرة قناة إرسال مهمة آلثار األزمة على التوظيف 
أوائل  وفي  األورومتوسطية.  بالمنطقة  العربية  البلدان  في 
في  األجنبية  العمالة  بلغت  والعشرين،  الحادي  القرن 
ومجلس  والتنمية،  االقتصادي  التعاون  منظمة  اقتصاديات 
الوطنية  العاملة  القوى  من  تقريًبا   7% الخليجي  التعاون 
للبنانيين، قد يهاجر ما  بالمغرب وتونس ومصر. وبالنسبة 
من  ما  في مرحلة  األجيال  من  إلى نصف كل جيل  يصل 
أعمارهم. تُوّجه %10 تقريًبا من التحويالت المالية في العالم 
أفريقيا، ويوجد حوالي  الشرق األوسط وجنوب  بلدان  إلى 
في  العالم  مستوى  على  التحويالت  دفعات  من   20%
اقتصاديات مجلس التعاون الخليجي. وتتجاوز كلتا النسبتين 

األسهم اإلقليمية المتوقعة. بلغت التحويالت المالية السنوية 
بين  المتوسط  في  دوالر  مليار   13 العربية  لالقتصاديات 
عامي 1996 و2000، ولكنها وصلت إلى 22 مليار دوالر 

فيما بين عامي 2001 و2007. 
النشاط  لتدهور  كنتيجة  الهجرة؛  تدفق  تتباطأ معدالت  وقد 
وفي  التحويالت،  لتلك  المستقبلة  البلدان  في  االقتصادي 
أفريقيا في  للعاملين من شمال  )بالنسبة  االتحاد األوروبي 
المقام األول(، ومجلس التعاون الخليجي )بالنسبة للعاملين 
من الشرق األوسط في األساس(. ويواجه المهاجرون في 
احتمالية  الخليجي  التعاون  ومجلس  األوروبي  االتحاد 
الذين  أولئك  وخصوًصا  األصلية،  بالدهم  إلى  عودتهم 
يعملون في قطاعات تعاني من بطالة مرتفعة )كاإلنشاءات 
مثاًل(. ووفًقا لبعض التقارير، لقد وصلت نسبة البطالة فيما 
إسبانيا  تقريًبا في  إلى الضعف  المهاجرين  العمال من  بين 
وأيرلندا منذ اندالع األزمة. وخفضت إيطاليا حصة دخول 
 500000 من  الموسميين  غير  المهاجرين  من  العمال 
مما  الشرعية؛  غير  الهجرة  وجّرمت  صفر،  إلى  مهاجر 
يقيمون  بـ650000 مهاجر،  يقدر  ما  بدوره على  سيؤثر 
أيًضا تركيبة  البالد دون تصريح. قد يعتري  ويعملون في 
المختلفة  التأثيرات  بفعل  تغييرات؛  المهاجرين  العمال 
مقابل  في  )كاإلنشاءات  المتنوعة  القطاعات  على  لألزمة 
مقابل غير  في  الماهرة  )العمالة  الوظائف  أو  الخدمات(، 
العاملون  التونسيون  المثال، يحظى  فعلى سبيل  الماهرة(. 
من  أقل  باألزمة  تأثرهم  لذا  عليا؛  بمؤهالت  بالخارج 

المغاربة.  نظرائهم 
وقد تنخفض أجور العمال المهاجرين، أو يتأخر سدادها. بلغ 
البلدان  إلى  الخارج  من  رسمًيا  المسجلة  التحويالت  حجم 
وانخفضت   ،2009 العام  في  دوالر  مليار   316 النامية 
2008، أما  336 مليار دوالر في العام  %6 من  بمقدار 
التحويالت من الخارج إلى منطقة الشرق األوسط وشمال 
للتوقعات  وطبًقا   .)8%( أكبر  بنسبة  فانخفضت  أفريقيا، 
إلى  القادمة  التحويالت  ستقل   ،2010 للعام  المطروحة 
المنطقة في العام 2011 عما كانت عليه في العام 2008، 
أن  االعتبار  في  الوضع  مع  متفائلة،  غير  توقعات  وهي 
فمثاًل،  المنطقة.  في دخل  هام  الخارجية مكون  التحويالت 
المحلي  الدخل  من  تقريًبا   20% التحويالت  هذه  فتمثل 

البطالة العالمية: أرقام ما قبل االزمة وما بعدهاالجدول 3

التغيير
000 %20072010معدل البطالة 

5.76.51435700العالم

5.78.95616600االقتصاديات المتقدمة في االتحاد األوروبي

دول وسط وجنوب أوروبا )خارج االتحاد األوروبي( وكومنولث الدول 
المستقلة

8.310.1223500

9.39.30600الشرق األوسط

10.110.65900شمال أفريقيا
المصدر: منظمة العمل الدولية )ILO)  (2010(. )أ( األرقام للعام 2010 عبارة عن قيم تنبؤية )ب( جميع األرقام خاضعة للتقريب. )ج( الزيادة في نسبة البطالة بالقيمة اإلسمية أقل مما هو مشار إليه بالزيادة في عدد األشخاص العاطلين عن العمل )العمود األخير(؛ حيث أنه يأخذ في االعتبار 

أيًضا الزيادة في القوى العاملة.
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لبنان، فتزيد هذه النسبة عن  اإلجمالي في األردن، أما في 
.25%

االستجابات السياسية العربية

والشرق  أفريقيا  شمال  حكومات  اتخذت  لألزمة،  استجابًة 
األوسط إجراءات للتخفيف من حدة آثارها. وقد انصب معظم 
التركيز على القطاع المالي؛ بما يهدف إلى الحد من اآلثار 
الشاملة لنقص االئتمان. وأدخلت العديد من البلدان إجراءات 
مالية ونقدية للحفاظ على النشاط االقتصادي على المستوى 
الكلي. وبينما توقفت بعض المشروعات، جرى اإلعالن عن 
زيادات في اإلنفاق العام في مصر واألردن وليبيا وموريتانيا 

والمغرب وتونس.
كما قد توفر بعض الدعم االنتقائي لقطاعات صناعية، بدت 
في حالة حرجة إبان األزمة. تركز مصر على قطاع البناء 
والصرف  المياه  في  االستثمار  إلى  باإلضافة  واإلنشاء، 
أما  الحديدية والمطارات.  التحتية والسكك  الصحي والبنية 
صناعات  جانب  إلى  السياحة،  قطاع  فيستهدف  المغرب، 

الغزل والنسيج والجلود والسيارات. 
قوانين  في  وتغييرات  مراجعات  في  النظر  إعادة  ويجري 
العمل، أو قد جرى طرحها بالفعل في األردن وسوريا اللتين 
تدرسان أيًضا توسيع نطاق أنظمة الضمان االجتماعي لديها 
وحدات  البلدان  بعض  في  الوزارات  وتنشئ  وإصالحها. 
البطالة  تركيًزا مع قضايا  أكثر  نحو  للتعامل على  إضافية 

والحماية االجتماعية. 

على الرغم من أن عدد العاطلين عن العمل 
في بلدان شمال أفريقا والشرق األوسط قد 
 يزيد بمعدل 1.5 مليون في العام 2010، 

إال أن هذا العدد مساٍو تماًما للزيادة في 

 

القوى العاملة؛ ومن ثم ستظل نسبة البطالة 
دون تغير فعلي

قد تبنت بعض البلدان إجراءات دفاعية. في الجزائر، تهدف 
بعض اإلجراءات إلى حصر المستثمرين األجانب في حصة 
األقلية من األسهم )%49( من المشروعات المشتركة مع 
البضائع  باستيراد  الشركات  ومطالبة  المحلية،  الشركات 
إلعادة تصديرها للتنازل عن حصة أسهم قدرها %30 من 

رأس مالها للهيئات المحلية. 
وقد ُمنح الموظفون المدنيون زيادات في المرتبات في معظم 
البلدان، بما في ذلك الجزائر ولبنان وليبيا والمغرب وتونس. 
وقد جرى رفع الحد األدنى لألجور في عدد من البلدان، بما 

في ذلك األردن ولبنان والمغرب وتونس.

االهتمام.  من  بمزيد  أيًضا  العمل  سوق  برامج  حظيت  قد 
تتضمن هذه البرامج: 

التقاعد المبكر )في تونس( على أمل أن يوفر هذا وظائف   ▪
شاغرة للعاطلين عن العمل. 

خدمات التوظيف الموجودة بالفعل في جميع االقتصاديات   ▪
اإلقليمية، والتي يجري توسيع نطاقها. 

من  العاطلين  ذلك  في  بما  للشباب،  خاصة  إجراءات   ▪
نطاق  لتوسيع  تعميًما  أكثر  ومحاوالت  الخريجين، 
التدريب، سيجري طرحها أو توسيع مجالها في معظم 

البلدان. 
مشاركة الوظائف )في تونس(.   ▪

واألردن  )مصر  األطفال  عمل  لمكافحة  إجراءات   ▪
لألطفال  النقدية  التحويالت  ذلك  في  بما  وسوريا(، 

المعرضين للخطر لالستمرار في الدراسة )لبنان(. 

ويتخذ الدعم أنشطة مدرة للدخل، بما في ذلك المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة الحجم. وفي مصر، تستفيد المشروعات 
وفي  المتنوعة.  الضريبية  واإلعفاءات  التخفيضات  من 
من  "إجازة"  الشركات  تُمنح  وتونس،  والمغرب  األردن 
االجتماعي  الضمان  في  بمساهماتها  يتعلق  فيما  الضرائب 
سداد  من  اإلعفاء  أو  التأجيل  بإمكانها  أنه  يعني  )بما 
اإلسهامات المستحقة عليها لمدة زمنية(. وقد أُضيفت أشكال 
متنوعة من اإلعانات المالية، أو جرى توسيع نطاقها، كما 
هو الحال في موريتانيا، في حين أن المغرب أدخل إعانات 

إسكانية معينة. 

التوقعات )1(: البلدان العربية تخوض غمار األزمة 
بدرجة عالية

بنهضة  العربية  البلدان  حظيت  لألزمة،  السابق  العقد  في 
اقتصادية. وتأتي هذه األزمة في أعقاب عقدين من النتائج 
الثمانينات والتسعينات. وصلت دخول  المخيبة لآلمال في 
البلدان العربية أحياًنا لذروتها في أوائل  األفراد في بعض 
الثمانينات، ثم أصيبت بالركود، بل بدأت في التدني. وفي 
على  تفوًقا  لنفطية  ا االقتصاديات  تحرز  لم  الحقيقة، 
االقتصاديات غير النفطية، وهو ما اُعتبر ظاهرة أدت إلى 
عامي  بين  فيما  وعموًما،  النفط".  "لعنة  مصطلح  ظهور 
1980 و1993، وبسبب معدالت الخصوبة المرتفعة إلى 
أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  شهدت  ما،  حد 
انخفاًضا متوسًطا في الناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد 
المتوسط  في  بلغت  عالمية  بزيادة  مقارنة   ،2.4% بنسبة 
الشرق  لمنطقة  النمو  معدل  وصل  ذلك،  ومع   .1.2%
األوسط وشمال أفريقيا في العام 2006 ألعلى مستوى له 
منذ سبعينات القرن الماضي. وزاد الناتج المحلي اإلجمالي 
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الحقيقي بمتوسط %6.3 في العام 2006، بدًءا من 4.6% 
أثناء األعوام األربعة األولى من العقد، ومن %1.7 فقط 
وعلى  الماضي.  القرن  تسعينات  من  الثاني  النصف  أثناء 
في   4.2% بمتوسط  نمًوا  المنطقة  شهدت  فردي،  أساس 
العام 2006، وهو أعلى مستوى جرى تسجيله في العقدين 

الماضيين.
صاحب نمو المخرجات خلق لفرص عمل جديدة: منذ العام 
المنطقة بحوالي 4.5%  العمل في  2000، زادت فرص 
سنوًيا. وارتفعت معدالت البطالة في اقتصاد واحد فقط، أال 
يتعلق  فيما  أخبار سارة  الفلسطيني. والحت  االقتصاد  هو 
في  اإلناث  مشاركة  معدالت  ارتفاع  من  بالرغم  بالبطالة 
نمًوا ملحوًظا، ومتسارًعا مع  العاملة، حيث شهدت  القوى 
القوى  في  اإلناث  مشاركة  نسبة  وارتفعت  الوقت.  مرور 
 2000 عامي  بين  فيما   2.1% بمقدار  سنوًيا  العاملة 
و2005، مقارنًة بنسبة %1.4 فقط ما بين عامي 1990 

و2000. 
بفضل  العمل  سوق  على  اإليجابية  اآلثار  وتعززت 
بانخفاض  األخير  العقد  في  السياسية  البيئة  في  التعديالت 
انخفض  وقد  العربية.  المنقطة  في  السكاني  االنفجار  في 
معدل النمو في سوق العمل بمنطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا بنسبة %10 تقريًبا منذ العام 1990، وقد تعرض 
العام  بحلول   2.2% إلى   4% نسبة  من  لالنخفاض 

 .2020

التوقعات )2(: تبقى مواطن الضعف الهيكلية

تظل العديد من المشكالت الهيكلية في االقتصاديات العربية 
المترابط ليس  اليوم  يُهم في عالم  التوصل لحل. وما  دون 
معدل سرعة نمو بلد ما، بل مدى سرعة ذلك النمو مقارنًة 
القرن  الثاني من تسعينات  النصف  بالبلدان األخرى. وفي 
األوسط  الشرق  اقتصاديات  في  الفرد  نما دخل  المنصرم، 
حققتها  التي  النمو  معدل  من   60% بنسبة  أفريقيا  وشمال 

 75% إلى  النسبة لتصل  النامية. وقد ارتفعت هذه  البلدان 
تقريًبا منذ العام 2000. وعلى الرغم من أن هذا االرتفاع 
بين  الدخل  في  الفجوة  زالت  ما  تحسًنا،  ‒ بال شك ‒  يعد 

الشرق األوسط والمناطق األخرى آخذة في االتساع. 
اقتصاديات  تزال  العمال منخفًضا. وال  إنتاجية  نمو  ويبقى 
المنطقة متحيزة لالستثمارات المنخفضة اإلنتاجية )بما في 
ذلك االستثمار العقاري(، حيث تكون المحصلة النهائية أن 
معظم الوظائف الجديدة المتوافرة هي وظائف تتطلب مهارات 
معظم  وتتألف  وبالمثل،  متدنية.  أجوًرا  وتقدم  منخفضة، 
الوظائف في قطاع الزراعة من أعمال اإلعاشة. في الوقت 
ذاته على الرغم من أنه ال توجد أرقام واقعية متاحة، إال أن 
الوظائف غير الرسمية زادت في المناطق الحضرية الكبرى 
يشكل  كالجزائر،  الحاالت،  البلدان، وفي بعض  في معظم 
الجديدة  العمل  فرص  من  كبيرة  حصة  بالمنزل  العمل 

المتوافرة.

خفضت إيطاليا حصة دخول العمال من 
 500000 المهاجرين غير الموسميين من 

مهاجر إلى صفر، وجّرمت الهجرة غير 
الشرعية؛ مما سيؤثر بدوره على ما يقدر 

بـ650000 مهاجر، يقيمون ويعملون في 
البالد دون تصريح

ومع أن الهجرة تمثل نقطة قوة في العديد من الجوانب، إال 
سياسية  لصدمات  كثيًرا  تعرضت  اإلقليمية  الهجرة  أن 
مكثفة  عودة  حدثت  المثال،  سبيل  وعلى  واقتصادية. 
للمهاجرين إلى مصر واألردن وفلسطين في أعقاب حرب 
التخفيف من تدفق  1990. ويجري اآلن  العام  الخليج في 
طريق  عن  أفريقيا  شمال  بلدان  من  الخارجية  الهجرة 
أوروبا  اقتصاديات  في  العمل  أسواق  نطاق  تضييق 

الغربية. 

نسبة البطالة إلى عدد السكان، 2009الشكل 2

شمال أفريقيا

الشرق األوسط

بلدان أوروبا وكومنولث الدول المستقلة

البلدان المرتفعة الدخل واالتحاد األوروبي

جنوب آسيا

أمريكا الالتينية

جنوب شرق آسيا والباسيفيك

أفريقيا الصحراء الكبرى

شرق آسيا
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.)2010)  ILO :المصدر

نسبة البطالة التي تغطيها إعانات البطالةالشكل 3
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كومنولث الدول المستقلة

وسط أوروبا وشرقها
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الدول العربية
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.ILO 2009(  استناًدا إلى بيانات)  Tzannatos :المصدر



39
20

10
ي 

سط
تو

الم
يح

فات
م وفيما يتعلق أيًضا بالهجرة، تبدو االقتصاديات العربية أكثر 

عرضًة لحالة "هجرة العقول" مقارنًة بمناطق أخرى. تزيد 
التعليمية  الدرجات  بين حاملي  فيما  اإلقليمية  الهجرة  نسبة 
العليا عن %9 مقارنًة بنسبة %8.3 في أمريكا الالتينية، 
من  األكبر  األعداد  تدفقت  قد  آسيا.  شرق  في  و7.1% 
العمال المهرة مهاجرًة من بلدان شمال أفريقيا في الجزائر 
إسبانيا  إلى  إلى فرنسا وبلجيكا، وحديًثا  والمغرب وتونس 
األعلى  العمالة  تتركز  نسبي  بشكل  ذلك،  ومع  وإيطاليا. 
نحو  على  وكندا  األمريكية  المتحدة  الواليات  في  مهارة 
من   84% تصنيف  يمكن  المثال،  سبيل  فعلى  رئيسي. 
المهاجرين الجزائريين إلى الواليات المتحدة، و%72 في 
 10% بالمقارنة بنسبة  العمالة األعلى مهارًة  كندا في فئة 

في أوروبا.

يظل توفير فرص عمل تحدًيا يواجه 
االقتصاديات العربية. حتى قبل اآلثار 

السلبية لألزمة، كان من المقدر أن المنطقة 
بحاجة إلى إضافة ما يزيد عن 50 مليون 
وظيفة إلى العمال الحاليين البالغ عددهم 
100 مليون، وذلك بحلول العام 2020

على  كبيًرا  اعتماًدا  معتمدة  العربية  االقتصاديات  تظل 
ديناميكيات سوق النفط العالمي، باإلضافة إلى اعتمادها على 
المعونات الدولية ‒ مع ذلك، يختلف ذلك باختالف البلدان. 
النفط  لتقلبات  وسوريا  وليبيا  الجزائر  اقتصاد  ويتعرض 
عمليات  على  الحفاظ  يصعب  كما  الصلة.  ذات  والعائدات 
ولبنان  مصر  مثل  بلدان،  في  خصوًصا  متوقعة،  إنمائية 
واألردن وفلسطين من جراء عدم ثبات اإلعانات الُمقدمة من 

المانحين من داخل المنطقة وخارجها.
تعتبر المحاوالت السابقة من ِقبل الحكومات لتقليل معدالت 
البطالة عن طريق توسيع نطاق التوظيف في القطاع العام 
تقييًدا إضافًيا على خلق فرص العمل. تبلغ حصة التوظيف 
ضعف  حوالي  تقريًبا   30% العام  القطاع  في  اإلقليمي 

المتوسط العالمي. ال تتالشى فرص العمل القصيرة األجل 
القائمة على توسيع النطاق الحكومي على نحو غير مبرر 
تالشًيا سريًعا فحسب، بل يمكن أن تشكل التزاًما طويل األجل 
النمو  تدني  فترات  في  خصوًصا  منه،  التنصل  يصُعب 
االقتصادي، كما هو الوضع حالًيا بفعل األزمة. ونظًرا ألن 
العالم  في  التوظيف  معدالت  أقل  من  تعاني   المنطقة 
)الشكل 2(، يقع على عاتق القطاع الخاص مسؤولية جسيمة 

عند توفير فرص عمل إضافية. 
فنسبة صغيرة من سكان المنطقة تحظى بضمان اجتماعي 
‒ على  المعاشات  أنظمة  تواجه  ذلك،  مالئم. وفضال عن 
الرغم من انخفاض تغطيتها ‒ في المنطقة تحديات خطيرة 
من حيث االستدامة المالية والمساواة والفعالية واإلدارة حتى 
قبل اشتعال األزمة. وتظل تغطية المعاشات في اقتصاديات 
الذين  السن  كبار  نسبة  تبلغ  حيث  متواضعة؛  المنطقة 
المتوسط.  %10 فقط في  يحصلون على معاشات حوالي 
المشتركة حالًيا في  بالمنطقة  العاملة  القوى  وال تزيد نسبة 
نظام للمعاشات عن %30. وعالوة على ذلك، يتوفر بعدد 
قليل من البلدان )كتونس والجزائر واألردن( أنظمة لتأمين 
الشأن األقل على مستوى  التغطية في هذا  البطالة، وتظل 

العالم )الشكل 3(.

الخاتمة

تحتاج النظرة اإليجابية نسبًيا لالقتصاديات العربية بالمنطقة 
األورومتوسطية في بداية األزمة وحتى اآلن إلى التأهيل. 
أواًل: تعاني بلدان المنطقة من فجوات وتأخيرات بيانية في 
أحدث صورة  تقييم  دون  يحول  مما  اإلحصائيات؛  توفير 
للوضع. ثانًيا: مع وضع المعدل المنخفض لتكامل المنطقة 
العالمي في االعتبار، قد يظل تطور األزمة  مع االقتصاد 
إرسال  قنوات  خالل  من  آثارها  تسجيل  في  تباطًؤا  أكثر 
األزمات  تستغرق  ثالًثا:  بالغة.  أهمية  ذات  ولكنها  ثانوية، 
سنوات حتى تظهر آثارها كاملًة )الجدول 4(، وحتى إذا لم 
معرضة  فهي  مباشًرا،  تأثًرا  العربية  االقتصاديات  تتأثر 
وتخفيض  التجارة  في  المتدهورة  العوامل  من  لمجموعة 

آثار األزمات االقتصادية من القمة إلى القاع: متوسط المعدالت العالمية استناًدا إلى أهم األحداث منذ عام 1899الجدول 4

المدة الزمنية )باألعوام(التأثير )النسبة المئوية(
)البلد، العام(الحد األقصىالمتوسط)البلد، العام(الحد األقصىالمتوسط

)اليابان 1992)6.017 )هونغ كونغ 1997)53-36-أسعار المساكن

)إسبانيا 1977)5 3.4 )أيسلندا 2007)90-56-األسعار الحقيقية لألسهم

)الواليات المتحدة األمريكية 723البطالة*
(1929

)اليابان 1992)11 4.8 

)الواليات المتحدة األمريكية 29-9-الناتج المحلي اإلجمالي 
(1929

)األرجنتين 2001)4 1.9 

جرى التقدير على مدار 3 سنوات)كولومبيا 1998)86275زيادة الدين العام**
.)Rogoff) (2009( وروغوف )Reinhart( المصدر: رينهارت

* بالنسبة المئوية
** تُقدر الزيادة في الدين العام على مدار السنوات الثالث التالية لألزمة، وترجع هذه الزيادة في األساس إلى انخفاض القاعدة الضريبية وتطبيق سياسات مالية طموحة معاكسة للدورة االقتصادية، وليس إلى تكاليف سياسات اإلنقاذ وإعادة رسملة النظام المصرفي.
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لنمو  ا في  المسبوق  غير  والضعف  عالمًيا  االستدانة 
العالمي. 

ومن ضمن المخاطر األخرى لألزمة االقتصادية خلق أجواء 
اجتماعية متوترة. وتعد اليونان حالة مشهورة بالفعل، فتمثل 
أيًضا حالة أكثر تعميًما حيث تسعى الحكومات إلى تحرير 
االقتصاد، أو برامج تقشف بدون إدخال إجراءات تعويضية 
منظمة  وتتنبأ  المحتاجين.  لصالح  التعديل  تكاليف  لتخفيف 
العمل الدولية )ILO( أنه إذا ازدادت األزمة العالمية سوًءا، 
والشرق  أفريقيا  شمال  منطقة  على  الواقع  الضرر  فإن 
األوسط قد يكون أشد وطأة من مناطق أخرى مقارنًة بما 

وصل إليه الوضع حتى اآلن. 
ويظل توفير فرص عمل تحدًيا يواجه االقتصاديات العربية. 
حتى قبل اآلثار السلبية لألزمة، كان من المقدر أن المنطقة 
إلى  وظيفة  مليون   50 عن  يزيد  ما  إضافة  إلى  بحاجة 
بحلول  مليون، وذلك   100 البالغ عددهم  الحاليين  العمال 
وظائف.  عن  الجدد  الباحثين  الستيعاب  2020؛  العام 
أيًضا  ينبغي  آخرين  عاطل  مليون   14 لًيا  حا ويوجد 
المستقبل.  في  ما  مرحلة  في  العمل  سوق  في  استعيابهم 
وفوق ذلك، وال يزال تحدي البطالة بين الشباب الذي زاد 
بين  فيما   6% بنسبة  بداية األزمة مقارنًة  %21 في  عن 

قائًما.  البالغين 
ومن ثم، فإن معدالت النمو الحقيقية للناتج المحلي اإلجمالي، 
التي  للمعدالت  البطالة مشابهة  للتغلب على تحدي  الالزمة 
المنطقة  في  البلدان  من  يتطلب  مما  األزمة؛  تفجر  سبقت 
تربو  مرتفع،  متوسط  ذات  استثمار  معدالت  على  الحفاظ 
المحلي اإلجمالي. وال  الناتج  تقريًبا من   20% عامة عن 
اآلثار  تجاهل  أمكن  ما  إذا  حتى  هيًنا،  تحدًيا  هذا  يعد 
وانخفاض  الفقر،  عن  الناجم  المحلي  للطلب  التراكمية 
المالية،  التحويالت  وتدني  المباشر،  األجنبي  االستثمار 
الحقيقة، حتى  المضمونة. وفي  الخارجية غير  والمعونات 
في ظل الظروف الطبيعية قبل اندالع األزمة، كان الدخل 
في  انخفاض  بوادر  بالفعل  يُظهر  التحويالت  عن  الناتج 

المنطقة منذ عام 2000.
العربية  لالقتصاديات  يمكن  االنخفاض،  هذا  ولمواجهة 
استغالل الفرصة المتمثلة في عدد السكان: وبما أن معدالت 
الخصوبة آخذة في التراجع، باإلضافة إلى انخفاض معدل 
الملتحقون الجدد بسوق  العاملة، فسيحظى  القوى  النمو في 
الحاليون؛  العاملون  عليه  حصل  مما  أفضل  بتعليم  العمل 
معدالت  زيادة  عبر  ويمكن  اإلنتاجية.  زيادة  يمكن  وبذلك 

مشاركة اإلناث في القوى العاملة، فضاًل عن زيادة مستوى 
تعليم المرأة اإلسهام بدرجة أكبر في قوى عاملة أكثر إنتاجية، 
السكان.  بين  فيما  اإلعالة  نسبة  من  الحد  إلى  باإلضافة 
وسيساعد هذا على زيادة المدخرات واالستثمارات الفردية، 
تأمين  أنظمة  من  لديها  ما  إصالح  من  الحكومات  وتمكين 

اجتماعي غير مستدامة في الوقت الحالي. 
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 المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي 
 ،)AFESD( لإلنماء االقتصادي واالجتماعي 

الكويت

بدأت األزمة المالية في الواليات المتحدة في سوق الرهن 
االقتصاد  إلى  2007. ووصلت  العقاري في صيف عام 
الحقيقي في النصف الثاني من عام 2008، مما أدى إلى 
اإلفالس  عمليات  من  والعديد  لإلنتاج،  دراماتيكي  انهيار 
انتشرت بسرعة  ثم  الماليين.  الوظائف لدى  والخسائر في 
في أوروبا وآسيا وبقية العالم. تعتبر األزمة الحدث األكثر 
24 تشرين  انهيار وول ستريت في  منذ  اقتصادًيا  تدميًرا 
األسود"،  بـ"الخميس  يسمى  ما   ،1929 )أكتوبر(  األول 
فليس   .1939  – 1929 العظيم  الكساد  فترة  ذلك  وتلت 
وليست  األزمة،  من  نفسها  حماية  منطقة  أي  بمقدور 
المناطق األورومتوسطية والعربية استثناًء. وسوف تركز 
أجزاءها  ذلك  في  بما  العربية،  المنطقة  على  الورقة  هذه 
ستتلقى  وغيرها.  المتوسط  األبيض  البحر  على  الواقعة 
إن تطوير هذا  االهتمام.  المتوسطية معظم  العربية  الدول 
العالمي  للسالم  ضروري  الواقع  في  العالم  من  الجزء 
األبيض  البحر  أنحاء  جميع  في  والرخاء  واالستقرار 
المتوسط، وكذلك ألمن أوروبا. وقد اعتُرف بهذا بوضوح 
ثم  الشراكة األورومتوسطية،  أو  برشلونة  أواًل في عملية 
في االتحاد من أجل المتوسط. وإدراج هذا الجزء المتبقي 
من العالم العربي في التحليل مدفوع بما أطلق عليه البعض 
المتوسط. وقد  األبيض  الخليج والبحر  بين  لعالقة"  "بداية 
أصبحت دول مجلس التعاون الخليجي جهات فاعلة أساسية 
في منطقة البحر األبيض المتوسط، متجاوزة أحياًنا نظرائها 
الواقع  في  معنية  العربية  الدول  جميع  األوروبيين. 
التراث  بسبب  فقط  ليس  األورومتوسطي،  بالمشروع 
أيضا  ولكن  بينها،  المشترك  والديني  والثقافي  التاريخي 
بسبب عالقاتها االقتصادية الوثيقة من حيث االستثمار في 
رأس المال وتحويالت العاملين وألن االتحاد األوروبي هو 

أكبر شريك تجاري خارجي للعالم العربي. 

مساحة  على  تمتد  شاسعة  منطقة  في  العربي  العالم  يقع 
حوالي 13.9 مليون كم مربع، وبلغ تعداد سكانه في عام 
2009 حوالي 334 مليون نسمة. ويضم 22 بلًدا، بما في 
على  عربية  الدول  وتمتد  القمر.  وجزر  الصومال  ذلك 
شواطئ البحر األبيض المتوسط، و شرق وغرب أفريقيا، 
والشرق األوسط. ويقدر إجمالي الناتج المحلي بنحو، 1.7 
على  موزعة  أنها  غير   ،2008 عام  في  دوالر  تريليون 
المنطقة، فبعضها، مثل  بين مختلف دول  نحو غير متساٍو 
بصورة  للنفط  منتجة  دول  السعودية،  العربية  المملكة 
ذات  دول  وتونس،  مثل مصر  اآلخر،  والبعض  ضخمة، 
اقتصاد متنوع إلى حد كبير وصناعية، في حين ما زالت 
فقيرة جًدا ولديها  دول أخرى، مثل موريتانيا والصومال، 
ثالث  إلى  تقليدًيا  العربي  العالم  ينقسم  نامية.  اقتصاديات 
يشمل  الذي  العربي،  المغرب  رئيسية:  فرعية  مناطق 
والمشرق  وتونس؛  والمغرب  وموريتانيا  وليبيا  الجزائر 
العربي الذي يضم مصر والعراق واألردن ولبنان وفلسطين 
البحرين  من  يتألف  الذي  العربي،  والخليج  وسوريا؛ 
السعودية  العربية  والمملكة  وقطر  وعمان  والكويت 
المتحدة. وتوجد منطقة فرعية إضافية  العربية  واإلمارات 
والسودان وجزر  غير متجانسة تضم جيبوتي والصومال 

القمر واليمن. 
وتعتبر منطقة الخليج الفرعية األغنى، حيث يصل متوسط 
بالمقارنة  دوالر،   27000 للفرد  المحلي  الناتج  إجمالي 
بإجمالي المتوسط العربي العام  الذي يبلغ حوالي 5700 
دوالر. وفي عام 2008 أسهمت في إجمالي الناتج المحلي 
لمجموع الدول العربية بما يقرب من 850 مليار دوالر، 
الخليج  اإلجمالي. ودول  %53 من  يعادل حوالي  ما  أي 
هي األكثر انخراًطا في األسواق المالية العربية، من خالل 
أول  بالتالي،  وكانت،  أساسية.  بصفة  السياسية  صناديقها 
العالمية،  واالقتصادية  المالية  األزمة  بآثار  تشعر  منطقة 
كان  البداية،  في  آخر.  إلى  بلد  تأثيراتها من  اختلفت  التي 
السلبية  اآلثار  عن  نسبًيا  معزول  العربي  العالم  أن  يُعتقد 
انتقلت  الواقع،  في  العالمية.  واالقتصادية  المالية  لألزمة 
آليات  العربية من خالل  الدول  إلى معظم  األزمة بسرعة 
عملية  توفر  سوف  آخر.  إلى  بلد  من  اختلفت  التي  النقل 

األزمة االقتصادية

 األزمة االقتصادية واالستثمارات 
في المنطقة العربية
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واالستجابة  األزمة  المترتبة على  اآلثار  في  النظر  إعادة 
السياسية في البلدان العربية المختلفة والدروس المستفادة، 

المستقبلية.  العربية  لتقييم فرص االستثمار  سياًقا واقعًيا 

العابرة والتحذير  المشقة  العربية:  المنطقة  األزمة في 
الصارم

قبل األزمة وبعهدها أصبحت تعرف باسم "العقود المفقودة" 
تتمتع  العربية  المنطقة  للثمانينات والتسعينات، حيث كانت 
النمو، وخفض  بتسارع  يتسم  الذي  االقتصادي  باالنتعاش 
منذ  والفقر.  الضعف  حدة  من  والتخفيف  البطالة  معدالت 
2003، شهدت معظم البلدان في المنطقة، خصوًصا  عام 
النمو  بلغ  سريًعا.  نمًوا  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول 
 2003 عامي  بين  المحلي  لناتج  ا إلجمالي  الحقيقي 
ككل،  للمنطقة   4.9% بنسبة  الحقيقية  بالقيمة  و2008، 
السعودية  العربية  المملكة  في  و8%  قطر  في  و12% 
واإلمارات العربية المتحدة، و%7.5 في الكويت و6.2% 
في األردن، و%5.5 في مصر و%5.4 في تونس و5% 

المغرب.  في 

لقد عانت دول مجلس التعاون الخليجي 
كثيرًا من الهبوط في أسعار النفط وانخفاض 

في صادراته. وقد انخفضت عائداتها النفطية 
بنسبة الثلثين بين عامي 2007 و2008

 2008 للمنطقة في عام  االقتصادية  الحظوظ  تغيرت  لقد 
والغاز  النفط  سعر  ارتفع  بسرعة.  النفط  لمنتجي  السيما 
السلع بسرعة خالل النصف األول  الطبيعي وغيرهما من 
المالية  للموارد  استثنائي  تراكم  إلى  أدى  مما  العام،  من 
قد  أن هذه األسعار  بيد  والنمو.  االستثمار  وتسريع وتيرة 
المالية  لألزمة  نتيجة   2008 )يوليو(  تموز  في  انهارت 
لذلك، شهدت  ونتيجة  المتزايد من كساد وشيك.  والخوف 
عائدات  في  كبيًرا  انخفاًضا  العربي  للنفط  المنتجة  الدول 

انخفض  مدفوعاتها.  ميزان  في  شديًدا  وتدهوًرا  التصدير 
)أكتوبر(،  األول  وكانون  تموز)يوليو(  بين  النفط  سعر 
بنسبة %70، من ذروة 150 دوالًرا للبرميل إلى أقل من 
2008، عقب  )سبتمبر(  أيلول  في  للبرميل.  دوالًرا   40
انهيار بنك ليمان براذرز واالضطراب في وول ستريت، 
حيث هبطت مؤشرات أسواق األوراق المالية في كل أنحاء 
الخليج وعدة  دول  في  الموجودة  تلك  ذلك  في  بما  العالم، 
دول عربية أخرى. وفي فترة االثني عشر شهًرا المنتهية 
األسهم  سوق  انخفضت   ،2009 )فبراير(  شباط  في 
بالسعودية بنسبة %49، ودبي بنسبة %72، ومصر بنسبة 
%61. لقد أثر فقدان الموارد المالية من قبل دول مجلس 
التعاون الخليجي على العالم العربي كله من خالل انخفاض 
في  واالنخفاضات  المباشر  األجنبي  االستثمار  تدفقات 
تحويالت العاملين. وقد زادت هذه التخفيضات من خطورة 
البلدان  على  العالمية  المالية  لألزمة  المباشرة  التأثيرات 
الصادرات  انخفاض  إلى  باإلضافة  المتوسطية،  العربية 

السياحة.  وتدفقات 
في  العربية  للمنطقة  الشديد  التكامل  جعل  الواقع،  في 
 ،5 رقم  الجدول  في  موضح  هو  كما  العالمي،  القتصاد 
درجة  تختلف  الخارجية.  لالضطرابات  للغاية  عرضة 
بين  كبيرة  بدرجة  أعاله  المذكورة  العوامل  االعتماد على 
إما  بآثارها،  شعرت  البلدان  جميع  لكن  العربية،  الدول 
مباشرة في شكل من أشكال النشاط الكاسد وفقدان الوظائف 
الموارد  انخفاض  خالل  من  مباشرة  غير  بصورة  أو 
التعاون  مجلس  دول  عانت  لقد  الرئيسية.  االستثمارية 
النفط وانخفاض في  الهبوط في أسعار  الخليجي كثيًرا من 
صادراته. وقد انخفضت عائداتها النفطية بنسبة الثلثين بين 
عامي 2007 و2008. وشهدت أسواق األسهم في المنطقة 
التي فقدت مؤشرات  تصحيًحا كبيًرا من خالل المؤشرات 
متوسط %50. وفي عام 2008 انخفض مؤشر صندوق 
الخليجي  التعاون  أسهم دول مجلس  العربي ألسواق  النقد 
إلى 166.2 نقطة مقارنة بـ 328.7 نقطة في عام 2007، 
في حين أن القيمة السوقية لألسواق انخفضت بنحو الثلث، 
إلى 0.769 مليار دوالر. وتم  من 1.137 مليار دوالر 
نسبة  لديها  التي  األسهم  أسواق  في  األسوأ  األداء  تسجيل 

تكامل المنطقة العربية في االقتصاد العالميجدول 5

المنطقة
النفط 

)% من صادرات السلع(
سلع مصنعة

)% من صادرات السلع(
السياحة

)% من إجمالي الصادرات(

 تحويالت العاملين 
)% من إجمالي الناتج 

االنفتاحالمحلي(
1.477.1  79.76.0  7.5شرق آسيا والمحيط الهادي

1.744.6  17.555.46.4أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

1.765.8  37.031.98.3أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

56.324.514.17.087.9المنطقة العربية
المصدر: جامعة األمم المتحدة – المعهد العالمي لبحوث اقتصاديات التنمية )UNU-WIDER(، حزيران )يونيو( 2009.

 .Economist Intelligence Unit, The GCC in 2020 – Outlook for the Gulf and the Global Economy, March 2009 1
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العقارية في مؤشراتها، مثل  البنوك والشركات  عالية من 
سوقي دبي وأبو ظبي. وبرغم ذلك، كان أداء معظم البنوك 
الخليجية جيد نسبًيا خالل األزمة، ألنها كانت ذات رسملة 
ومع  المتطورة.  المالية  للمنتجات  محدود  ض  وتعرُّ جيدة 
البنوك وشركات االستثمار من  قليل من  ذلك، عانى عدد 
األزمة وتكبدت خسائر فادحة. أما بالنسبة لقطاع العقارات، 
النفط،  على  الطلب  النخفاض  المشترك  لتأثير  ا عمل 
على خفض  العقارية  واألزمة  للتمويل  األعلى  والتكاليف 
دولة  في   3.5% إلى   2009 عام  في  االقتصادي  النمو 
اإلمارات العربية المتحدة، و%1.2 في الكويت و%1 في 
النمو كذلك في دول  السعودية. وانخفض  العربية  المملكة 
، من %13.4 في عام  المتبقية  الخليجي  التعاون  مجلس 
2008 إلى %9.5 في عام 2009. بالنسبة لمنطقة دول 
عام  في  سلبيا  النمو  كان   ، ككل  الخليجي  التعاون  مجلس 
المتوقع تحسن  بمعدل %0.47-. ومع ذلك، من   2009
 2010 عام  في  الست  الدول  جميع  نجاح  احتماالت 

التالية  والسنوات 
أسعار  ارتفاع  أثناء  جمعوها  التي  المالية  الموارد  كانت 
النفط في 2007 – 2008 كبيرة بالدرجة الكافية لضمان 
انتعاش سريع، ومع االحتماالت الجيدة للنفط، فإنها ستدعم 

النمو. 
وقد كان القطاع المالي في البلدان العربية األخرى كان أقل 
عرضة لالضطرابات المالية العالمية من تلك التي تتعرض 
نسبًيا  معزول  وهو  الخليجي.  التعاون  مجلس  دول  لها 
في  االقتصادي  التباطؤ  أثر  لقد  مشددة.  لرقابة  ويخضع 

البلدان المتقدمة سلًبا على صادرات معظم الدول العربية، 
االستثمار  وتراجع  السياح  أعداد  انخفاض  إلى  أدى  مما 
في  االقتصادي  النمو  تأثر  وبالتالي،  المباشر.  األجنبي 
المنطقة في عام 2009 كما هو مبين في الجدول رقم 6. 
والسياحة  الصادرات  لعبت  العربية،  البلدان  بعض  في 
توفر  االقتصاد.  في  رئيسًيا  دوًرا  المال  رأس  وتدفقات 
مليون  تونس،و1.5  450000 فرصة عمل في  السياحة 
في  و420000  مصر،  في  ماليين  و3  المغرب،  في 
تدفقات  إجمالي  يصل  سوريا.  في  و900000  األردن 
ولبنان واألردن  لمصر  مليار دوالر   27 إلى  التحويالت 
الناتج  من   15% حوالي  ويمثل  مًعا  والمغرب  وتونس 
األكثر  البلد  يعتبر  الذي  األردن،  في  اإلجمالي  المحلي 

المغتربين.  اعتماًدا على تحويالت 

لقد أثر التباطؤ االقتصادي في البلدان 
المتقدمة سلًبا على صادرات معظم الدول 

العربية، مما أدى إلى انخفاض أعداد 
المباشر السياح وتراجع االستثمار األجنبي 

ولقد عانت هذه الدول من تباطؤ حاد في النمو االقتصادي 
نتيجة لألزمة العالمية. كانت المغرب قادرة على التخفيف 
من وطأة األزمة االقتصادية العالمية، وذلك بفضل محصول 
النمو في  تباطأ  2009. وقد  استثنائي في عام  جيد بشكل 
التعاون  مجلس  دول  غير  للنفط  المصدرة  العربية  الدول 

النمو االقتصادي في البلدان العربيةجدول 6

الدولة
المعدل السنوي للنمو

2006200720082009*2010
1.83.12.82.64.6الجزائر

6.78.46.32.93.7البحرين

4.85.24.06.45.8جيبوتي

6.87.17.24.75.4مصر

6.21.57.85.06.2العراق

8.06.65.63.13.0األردن

1.73.7-5.24.48.5الكويت

0.67.58.05.15.8لبنان

5.95.66.04.04.6ليبيا

11.71.93.51.53.0موريتانيا

7.83.26.24.03.8المغرب

7.55.86.42.73.9عمان

12.217.313.49.523.5قطر

1.03.2-3.23.44.2المملكة العربية السعودية

11.310.26.63.84.7السودان

5.26.35.11.94.1سوريا

5.76.34.61.22.7تونس

3.53.5-14.96.07.4اإلمارات العربية المتحدة

3.23.53.23.85.0اليمن

6.55.46.21.55.2العالم العربي
Economist Intelligence Unit, Country Reports, December 2009 :المصدر

* األرقام لعام 2010 هي توقعات. 
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بصورة  واليمن،  وليبيا  السودان  الجزائر  مثل  الخليجي، 
أساسية بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز وتشديد شروط 
االئتمان. ولكن بضم الجميع مًعا يبدو تأثير األزمة المالية 
المناطق  بالمقارنة مع  معتداًل  العربي  العالم  العالمية على 
األخرى، حيث كان النمو فيها سلبًيا، وفقد الماليين وظائفهم 
وفقدت مدخرات األسر معظم قيمتها. من ناحية أخرى، فإن 
المنطقة العربية هي المنطقة التي تعاني من البطالة المزمنة 
أكثر من غيرها. سيتطلب إحداث ما ال يقل عن 70 مليون 
فرصة عمل جديدة خالل العقدين المقبلين، أكثر بكثير مما 
ثم، ال تستطيع  الماضيين. ومن  العقدين  وفرته على مدى 
المنطقة تحمل حتى أقل أنواع التباطؤ في النمو االقتصادي. 
من  للتخفيف  مختلفة  مناهج  العربية  الحكومات  تبنت  وقد 

العالمية.  السلبية لألزمة  اآلثار 
األكثر  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  فعل  رد  كان  لقد 
تضرًرا من جراء فقدان قيمة أصولها الخارجية2، ونقص 
من  العديد  وإلغاء  المصرفي،  القطاع  في  المال  رأس 
من  خففت  فقد  وقوًيا.  االستثمارية،سريًعا  المشاريع 
توسعية  مالية  سياسات  انتهاج  وآثرت  النقدية  السياسات 
على المستوى الوطني، ووافقت على تنسيق هذه السياسات 
في  السيولة  ضخت  أنها  كما  اإلقليمي.  المستوى  على 

المستثمرين.  ثقة  لتعزيز  المالية  أسواقها 

التعاون والتشاور على الصعيد اإلقليمي 
الحقيقي  للنمو االقتصادي  أمران أساسيان 

واالستقرار المالي الدائم. فال توجد دولة 
لتعمل  الكافية  بالدرجة  غنية أو مستقلة 

بمفردها

لقد كان رد فعل الدول العربية األخرى لألزمة أبطأ وأقل 
لظروفه  وفًقا  بلد  كل  فعل  رد  كان  وتنسيًقا، حيث  تماسًكا 
االقتصادية والمالية وتقيد باالعتبارات المؤسسية والسياسية 
على  ركزت  المثال،  سبيل  على  فمصر،  واالجتماعية. 
على  الحفاظ  وعلى  لتشييد،  وا لبناء  ا قطاع  مساعدة 
االستثمارات الحكومية في البنية التحتية. واستهدف المغرب 
السياحة وصناعات المنسوجات والجلود والسيارات للحفاظ 
على مستوى نشاطها. وركزت تونس على دعم الشركات 
التنافسية للتخفيف من  الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدرتها 
التصدير  قطاعات  على  العالمية  لألزمة  السلبية  اآلثار 
مع  واليمن،  وسوريا  ولبنان  األردن  ولدى  بها.  الرئيسية 
الميزانية،  الضخم في  المالية، والعجز  محدودية مواردهم 
والتعرض  الخارجية  المساعدات  على  الشديد  واالعتماد 
الخليجي،  التعاون  اقتصاديات دول مجلس  الكبير لمخاطر 

هامش أقل لتحديد السياسات المضادة لألزمة. ومما ال شك 
فيه تم تفادي إلحاق أضرار جسيمة باالقتصاديات الوطنية 
في معظم البلدان، ولكن ال تزال التهديدات لالستقرار المالي 
والنمو االقتصادي وخلق فرص العمل تلوح في األفق. وقد 
كانت ردود الفعل السياسية في معظم البلدان قصيرة المدى 
المنطقة  لتعرض  بشكل رئيسي، لكن سيتطلب حل مستدام 
لصدمات خارجية رؤية طويلة األمد واستراتيجيات حازمة. 
هذه  من  الهامة  الدروس  بعض  المنطقة  بلدان  تعلمت  لقد 
األزمة العالمية. ويتمثل الدرس األول في أنه ال يوجد أي 
بلد بمنأى عن مشاكل البلدان األخرى. حتى ولو كانت النظم 
المصرفية والمالية في معظم البلدان العربية معزولة نسبًيا 
البلدان والضوابط  عن بعضها من جراء صغر حجم هذه 
الحكومية الشديدة نسبًيا، فإنه يمكن لالضطرابات االقتصادية 
الكبرى أن تؤثر على كل البلدان. حتى في ظل عالم معولم، 
ال يوجد مجال لمحاولة زيادة العزلة. فعلى العكس من ذلك، 
المزيد من  العربية للحصول على  البلدان  ينبغي أن تسعى 
االنفتاح واالندماج في االقتصاد العالمي والنظم المالية. ومع 
لتجنب  وقائية  آليات  لوضع  وطنية  مسؤولية  ستظل  ذلك، 
اآلثار السلبية لألزمات الخارجية. يتمثل الدرس الثاني في 
بدياًل عن  تكون  أن  أبًدا  يمكن  ال  األزمات  من  النجاة  أن 
برامج اإلصالح الجريئة واستراتيجيات التنمية الحازمة. قد 
النمو  على  وحافظت  المد،  هذا  المنطقة  بلدان  قاومت 
االقتصادي اإليجابي وتفادت اإلفالس واالنهيارات الكبرى. 
المشاكل في  يزال هناك مزيد من  يكون ال  قد  ذلك،  ومع 

المستقبل. 
من  كبير  بجزء  الغنية  العربية  الدول  استعانت  وقد 
ما زال  العالمية. ولكن  األزمة  لتجاوز  المالية  احتياطاتها 
عليهم مواجهة تحديات العمالة وزيادة المنافسة العالمية مع 
الوحيد  السبيل  هي  الكفاءة  زيادة  الموارد.  انخفاض 
الشفافية والمساءلة  يتطلب مزيًدا من  للخروج، ولكن ذلك 
والخاص.  العام  القطاعين  في كل من  الرشيدة  والحوكمة 
أساسيان  أمران  اإلقليمي  الصعيد  على  والتشاور  التعاون 
للنمو االقتصادي الحقيقي واالستقرار المالي الدائم. هذا هو 
أو  بلد غني  العالمية. فال يوجد  الثالث من األزمة  الدرس 
كبر  أ حتى  بمفرده.  للعمل  فية  لكا ا لدرجة  با مستقل 
المشكالت  مع  التعامل  يمكنها  ال  العالم  في  االقتصاديات 
مع  بالتنسيق  العمل  العربية  الدول  فمن مصلحة  بمفردها. 

العالمية.  آثار األزمات  للتخفيف من  جيرانها وشركائها 

التحديات والفرص آفاق االستثمار: 

حبيسة  باعتبارها  العربية  المنطقة  إلى  ينظر  ما  وكثيًرا 
المحافظ والركود والصراعات. وذلك ليس صحيًحا  الفكر 

2 لقد قدرت قيمة األصول الحكومية في الخارج لدول مجلس التعاون الخليجي بنحو 1.8 تريليون دوالر. يقدر المحللون أن حوالي %40 من هذه القيمة، أي أكثر من 700 مليار دوالر، قد فقدت من 

جراء األزمة
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مع  التكيف  على  قدرتها  إثبات  قبل  حتى  بساطة.  بكل 
السياسات  لتنفيذ  واستعدادها  العنيفة  الخارجية  الصدمات 
التصحيحية السليمة، أثبتت البلدان العربية على مدى نصف 
استعداد  وعلى  التغير  على  منفتحة  أنها  الماضي  القرن 
لتبني استراتيجيات جديدة للتنمية وقادرة على تسريع النمو 
االقتصادي والتقدم االجتماعي. على الرغم من االعتداءات 
والعالقات  القاسية  الطقس  وظروف  العديدة  الخارجية 
االجتماعية الداخلية المتوترة، كان األداء االقتصادي لمعظم 
الدول العربية معقواًل على المدى الطويل، كما هو موضح 
الحديثة  النقل  وسائل  إدخال  تم  وقد   .7 رقم  الجدول  في 
للصرف  التحتية  والبنية  والمياه  والكهرباء  واالتصاالت 

الصحي على مدى العقود الثالثة الماضية. 
وقد لقد تم إحراز تقدم كبير في مجال التعليم والصحة في 
معظم البلدان وقد تراجع الفقر بشكل ملحوظ. ولقد تم تنفيذ 
العديد من اإلصالحات في القطاعين المصرفي والمالي كما 
تم إدخال إصالحات ضريبية. وأهم نتيجة لهذه اإلصالحات 
هو تحسين مناخ األعمال. يعكس الجدول 8 ذلك من حيث 
للقيام  المختلفة  بالمؤشرات  المتعلق  العالمي  التصنيف 
العقود  خالل  العربية  البلدان  كثيًرا  تغيرت  لقد  باألعمال 
القليلة الماضية. وهي اآلن أكثر قدرة على إدارة األزمات، 
شاملة،  إصالحات  وتنفيذ  الصحيحة،  األولويات  وتحديد 
وتسريع  االستثمار  لتحفيز  أفضل  مؤسسية  بيئات  وتوفير 
حالًيا  تواجه  المنطقة  ألن  الحظ،  حسن  من  وذلك  النمو. 
تحديات اجتماعية وبيئية واحتياجات استثمارية هائلة. وهي 
لالستجابة  المتاحة  والموارد  الطاقات  كل  حشد  تتطلب 
بمعدالت  يتزايدون  الذين  الشباب  للسكان  الملحة  للمطالب 
تدهور  المزيد من  تتطلب كذلك وقف  غير مسبوقة. وهي 
المياه، وتتقلص  بالفعل ، حيث تتضاءل موارد  بيئة قاسية 
السواحل  تسميم  ويجري  للزراعة،  الصالحة  األراضي 

البحرية.  الموارد  واستنزاف 

ولقد تغيرت كثيرًا البلدان العربية خالل العقود 
القليلة الماضية. فهي اآلن أكثر قدرة على 

إدارة األزمات، وتحديد األولويات الصحيحة، 
وتنفيذ إصالحات شاملة، وتوفير بيئات 

لتحفيز االستثمار وتسريع  مؤسسية أفضل 
النمو

ينبغي أن تستثمر المزيد في عملية التحديث التي بدأت في 
الطاقة فرًصا  أواًل وقبل كل شيء، يوفر قطاع  الستينات. 
استثمارية متميزة على مدى العقد المقبل. وستحتاج البلدان 
دوالر  مليار   20 إلى  وحدها  العربية  الجزيرة  شبه  من 
وتوليد  المصافي  وبناء  جديدة،  نفط  حقول  لتطوير  سنوًيا 
مبلغ  إلى  العربي  العالم  بقية دول  تحتاج  الكهرباء. وربما 

يحتاج  بها، وربما  الطاقة  لتطوير قطاع  معادل لالستثمار 
لقطاع  سنوًيا  دوالر  مليارات   10 إلى  يصل  ما  العراق 
دوالر  مليار   50 إجماليا  مبلًغا  يمثل  وهذا  لديها.  الطاقة 

الذاتية.  البلدان العربية تمويله من مواردها  يتعذر على 
للمطارات  القدر  بنفس  مبالغ  توفير  إلى  حاجة  وهناك 
لتحتية  ا لبنية  وا والطرق  الحديدية  والسكك  والموانئ 
ستتطلب  الخليجية  الحديدية  السكك  فشبكة  لالتصاالت. 
يبدأ  أن  المخطط  ومن  دوالر.  مليار   30 نحو  وحدها 
المنطقة  فإن  التقديرات  وحسب   .2007 عام  في  تشغيله 
عليها أن تستثمر حوالي 50 مليار دوالر سنوًيا على مدار 
بها ومدها.  الطرق  لتحسين شبكة  القادمة  العشر  السنوات 
للقطاع  استثمارية  فرصا  االحتياجات  هذه  جميع  وستقدم 
الخاص، على المستويين اإلقليمي والدولي. ومع ذلك، فمن 
المتوقع استمرار الدول المنتجة للنفط، السيما دول مجلس 
بما  المالية  الموارد  الخليجي، في مواصلة تجميع  التعاون 
كبيرة  محلًيا. وهناك حصة  تستثمره  أن  يمكن  ما  يتجاوز 
المتقدمة  األسواق  إلى  تذهب  ربما  الموارد  هذه  من 
المنطقة  والناشئة، ولكن سيتم كذلك جذب مبالغ هامة إلى 
والمشاريع  لتحتية  ا لبنية  ا لتمويل  لمتوسطية  ا العربية 

اإلنمائية األخرى هناك. 
حيث  المثلى،  العربي  العالم  مصلحة  في  ذلك  وسيكون 
من  مزيد  وجذب  المحلية  األسواق  جذب  على  ستعمل 
تدفقات االستثمار األجنبي المباشر. وسوف تكون أيًضا في 
مصلحة أوروبا، التي تعاني حاليا من موجات المهاجرين 
بحًثا عن حياة أفضل. ومع إحداث المزيد من فرص العمل، 

المعدل السنوي لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي )%(جدول 7 

1960-20032008-19862008-19602002-1985الدولة
5.31.74.43.9الجزائر

1.35.36.94.3-البحرين

1.14.30.6--جيبوتي

6.24.25.55.4مصر

5.14.34.8-العراق

10.63.56.26.2األردن

1.06.87.53.8الكويت

4.93.84.6-لبنان

0.34.45.8--ليبيا

4.32.75.73.9موريتانيا

4.83.55.04.3المغرب

14.24.35.79.6عمان

0.912.15.4-قطر

7.82.75.15.2المملكة العربية السعودية

2.45.48.44.2السودان

7.14.14.85.7سوريا

6.04.15.45.2تونس

7.54.18.76.0اإلمارات العربية المتحدة

1.54.52.7-فلسطين

5.43.74.8-اليمن

4.62.75.34.0العالم العربي
المصدر: قواعد بيانات البنك الدولي والصندوق العربي، كانون األول )ديسمبر( 2009.
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على الضفة الجنوبية للبحر األبيض المتوسط، سيخلق فتح 
والتعليم  التدريب  وتوفير  التكنولوجيا،  ونقل  األسواق، 
االستقرار  من  مزيد  إلى  ويؤدي  أكثر  عمل  فرص 
واالزدهار في المنطقة ككل. والموارد الحيوية مثل المياه 
الصحية  البحرية  والموارد  للزراعة  الصالحة  واألراضي 
محدودة ويجري استنزافها بسرعة. و قد يكون هذا مقدمة 
االقتصادية  التنمية  عجلة  دفع  يتم  لم  ما  قادمة،  لكوارث 
وتعزيز اإلدارة السليمة. وقد تكون بلدان المنطقة أحرزت 

بعض التقدم الملحوظ في بعض هذه الجبهات، ولكن عليها 
والمؤسسية  العامة  اإلدارة  المكاسب وتحسين  ترسيخ هذه 
بصورة أكبر. وهي بحاجة إلى الحكومة المستنيرة والتحول 
االجتماعي. والبلدان العربية قادرة على تسريع التغيير إذا 
خطط  تجديد  المتوسط  األبيض  البحر  بلدان  بإمكان  كان 
مًعا  بالكثير  القيام  واألوروبيين  للعرب  يمكن  تعاونها. 
للتعاون  دافعة  قوة  المنطقة وجعلها  في  االستقرار  لتحقيق 

والتفاهم والتقدم. 

التصنيف العالمي للبلدان العربيةجدول 8

الدولة
سهولة أداء 

األعمال 
تأسيس شركة 

جديدة
التعامل مع 

تسجيل الملكيةتوظيف العمالتراخيص البناء
الحصول على 

االئتمان
حماية 

دفع الضرائبالمستثمرين
المتاجرة في 

إغالق الشركةتطبيق العقودالخارج

131333731611672314060المملكة العربية السعودية

20631413228757133211726البحرين

3344275077111945134143اإلمارات العربية المتحدة

3968286855135932419533قطر

6113781248987271110911369الكويت

6562130212012793812310666عمان

6947107108598773118407734تونس

99535074501501321481203589اليمن

1001259251106127119267112496األردن

1062415612087717314029148132مصر

1081081256611187933495121124لبنان

1287699176123871651257210867المغرب

1361481101221601357316812212351الجزائر

13917615713573167412892111183فلسطين

143133132918218111910511817687سوريا

15317594595316711953180139183العراق

1541181391533713515494142146183السودان

1631771021511401771786534161135جيبوتي

1661491541257415014717516383150موريتانيا
المصدر: البنك الدولي - مؤسسة التمويل الدولية وقاعدة بيانات أداء األعمال.
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 عميد وأستاذ االقتصاد 
 بكلية إدارة األعمال واالقتصاد 

القدس – القدس بجامعة 

على مدار أكثر من 40 عاماً، ظل أداء االقتصاد الفلسطيني 
خاضعاً لمصالح االحتالل اإلسرائيلي ومعاييره وسياساته. 
لذا، فقد كان كسر الروابط التجارية واالقتصادية غير العادلة 
مسبقاً  شرطاً  وإسرائيل  المحتلة  الفلسطينية  األراضي  بين 
جوهرياً لتأمين االستقالل والنمو االقتصادي. وفي ظل غياب 
التسويات السياسية واالقتصادية، ظلَّ أداء االقتصاد  جميع 
الفلسطيني في انهيار مستمر، كما ظل االقتصاد اإلسرائيلي 
وتفرض  الضربات  توجه  اإلسرائيلية  والمعايير  والسياسة 
)الجعفري،  تطور  أي  أمام  العراقيل  وتضع  التحديات 
2007(. على سبيل المثال، يميل العجز المزدوج – عجز 
الموازنة والعجز التجاري – إلى السير جنباً إلى جنب، فلقد 
الثالثة  السنوات  مدار  على  سريع  بشكل  كالهما  تزايد 
المدخرات  بين  فجوة  إيجاد  في  معاً  أسهما  وقد  الماضية. 
واالستثمارات، حيث يكون الطلب كبيراً على االستثمارات 
لكن مع عدم وجود مّدخرات. وهكذا، استمرت الفجوة بين 
التوسع مع مرور  إلى  ميلها  المدخرات واالستثمارات في 
إجمالي  لقيمة  بالنسبة  الواردات  قيمة  ارتفعت  كما  الوقت. 
الناتج المحلي من %40 في عام 2000 إلى أكثر من 60% 
 .)2003 نقيب،  2002؛  )الجعفري،   2008 عام  في 
تراوحت التحويالت المالية بين 20 إلى %35 من إجمالي 
2008. وفي  إلى   1968 الفترة من  المحلي خالل  الناتج 
منتصف الثمانينيات، مع اقتراب مستوى التحويالت المالية 
من نسبة %35 من إجمالي الناتج المحلي، أصبحت يُنظر 
مستويات  إلى  وتؤدي  لالقتصاد  "محّرك"  أنها  على  إليها 
مستقرة لالستهالك، مما أدى إلى ظهور اقتصاد قائم على 
الدخل بداًل من االقتصاد القائم على اإلنتاج. فلقد فاقت تدفقات 
التحويالت المالية تلك األموال المتداولة في عمليات تبادل 
العمالت األجنبية في مجال الخدمات والصادرات والمساعدات 
األجنبية. كما تضاعفت العائدات الخارجية، بما في ذلك المنح 

من الجهات المانحة، إلى نحو أربعة أضعاف بين عامي

1999 و2008 حتى بلغت ملياري دوالر تقريباً، وكانت 
نسبة %90 منها تذهب لتمويل الميزانية الحالية. 

ل نسبة %40 من إجمالي الناتج  وكانت هذه العائدات تشكِّ
المحلي )الجعفري، 2010(. لم يتزامن مع الزيادة في العمل 
وتوظيف رأس المال أي تحرك على الصعيد اإلنتاجي، سواء 
ذات  القطاعات  فيما شهدت  العام،  أو  الخاص  القطاع  في 
معدالت  في  جوهرية  زيادة  كالخدمات،  الكثيفة،  العمالة 
بشكل  استيرادها  فيتم  اإلنتاج،  لعوامل  وبالنسبة  التوظيف. 
عند  التكنولوجيا  استيراد  يظل  فيما  إسرائيل،  من  أساسي 
مستوى منخفض )صندوق النقد الدولي، 2009، 2010(. 
المستقبل بشأن  نهاية األمر، سوف يكون االختيار في  في 
كيفية البعد عن االرتباط باالقتصاد اإلسرائيلي بهدف االندماج 
في األسواق اإلقليمية والدولية من خالل زيادة الصادرات 
التجارية. لكن، في الوقت الحالي، يتطلب األمر دعماً خارجياً 
لتنشيط االقتصاد الوطني. على سبيل المثال، بعد مرور 20 
كانون  أوائل شهر  اإلسرائيلية ضد غزة  الحرب  يوماً من 
الثاني )يناير( من عام 2009، احتاج االتحاد األوروبي إلى 
الزهور، وبناًء عليه، فقد أجبر إسرائيل على السماح بتصدير 
الزهور من غزة، مما يبيِّن أن هذا قد يتم مع سلع وبضائع 
أخرى. وإلظهار تأثير الممارسات اإلسرائيلية، فقد تبيَّن أن 
الناتج المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة في عام  إجمالي 
2009 كان أقل مما كان عليه في عام 1999. فخالل تلك 
الفترة، لم يتجاوز إجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية وقطاع 
السبب في هذا  مليارات دوالر. ويمكن إرجاع   4.5 غزة 
لسياسات توجيه الضربات التي تتبناها إسرائيل تجاه االقتصاد 
الفلسطيني على مدار العقود األربعة الماضية. وقد كان من 
المقدَّر أن تزيد القدرة المحتملة لالقتصاد الفلسطيني في عام 
الفعلي إذا ما استمر  2008 بمقدار ثالثة أضعاف مستواه 
 1970 عامي  بين  عليه  كان  ما  على  االقتصادي  األداء 
و1985 )مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، 2009(. 

تداعيات األزمة المالية العالمية على االقتصاد الفلسطيني 

التداعيات  مناقشة  جرت  الماضيين،  العامين  مدار  على 
المؤلفات  في  مكثَّف  بشكل  العالمية  المالية  لألزمة  السلبية 

األزمة االقتصادية

أثر األزمة المالية العالمية على االقتصاد الفلسطيني 
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في   .)Khallouli and Nabi, 2010( المتخصصة 
الواقع، لقد انتقل تأثير األزمة المالية من الدول المتقدمة إلى 
وقنوات  االقتصادية  العالقات  عبر  تقدماً  األقل  الدول 
الصرافة الدولية. ومع ذلك، فبسبب الصالت الضعيفة بين 
الناشئة واإلقليمية والدولية، فما يتعلق باالستثمار  األسواق 
أسواق األوراق  التقلبات في  المالية، ظهرت  أو األسواق 

المالية في صورة محدودة جداً. 

لقد كان من المقدَّر أن تزيد القدرة المحتملة 
لالقتصاد الفلسطيني في عام 2008 بمقدار 
ثالثة أضعاف مستواه الفعلي إذا ما استمر 

األداء االقتصادي على ما كان عليه بين 
عامي 1970 و1985 

لقد كان السوق المالي الفلسطيني، على سبيل المثال، متصاًل 
باألزمة المالية عبر التداعيات التي انتقلت إليه عن طريق 
االقتصاد  احتواء  أن  األمر  اإلسرائيلي. وحقيقة  االقتصاد 
الفلسطيني داخل االقتصاد اإلسرائيلي أدى إلى جعل األول 
تابعاً لألخير. علماً بأن تأثير األزمة المالية على االقتصاد 

الفلسطيني ينتقل عبر القنوات التالية: 

التجارة الفلسطينية مع إسرائيل.  )1)
التدفقات المالية الدولية من الدول المانحة.   )2)

النظام المصرفي.  )3)

بكٍل من هذه  الخاصة  والنتائج  التأثير  يلي، سنناقش  وفيما 
القنوات على حدة.

التجارة الفلسطينية مع إسرائيل

هي  إسرائيل  كانت  الماضية،  األربعة  العقود  مدار  على 
الغربية وقطاع غزة. إذ  الرئيسي للضفة  التجاري  الشريك 
بضائع  يخصصون  الفلسطينيين  من   90% من  أكثر  كان 
التصدير لألسواق اإلسرائيلية؛ وبالمثل، كان حوالي 80% 
من الواردات الفلسطينية تأتي أساساً من إسرائيل. لهذا، فإن 
أي تغيرات تطرأ على القوى االقتصادية اإلسرائيلية من شأنه 
أن يؤثر بشكل مباشر وجوهري على مستويات التجارة بين 
إسرائيل من ناحية والضفة الغربية وقطاع غزة من ناحية 
أخرى. وعلى صعيد آخر، فقد كانت واردات السلع الفلسطينية 
للضفة  المحلي  الناتج  إجمالي  من   70% من  بأكثر  ر  تقدَّ
الغربية وقطاع غزة )الجعفري، 2010(. لقد توسعت التجارة 
مع إسرائيل على مدار الوقت لعدة أسباب نذكرها فيما يلي: 

الرئيسية  المصادر  اعتبار االستيراد من إسرائيل أحد   •
من  يكون  السبب،  لهذا  الموازنة.  تمويل  لعائدات 

خالل  من  الموازنة  عجز  تمويل  يصبح  أن  المنطقي 
بالنسبة  تحقيقه  يمكن  ال  خياراً  تجاري  عجز  إيجاد 
1994، ووفقاً  فمنذ عام  الفلسطينية.  الوطنية  للسلطة 
التحرير  منظمة  ِقَبل  من  الموقَّع  باريس  لبروتوكول 
التعريفات  كانت  اإلسرائيلية،  والحكومة  الفلسطينية 
التجارية التي تنتج عن واردات البضائع الفلسطينية يتم 
إصدارها بواسطة الحكومة اإلسرائيلية ومن ثمَّ يجري 
وخالل  الفلسطينية.  الوطنية  السلطة  إلى  تحويلها 
عائدات  بتجميد  إسرائيل  قامت  األخيرة،  السنوات 
التعريفات الناتجة عن الواردات على مدار عدة شهور 
تحديداً في عام  ذلك  فلسطين، وكان  إلى  قبل تحويلها 
والواليات  إسرائيل  باتت  الحين،  ذلك  ومنذ   .2006
المتحدة األمريكية وغيرهما من الدول المانحة تفرض 
عدداً من التدابير والعقوبات االقتصادية على الحكومة 
الفلسطينية لإليفاء بعدد من الشروط السياسية األساسية. 
والتعريفات  الضرائب  عائدات  تجميد  أصبح  وهكذا، 
من  الفلسطينية  الواردات  على  إسرائيل  تجمعها  التي 
السلع التجارية والخدمات من إسرائيل أو عن طريقها 
والتي هي من مخصصات الضفة الغربية وقطاع غزة، 
تنتهجها  التي  الفعالة  اإلجراءات  أكثر  أحد  أصبح 
لمقاومة  ا قمع  بهدف  لعقوبات  ا لفرض  ئيل  إسرا
الفلسطينية ضد االحتالل اإلسرائيلي )الجعفري وداوود، 

 .)2010
بالواردات  الخاصة  الفاتورة  الزيادة في  إرجاع سبب   •
األسعار  على  طرأت  التي  الزيادات  إلى  التجارية 
العالمية. ففي عام 2008، زادت أسعار السلع الغذائية 
والوقود والمواد الخام بشكل كبير، وبالتالي زادت قيمة 
الواردات. وقد انتقلت الزيادة في أسعار هذه السلع إلى 
الفلسطينية عبر األسواق اإلسرائيلية. وعلى  األسواق 
الجانب اآلخر، فقد جعلت الزيادة في األسعار العالمية 
األسواق  في  كثيراً  أرخص  الفلسطينية  المنتجات 
المستوردون  ل  تحوَّ األمر،  نهاية  وفي  اإلسرائيلية. 
لإليفاء بطلبات  الفلسطينية  إلى األسواق  اإلسرائيليون 
لنقد  ا لسلطة  السنوي  لتقرير  )ا المحلية  األسواق 

 .)2010 الفلسطينية، 
ك  الفلسطينيين كمحرِّ للعمال  المالية  التحويالت  اعتبار   •
التحويالت  إلى  ينظر  بينما كان  الفلسطيني.  لالقتصاد 
تلك  عملت  خارجي،  دخل  مصدر  أنها  على  المالية 
التحويالت على زيادة الفجوة بين إجمالي الدخل القومي 
أي  أن  الواضح  فمن  المحلي.  الناتج  وإجمالي  المتاح 
الطلب على  إلى تحول  الدخل سوف تؤدي  زيادة في 
التحويالت  في  زيادة  أي  فإن  ذلك،  ومع  الواردات. 
المالية سوف تكون طلباً اشتقاقياً من الزيادة في الطلب 
على العمالة في األسواق اإلسرائيلية. وعلى الرغم من 
أن الحالة الفلسطينية ليست حالة فريدة من نوعها، فقد 
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دفعت التحويالت المالية للعمال اقتصاد الضفة الغربية 
وقطاع غزة من اقتصاد إنتاجي إلى اقتصاد قائم على 
االقتصاد  نطاق  الدخل وغير حقيقي، وال يخرج عن 

اإلسرائيلي )الجعفري، 2010(. 
ظهور تأثير سعر الصرف الحقيقي للعملة اإلسرائيلية   •
الواردات  زيادة  على  الجديد(  اإلسرائيلي  )الشيكل 
من  االستيراد  أصبح  لقد  إسرائيل.  من  الفلسطينية 
البالد. كما  إسرائيل أرخص من االستيراد من خارج 
بدا تأثير أسعار الصرف الحقيقية جوهرياً بالنسبة لكافة 
بالبضائع  يتعلق  فيما  السيّما  االستيراد،  مجموعات 
الصرف  أسعار  تبقى  أخرى،  ناحية  ومن  المصنّعة. 
التدفقات  خلف  الرئيسية  العوامل  أحد  تمثل  الحقيقية 
وقطاع  الغربية  الضفة  بين  والبضائع  للسلع  التجارية 
غزة من جهة واألسواق اإلسرائيلية من جهة أخرى. 
ولهذا، فإن أي زيادة تطرأ على قيمة العملة األمريكية 
مقابل العمالت اإلسرائيلية واألردنية من شأنها أن تزيد 
الغربية  من تدفقات تجارة السلع والبضائع من الضفة 
واألردنية.  اإلسرائيلية  األسواق  إلى  غزة  وقطاع 
الدوالر  مقابل  المحلية  العملة  قيمة  انخفاض  ولتفادي 
األمريكي، يتم الدفع للمصدِّرين الفلسطينيين بالعمالت 
المحلية )الشيكل اإلسرائيلي الجديد أو الدينار األردني(. 
وبناء عليه، فقد أصبح من األرخص واألفضل بالنسبة 
الفلسطينية  البضائع  يشتري  أن  اإلسرائيلي  للمستورد 
األمريكي  الدوالر  من  بداًل  اإلسرائيلي  بالشيكل 
تم   ،2009‒2008 2010(. في عامي  )الجعفري، 
تعديل  نحو  اإلسرائيلية  االقتصادية  السياسات  توجيه 
ذلك،  على  وبناًء  فيها.  االستقرار  وتحقيق  األسعار 
بالضفة  المحلية  واألسعار  االستيراد  أسعار  أظهرت 
تلك  خالل  جداً  بسيطة  تقلبات  غزة  وقطاع  الغربية 
التضخم في إسرائيل  الفترة. وفي حين بلغت معدالت 
الغربية  الضفة  في   5% نسبة  تتجاوز  لم   ،5%-4
حين  وفي  العامين.  خالل  وقت  أي  في  غزة  وقطاع 
تعديالت  عبر  المالية  األزمات  مع  إسرائيل  تجاوبت 
الكلي، حدث استقرار األسعار  الطلب  األسعار لزيادة 
الداخلية بالضفة الغربية وقطاع غزة عبر الواردات من 
الطلب  من   60% نسبة  تجاوزت  التي  إسرائيل 
التقرير   ،2010 )مدار،  وغزة  بالضفة  االستهالكي 

االستراتيجي، الجعفري وداوود، 2010(. 

التدفقات المالية الدولية من الدول المانحة 

بالصادرات  العمالة  تصدير  عائدات  استبدال  من  بداًل 
عام  منذ  تحديداً  األجنبية،  المساعدات  أصبحت  التجارية، 
الموازنة  لتغطية عجز  الرئيسي  المالي  المصدر   ،2000
فعلى مدار عشر  الحالية.  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  لدى 

سنوات مضت، بدت إسهامات القطاع اإلنتاجي في تدهور 
االقتصاد  إلى  المالية  األزمة  تأثير  انتقل  وقد  مستمر. 
مع  أساسي  بشكل  التجارية،  التدفقات  عبر  الفلسطيني 
فيما  المانحة.  الدول  من  لة  المحوَّ والمدفوعات  إسرائيل، 
المانحة  المنح من الجهات  العائدات الخارجية، مثل  زادت 
نحو أربعة أضعاف خالل الفترة 1999‒2009. إذ زادت 
من 497 مليون دوالر في عام 1999 إلى 1953 مليار 
دوالر في عام 2008؛ جرى تخصيص %90 منها لتمويل 
من   40% نسبته  ما  تمثل  القيمة  وهذه  الحالية.  الموازنة 
هو  المدفوعات  تحويل  يعتبر  فيما  المحلي.  الناتج  إجمالي 
استخدامها  تم  وقد  األجنبية.  للصرافة  الرئيسي  المصدر 
بالنسبة  أما  الحاليين.  التجاري  والعجز  الموازنة  لتمويل 
النفقات  %55 من إجمالي  لألجور والمرتبات، فهي تمثل 
عام  في  أساسي  وبشكل  األخيرة،  السنوات  وفي  العامة. 
الوطنية  للسلطة  المحلية  العائدات  أصبحت   ،2006
ومرتبات  أجور  فاتورة  حتى  لتغطية  تكفي  ال  الفلسطينية 
السنوي،  التقرير  الفلسطينية،  النقد  )سلطة  العام  القطاع 

2009، صندوق النقد الدولي، 2009، 2010(. 

انتقل تأثير األزمة المالية إلى االقتصاد 
الفلسطيني عبر التدفقات التجارية، بشكل 
أساسي مع إسرائيل، والمدفوعات المحوَّلة 

من الدول المانحة

باإلضافة إلى ما سبق، فإنه منذ منتصف عام 2007، قامت 
الدول  المتحدة األمريكية وغيرهما من  إسرائيل والواليات 
عن  االقتصادية  والعقوبات  التدابير  بعض  برفع  المانحة 
بعد  خصوصاً  الغربية،  الضفة  في  الفلسطينية  الحكومة 
السياسية األساسية. وفي عام  الشروط  استيفائها عدداً من 
2008، كان من المتوقع أن يتأثر االقتصاد الفلسطيني بآثار 
المساعدات، السيّما من  المالية من خالل انخفاض  األزمة 
دول الخليج وأوروبا، بسبب انخفاض قيمة الدوالر والخسائر 
المساعدات  الواضح أن  ألمَّت بأوروبا وأمريكا. فمن  التي 
التنمية  لتمويل مشروعات  بالنسبة  تعتبر جوهرية  األجنبية 
التدابير  تلك  التالية  السطور  وتحدد  وغزة.  الضفة  في 

االقتصادية التي رفعتها إسرائيل والدول المانحة: 

التي  الضرائب،  وعائدات  التعريفات  تدفقات  تعزيز   1
تجمعها إسرائيل على واردات السلع التجارية والخدمات 
والمخصصة  أو عن طريقها  إسرائيل  من  الفلسطينية 

للضفة وغزة، إلى السلطة الوطنية الفلسطينية. 
إسرائيل على  ِقَبل  المفروضة من  القيود  الحفاظ على   2
إلى إسرائيل في أدنى حدود  الفلسطينية  العمالة  انتقال 
الفترة  خالل  أما   .2007‒2001 الفترة  خالل  لها 
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في  الفلسطينيين  العمال  نسبة  كانت   ،2009‒2007
تبلغ  وغزة  الضفة  في  العمال  أولئك  مقابل  إسرائيل 

%10 فقط. 
عن طريق تسهيل إجراءات الفحص األمني اإلسرائيلية   3
بالنسبة  انفراجة  إحداث  ثمَّ  ومن  وغزة،  الضفة  مع 
أصبحت  وعبرها،  إسرائيل  مع  الفلسطينية  للتجارة 
مستويات التجارة الفلسطينية في عام 2006 قريبة من 

مثيالتها في عام 2002. 
المساعدات األجنبية التي تغطي دعم الموازنة والمساعدات   .4
اإلنسانية والتنموية. في عام 2008، بلغت المساعدات 
األجنبية للضفة الغربية وقطاع غزة 2 مليار دوالر، أي 
حوالي نسبة %22 من الدخل اإلجمالي القومي المتاح. 

برغم ذلك، كان من المتوقع انخفاض الدعم المالي المنتظم 
المانحة.  الدول  الفلسطينية من  الوطنية  السلطة  تتلقاه  الذي 
الدولية  المساعدات  حجب  بأن  يتنبأ  من  هناك  كان  فلقد 
سيكون له تداعيات كارثية على االقتصاد الفلسطيني. إذ أن 
إلى  مباشر  بشكل  توجيهها  يتم  التي  الدولية  المساعدات 
الحالية.  النفقات  %60 من  المالية تغطي أكثر من  وزارة 
ويترتب على هذا أن أي اقتطاع من موازنة السلطة الوطنية 
الفلسطينية سوف يقلل بشكل مباشر من الخدمات االجتماعية 
أنه  الناس، كما  الذي يحصل عليه  الغذاء  والصحية وحتى 
سيؤثر بشكل كارثي على بعض الجمعيات والمؤسسات التي 

تتلقى تمويلها بنسبة %100 من الخارج. 

النظام المصرفي

من المعلوم أن بعض موارد النظام المصرفي الفلسطيني يتم 
توظيفها في الخارج على هيئة إيداعات، وسندات دين مالية 
قصيرة األجل وشهادات إيداع، وتبلغ نسبتها %50 تقريباً 
من تلك الموارد، علماً بأنه يتم استثمار نسبة %2 فقط منها 
في المصارف األمريكية. وبرغم ذلك، فقد كان تأثير األزمة 
محدوداً بسبب الحجم الضئيل إليداعات المواطنين الفلسطينيين 
البالد.  خارج  الموجودة  واألجنبية  المحلية  المصارف  في 
باإلضافة إلى ذلك، فهناك مقدار محدود من اإليداعات في 
الفلسطينية.  األراضي  داخل  العاملة  األجنبية  المصارف 
وخالل عام 2007، أعلنت سلطة النقد الفلسطينية عن حزمة 
إجراءات من شأنها تنظيم النظام المصرفي وتقليل مخاطر 
االستثمار المصرفي في اإليداعات خارج البالد إلى أدنى حد 
ممكن )سلطة النقد الفلسطينية، التقرير السنوي 2010(. وقد 
قامت سلطة النقد الفلسطينية بوضع الضوابط التالية قيد التنفيذ 

بهدف السيطرة على النظام المصرفي: 

ينبغي الحصول على موافقة من سلطة النقد الفلسطينية   )1)
حين تقرر المصارف االستثمار في األسهم والسندات 

وأذون الخزانة خارج البالد. 

يُحظر على جميع المصارف أن تستثمر في الدول التي   )2)
تفرض ضوابط تنظيمية على المعامالت المالية. 

تستثمر  أن  الفلسطينية  المصارف  جميع  على  يُحظر   )3)
إيداعاتها في مؤسسة غير مصرفية. 

ما في  لدولة  الدولية  القياسية  االئتمانات  ينبغي وضع   )4)
تلك  في  يستثمر  أن  فلسطيني  أي  يقرر  الحسبان حين 

الدولة. 
يُحظر على أي مصرف أن يوفر القروض للعمالء من   )5)

أجل استثمارها في األوراق المالية الفلسطينية. 
سوف يخضع أي مصرف يخالف هذه الضوابط التنظيمية   )6)

لعدد من التدابير والعقوبات. 

االستثمارات  بلغت  أن  بمستغرب  فليس  ذلك،  على  وبناء 
البالد  خارج  والسندات  األسهم  في  الفلسطينية  المصرفية 
األجنبية.  االستثمارات  إجمالي  من  فقط   6% حوالي 
النظام  في  حدثت  التي  للتطورات  كان  فقد  وبالتالي، 
على  التأثير  من  األدنى  الحد  العالمي  المالي  المصرفي 
تشير  اآلخر،  الجانب  وعلى  الفلسطينية.  الوطنية  السلطة 
النقد الفلسطينية إلى أنه  البيانات المتوفرة من خالل سلطة 
الفلسطينية.  بالمصارف  كان هناك استقرار في اإليداعات 
لإليداعات.  عمليات سحب  تجري  تكن  لم  أخرى،  بعبارة 
إلى  أيضاً  البيانات  أشارت  فقد  ذلك،  من  النقيض  وعلى 
ارتفاع طفيف في قيمة هذه اإليداعات. إذ ارتفعت من 4.6 
مليار دوالر في عام 2007 إلى 5.8 مليار دوالر في عام 
إلى  االرتفاع  استمر   ،2009 التالي،  العام  2008. وفي 
عام  في   26% بنسبة  زيادة  يمثل  بما  دوالر  مليار   6.5
بالمستوى  2009 مقارنة  %41 في عام  2008 وبنسبة 
الفلسطينية،  النقد  2007 )سلطة  الذي كانت عليه في عام 

التقرير السنوي، 2010(. 

الفلسطينية  الوطنية  للسلطة  إنجاز  أي  إن 
في مجال تعديل أداء وعمل االقتصاد 

السياسات  لتأثير  نتاجًا  إال  ليس  الفلسطيني 
االقتصاد  اإلسرائيلية على  والممارسات 

االقتصاد  ناحية، وعلى  العالمي من 
أخرى  ناحية  الفلسطيني من 

سوق  بين  الصلة  محدودية  إلى  هذا  سبب  إرجاع  يمكن 
وبفضل  األخرى.  واألسواق  الفلسطينية  المالية  األوراق 
التدابير التي يتم اتخاذها من ِقَبل سوق المال الفلسطينية، يتم 
فرض قيود قاسية لمنع كافة المعامالت الزائفة. وبينما تمتلك 
سلطة النقد الفلسطينية بنفسها حقيبة استثمارية متنوعة في 22 
الفلسطينية ال تتمتع  مصرفاً خارج البالد، فإن سوق المال 

سوى بدرجة بسيطة من التعرض للنظام المالي الدولي. 
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الفلسطينية الوطنية  للسلطة  المتاحة  السياسية  الخيارات 

تشكل الخيارات السياسية المتاحة للسلطة الوطنية الفلسطينية 
من  فرعية  مجموعة  العالمية  المالية  األزمة  مع  للتجاوب 
السياسات المتاحة لها بموجب بنود بروتوكول باريس، الذي 
والحكومة  الفلسطينية  التحرير  منظمة  بين  توقيعه  تم 
إنجاز  أي  فإن  عليه،  وبناًء   .1994 عام  في  اإلسرائيلية 
وعمل  أداء  تعديل  مجال  في  الفلسطينية  الوطنية  للسلطة 
السياسات  لتأثير  نتاجاً  إال  ليس  الفلسطيني  االقتصاد 
والممارسات اإلسرائيلية على االقتصاد العالمي من ناحية، 
وعلى االقتصاد الفلسطيني من ناحية أخرى. ونتيجة لذلك، 
مالية  سياسات  تبني  إلى  الفلسطينية  النقد  سلطة  لجأت 
محافظة لحماية %95 من األصول األجنبية للبنوك العاملة 
بالضفة وغزة من مخاطر السيطرة عليها من ِقَبل األسواق 
الفعلية  الفائدة  التغيرات في أسعار  فإن  المالية. ومع ذلك، 
وأسعار الصرف الحقيقية تعتبر خارج حدود السيطرة، على 
الرغم من حقيقة أن الشيكل اإلسرائيلي الجديد، هو العملة 

الرئيسية المتداولة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وعلى أية حال، ماذا إذا استمرت األزمة المالية واستمرت 
المالية،  مساعداتها  خفض  أو  تقليل  في  المانحة  الجهات 
هذا  مع  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  ستتجاوب  وكيف 

األمر؟ 

بناء مؤسسات فلسطينية يعد من المهام النبيلة، غير أنه   •
النهاية، هذه خطوة ال  اقتصادياً. ففي  ال يمكن دعمها 
يمكنها أن تستمر؛ إنها صورة من صور البطالة غير 

الظاهرة. 

تقوية كاًل من القطاعين الزراعي والصناعي. بداًل من   •
السلطة  على  ينبغي  العام،  بالقطاع  التوظيف  زيادة 

الوطنية الفلسطينية تدعيم هذين القطاعين مالياً. 
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أحد رؤساء تحرير
نشرة "بتر ليمونز" )Bitterlemons( على موقع اإلنترنت

السابق  المدير 
لمركز جافي للدراسات االستراتيجية )JCSS(، بجامعة تل أبيب

الفلسطيني،  النزاع اإلسرائيلي  2009، استمر  طوال عام 
تفاوضي، واتجه  بعيًدا عن حل  كعهده منذ عشر سنوات، 
في  والدخول  الدولي،  والتدخل  األحادية  من  مزيد  نحو 
الضفة  في  الفلسطينيين  العلمانيين  بين  متصلب  انقسام 
الغربية واإلسالميين في غزة. وبعد انتهاء السنة ، ظهرت 
الثنائية  المفاوضات  في  أمريكية  بوساطة  أخرى  محاولة 
الرغم  الدولتين، على  إلى حل  التوصل على األرجح  نحو 
من ضآلة فرص نجاحها. ومن ناحية األمن واالستقرار في 
استمرار  يشكل  عموًما،  المتوسط  األبيض  البحر  منطقة 
وجود شبه إمارة إسالمية في قطاع غزة، إلى جانب ظهور 
سياسية  كقوة  األرجح  على   2009 عام  في  هللا  حزب 
أظهرت  لقد  خطيًرا.  تحدًيا  لبنان،  في  مهيمنة  وعسكرية 
للجدل  المثيرة  اإلسرائيلية  العسكرية  الحملة  يبدو  ما  على 
الحرب  )يناير(، مثل  الثاني  ضد حركة حماس في كانون 
لطبيعة  ا  ،2006 عام  في  عليها  بقة  لسا ا المصغرة 
الجهات  هذه  ضد  العسكرية  القوة  الستخدام  االستشكالية 
بصالتها  للدولة  التابعة  غير  اإلسالمية  العسكرية  الفاعلة 
على  السوداء"  "الثقوب  السيادة  على  وسيطرتها  بإيران 
شواطئ البحر األبيض المتوسط. وبشكل متواز، لقد وقف 
تفاوضي  لوجود حل  الكبيرة  للتوقعات  المتواصل  االفتقار 
المنطقة  أمن  أمام  عثرة  حجر  دولتين  بوجود  يقضي 

بأسرها. 

المفاوضات فشل 

يدركون  اإلسرائيليون  بات   ،2009 عام  مدار  على 
الفاشلة  الفلسطينية  المفاوضات اإلسرائيلية  مجموعتين من 
،مجموعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، واألخرى بشكل 

الكشف عنها  تم  التي  أهم األمور  غير مباشر مع حماس. 
المحادثات  بمصير  تتعلق  كانت  االستراتيجية  الناحية  من 
الوزراء  رئيس  بين   2008 عام  خالل  عقدت  التي 
الفلسطينية،  السلطة  ورئيس  أولمرت،  إيهود  اإلسرائيلي، 
المحادثات في  تفاصيل  األخير  فلقد كشف  محمود عباس. 
أضاف  الالحقة،  واألشهر  األسابيع  وفي  )مايو(،  أيار 
أولمرت أيضا تعليقات من جانبه. وفي واقع األمر، أكد كال 
النهائي  الوضع  عرض  قدم  قد  أولمرت  أن  الزعيمين 

اإلسرائيلي بعيد المدى حتى اآلن وقد رفضه عباس. 
الضفة  من   93.6% تقريًبا  أولمرت  عرض  ضم  وقد 
 ،1967 عام  هدنة  خطوط  داخل  غزة  وقطاع  الغربية 
بين قطاع غزة والضفة  و"تبادل األراضي" وجسر بري 
 .100% بنسبة  االتفاق  إتمام  إلى  يؤدي  والذي  الغربية 
سيتم تقسيم القدس على أساس عرقي، من خالل بعثة من 
خمس دول تتشكل من فلسطين ومصر واألردن وإسرائيل 
ستتولى  مسلمة  غالبية  أن  يعني  مما  المتحدة،  والواليات 
وجبل  القديمة  )البلدة  المقدس  الحوض  على  اإلشراف 
من  تمتد  التي  والمنطقة  الشريف  القدسي  الهيكل/ الحرم 
السماح  يتم  وسوف  وتشمله(.  الزيتون  جبل  إلى  هناك 
1948 بعودة رمزية إلى إسرائيل. وأضاف  لالجئي عام 
العودة،  المبدأ "حق  قبل من حيث  قد  أولمرت  أن  عباس 
تقدير  من  لجانب  ا هذا  فقط  عارض  أولمرت  بينما 

عباس. 
بالنسبة لإلسرائيليين، كان أروع جانب لعمليات الكشف هذه 
تعليق عباس بأنه رفض العرض و"الفجوة كانت واسعة." 
وإن كان يمكن استنتاج العديد من التفسيرات التكتيكية لهذا 
أن  وشك  على  وكان  بالفعل،  أولمرت  – استقال  التعليق 
يترك منصبه، والوضع السياسي لعباس لم يكن مستقًرا – 
من  كان  اإلسرائيلي.  السالم  معسكر  ذهول  ذلك  أصاب 
المشكوك فيه بدرجة كبيرة أن الفلسطينيين لن يواجهوا مثل 
هذا العرض بعيد المدى في المستقبل القريب. وقد ساعدت 
تصريحات عباس بصورة إضافية على تقليل حجم وتأثير 
بسبب  الوهن  أصابه  الذي  اإلسرائيلي  السالم  معسكر 
على الفلسطيني  والرد  الفلسطينية،  االنتحارية  التفجيرات 

الشرق األوسط

 إسرائيل - فلسطين 2009: الحرب 
وسياسة األحادية ومحاولة تجديد المفاوضات
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االنسحاب األحادي الجانب من قطاع غزة قبل عدة سنوات، 
فضال عن االنقسام بين فتح وحماس في 2006–2007. 
عالوة على ذلك، بدا لعدد متنام من اإلسرائيليين، أن الخلل 
الخلل  متزايد  نحو  على  يعكس  كان  الفلسطيني  الوظيفي 
العربي، حيث وقعت خمس دول عربية أخرى،  الوظيفي 
وهي العراق ولبنان والصومال والسودان واليمن، ضحية، 
السياسات  تكن  لم  والفوضى.  لالضطراب  فلسطين،  مثل 
أقل  الجديدة  األلفية  العقد األول من  نهاية  اإلسرائيلية نحو 
أمًرا  الفلسطينيين  مع  التسوية  جعلت  أو  بكثير  فوضوية 
أسهل. وإذا ما توصل أولمرت بالفعل إلى اتفاق مع عباس، 
فإنه من المؤكد قد أثبت عجزه عن حشد ائتالفه وراء ذلك. 
في  ليفني،  تسيبي  كاديما،  من  المحتملة  خليفته  فشلت  وقد 
نظًرا لألوضاع  تشكيل حكومة جديدة  في   2008 أواخر 
السيفارية  شاس  حركة  تفرضها  التي  بالقدس  المتعلقة 
المتشددة. وجسدت الحكومة الجديدة التي ظهرت في أوائل 
نتنياهو  بنيامين  الوزراء،  2009 تحت رئاسة رئيس  عام 
الدولتين.  لحل  والمناهضة  للمستوطنين  المؤيدة  الفصائل 
للتفاعل  السامة  الطبيعة  مجرد  التطورات  هذه  أكدت  وقد 
للعشرين  الفلسطينية  والقضية  اإلسرائيلية  السياسات  بين 
تم تشكيله  الذي  انهار االئتالف اإلسرائيلي  الماضية:  سنة 
على مدى أكثر من عقدين الخالفات المرتبطة بالمفوضات 
أو اإلجراءات اإلسرائيلية  الفلسطينية  التحرير  مع منظمة 
في المجال الفلسطيني مثل االنسحاب األحادي الجانب من 

قطاع غزة. 

على مدار عام 2009، بات اإلسرائيليون 
المفاوضات  يدركون مجموعتين من 

الفاشلة - مجموعة  الفلسطينية  اإلسرائيلية 
الفلسطينية، واألخرى  التحرير  مع منظمة 

بشكل غير مباشر مع حماس

إسرائيل  بين  المفاوضات  من  أخرى  سلسلة  استمرت 
 .2009 2008 إلى  وحماس عبر وسطاء مصريين، من 
الرسمي  الطابع  االتصاالت إضفاء  الهدف من هذه  وكان 
تبادل  وترتيب  أدناه(  )أنظر  النار  إلطالق  وقف  على 
اإلسرائيلي جلعاد  الجندي  اإلفراج عن  أجل  لألسرى من 
للوساطة  واختياًرا  حماس.  حركة  لدى  األسير  شاليط. 
إقامة  إلعادة  التوسط  إلى  أيًضا  مصر  سعت  المصرية، 
حكومة وحدة وطنية فلسطينية بين فتح في الضفة الغربية 
تجاهلت  يبدو  ما  وعلى   – غزة  بميدان  القائمة  وحماس 
بغزة:  الخاصة  مصر  ألجندة  الواضح  الوجود  إسرائيل 
مصرية.  وليست  إسرائيلية  مشكلة  استمرارها  لضمان 
واألسوأ من ذلك، بدا التوجه اإلسرائيلي نحو حماس، الذي 
تؤيده بشكل واسع النطاق اللجنة الرباعية )الواليات المتحدة 

واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة وروسيا( باإلضافة إلى 
باءت  وقد  فائدة.  بال  الفلسطينية،  التحرير  ومنظمة  مصر 
الحرب االقتصادية بالفشل، ولم يتحقق تبادل األسرى وقد 
أثبتت الحلول العسكرية أنها مشكلة عويصة للغاية. بحلول 
إلى  األسرى  لتبادل  الوساطة  إيكال مهمة  تم  العام،  نهاية 
تأثًرا  وأقل  كفاءة  أكثر  بدت  والتي  األلمانية،  الوساطة 

المنطقة.  الثقة في  بانعدام 

الحرب في غزة وتداعياتها الدولية

بدأت حملة عسكرية إسرائيلية ضد حماس داخل قطاع غزة 
في األيام األخيرة من عام 2008 واستمرت حتى منتصف 
هشة. بهدنة  تنتهي  أن  قبل  ير(  )ينا لثاني  ا نون   كا
وقد تم القيام بالهجوم اإلسرائيلي بعد سنوات من الهجمات 
داخل غزة  انطلقت من  التي  الهاون  وقذائف  الصاروخية 
المحيطة  والقرى  المدن  في  اإلسرائيليين  المدنيين  ضد 
بالقطاع. على الرغم من أن الطبيعة البدائية وغير الدقيقة 
الجماعات  من  وغيرها  حماس  تطلقها  التي  للصواريخ 
قليل  عدد  جرح  أو  قتل  إلى  أدت  قد  المسلحة  الفلسطينية 
اليومية  الحياة  تعطل  كان  فقد  اإلسرائيليين،  من  نسبًيا 
من  اآلالف  عشرات  أصابت  التي  النفسية  والصدمات 
الدفاع  قوات  ترددت  لقد  جسيًما.  اإلسرائيليين  المدنيين 
لحملتها  الحاسمة  غير  بالنتيجة  اكتوت  التي  اإلسرائيلية، 
2006 ، طوياًل  لبنان في عام  ضد حزب هللا في جنوب 
للرد على حماس بقوة ساحقة. لم تكن سوى مقدمة من قبل 
حماس من الصواريخ بعيدة المدى التي تستهدف عسقالن، 
حماس،  نطاق صورايخ  تقع ضمن  التي  الحقيقية  المدينة 

والتي أدت إلى هذا الهجوم اإلسرائيلي. 

ذا ما توصل أولمرت بالفعل إلى اتفاق مع  واإ
عباس، فإنه من المؤكد قد أثبت عجزه عن 

حشد ائتالفه وراء ذلك

بشكل  المصبوب"  "الرصاص  الرمزي  االسم  وتم إطالق 
الهجوم اإلسرائيلي، وهي عبارة مأخوذة من  أخرق على 
بدأت  عندما  هانوكا،  عيد  تُغنى خالل عطلة  كانت  أغنية 
العملية، ولكنها تشير كذلك عن غير قصد إلى المادة الخام 
للرصاص. وقد انتهت الحرب على غزة على ما يبدو إلى 
إسرائيل  تكبدت  لبنان، حيث  في  سابقتها  مثل  غير حسم، 
خسائر كبيرة في األرواح بين المدنيين وتسببت في أضرار 
عكس  على  المدنيين.  ومساكن  التحتية  البنية  في  فادحة 
الوضع في لبنان، كانت الخسائر اإلسرائيلية ضئيلة. ولقد 
على  بالحفاظ  الخاص  حماس  واتفاق  العامل  ذلك  أحدث 
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وقف إطالق النار من أجل إنهاء الحرب، تقييًما إسرائيلًيا 
قوة  الرئيسية وعززت  أهدافها  قد حققت  الحرب  بأن  يفيد 

الردع اإلسرائيلية لحماس. 

التدخل الدبلوماسي الدولي الذي أنهى الحرب 
على غزة ارتقى بشكل ملحوظ بالتعاون 

الحربية  المعدات  لمكافحة تهريب  اإلقليمي 
واإلرهابيين من قبل إيران وحزب اهلل وغيرهما

المستمر على  بالهدوء  المقابل،  الرأي، في  وقد تعزز هذا 
مصداقية  أضفى  الذي  اللبنانية،  اإلسرائيلية  الحدود  طول 
أكثر  كانت   2006 حرب  بأن  يفيد  مراجعته  تمت  لتقييم 
لها في  المفترض  نجاًحا إلسرائيل في ردع حزب هللا من 
البداية. وعالوة على ذلك، فإن التدخل الدبلوماسي الدولي 
الذي أنهى الحرب على غزة ارتقى بشكل ملحوظ  بالتعاون 
اإلقليمي لمكافحة تهريب المعدات الحربية واإلرهابيين من 
الترتيبات  أتت هذه  وقد  إيران وحزب هللا وغيرهما.  قبل 
تم  حيث  ذلك،  تلت  التي  السنة  خالل  ثمارها  الجديدة 
اعتراض شحنات األسلحة على البحر المتوسط ومصر، وقد 
شرعت األخيرة في تشييد حاجز صلب تحت األرض لمنع 
مصر  بين  الحدود  تحت  األنفاق  عبر  األسلحة  تهريب 

وغزة. 
وقد واجهت إسرائيل في غزة مثلما في لبنان عدًوا إسالمًيا 
ويستهدف  كليًة،  بدمارها  ينادي  للدولة  تابع  غير  مقاتاًل 
التحتية  البنية  على  االعتداء  في  يتردد  وال  مدنييها  عمدا 
المدنية ألغراض عسكرية. ولكن في مواصلة حربها في 
حد  أدنى  إلى  خسائرها  على  إبقاء  في  سعيها  مع  غزة 
ممكن، انتهى األمر بإسرائيل إلى إلحاق خسائر فادحة في 
كبيًرا  ضرًرا  هذا  أثبت  وقد  هناك.  الفلسطينيين  المدنيين 
لمكانة إسرائيل الدولية، السيما بعد نشر تقرير غولدستون 
اإلنسان في  لجنة حقوق  بتكليف من  أيلول )سبتمبر(،  في 
التي سجلتها  العسكرية  المكاسب  كانت  أياًّ  المتحدة.  األمم 
تالشت  قد  يبدو  ما  على  فأنها  اإلسرائيلي،  الدفاع  قوات 
في  الخسائر  استثارتها  التي  الشديدة  الدولية  باالنتقادات 
خالل  غزة  قطاع  في  تكبدها  تم  التي  المدنيين  صفوف 
على  يجري  كان  أنه  إسرائيل  وادعت  االنتخابية.  الحملة 
الحتمية  الجانبية  األضرار  نتقاء  ا متناسب  غير   نحو 
لدولة.  تابع  غير  إرهابي  فاعل  ضد  حملة  سببتها  التي 
ئيليون  اإلسرا المفكرون  يقدم  قد  ذلك،  من  واألسوأ 
في  للتعامل  إلسرائيل  قليلة  بديلة  طرًقا  االستراتيجيون 
المستقبل مع هؤالء الفاعلين. ويتمثل أحد الخيارات الواعدة 
 2009 عام  السريعين خالل  والتطوير  للبحث  الخاضعة 
في نظام الدفاع المضاد للصواريخ الذي يمكنه شل التهديد 
دون  المتصور من حماس )وحزب هللا( من  الصاروخي 

منتصف  في  نشره  الهجومية. وسيبدأ  الحرب  إلى  اللجوء 
عام 2010.

الفلسطينية السالم واألحادية  عملية 

في  للحكم  جديدتين  حكومتين  تولي   2009 عام  شهد  لقد 
يبدو  ما  على  تجسدان  وهما  والقدس،  واشنطن  من  كل 
التوجهات االستراتيجية المتناقضة للمنطقة ومشاكلها. وقد 
الدول  مع  الدبلوماسي  بالتعامل  أوباما  إدارة  تعهدت 
المتشددة مثل إيران وسوريا التي شعرت بأنها مهددة من 
اإلسرائيلي  للنزاع  أولوية  آلت  وأنها  إسرائيل،  قبل 
الفلسطيني أكثر مما فعلت سابقتها، إدارة جورج واشنطن 
في  األولى  الخطوات  أن  على  كذلك  أصرت  وقد  بوش. 
عملية تجديد السالم اإلسرائيلية الفلسطينية ينبغي أن تشمل 
الغربية  الضفة  في  اإلسرائيلي  لالستيطان  شامل  تجميد 
والقدس الشرقية، توازيها إيماءات بناء ثقة الدول العربية 
تجاه إسرائيل. وفي المقابل ، كانت حكومة نتنياهو الجديدة 
)أبريل(، ذات توجه  نيسان  إسرائيل في  التي ظهرت في 
أو  المستوطنين  كانوا من  أعضائها  فبعض  للغاية،  متشدد 
تبع  ما  االستيطاني. وربما  المشروع  مع  متعاطفين  كانوا 
المقام األول مسابقة لرؤية  السنة كان في  ذلك على مدار 
أفضل  أعمال واشنطن  فهم  أم عباس،  نتنياهو  أي زعيم، 
وكان أكثر مهارة في التعامل مع مطالب أوباما وتوجهه. 
)يناير(  الثاني  كانون   1 من  اعتبارا  نتنياهو  اجتاز  وقد 
بتحركات عامة واضحة  نتنياهو  قام  وقد  بنجاح.   2010
تخل  بمثابة  الدولتين – وهو  بتأييد حل  أوباما  مع  للتكيف 
إيديولوجي كبير لشخص ُرِوض على فكر أرض إسرائيل 
الكبرى – وفرض تجميد محدود للمستوطنات. لكنه كذلك 
في  البناء  في  االستمرار  السياسية من خالل  دائرته  واءم 
القدس الشرقية، مشيًرا إلى أنه لن يقدم أي تنازالت بمجرد 
بتنسيق سياسة  أيًضا  نتنياهو  تعهد  إجراء مفاوضات. وقد 
التي تنتهجها اإلدارة في  إسرائيل تجاه إيران مع السياسة 
هذا الصدد ، وبالتالي تحرير يد أوباما لفتح مفاوضات مع 
المقابل  النووية. وأعلن عباس، في  القضايا  طهران حول 
السياسة  مع  تماًما  يتزامن  الجديد  األميركي  النهج  ،أن 
"مخاطبة"  اإلدارة  انتظار  كان  عليه  ما  وأن  الفلسطينية 

إسرائيل. 

بتنسيق سياسة إسرائيل  أيًضا  نتنياهو  تعهد 
تجاه إيران مع السياسة التي تنتهجها اإلدارة 

في هذا الصدد، وبالتالي تحرير يد أوباما 
لفتح مفاوضات مع طهران حول القضايا 

النووية
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وقد ربط أيًضا استعداده باستئناف المفاوضات مع إسرائيل 
انتهى مبعوث  لتجميد االستيطان. وقد  التام  القدس  بامتثال 
جورج  السيناتور  ألوباما،  اإلسرائيلي  العربي  الصراع 
اإلشادة  إلى  كلينتون  هيالري  الخارجية  ووزيرة  ميتشل، 
نتنياهو في كانون األول )ديسمبر( والضغط على  بامتثال 
عباس إلظهار بعض المرونة والدخول في مفاوضات. وقد 
دفع أيًضا الجمود في عملية السالم اإلسرائيلية الفلسطينية 
تآمرية  فلسطينية  ممارسة  إلى  عام  لمدة  استمر  الذي 
لألحادية. وقد يتكل رئيس وزراء السلطة الفلسطينية، سالم 
فتح  حركة  في  عضوا  وليس  تكنوقراطي  وهو  فياض، 
المساعدة  خالل  من  النجاحات  من  سلسلة  على  الحاكمة، 
الكبيرة من الواليات المتحدة، واالتحاد األوروبي في تعزيز 
الغربية وتعزيز األمن من خالل  للضفة  النمو االقتصادي 
نشر القوة غير السياسية وشبه العسكرية التي عملت بشكل 
وثيق مع إسرائيل. وتابع باإلعالن في آب )أغسطس( أنه 
لقيام  التحتية  البنية  استراتيجيته  في غضون سنتين ستضع 
تسفر  لم  الوقت  ذلك  في  كان  إذا  التنفيذ.  حيز  دولة 
مفاوضات عن التوصل إلى حل الدولتين، فإن الفلسطينيين 
سيلتمسون الدعم الدولي من أجل االستقالل وبعمل فذ، قدم 
أمام  المسلح ووضع  الكفاح  عن  بدياًل  للفلسطينيين  فياض 
أنه كان معتمًدا على حركة  تحدًيا  وصحيح  اإلسرائيليين 

يقدم حاًل لقطاع غزة.  المشككة في دعم برنامجه ولم  فتح 
نحو  التقدم  بأن  لالعتراف  نتنياهو  اضطر  ذلك،  ومع 
مع  ما  حد  إلى  توافق  فياض  ظل  في  واألمن  االزدهار 
إلى  باإلضافة  االقتصادي".  عن"السالم  األساسية  أفكاره 
ذلك، يمكن إلدارة أوباما أن تشير إلى وجود جدول زمني 
المفاوضات  باستئناف  المعنية  لم تنجح خططتها  إذا  وبديل 

الثنائية في عام 2010. 
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برشلونة جامعة 

ففي مايو )أيار( 2010 تأّجلت قمة االتحاد من أجل المتوسط 
أن  متوقعاً  كان  الثاني(، حيث  )تشرين  نوفمبر  حتى شهر 
مدينة  في  والحكومات  الدول  رؤساء  من   43 فيها  يجتمع 
برشلونة. وكان السبب إعطاء وقت لمفاوضات السالم غير 
المباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، والتي قد بدأت في 
ذلك الشهر مدفوعة من قبل جورج ميتشل المبعوث الخاص 
للرئيس األمريكي باراك أوباما إلى الشرق األوسط. بعد ذلك 
بقليل تفجرت أزمة عندما اقتحمت البحرية اإلسرائيلية أسطول 
مساعدات إنسانية في المياه الدولية، حيث كان في طريقه إلى 
مرمرة  مافي  سفينة  متن  على  نشطاء  تسعة  ولقى  غزة، 

حتفهم.
الرصاص  بعملية  مصحوبة   2008 العام  نهاية  جاءت 
المصبوب على قطاع غزة والتي اشتمل عليها تقرير ريتشارد 
جولدستون في مجلس األمن باألمم المتحدة. وفي عام 2009 
يمينية،  حكومة  فوز  عن  إسرائيل  في  االنتخابات  أفرزت 
والتي أبقت الحصار على القطاع كما هو وأعطت تراخيص 
أسفر  وبالتوازي  الغربية.  الضفة  في  جديدة  مستوطنات 
استمرار االنقسام بين حماس والسلطة الوطنية الفلسطينة عن 
إمكانية  عدم  أدى  وأخيراً،  الفلسطينية.  االنتخابات  تأجيل 
إلى  واإلسرائيليين  الفلسطينيين  بين  المفاوضات  استئناف 

تضاؤل الفرص إليجاد حل للصراع بشكل كبير.

عملية الرصاص المصبوب

الهدنة  انتهت   2008 في ديسمبر )كانون األول( من عام 
الرسمية والتي استمرت ستة أشهر بين حماس وإسرائيل. ولم 
تؤِد الهدنة إلى كسر الحصار عن غزة، فقد أبقت إسرائيل 
على المعابر الحدودية مغلقة. وباإلضافة إلى هذا، قام الجيش 
اإلسرائيلي في 4 نوفمبر )تشرين الثاني( بقتل ستة أفراد من 

المليشيات الفلسطينية. 
وعالوة على ذلك، فقد شهدت األسابيع السابقة لـ 19 ديسمبر 

التوتر وقرب موعد االنتخابات  )كانون األول( زيادة حدة 
اإلسرائيلية وأزمة الغذاء التي تهدد غزة )وقد أطلقت وكالة 
األونروا )UNRWA( نداء استغاثة لتجنب كارثة إنسانية(، 
أدى كل هذا للفشل في احتواء الوضع. وفيما بين 19 و24 
من ديسمبر )كانون األول( سقطت عشرات من صواريخ 
القسام على صحراء النقب وعلى مدينتي سديروت وعسقالن. 
وبناء هلى هذا، هددت حكومة تل أبيب بشن بعملية عقابية 
في غزة. وقد أراد كل من تسيبي ليفني، مرشحة حزب كاديما 
لرئاسة الوزراء، وإيهود باراك المنتمي لحزب العمال، أن 
يردا على هذه العمليات بحزم، وذلك لكسب أصوات أكثر في 
االنتخابات، في مجتمع يحبذ استخدام وسائل القوة ضد حكومة 

حماس في غزة. 
وفي 27 من ديسمبر )كانون األول( قام الطيران اإلسرائيلي 
بقصف أكثر من خمسين هدفاً لحماس في قطاع غزة مسفراً 
الضحايا  عدد  ووصل   . تقريباً قتيل   200 وقوع  عن 
الفلسطينيين في 1 يناير )كانون الثاني( إلى 400 قتيل. ولم 
البري على نطاق  الغزو  لمنع  كافياً  الدولي  الفعل  يكن رد 

واسع، والذي بدأ يوم 3 من هذا الشهر. 
وفي اليوم 5 من هذا الشهر، قام الجيش اإلسرائيلي بحصار 
وارتفعت  أجزاء.  ثالثة  إلى  القطاع  وقسم  غزة  العاصمة 
حصيلة الضحايا إلى 575 قتيال فلسطينيا. واستهدفت قذيفة 
األمم  لمنظمة  تابعة  مدرسة  التالي،  اليوم  في  إسرائيلية، 
 46 عن  )أسفرت  جباليا  في  الالجئين  مخيم  في  المتحدة 

قتياًل(. 
وفي 9 يناير )كانون الثاني( اعتمد مجلس األمن التابع لألمم 
الفوري  الوقف  على  يحث  والذي   1860 القرار  المتحدة 

ألعمال العنف والذي رفضه الجانبان. 
ومن جانب آخر، أعلن أطباء أوروبيون يعملون في غزة أن 
إسرائيل تستخدم قذائف غير مشروعة. وفي منتصف يناير 
)كانون الثاني(، ظهرت بوادر لتحويل الصراع ليحمل صبغة 
دولية، وذلك عند قيام مجموعة مجهولة بإطالق صواريخ 
تجاه إسرائيل من جنوب لبنان، وقيام أخرى بإطالق النار من 
األردن ضد دروية تابعة لشرطة الحدود اإلسرائيلية. وقامت 
بدخول  الثاني(  )كانون  يناير   15 في  اإلسرائيلية  القوات 
لألونروا  تابع  لالجئين  مركز  وقصف  غزة  العاصمة 

الشرق األوسط

الصراع في الشرق األوسط وتأثيره على المتوسط
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(UNRWA( ومستشفى ومركز عالمي للصحافة. 
وفي النهاية، أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت 
وقف إطالق النار أحادي الجانب في منتصف ليلة 18 من 
يناير )كانون الثاني(، وعلى الرغم من هذا فقد ظلت القوات 
اإلسرائيلية تحاصر القطاع لمنع أي هجمات جديدة. وبلغت 
قتياًل   14 و فلسطيني   1400 لنهائية  ا لقتلى  ا حصيلة 

إسرائيلياً.

االنتخابات في إسرائيل

في 10 فبراير )شباط( من عام 2009، ُعقدت االنتخابات 
وفي   .65% إلى  وصلت  مشاركة  بنسبة  إسرائيل  في 
بين حزب  االستقطاب  أدى  لالنتخابات،  السابقة  األسابيع 
بقيادة   2005 الليكود في عام  كاديما )منفصل عن حزب 
أرييل شارون، والذي يرقد في غيبوبة طويلة األمد( وبين 
حزب الليكود من ناحية، وتأثير عملية الرصاص المصبوب 
صناديق  على  اإلقبال  تحفيز  إلى  أخرى،  ناحية  من 
عنها  كشفت  التي  السيئة  التوقعات  وتبديد  االنتخابات 

استطالعات الرأي بالنسبة لكاديما. 
13 مقعداً، مقابل  العمل )حصل على  وأمام هزيمة حزب 
الذي  1999(، والذي الزمه هذا االنحدار  26 مقعدا في 
االنتخابات  باراك  إيهود  2001 عندما خسر  بدأ في عام 
)حصل على %37.6 من األصوات( أمام رئيس الوزراء 
تُكمل أحزاب  أرييل شارون )%62.6(، لم يكن كافياً أن 
 5 على  ميرتس  حزب  حصل  حيث  النقص:  هذا  اليسار 
مقاعد )حصل على 10 مقاعد في 1999( وحصل حز ب 
الفلسطينيون  فيه  يتعايش  شيوعي  حزب  وهو  حاداش، 
 .)1999 في  مقاعد   3( مقاعد   4 على  واإلسرائيليون، 
للغاية  أنه مع فوز حزب كاديما بفارق ضئيل  والخالصة، 
– 28 مقعداً مقابل 27 مقعدا لحزب الليكود – لم يكن هذا 

واليمين  اليمين  أحزاب  بين  ائتالف  تكوين  لمنع  كافياً 
المتطرف )العلمانية والدينية(، والذي حاز على 61 مقعدا 
الفرصة  باراك  إيهود  واستغل  مقعدا.   120 مجموع  من 
لينضم مع بقايا حزب العمل للمشاركة في الحكومة لتصل 
إلى 74 نائباً. ولم يملك المحافظون واليمين المتطرف هذه 
نال مناحيم بيجن على أول  1971، عندما  القوة منذ عام 

فوز لليكود.

تقرير جولدستون

التابع  التقرير  العملية ضد قطاع غزة هي موضوع  كانت 
لمجلس حقوق اإلنسان باألمم المتحدة والذي يسمى بتقرير 
جولدستون، إشارة إلى القاضي ريتشارد جولدستون، رئيس 
اللجنة التي أعدت هذا التقرير. وُقدم في 25 سبتمبر )أيلول( 

لعام 2009، والذي أشار إلى:

نقص التعاون من تجاه حكومة إسرائيل.  .1
الحصار المفروض من قبل إسرائيل على القطاع والذي   .2
يؤدى إلى تداعيات خطيرة على الشعب، ويتسبب في 
لعمليات  ا مع  خطورتها  د  ا تزد طوارئ  لة  حا

العسكرية.
 1387 بين  ما  الفلسطينيين  الضحايا  عدد  تراوح   .3
1166 ضحية(.  بـ إسرائيل  )تقدرهم  قتياًل  و1444 
قتيال   14 ئليي  اإلسرا يا  الضحا عدد  بلغ   بينما 
(3 مدنيون و11 جندياً، 4 منهم ُقتلوا بواسطة "نيران 

صديقة"(.
ضد  متعمدة  هجمات  بشن  اإلسرائيلي  الجيش  اتهام   .4
أهداف وأفراد مدنيين وعلى مركز تابع لألمم المتحدة 
المتعمد  وبالضرب  الفلسطينيين،  بالالجئين  خاص 
القتصاد غزة الهش مسبباً مشاكل غذائية، وفي وصول 

نتائج انتخابات 10 فبراير )شباط( 2009 )ومقارنتها بحصيلة المقاعد في 2006(الجدول 9 

عدد المقاعد في 2006عدد المقاعد في 2009نسبة األصوات في 2009 )%(الحزب
222829كاديما

212712الليكود

121511إسرائيل بيتنا

101319حزب العمل

91112شاس

456حزب يهدودوت هتوراه

335ميرتس

-33الوطن اليهودي
349االتحاد الوطني1

343حداش2

444القائمة العربية الموحدة
333بلد3

7--جيل )حزب المتقاعدين(
1. الصهيونية الدينية: تجمع بين حزب المفدال – حزب وطني ديني – وحزب االتحاد الوطني.

2. الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة – الحزب الشيوعي اإلسرائيلي )عربي – إسرائيلي، عربي(.
3. الجمعية الوطنية الديمقراطية )عربي – فلسطيني(.

.www.mfa.gov.il/mfa/ :2009 )المصدر: إسرائيل، وزارة الشؤون الخارجية، 18 فبراير )شباط
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الصحي، ومسبباً مشاكل  الصرف  الشرب، وفي  مياه 
وباستخدام  مدرسة(،   280 )تدمير  وتعليمية  نفسية 
قنابل الفسفور األبيض ضد مستشفيات القدس والوفاء، 
بشرية،  كدروع  لفلسطينيين  ا لمدنيين  ا م  واستخدا
أطفال  على  – يشتملون  للمدنيين  المتعمد  وباالعتقال 
تهديد،  أي  يمثلون  وال  مسلحين  ليسوا  وهم  ونساء – 
وقد ُرّحلوا إلى سجون إسرائيلية، وأيضاً توجيه معاملة 
القمع في  للمعتقلين )ضرب وتعذيب(، وتكثيف  مهينة 
انتهاكات خطيرة  ارتكاب  باختصار،  الغربية.  الضفة 
ضد القانون الدولي والحقوق اإلنسانية، وضد اتفاقيات 
األحيان،  بعض  في  تصنيفها،  يمكن  والتي  جنيف 

كجرائم حرب أو ضد اإلنسانية.

يحذر التقرير من اختراق للقانون الدولي 
 اإلنساني، والتي يتحمل مسؤوليتها بشكل 

غير متساٍو حكومة إسرائيل وحماس والسلطة 
الوطنية الفلسطينية. وقد رفضت الحكومة 

اإلسرائيلية التقرير والتزمت حماس والسلطة 
الصمت من جانبهما

الفلسطينية بتعريض شعب  المسلحة  اتهام المجموعات   .5
للخطر بشكل غير ضروري، وذلك عن طريق  غزة 
شّن هجمات بالقرب من مباٍن محمية أو مدنية. واتهام 
سلطات غزة باعتقال وإساءة معاملة واغتيال أعضاء 
واتهام  الغير.  مع  بالتعاون  متهمين  ومدنيين  فتح  من 
وبالقيام  موظفين،  بإقالة  الفلسطينية  الوطنية  السلطة 
حتى  – أحياناً  وبالتعذيب  قانوية  غير  باعتقاالت 
األحداث  هذه  كل  حماس.  مع  لمتعاطفين  الموت – 
العالمي لحقوق اإلنسان  تنتهك بشكل صارخ اإلعالن 

الفلسطيني.  والقانون األساسي 

الجندي اإلسرائيلي  يُعتبر  الثالثة،  طبقاً التفاقية جنيف   .6
قبل  من   2007 عام  منذ  المأسور  شاليط،  جلعاد 
مجموعة مسلحة فلسطينية، أسير حرب ويجب معاملته 
بطريقة إنسانية وإتاحة إمكانية اتصاله بعائلته واستقباله 

لزيارات اللجنة الدولية للصليب األحمر. 

فلسطينية  مسلحة  مجموعات  قامت   2001 العام  منذ   .7
8 آالف صاروخ على جنوب إسرائيل.  بإطالق نحو 
عام  من  )حزيران(  يونيو   18 بين  ما  الفترة  وخالل 
 ،2009 الثاني( من عام  يناير )كانون  2008 و18 
تسببت الصواريخ بمقتل خمسة مدنيين وجرح أكثر من 
العسكرية(،  العمليات  أثناء   918 ( إسرائيلي  ألف 
وتعتبر  الصدمة.  بعد  ما  أمراض  آخرين من  ومعاناة 

ومع  المدنيين،  األشخاص  ضد  العشوائية  الهجمات 
الدولي  للقانون  انتهاكاً  العسكرية،  األهداف  غياب 
اإلنساني، مع اعتبارها جرائم حرب أو ضد اإلنسانية 

والتي هدفها إرهاب المدنيين.

الدولي  للقانون  اختراق  من  التقرير  يحذر  النهاية،  في 
لحقوق  العالمي  ولإلعالن  جنيف  والتفاقيات  اإلنساني، 
اإلنسان. وأشار إلى وجود جرائم حرب أو ضد اإلنسانية، 
والتي يتحمل مسؤوليتها بشكل غير متساٍو حكومة إسرائيل 
وحماس والسلطة الوطنية الفلسطينية. وقد رفضت الحكومة 
التقرير والتزمت حماس والسلطة الصمت من  اإلسرائيلية 
 (UNRWA( جانبهما. بعد ذلك بستة أشهر، قيّمت األونروا
االحتياجات التي سببتها العمليات العسكرية في غزة، وقامت 
مليون يورو  السابقة )من 240.40  توقعاتها  برفع سقف 
إلى 258.05 مليون يورو( وقدرت قيمة العجز بـ 124.4 
الموارد  من نصف  بقليل  أكثر  تسلمت  وقد  يورو،  مليون 
والبالغ  غزة،  سكان  أغلبية  تستعيد  ولم  لها.  المخصصة 
معيشتهم  مستوى  نسمة،  المليون  ونصف  مليون  عددهم 
السابقة وأدت العملية العسكرية إلى "تفاقم األزمة المستمرة 
واسع  تدمير  ]مع[  الفتة...  بصورة  غزة  تواجهها  التي 
العجز واضحاً  تأثير  اإلنتاجية". وكان  للمنازل ولألصول 
بدرجة كبيرة على المالجيء والسلع غير الغذائية )53.8 
مليون   33.1( الغذائية  المساعدات  وعلى  يورو(  مليون 
يورو(. وأدت سياسات القطع والعزل المستمرة من جانب 
التي تعمل من  لتمويل إضافي، وهي  الحاجة  إلى  إسرائيل 
جهتها على نسف محاوالت إعادة الوضع وعلى زيادة حدة 
الفقر، وأيضاً بسبب فشل المجتمع الدولي في حماية وضمان 
حقوق اإلنسان للفلسطنيين، بما فيهم الالجئين والذين يمثلون 

ثلثي السكان.

أزمة أسطول الحرية 

في يوم االثنين الموافق 31 مايو )أيار( من عام 2010، 
المياه  اقتحام في  بعملية  البحرية اإلسرائيلية  القوات  قامت 
6 سفن، كانت قد أبحرت من  الدولية ألسطول مكون من 
موانيء أيرلندا والسويد واليونان وتركيا وهي تحمل على 
700 ناشط هدفهم نقل مساعدات غذائية لغزة. وقد  متنها 
لقى 9 أفراد )كلهم أتراك( مصرعهم من جراء الهجوم على 
إدانة دولية. وكانت  سفينة مافي مرمرة والذي تسبب في 
النشطاء  بين  يوجد  – أنه  الهجوم  لتبرير  أبيب  تل  حجة 
أعضاء من حماس ومن القاعدة والذين كانوا يقومون بنقل 
أسلحة إلى القطاع! – وهي رواية لم تُصدق وال حتى من 

جانب الصحافة اإلسرائيلية نفسها. 
صحيفة  في  أيام  بعدة  ذلك  قبل  ليفي  جدعون  حذر  وقد 
]التابعة للحكومة اإلسرائيلية[  هآرتس من أن "آلة اإلعالم 
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الزيف والكذب" والتي كانت تؤكد  قد تجاوزت كل حدود 
على أنه ال "يوجد أزمة إنسانية في غزة، وأن االحتالل قد 
وبعد  اإلسرائيلية".  السيادة  يهاجم  األسطول  وأن  انتهى، 
الصحيفة  نفس  في  ميلمان  يوسي  خرج  الهجوم،  حدوث 
مختلفاً عن هدف  يكن  لم  الحرية  أسطول  أن هدف  ليؤكد 
منظمي رحلة سفر الخروج )Exodus( في عام 1947: 
أال وهو كسر الحصار. وقامت عدة منظمات دولية ووكالة 
األونروا بالتحذير من إمكانية حدوث كارثة إنسانية في ظل 
المعارضة  تُرجمت  وقد  غزة.  على  الحصار  استمرار 
المبدئية لحكومة نتنياهو بالسماح باجراء تحقيق دولي، أن 
هذا الهجوم كان إنذاراً لكل من يحاول كسر الحصار على 
القطاع. وأدت عملية القوات البحرية اإلسرائيلية إلى عزل 
أي وقت مضى. وأكد على هذا  أكثر من  نتنياهو  حكومة 
األمر تصريح رئيس الموساد مير داجان "أن إسرائيل بدأت 
تتحول من رصيد تعتمد عليه الواليات المتحدة لتتحول إلى 

مشكلة لها". 
التساؤل حول سياسة  العملية تطرح  فإن هذه  الواقع  وفي 
الدولي  أوباما في الشرق األوسط وحول رد فعل المجتمع 
المنطقة، واللذان لن  المميز لواشنطن في  الحليف  وتركيا، 
نتنياهو. وعالوة على  قبل  باستفزازات جديدة من  يسمحا 
الرئيسي  اإلسالمي  الحليف  تركيا  تعتبر  كانت  هذا، 
إلسرائيل. ووفقاً لذلك، أعطى فعل تل أبيب الدافع لحماس 
للمساواة بين قسوة الحصار وقسوة الجيش اإلسرائيلي ضد 
إلى تشويه  الدوليين. باختصار، أدى عمل أخرق  النشطاء 

صورة حكومة نتنياهو بصورة كبيرة.

الموقف السياسي والنتائج

أدى انتهاء الهدنة بين إسرائيل وحماس )ديسمبر/كانون األول 
2008( إلى تزايد أعمال العنف والتي استغلها كٌل من إيهود 
أولمرت وتسيبي ليفنى وإيهود باراك للقيام بعملية عقابية ضد 
غزة. وكان الهدف النهائي هو وقف إطالق الصواريخ على 
جنوب إسرائيل. أما الهدف الغير معلن، فكان تغيير نتيجة 
استطالعات الرأي التي لم تكن في صالحهم. وكانت محصلة 
من  ضحية   1400 حوالي  المصبوب  الرصاص  عملية 
الفلسطينيين. وقد تحدث تقرير جولدستون عن وجود جرائم 
حرب، وركز على هشاشة الوضع االقتصادي والغذائي في 
العدوان  القطاع. ولم تكن الوساطة األوروبية كافية لوقف 
وكانت واشنطن مهتمة أكثر بمسألة تغيير الرئاسة عن التدخل 
في هذا الشأن. وحتى يوم 19 يناير )كانون الثاني( لم تحترم 
جديدة.  لهدنة  الوصول  أجل  من  الدعاوى  كل  إسرائيل 
وتضاءلت بشكل كبير الفرصة من أجل استئناف مفاوضات 
السالم. وقلت هذه الفرصة أكثر بعد ظهور نتائج االنتخابات 
في 10 فبراير )شباط( وتشكيل حكومة بنيامين نتنياهو والتي 

ضمت أعضاء من اليمين المتطرف والعلمانيين والدينيين.

كانت محصلة عملية الرصاص المصبوب 
حوالي 1400 ضحية من الفلسطينيين. وقد 

تحدث تقرير جولدستون عن وجود جرائم 
حرب، وركز على هشاشة الوضع االقتصادي 

والغذائي في القطاع

خارجية  وزيرة  كلينتون،  هيالري  أعلنت  بقليل،  هذا  قبل 
في  يتمثل  الذي  الجديدة  حكومتها  موقف  أوباما،  حكومة 
الحكومة  التمسك بعالقة متميزة مع إسرائيل والتعاون مع 
فلسطينية  الجديدة هناك ودعم محمود عباس وإنشاء دولة 
وإنهاء الهدم لمنازل الفلسطينيين في القدس الشرقية ووقف 
الغربية وإدراج سوريا  الضفة  بناء مستوطنات جديدة في 
في محادثات قادمة بشأن مرتفعات الجوالن. وكان الجفاء 
واضحاً في الزيارة التي قام بها نتنياهو لواشنطن في مايو 
)أيار( 2009. وكانت أولوية أوباما هي إيجاد حل للصراع 
الفلسطيني اإلسرائيلي مع وضع البرنامج النووي اإليراني 
نُصب عينيه. وبالنسبة لنتنياهو، والذي سمح قبل ذلك ببناء 
إيران. عالوة  مستوطنات جديدة، كانت األولية أيضاً هي 
على ذلك، فإنه لم يتعهد بالموافقة على إنشاء دولة فلسطينية. 
وأكد وزير خارجيته، المحافظ المتطرف، أفيجدور ليبرمان 
أنابوليس  اتفاق  بقول  ُمجبرة  نفسها  ترى  ال  إسرائيل  أن 
على  فيه  ُركز  والذي   ،)2007 الثاني  )نوفمبر/تشرين 
تشكيل دولتين. وكانت محاولة التقرب من العالم العربي من 
هذا  على  الواضح  أثرها  بالقاهرة  في خطابه  أوباما  جهة 
الجفاء. وقام نتنياهو في 15 يونيو )حزيران( لعام 2009 
المستقبل،  في  فلسطينية  دولة  لتكوين  قبوله  عن  باإلعالن 
مجالها  في  التحكم  وبدون  عسكرية،  قدرة  بدون  ولكن 
الجوي. واعتبر أن أمر جعل القدس عاصمة لهذه الدولة هو 
)في حاالت  بإرجاء  فقط  للتفاوض. ووعد  قابل  أمر غير 
أخرى غير مكتملة( الموافقة على إنشاء مستوطنات جديدة 
وأكد  حماس.  بإنهاء  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  وطالب 
في  نتنياهو  رغبة  يعكس  الخطاب  هذا  أن  عباس  محمود 

عرقلة أية محاولة من أجل المفاوضات.

وقد أثر عدم حل الصراع بشكل مباشر على 
 السياسات المتوسطية لالتحاد األوروبي، 
وذلك لما له من "تأثير جانبي"، وأدى إلى 

تفاقم صعوبة نشر مشروع االتحاد من أجل 
المتوسط.

وفي سبتمبر )أيلول( من عام 2009، أعطى نتنياهو الضوء 
والتي  الغربية،  الضفة  في  مسكناً   455 لبناء  األخضر 
قيد اإلنشاء. وباإلجمال، ففي  2500 أخرى  إلى  انضمت 
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300 ألف إسرائيلي في الضفة  2009 كان يعيش  صيف 
الغربية و200 ألف في القدس الشرقية. وفي مارس )آذار( 
المتحدة  الواليات  رئيس  نائب  زيارة  تزامنت   ،2009
جوزيف بايدن مع إعالن نتياهو عن إنشاء 112 مستوطنة 
في الضفة الغربية و1600 في القدس الشرقية. وفي نفس 
الوقت فقد أدت مسؤولية الموساد المحتملة في اغتيال قيادي 
الثاني  يناير/كانون  المبحوح في دبي )19  حماس محمود 
اقتحام سفينة  نتنياهو. وتسبب  إلى عزل حكومة   )2010
الوحديد  المسلم  الحليف  العداء مع  إلى زرع  مافي مرمرة 

إلسرائيل في المنطقة.
في  أخذ  عباس  محمود  موقف  فإن  هذا،  مع  بالتوازي 
المصبوب والهجوم  الرصاص  بينما أدت عملية  الضعف، 
تقوية  إلى  الفلسطينية  السلطة  وفساد  الحرية  أسطول  على 
حماس. وقد ُعقد المؤتمر السادس لحركة فتح – ألول مرة 
من عشرين عاماً وألول مرة في فلسطين – في بيت لحم 
في أغسطس )آب( 2009. والذي شمل على تجديد جزئي 
البرغوثي،  أبرزها انضمام مروان  قيادته، والتي كان  في 
الزعيم الداخلي في ظل االحتالل والمعتقل في إسرائيل. وقد 
حمل ضعف الموقف السياسي لعباس إلى تأجيل االنتخابات 
)كانون  يناير  في  موعدها  كان  والتي  مسمى  غير  ألجل 
بسبب  الضعف  هذا  في  نتنياهو  وساهم   .2010 الثاني( 
الضفة  في  اإلسرائيل  الجيش  بها  يقوم  التي  االقتحامات 
)آب(  أغسطس  وفي  جديدة.  مستوطنات  وتشييد  الغربية 
غزة،  قطاع  على  سيطرتها  تأكيد  حماس  أعادت   2009
وذلك بالقضاء على جماعة جند أنصار هللا، الموالية للقاعدة 
مع  المحددة  والهدن  األسلمة  عملية  بطء  تنتقد  كانت  التى 

إسرائيل.
الفلسطيني  للصراع  حل  إيجاد  أن  يبدو  الختام،  وفي 
الحالية ال  فالحكومة اإلسرائيلية  بعيداً،  اإلسرائيل ال يزال 
تتطلب  والتي  جديدة،  مفاوضات  إلقامة  رغبة  أية  تظهر 
عباس  لمحمود  الضعيف  السياسي  الموقف  وال  تنازالت، 
يُمّكنه من المطالبة بها، وال عناد حماس واالنقسام الفلسطيني 

والعمليات العقابية التي ينفذها الجيش اإلسرائيلي، والتي ال 
يمنعاها.  المتحدة واالتحاد األوروبي أن  الواليات  يتسطيع 
الحل،  هذا  إيجاد  على  أيضاً  اإلقليمي  المشهد  يساعد  وال 
حيث يبدو أن إعادة توحيد غزة والضفة الغربية، في الوقت 
وديمقراطية  ومستقلة  حرة  فلسطينية  دولة   في  الراهن، 
بشكل  الصراع  حل  عدم  أثر  وقد  بعيد.  حد  إلى  مستحيل 
مباشر على السياسات المتوسطية لالتحاد األوروبي، وذلك 
نشر  تفاقم صعوبة  إلى  وأدى  جانبي"،  "تأثير  من  له  لما 
تأثير  قدرة  وتتوقف  المتوسط.  أجل  من  االتحاد  مشروع 
الُمتبناة من  المواقف  االتحاد األوروبي لحل الصراع على 
األوروبي  واالتحاد  المتحدة  )األمم  الدولية  الرباعية  قبل 
والواليات المتحدة وروسيا( وإعادة تشييد البنية التحتية التى 
المتأزمة  الغذائية  والمساعدات  الحربية  العمليات  دمرتها 
وعلى  الفلسطينية،  للسلطة  والتأييد  القطاع  حصار  بسبب 
الدبلوماسية الثنائية، لمحاولة تقريب المواقف بين الجانبين 

الفلسطينيين، وبينهما وبين إسرائيل.
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العدوان  بعد  أشهر  ستة  احتياجات  تقييم  غزة:  تجاه 
 العسكرة، األونروا 60 عاماً. اللجنة اإلسبانية، 2009: 

.www.unrwace.org
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االتحاد من أجل المتوسط

االتحاد من أجل المتوسط: 
تحديات وطموحات

)Senén Florensa( سينين فلورنسا
 مدير عام 

المعهد األوروبي للبحر األبيض المتوسط )IEMed(، برشلونة

سياق سياسي صعب لبداية مضطربة

"اتحاد  بإنشاء  الفرنسي  االقتراح  أحدثها  التي  الزلزلة  بعد 
متوسطي" )UfM( منعزل عن "عملية برشلونة" )خطاب 
نهاية عام  2007(، اتضح مع  فبراير )شباط(  تولون في 
2008 أن "االتحاد من أجل المتوسط" إنما هو تدعيم "لعملية 
برشلونة"، المعول عليها لدفع العالقات األورومتوسطية على 
نوفمبر  في  مرسيليا"  )"إعالن  اإلقليمية  التنمية  مستوى 
نحو  باالنعطاف  تتميز  دفعة   ،)2008 الثاني(  )تشرين 
براغماتية أكثر ونحو واقعية ووضوح يوفرهما "االتحاد من 

أجل المتوسط".
لقد كان التحدي كبيرا حيث كان من الواجب إقرار هياكل 
جديدة للتسيير باعتماد مؤسسات جديدة، هيكلة تشمل رئاسة 
المتوسطيين.  والشركاء  األوروبي  االتحاد  تمثل  مشتركة 
الرئاسة  التنفيذ، أصبحت  لشبونة حيز  ومع دخول معاهدة 
األوروبية تشمل رئيس المجلس األوروبي ورئيس المفوضية 
األوروبية )على مستوى رؤساء الدول والحكومات( والممثل 
وزراء  مستوى  )على  المفوضية  رئيس  ونائب  السامي 
تترأس مجلس  التي  الدورية  الخارجية( والرئاسة  الشؤون 
الشؤون العامة والمجالس الوزارية القطاعية، تدعمهم بصفة 
المستوى  تكون على  السامين،  الموظفين  لجنة  دائمة  هيأة 
األورومتوسطية  المؤسسات  في  أساسية  حلقة  السياسي، 

الجديدة.
وتحدد القمم النصف سنوية السياسة اإلستراتيجية، فيما تتولى 
التنسيق مع الرئاسة  األمانة العامة الجديدة ببرشلونة مهمة 

المشتركة ودعم مشاريع "االتحاد من أجل المتوسط".
بالنسبة  سهلة  سنة   2009 سنة  تكن  لم  آخر،  جانب  من 
"لالتحاد من أجل المتوسط"، حيث لطالما وجدنا أن مسار 

السياسية  الظروف  بسبب  يعرقل  المؤسسي  التطوير 
الصعبة.

التطور  مسار  على  كبير  بشكل  بارزان  حدثان  أثر  وقد 
 :2009 المتوسط" خالل سنة  الصحيح "لالتحاد من أجل 
األزمة  وثانيهما  المنطقة  في  الكبرى  النزاعات  أولهما 

االقتصادية والمالية العالمية.
ونذكر في المقام األول الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي الذي 
عرقل المسار خالل فترة طويلة من سنة 2009. فبعد قمة 
"االتحاد من أجل المتوسط" المنعقدة بباريس في يوليو/تموز 
بصفتها  العربية  الجامعة  مشاركة  عرفت  والتي   ،2008
مراقب، كانت رغبة الدول العربية المتوسطية الشريكة أن 
جميع  في  مراقب  وضع  على  العربية  الجامعة  تحصل 
االجتماعات  في  فقط  )وليس  األورومتوسطية  االجتماعات 
هذا  على  اإلسرائيلي  االعتراض  ولكن  السنوية(،  نصف 
االقتراح عرقل انطالقة االتحاد من أجل المتوسط ألشهر عدة، 
حيث أجلت أو ألغيت جميع اجتماعات اللجنة األورومتوسطية 
واجتماعات كبار الموظفين واالجتماعات الوزارية، إلى أن 
تم التوصل إلى حل في االجتماع الوزاري المنعقد بمرسيليا 
في نوفمبر )تشرين الثاني(، بحضور الجامعة العربية بصفتها 

مراقب دائم في كل االجتماعات. 
بين  فيما  غزة  قطاع  على  اإلسرائيلية  الهجمات  أن  غير 
ديسمبر )كانون األول( 2008 ويناير )كانون الثاني( 2009 
"للشراكة  لعادي  ا للسير  جديد  من  الجمود  أعادت 
التي تم تبنيها  القرارات  األورومتوسطية" وعرقلت تطبيق 

في إطار "االتحاد من أجل المتوسط".
ثم إن االنتخابات العامة في إسرائيل وما تالها من تشكيل 
حكومة االئتالف بقيادة بنيامين نتنياهو لم يساعد على تنقية 

األجواء وال تحسين الوضعية.
وكان لألزمة االقتصادية والمالية أيضا آثار واضحة على 
المتوسط"، حيث اصطدم مشروع  أجل  "االتحاد من  سير 
التأسيسية،  المرحلة  طوال  المتوسط"،  أجل  من  "االتحاد 

بالسياسات التقشفية التي أقرتها جميع البلدان والمؤسسات.

1 "قرر الوزراء المجتمعون أن تشارك جامعة الدول العربية في جميع االجتماعات وعلى جميع مستويات "عملية برشلونة": "مسهما بذلك االتحاد من أجل المتوسط"، بشكل إيجابي في تحقيق أهداف 

المسار: تحقيق السالم واالستقرار واالزدهار في المنطقة المتوسطية". 
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يمكننا اإلقرار أنه نتيجة لذلك فإن المسار األورومتوسطي ظل 
عمليا في جمود خالل النصف األول من سنة 2009. ولم 
تستأنف األنشطة إال في 25 من شهر يونيو )حزيران(، تاريخ 
انعقاد المؤتمر الوزاري األول "لالتحاد من أجل المتوسط" 
حول التنمية المستدامة في باريس وفي يوليو )تموز( 2009 
حين عقد لقاء لوزراء االقتصاد والمالية، ليتم بذلك تجاوز 
الجمود الذي عرفه انطالق "االتحاد من أجل المتوسط" وتتاح 

الفرصة إلعطاء زخم جديد ضروري لتفعيل االتحاد.
عاما  أمينا  المصدح  أحمد  تعيين  كان  اإلطار،  هذا  وفي 
"لالتحاد من أجل المتوسط " خطوة مهمة ورمزية إلى األمام، 
وعلى  لألمانة  األساسي  القانون  على  المصادقة  أن  رغم 
الميزانية وتعيين األمناء العامين المساعدين لم تكن قد تمت 

بعد، وهي قرارات مهمة لتباشر األمانة العامة مهامها.

دخول "معاهدة لشبونة" والرئاسة اإلسبانية حيز التنفيذ. 
استئناف المسار المؤسسي "لالتحاد من أجل المتوسط"

ال شك أن االتحاد األوروبي فاعل اقتصادي عالمي، لكن 
مكانته االقتصادية ال تنعكس على دوره السياسي. فاالتحاد 
األوروبي ال يتكلم بصوت واحد داخل المنظمات الدولية، ألن 
الدول لم تستطع بعد التنازل عن جزء من سيادتها في هذا 
المجال، كما في مجاالت أخرى متعددة، وال تزال تحتفظ 
باستقاللية إدارة سياسيتها الوطنية. غير أن هذه التجاذبات بين 
تطوير الوحدة األوروبية كافة نحو مجاالت جديدة وتمسك 
الدول األعضاء بالسيادة الوطنية تعد خاصية من خصائص 
تطور االتحاد األوروبي. والسياسة األوروبية تجاه المتوسط 

ال تشكل استثناءا في هذا المجال.
ديسمبر   1 في  التنفيذ  حيز  دخلت  التي  لشبونة  معاهدة  إن 
)كانون األول( 2009 تشكل خطوة كبيرة في مسار البناء 
األوروبي. فبعد ثماني سنوات من المفاوضات حول ماهية 
النص الجديد، تشكل المعاهدة اليوم فرصة لالنتقال نحو اتحاد 
أوروبي حقيقي بقدر كبيرة من الوحدة المشتركة، وذلك بمنحه 

اختصاصات أكبر وتمكينه من سيادة أعمق. 
التي  لطالما شكلت العالقات الخارجية إحدى نقط الضعف 
األوروبي  االتحاد  مستقبل  من  المتشائمون  عليها  يبني 
انتقاداتهم. وقد جاءت معاهدة لشبونة لتمنح االتحاد األوروبي 
اآلليات الضرورية ليتحول إلى فاعل عالمي، وذلك بإضافتها 
األوروبية.  الخارجية  السياسة  على صعيد  مهمة  تغييرات 
أولها وأكثرها وضوحا يكمن في خلق منصب الممثل السامي 
"للسياسة الخارجية واألمن المشترك"، وهو المنصب الذي 
تشغله حاليا البريطانية كاترين أشتون، التي تسير ما يمكن 
والتي  األوروبية"،  الخارجية  الشؤون  "وزارة  نسميه  أن 

القرارات )مجلس  اتخاذ  بامتداد سياسي يمكنها من  تحظى 
الشؤون الخارجية( وبعد تنفيذي يتمثل في اآللية األوروبية 
الجديدة للعمل الخارجي، التي تتكون من موظفي المفوضية 
األوروبية والمجلس األوروبي والدول األعضاء في االتحاد 
االتحاد  تمثيليات  تمنح  ذلك  مع  وبالتوازي  األوروبي. 
أوسع  صالحيات  سابقا(  المفوضية  )تمثيليات  األوروبي 
وتتحول إلى سفارات لالتحاد األوروبي لدى الدول األخرى. 
وأخيرا ترسم المعاهدة أيضا المالمح العريضة آللية الدفاع 
األوروبية. بدون بلورة سياسة دفاع أوروبية حقيقية يصعب 
الرقي بسياسة خارجية مشتركة وفعالة، وبالتالي فإن مصير 
الثانية مرتبط ببلورة األولى. ويبقى الموقف األوروبي من 

الشرق األوسط خير مثال على ذلك.

ومجازا يمكننا القول أن التحول من التشارك 
أو "الشراكة األورومتوسطية" إلى "االتحاد من 

أجل المتوسط" يحمل معه أيضا تحوال في 
المعايير

ويمكننا القول في سياق "االتحاد من أجل المتوسط" أنه في 
أفقا جديدا في مسار  لشبونة  فيه معاهدة  تفتح  الذي  الوقت 
االندماج األوروبي فإن "االتحاد من أجل المتوسط" يسعى 
إلى تطبيق نموذج التعددية الذي يعتبر الفضاء األورومتوسطي 
قطبا إقليميا، ليس فقط على الصعيد االقتصادي بل أيضا على 
الصعيدين السياسي والثقافي وعلى صعيد المجتمع المدني. 
ومجازا يمكننا القول أن التحول من التشارك أو "الشراكة 
األورومتوسطية" إلى "االتحاد من أجل المتوسط" يحمل معه 
أيضا تحوال في المعايير: فقد انتقلنا من مسار سياسي يرتكز 
على التعاون إلى وضع أسس إتحاد يرمي إلى رسم مسار 
تدرجي نحو االندماج. وبهذا الشكل يفتح في الفضاء التعددي 
أو اإلقليمي األورومتوسطي الطريق الذي سبق وأن ُحَددت 
الجوار  "سياسة  عبر  حدة  على  شريك  كل  مع  معالمه 

األوروبية" منذ سنة 2005.
بهيكلة  كذلك  المتوسط"  أجل  من  "االتحاد  يحظى  واآلن 
تحفظ  التي  الدائمة  األمانة  في  تتمثل  حقيقية  مؤسسية 
االستمرارية وتقترح ثم تنفذ بعد ذلك المشاريع المقررة في 
أيضا  الدائمة  الوزارية. وتتولى األمانة  القمم والمؤتمرات 
مهمة ضرورية أال وهي تقريب "االتحاد من أجل المتوسط" 

من المواطنين.
يتعلق  "فيما  أنه  مرسيليا"  "إعالن  أقر  ذاته،  السياق  وفي 
باالتحاد األوروبي فإنه يجب على الرئاسة المشتركة أن تكون 
وفقا  األوروبي،  لالتحاد  الخارجي  التمثيل  مع  انسجام  في 

للمقتضيات الجاري بها العمل في المعاهدة"2. 

2 يمكن اإلطالع على إعالن مرسيليا على الرابط التالي: 
 http://www20.gencat.cat/docs/sue/Continguts/Temes/2008_Dossier_UpM/D%C3%A9claration%20finale%20Marseille_FRA.pdf
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بُناًء على معاهدة لشبونة فإن المدة الرئاسية تمتد  ونجد أنه 
لسنتين ونصف، في الوقت الذي ينص فيه "إعالن مارسيليا" 
تعين  األورومتوسطية  للبلدان  المشتركة  الرئاسة  أن  على 
باإلجماع لوالية مدتها سنتين. يمكن لهذه االختالفات في مدة 
الوالية وطريقة االختيار )التعيين عن طريق االقتراع مقابل 
التعيين باإلجماع( أن تعرقل عملية اتخاذ القرارات. ثم إن 
اختصاصات الرئاسة المشتركة، كما سنرى الحقا، يجب أن 
بالرئاسة  تكون محددة بوضوح كما يجب توضيح عالقتها 
الخارجية  الشؤون  و"إدارة  األوروبي  لالتحاد  الدورية 

األوروبية". 
وعلى نفس المنوال يجب تحديد اختصاصات أمانة "االتحاد 
من أجل المتوسط" ونقط تداخلها مع اختصاصات المفوضية 
المفوضية األوروبية  أن  الواضح  أنه من  األوروبية. غير 
ستواصل االضطالع بدور أساسي في العالقات الثنائية مع 
الشركاء المتوسطيين من خالل مفاوضات ما قبل االنضمام 
األوروبية"  الجوار  "سياسة  وكذا  االنضمام،  ومفاوضات 
وآليات التمويل المرتبطة بها. وفي جميع األحوال يجب أن 
أجل  من  "االتحاد  إطار  في  األوروبية،  المفوضية  تحافظ 

المتوسط"، على دور جد فعال بتنسيق مع األمانة العامة.
في 1 يناير )كانون الثاني( 2010 تسلمت إسبانيا الرئاسة 
الدورية لالتحاد األوروبي للمرة الرابعة في ظرفية حساسة 
يمر بها مشروع االندماج األوروبي، وعلى عاتقها مسؤولية 
كبرى تتمثل في إطالق معاهدة لشبونة. وقد وضعت الرئاسة 
االقتصادي  التعافي  رئيسية:  أهداف  أربعة  عينيها  نصب 
االجتماعي  البعد  على  والعمل  لشبونة  معاهدة  وتطوير 
لالتحاد  الخارجية  "السياسة  تعزيز  وأخيرا  األوروبي، 
األوروبي" في أفق تحويل أوروبا إلى فاعل حقيقي شامل 
العالمية  للحكامة  الجديد  النموذج  رسم  في  بقوة  يشارك 

ويستجيب بفعالية للفرص والتحديات الراهنة.
لقد شكل إقرار األمانة العامة "لالتحاد من أجل المتوسط" في 
أهدافا  أيضا  األساسي  قانونها  على  والمصادقة  برشلونة 
ليست  العامة  فاألمانة  الدورية اإلسبانية،  للرئاسة  محورية 
أساسية فقط لهيكلة ووضوح "االتحاد من أجل المتوسط"، بل 

أيضا لدعم وتفعيل وتمويل المشاريع الست المقررة.

إيجابيات وتحديات "الشراكة األورومتوسطية" في 
المرحلة الجديدة

هل تشكل مبادرة "االتحاد من أجل المتوسط" إطارا 
مرجعيا جديدا في منطقة البحر األبيض المتوسط؟

إن إطالق "االتحاد من أجل المتوسط" بدعم كبير من قبل 
الرئيس الفرنسي أدخل بعض التغييرات على طبيعة ومنهجية 
الطرح  فإن  معلوم  هو  وكما  األورومتوسطية".  "الشراكة 
الفرنسي غير المسبوق ينبني على إعادة الحس المتوسطي 

للسياسة األوروبية في المتوسط، بإبعاد الدول األوروبية غير 
المطلة على البحر األبيض المتوسط واالتحاد األوروبي في 
الصيغة التي كان يتدخل فيها، وذلك بتطبيق منهج تدريجي 
في  األوروبي  البناء  بدايات  من  يستلهم خطاه  "عملي"  أو 
1948 حين تم إنشاء "االتحاد األوروبي للفحم والصلب" 
وفق مقترحات جون مونيت )Jean Monnet( وغيره من 
"اآلباء المؤسسين". وقد اقتضت هذه المقاربة "العملية"، في 
حالة مبادرة "االتحاد المتوسطي"، تجنب المشاكل السياسية 
التي قد تؤدي إلى المواجهة، والتركيز بالمقابل على بعض 
المشاريع الكبرى العملية التي تترك صدى ويكون لها أثر 
إيجابي مباشر على حياة المواطنين بالشكل الذي يتحقق به 
في  بدوره  سيحملنا  الذي  المنشود  الفعلي"  "التضامن  ذلك 

المستقبل إلى مراحل جديدة من االندماج.

إن الديمقراطية وحقوق اإلنسان ليست فقط 
مبدأ جميال نضعه نصب أعيننا، بل عنصرا 

أساسيا للحكامة الجيدة، إن اقتصاديا أو 
سياسيا، من أجل تقدم البلدان وكذلك من أجل 

بناء أفضل األسس للتعايش في سالم

وكما هو معلوم، فإن المقاربة األولى "لالتحاد المتوسطي" 
كما جاءت في مقترح الرئيس الفرنسي تم تعديلها بشكل كبير 
المنتظرين  الداعمين  أبرز  طرف  من  أولى  مرحلة  في 
 20 – إسبانيا وإيطاليا – وذلك في اجتماع ثالثي عقد في 
ديسمبر )كانون األول( 2007 بروما، حيث أعطي للمشروع 
اسم جديد: "االتحاد من أجل المتوسط"، وذلك بغرض تقليص 
طموحه في حذف أو تعويض "الشراكة األورومتوسطية" 
ولكي يتأقلم جيدا باستفادته من التجربة المتراكمة منذ 1995. 
وباألخص  األوروبيين،  الشركاء  باقي  سيتمكن  بعد  فيما 
المستشارة األلمانية أنجيال ميركل، من إقناع الرئيس الفرنسي 
نيكوال ساركوزي بأن "االتحاد من أجل المتوسط" ال يمكنه 
أيضا.  األوروبي  واالتحاد  األوروبية  الدول  باقي  استبعاد 
وبمناسبة لقائهما في 3 مارس )آذار( 2008 بهانوفر، اتفق 
الرئيس الفرنسي والمستشارة األلمانية على أن األعضاء في 
االتحاد ال يمكنهم طرح إقامة اتحاد سياسي خارج االتحاد 
الجديد يجب أن يكون مشروعا  األوروبي، وأن المشروع 
فيه، وأنه ال يمكن  أوروبيا يكون االتحاد األوروبي طرفا 
استثمار أصول مالية لالتحاد األوروبي لتمويل مشاريع ليست 
حسب  جدا،  خطيرا  سيكون  أنه  كما  األوروبي،  لالتحاد 
تصريحات المستشارة ميركل، تحديد منطقتي نفوذ بالشكل 
الذي يكون فيه المتوسط تحت نفوذ فرنسا فيما تختص ألمانيا 
بأوروبا الشرقية. وهو ما قد يحدث شرخا في أوروبا ويوقظ 
المجلس  تبنى  وقد  القارة.  في  معروفة  قديمة  حزازات 
األوروبي في قمة 14 من مارس )آذار( 2008 بشكل نهائي 
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مع  ولكن  ميركل،  لمطالب  وفقا  الفرنسي  األلماني  االتفاق 
قبول االقتراحات الفرنسية بإنشاء هيكل جديد، يدعى اليوم 
"عملية برشلونة: االتحاد من أجل المتوسط" ورئاسة مشتركة 
شمال – جنوب وأمانة عامة دائمة. وذاك ما تم بالضبط في 
قمة باريس المؤسسة "لالتحاد من أجل المتوسط" في 13 
يوليوز )تموز( 2008 وفي المؤتمر الوزاري األورومتوسطي 
و4   3 يومي  مرسيليا  في  المنعقد  الجديدة  للمرحلة  األول 

نوفمبر )تشرين الثاني(.

مخاطر اتحاد مشاريع غير ُمسيّس 

 

أين هي اإلصالحات؟

إن النظر إلى هذا المسار في مجمله يحيلنا إلى أن "االتحاد 
بعده  في  برشلونة"  "لعملية  تتمة  هو  المتوسط"  أجل  من 
المتعدد األطراف – حيث أن البعد الثنائي في العالقات مع 
كل شريك على حدة في إطار "سياسة الجوار األوروبية" ال 
مع  المتوسط" –  أجل  من  "االتحاد  مهام  من  جزءا  يشكل 
إضافة "بعد" المشاريع الكبرى والهياكل الجديدة، خصوصا 
األمانة العامة. لكنه يظهر أيضا لحد اآلن ميوال قوية نحو 
وفق  كافة  للشراكة  أساسية  الشرطية كخاصية  مبدأ  إسقاط 
التي ألهمت "عملية برشلونة" منذ  المبادئ السياسية والقيم 
1995، كما يكشف عن توجه قوي من الجانب األوروبي 
نحو انفراد الدول المتوسطية األوروبية بما هو متوسطي بعد 
أن كانت "عملية برشلونة" سياسة أوروبية مشتركة ترسمها 
المؤتمرات الوزارية وتقودها وتنفذها المفوضية األوروبية.

إن إطالق مشاريع كبرى – وبرامج كبيرة أيضا – إقليمية 
متعددة األطراف ومتوسطية لها إيجابيتها التي تتمثل في جعل 
الشراكة ملموسة وأكثر براغماتية أيضا. يتعلق األمر بتحقيق 
أشياء محسوسة وملموسة، تعود بالنفع على الناس وبطبيعة 
– مثل  مشاريع  إنها  العام.  الرأي  باهتمام  تحظى  الحال، 
السيارة والموانئ ومشاريع تطوير  التحتية للطرق  البنيات 
الطاقات البديلة وتنقية مياه البحر األبيض المتوسط والمحافظة 
على البيئة والوقاية المدنية والتعليم العالي والبحث العلمي أو 
الصغرى  المقاوالت  دعم  طريق  عن  االقتصاد  تشجيع 
والمتوسطة – ذات قوة تأثير كبيرة على التنمية االقتصادية 
المبادالت وتنقل األشخاص  المنطقة تعمل على تسهيل  في 

والممتلكات برفع االندماج الفعلي في المنطقة برمتها.
غير أن هذه البراغماتية الكبيرة والمقاربة الوظيفية في حد 
العملية"  السياسية "غير  القضايا  إلى تهميش  ذاتها قد تقود 
كانت  لقد  الناس.  باهتمام  تحظى  وبالتالي ال  ترى  التي ال 
النموذجية والظروف الديمقراطية، في المشروع األولي للبناء 
األوروبي الذي يراد مثاال اليوم، أساسية وال تزال بعد مرور 
60 سنة، سواء بغية تعميق االندماج األوروبي أو توسيعه 
سلبية،  أوروبية  تجارب  من  فانطالقا  جدد.  أعضاء  بضم 
االضطهاد  محلها  حل  القيم  غابت  عندما  أنه  جليا  يتضح 
حملت  بحيث  األوروبية،  القارة  في  العنيفة  والمواجهات 

الحرب إلى باقي أقطار العالم. إن القيم الديمقراطية وحقوق 
اإلنسان كانت دائما حاضرة في واجهة البناء األوروبي منذ 
أولى خطواته في 1945، في المعاهدات واآلليات القانونية 
البلدان  على  مفروضة  دائما  كانت  التي  المعايير  في  كما 
منذ  الشأن  كان  النادي. وكذلك  إلى  االنضمام  في  الراغبة 

1995 بالنسبة "لعملية برشلونة".

تجدر اإلشارة مرة أخرى إلى أن "سياسة الجوار 
األوروبية"، هي من الجانب األوروبي سياسة 

ذات طابع مشترك، أكثر مما كانت عليه 
"عملية برشلونة" في مرحلتها األولى فيما قبل 

2005

لقد كان واضحا منذ "إعالن برشلونة" في سنة 1995 أن 
البلدان  تحديث  تشجيع  اتجاه  في  ذاهب  المزمع  المشروع 
المتوسطية عن طريق الشراكة مع أوروبا وإدماجها في سياق 
الديمقراطية  والمجتمعات  القيم  وسيادة  واالستقرار  التقدم 
المستنيرة في طريقها بنجاح البناء األوروبي منذ 1948. إن 
هذا التركيز على القيم وشرط الديمقراطية يمكن استحضاره 
الشراكة  معاهدات  ومن  لبرشلونة"  النهائي  "اإلعالن  من 
الوارد بنفس   2 البند  الموقعة مع كل دولة وخصوصا في 
الصيغة في كل المعاهدات والذي يتم استحضاره في كل لجنة 
التعاون  مشاريع  وتسيير  تصميم  وفي  بلد  كل  مع  شراكة 

المضمنة في خطط العمل.
إن الديمقراطية وحقوق اإلنسان ليست فقط مبدأ جميال نضعه 
نصب أعيننا، بل عنصرا أساسيا للحكامة الجيدة، إن اقتصاديا 
أو سياسيا، من أجل تقدم البلدان وكذلك من أجل بناء أفضل 
المهم في هذه المرحلة  إنه لمن  للتعايش في سالم.  األسس 
الجديدة من "عملية برشلونة" المتمثلة في "االتحاد من أجل 
نغفل  المشاريع"  التركيز "على حجم  يجعلنا  أال  المتوسط" 
أهمية وضرورة إصالح المؤسسات والسياسات المتبعة في 
البلدان المتوسطية. إصالحات يجب أن تحظى بالدعم التقني 
األبيض  البحر  جنوب  بلدان  لصالح  األوروبيين  والمادي 
المتوسط، وهي في الواقع نفس اإلصالحات التي تم إقرارها 
التأقلم مع  للتقدم عن طريق  الشمال سابقا كقاعدة  في دول 

التشريعات األوروبية المشتركة في مسار االندماج.
ومن جهة أخرى، تجدر اإلشارة إلى أن اإلفراط في السعي 
الكبرى جعل عملية االختيار  البراغماتية والمشاريع  وراء 
األولى للستة مشاريع المصادق عليها في قمة "االتحاد من 
أجل المتوسط" المنعقدة في باريس تغفل المواضيع الكبرى 
المرتبطة باالندماج األورومتوسطي، مدعية أن ما يراد بنائه 
الست  المشاريع  على  فيه  المبالغ  تركيزنا  إن  اتحاد.  هو 
للشراكة  الشمولية  النظرة  لنسيان  الكبرى يجعلنا معرضين 
بكل فروعها الموزعة على الجوانب الكالسيكية الثالث – 
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السياسي واالقتصادي والحوار االجتماعي – ثم الجانب الرابع 
المتعلق بالهجرة والعدالة والشؤون الخارجية والمدرج منذ 

.2005

خطر سيطرة الحكومات على المشروع. "االتحاد من أجل 
المتوسط" كمشروع لالتحاد األوروبي ومشروع 

أورومتوسطي

بعد  على  التركيز  في  المفرطة  البراغماتية  إلى  باإلضافة 
الديناميكية  في  يكمن  اآلخر  الكبير  الخطر  فإن  المشاريع 
الجديدة المعمول بها في إطار الهيكلة الجديدة "لالتحاد من 

أجل المتوسط" وما قد يحمله تأثير الحكومات. 
تدخل  يشكله  قد  الذي  الخطر  التالية  المؤشرات  وتوضح 

الحكومات:

الدور الجديد والكبير الذي أوكل للقمم، المهمة جدا على  أ ( 
األجندة،  في  المدرجة  للمواضيع  الزخم  تقديم  صعيد 
ولكنها من جهة أخرى تجعل كل األوراق مكشوفة فوق 
الطاولة أمام الرئاسة المشتركة ورئاسة االتحاد األوروبي 
وفي حضور رؤساء الدول والحكومات. حيث أن هؤالء 
حكوماتهم  عالي  مستوى  وعلى  رمزي  بشكل  يمثلون 
وبلدانهم، على حساب الشمال وتمثيلهم لالتحاد األوروبي، 
وفي الشمال كما في الجنوب على حساب الدور الذي 
يجب أن يلعبوه كمسؤولين وممثلين "لالتحاد من أجل 
المصالح  كما  التمثيل  مهمة  تبقى  حيث  المتوسط". 
للمنطقة  أو  األوروبي  لالتحاد  كانت  سواء  المشتركة 
األورومتوسطية )االتحاد من أجل المتوسط( في الهامش. 
ومما يزيد من خطورة المسألة هو الدور الباهت الذي 
تقلدته كل من المفوضية األوروبية والرئاستين الدوريتين 
الجديدتين لالتحاد األوروبي في هذه المرحلة األولى من 

"االتحاد من أجل المتوسط". 
لقد كانت "عملية برشلونة" الكالسيكية شراكة مبنية على  ب ( 
سياسة تعاون أورومتوسطية لالتحاد األوروبي. وكانت 
للمجلس  الدورية  الرئاسة  تضمنها  بالتالي  رئاسته 
األوروبي وكانت هيأته الدائمة هي المفوضية األوروبية 
التي كانت تحضر وتبلور االقتراحات كما كانت تمول 
المشاريع وتفاوض إذا لزم األمر مع الدول الشريكة. وقد 
برشلونة"  "عملية  من  أكثر  هو  ما  إلى  األمر  تطور 
الشراكة  إقرار  تم  عندما  األول  شقها  في  الكالسيكية 
الثنائية ابتداءا من سنة 2005 في إطار "سياسة الجوار 
األوروبية". سياسة الجوار هاته أتت هي األخرى تطبيقا 
لمعاهدات الشراكة المنبثقة عن "عملية برشلونة" وذلك 
لتعميق العالقات الثنائية بين االتحاد األوروبي وكل بلد 
على حدة. إن الشراكة الثنائية في إطار "سياسة الجوار 
األوروبية" كانت ضرورية لتفادي اآلثار التي قد تعانيها 
الجنوب  دول  بين  االندماج  نتيجة صعوبات  الشراكة 

العراقيل  بلد رغم  التعاون مع كل  ولتسهم في تطوير 
في  شاملة  معاهدات  قيام  منعت  لطالما  التي  التقليدية 
المتوسطي بمساهمة جميع الشركاء، كما هو  الحوض 
على  بناًء  األوروبية،  الشريكة  للبلدان  بالنسبة  الشأن 
تنازالت متبادلة بين دول الجنوب. ولفهم األمر ما علينا 
البناء  التقدم في  التي تواجه  التمعن في الصعوبات  إال 
المغاربي في إطار اتحاد المغرب العربي، صعوبات لم 
يتم تجاوزها لحد اآلن، رغم أن االتحاد المغاربي يبقى 
جنوب  دول  بين  االندماج  مشاريع  أرقى  اآلن  إلى 

المتوسط.

من الواجب على الطرف الشمالي في الرئاسة 
المشتركة أن يتحمل بفعالية دور ممثل االتحاد 

األوروبي أكثر من دوره في تمثيل الدول 
األعضاء، وعلى الخصوص يجب عليه كبح 

جماح وجهة نظره الخاصة

الجوار  "سياسة  أن  إلى  أخرى  مرة  اإلشارة  وتجدر   
األوروبية"، هي من الجانب األوروبي سياسة ذات طابع 
في  برشلونة"  "عملية  عليه  كانت  مما  أكثر  مشترك، 
مرحلتها األولى فيما قبل 2005. غير أنه سواء قبل أو 
بعد تفعيل "سياسة الجوار األوروبية" فإن رئاسة "عملية 
برشلونة" كانت تتم في إطار رئاسة االتحاد األوروبي 
ورئاسة برنامج الشراكة، وكانت السياسات المرسومة 
في  ممثال  األوروبي  االتحاد  اختصاصات  على  مبنية 
"السياسة  الخصوص  وعلى  األوروبية،  المفوضية 
انطالق  ومع  التنمية".  أجل  من  و"التعاون  التجارية" 
االتحاد من أجل المتوسط تغيرت هذه الهيكلة بالكامل. 
فمن جهة أولى من أجل إعادة موازنة الشراكة لمصلحة 
الجنوب باعتماد نظام الرئاسة المشتركة شمال – جنوب. 
اآلن  حد  إلى  هي  الجنوب،  من  دولة  يجعل  ما  وهو 
نيابة عن دول  االتحاد  تترأس بصفة مشتركة  مصر، 
التجاوب والحس المشترك، الذي  المنطقة. لكن انعدام 
القرن  ستينات  األوروبي خالل  االتحاد  في  شهدناهما 
الماضي، وانعدام الوحدة والروح المشتركة لدى دول 
الجنوب تجعل من يمثل الرئاسة المشتركة عن الجانب 
الجنوبي يميل إلى استغاللها وتوجيهها في إطار مصلحته 

الوطنية.
وزيادة على ذلك، ففي الشمال، فرنسا التي تمثل لحد اآلن  ج ( 
الدول األوروبية في الرئاسة المشتركة هي وريثة مشروع 
فرنسي في أصله )االتحاد المتوسطي( مشروع وطني 
بثقلها، ولو  تلقي  فرنسي أكثر منه أوروبي. وال تزال 
بشكل غير مقصود، من أجل دعم مقترحاتها ومشاريعها. 
المتوسط"  التدخل الحكومي في "االتحاد من أجل  هذا 
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تمت معاينته على الخصوص خالل الفترة الفرنسية من 
الرئاسة المشتركة عكس ما أقره كل من إعالني باريس 
الدورية  الرئاسة  انتهاء فترة  النهائيين، ومع  ومرسيليا 
الفرنسية لالتحاد األوروبي مع نهاية 2008 عوضت 
فرنسا الرئاستين الدوريتين لكل من التشيك والسويد في 
الرئاسة المشتركة وبدأت، في ظل سياسة الوضع القائم، 
مرحلة ما بعد لشبونة مع الرئاسة الدورية اإلسبانية. وفي 
األخير فإن تأجيل المؤتمر الوزاري وعلى الخصوص 
 2010 يونيو )حزيران(  التي كانت مرتقبة في  القمة 
ببرشلونة يبقي الرئاسة المشتركة الفرنسية – المصرية 
في  المرتقبة  األولى  القمة  انعقاد  إلى غاية  األقل  على 
الثاني(. وبطبيعة الحال فإن فرنسا ال  نوفمبر )تشرين 
تتقلد اآلن الرئاسة الدورية لالتحاد األوروبي، و دون شك 
أنه إذا كانت فرنسا تمثل الدول األوروبية في الرئاسة 
االتحاد  تمثل  ال  فإنها  األوروبي  لالتحاد  المشتركة 
األوروبي. إن هياكل االتحاد األوروبي – الرئاسة الدورية 
والرئاسة الدائمة والمفوضية األوروبية – ترافق الرئاسة 
هذه  أن  المتوسط"، رغم  أجل  من  "لالتحاد  المشتركة 
المشاركة ال تزال ضعيفة لحد الساعة. ومن هنا تأتي 
نزعة كبيرة نحو ترك العمل المشترك واالهتمام بالمصالح 
أجل  من  لالتحاد  األوروبية  السياسة  في  الوطنية 

المتوسط.

إن هذا الوضع يحتم علينا إعادة تنظيم تمثيلية دول الشمال 
في الرئاسة المشتركة لالتحاد من أجل المتوسط بعد أن دخلت 
الطرف  على  الواجب  ومن  التنفيذ.  حيز  لشبونة  معاهدة 
الشمالي في الرئاسة المشتركة أن يتحمل بفعالية دور ممثل 
االتحاد األوروبي أكثر من دوره في تمثيل الدول األعضاء، 
وعلى الخصوص يجب عليه كبح جماح وجهة نظره الخاصة، 
خصوصا إذا ما كان ما يحتاج إليه االتحاد من أجل المتوسط 
لالتحاد  وميزانيات  سياسات  هو  األوروبي  االتحاد  من 
األوروبي وليست للدول األعضاء. نفس األمر يجب أن توفره 
الرئاسة المشتركة الممثلة لدول الجنوب كممثلة لالهتمامات 
لوجهة  تمثيلها  من  أكثر  المتوسط  جنوب  لدول  المشتركة 

نظرها الخاصة ومصالحها الوطنية.

من أجل شراكة بين االتحاد األوروبي و"دول الجنوب"

إذا أردنا أال تفقد الشراكة قوتها وتنحرف عن مسارها، فإنه 
يتوجب علينا الحفاظ على طابع )يوروميد(، أي الشراكة بين 
الشركاء  بقية  مع  األعضاء  ودوله  األوروبي  االتحاد 
إلى  انضمت  التي  البلقان  دول  بينهم  ومن  المتوسطيين، 
"االتحاد من أجل المتوسط" وهي: كرواتيا والبوسنة والهرسك 
والجبل األسود وألبانيا، إضافة إلى إمارة موناكو وموريتانيا. 
هذا االنفتاح على بلدان أوروبية خارج االتحاد األوروبي، 
في هذه اللحظة، قد ينقص من الطابع المشترك الذي يضفيه 

االتحاد األوروبي على الرئاسة األوروبية، كون هذه البلدان 
هي األخرى أوروبية يجعل األمور تبدو كما لو أن الطرف 
الشمالي في الرئاسة المشتركة يجب عليه أن يمثلهم هم أيضا. 
لهذا السبب من الواجب التأكيد على أن هذه البلدان هي اليوم 
ولحد الساعة شركاء متوسطيون وأنه من الخطأ التحدث عن 
رئاسة مشتركة شمال – جنوب. هذه التسمية تجعلنا نصنف 
بشكل غير صحيح دول البلقان ضمن دول الجنوب كما حدث 
سابقا مع قبرص ومالطة، أو كما هو الشأن اآلن مع تركيا 
التي هي مرشحة لدخول االتحاد األوروبي والتي هي أيضا 
األبيض  للبحر  الشمالية  الضفة  في  توجد  الحال  بطبيعة 

متوسط.

إذا فقد االتحاد من أجل المتوسط في طرفه 
الشمالي دور االتحاد األوروبي سيفقد بذلك 

أساس أهميته ووجوده إال في حالة ما أراد أن 
يكون إطارا لدعم مجموعة من المشاريع 

المحددة والمزمع تطبيقها

إذا لم يكن األمر كذلك، وإذا ما فقد برنامج الشراكة الممثل 
بين  التعاقد  المتوسط"، صفة  أجل  من  "االتحاد  في  اليوم 
الشركاء  وبقية  جهة  من  وأعضائه  األوروبي  االتحاد 
األوروبيين من جهة أخرى، سندخل في سياق جديد مختلف 
عن إطار الشراكة "يوروميد" تماما كما أراد ذلك الرئيس 
خاضع  نموذج  إلى  وسنعود  البداية.  منذ  ساركوزي 
للحكومات يكون فيه الطرف الشمالي هو الدول األوروبية، 
سواء كانت أعضاء في االتحاد األوروبي أم ال، فيما تشكل 
دول جنوب وشرق المتوسط بما فيها تركيا الطرف الجنوبي 
مع حضور هامشي لمؤسسات االتحاد األوروبي. وال يتعلق 
األمر فقط بمسألة مادية، التي هي في حد ذاتها مسألة مهمة 
المفوضية األوروبية والبنك األوروبي لالستثمار،  باعتبار 
وليدة  اتفاقيات  وجود  مع  المشروع.  بطبيعة  أيضا  ولكن 
"عملية برشلونة" نسهل على الشركاء االندماج في الفضاء 
لتدريجي  ا لتبني  ا طريق  عن  األوروبي  االقتصادي 
أخرى  دفعة  يعطي  ما  األوروبية،  المشتركة  للتشريعات 
المتوسط"  "لسياسة الجوار األوروبية" و"لالتحاد من أجل 
كة  للشرا " ليين  لحا ا رين  لمسا ا معا  يمثالن  ين  لذ ا
إذا  األورومتوسطية" كما يمثالن تكملة "عملية برشلونة". 
دور  الشمالي  طرفه  في  المتوسط  أجل  من  االتحاد  فقد 
االتحاد األوروبي سيفقد بذلك أساس أهميته ووجوده إال في 
حالة ما أراد أن يكون إطارا لدعم مجموعة من المشاريع 
في  الشراكة  ستستمر  حينئذ  تطبيقها،  والمزمع  المحددة 
وذلك  المتوسط  أجل  من  االتحاد  إطار  خارج  التطور 
باالعتماد على "سياسة الجوار األوروبية" وعلى تطورها 

المستقبلي.
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وبالتحديد فإن أحد األخطار الحقيقية التي تهدد "االتحاد من 
أجل المتوسط" هي إدارة المؤسسات األوروبية ظهرها له 
لقد  المفوضية األوروبية.  الخصوص  وعلى رأسها وعلى 
كان للرئاسة وللمفوضية األوروبيتين دور محوري في مسار 
األوروبية  اللجنة  كانت  لقد  األصلية.  نسخته  في  برشلونة 
الجوار  "سياسة  بخصوص  الدول  تزال  وال  تفاوض 
وتمول  "ميدا"  برنامج  لجنة  تراقب  وكانت  األوروبية"، 
مشاريعه. أما اآلن دور المفوضية هامشي في "االتحاد من 
المتوسط" )أو هل هي عضو إضافي فيه؟( وتمويلها  أجل 
أن  الواجب  من  قليلة.  أمواال  تقدم  فهي  اآلخر محدود  هو 
إذا  يناسب مكانتها  الذي  الدور  المفوضية األوروبية  تلعب 
الجانب  في  تكون،  أن  المتوسط  أجل  من  االتحاد  أراد 
االتحاد  إطار  في  مشتركة  أوروبية  سياسة  األوروبي، 
لها،  المخولة  االختصاصات  بذلك  وتمارس  األوروبي 
ستساهم  كما  األعضاء،  الدول  تملكها  ال  اختصاصات 
سيكون  ذلك  غياب  في  وبميزانيتها.  التسيير  في  بتجربتها 
بذلك  للتهميش وستبقى  المتوسط عرضة  أجل  من  االتحاد 
"سياسة الجوار األوروبية" هي السياسة الوحيدة الرائدة في 
المجال، رغم أن ذلك ال ينعكس بشكل واضح على أوروبا 
حيث أن برامج ومشاريع "سياسة الجوار األوروبية" تقام 
على أرض الشركاء بناء على ما تم التعاقد عليه في خطط 

العمل. 

إن "االتحاد من أجل المتوسط" مشروع حقا 
طموح، ولكنه يحتاج إلى التناسق والواقعية 

من أجل ترجمة هذه الطموحات المعلن عنها 
إلى نتائج إيجابية وليس إلى آمال مكبوتة

كما يجب أن نكون على يقين من أن ما يهم دول الجنوب هي 
العالقة مع االتحاد األوروبي أكثر من إتحاد من أجل المتوسط 
ال يمثله، وبصفة خاصة مع حكومات الدول األعضاء. ففي 
داخل االتحاد األوروبي ال تملك الحكومات الوطنية سلطة 
القرار على صعيد السياسة التجارية وتطوير القواعد القانونية 
فيما يتعلق بالمصادقة على المنتجات واالستثمارات والهجرات 
المالية والتأشيرات والسياحة والصيد البحري  والتحويالت 
وغيرها. على الرغم من الضغوط التي قد تمارسها الدول 
القول أيضا أن هناك رغبة  األعضاء فيما بعد ذلك. يجدر 
متزايدة من جانب الدول األوروبية في توحيد السياسات من 
أجل مواجهة المشاكل والحديث بصوت واحد واكتساب قوة 
أكبر أمام دول الجنوب. تماما كما هو الشأن في مجال الصيد 
الداخلي وغيرها من  األمن  أو  الهجرة  أو مراقبة  البحري 
األوروبي  االتحاد  داخل  هناك  العموم  وعلى  المجاالت. 
تيارات تبحث عن المصلحة الوطنية وأخرى تسعى لتوحيد 

السياسات حسب المجاالت.

متناقض في  ما  وهناك في األخير موضوع غريب وشيئا 
مشروع "االتحاد من أجل المتوسط". يتعلق األمر بمشروع 
متعدد األطراف يرتكز على بعض المشاريع الكبرى. هذه 
المشاريع تترجم على أرض الواقع في مكان محدد، عدا في 
حالة تنقية مياه أعالي البحار، مشروع كهذا يجب تناوله مع 
يتم عن  التمويل  إذا كان  كل حكومة على حدة، خصوصا 
طريق البنك األوروبي لالستثمار أو مؤسسات مالية دولية 
– "مالك"  طرف  وجود  الضروري  من  سيكون  أخرى 
المشروع – للتفاوض والتعاقد على المشروع، طرف سيكون 
بإرجاعه مهما كانت شروطه  القرض ويلتزم  مسئوال عن 
أجل  من  االتحاد  على  يصعب  لهذا  وتسهيالته.  التفضيلية 
طريق  عن  األطراف"  "متعددة  مشاريع  إطالق  المتوسط 
القروض والتي يكون لها في نفس الوقت، كمشروع فريد، 
صفة "متعددة األطراف". ومن جهة أخرى إذا تم االعتماد 
المفوضية  )أي  األوروبي  لالتحاد  الدعم  صناديق  على 
األوروبية( من أجل تنفيذ مشاريع في بلد ما، يبدو أن ذلك 
سيكون في إطار "سياسة الجوار األوروبية"، ويتم إقرارها 
حكومة  مع  مانحة  كجهة  األوروبية  المفوضية  من طرف 
العمل  خطة  في  بذلك  وتُدرج  المستفيدة.  الشريكة  الدولة 
المقررة أو المرتبطة بها. من الواجب اإلسراع في توضيح 
كيفية التفاوض وتمويل مشاريع "االتحاد من أجل المتوسط". 
وفي جميع الحاالت يبدو أن المفوضية األوروبية يجب أن 

تلعب دورا أساسيا في هذه العملية.

نحو توازن أكبر للشراكة شمال – جنوب

التي أعلن عنها "االتحاد من أجل  من بين أهم اإليجابيات 
المتوسط" هي خلق توازن حقيقي بين الشمال والجنوب على 
صعيد الشراكة، وبالتحديد عن طريق ضمان نظام الرئاسة 
المشتركة سواء على مستوى القمم أو مختلف هيئات "االتحاد 
من أجل المتوسط"، رغم ذلك فإن هذه النقطة اإليجابية تحمل 

معها مخاطر كبيرة.
"االتحاد من  داخل  القوى  في  توازن  هناك  أوال، سيكون 
أجل المتوسط" عبر تمكين دول الجنوب من تقاسم السلطة، 
وهو أمر إيجابي بكل تأكيد. ورغم أن مشروع "يوروميد" 
يهدف في جوهره إلى تحديث الدول من خالل التوصل إلى 
تطبيق فعال لسياسات اإلصالح وتحديث الهيآت االقتصادية 
تمثل  السياسات  هذه  أن  يبدو  ال  والسياسية،  واالجتماعية 
لم  إن  فيها ضعيفة  الديمقراطية  تعتبر  حكومات  أولويات 
وليس  الحكم  في  الخلود  أولويتها  بل  منعدمة،  تكن 

اإلصالح.
وبما أن هذه الحكومات عموما تهتم بازدهار اقتصادي يعزز 
استقرارها وال يهدده، يمكن االستنتاج أن سياسة اإلصالحات 
ستكون محدودة وال تستطيع بناء دولة القانون، دولة قادرة 
والتنمية  الشغل  فرص  وتوفير  االستثمارات  جذب  على 

وغيرها.
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ثانيا، إن حكومات الجنوب لم تطالب بمسؤولية كبيرة، مما 
يجعل المسار كله المسمى حاليا "االتحاد من أجل المتوسط" 
يكون إلى حد كبير رهينة للصراع في المنطقة وخصوصا 
العربية مواقف صارمة  الدول  في الشرق األوسط. فاتخاذ 
القليلة  األسس  من  واحدا  كان  لطالما  إسرائيل  تجاه 

لمرجعيتها.
وفي مسار يكون فيه وزن الحكومات كبيرا، كما هو الشأن 
الرئاسة  المتوسط، لن تستطيع ال  بالنسبة لالتحاد من أجل 
المشتركة وال الدول الشريكة في الجنوب، القادرة اآلن على 
تعطيل المسار، عرقلة سيرورته برفضها ألي جراء تتخذه 
إسرائيل. إن المشكل يكمن في أنه، اآلن كما في الماضي، 
تستفيد دول الجنوب من كل برامج الشراكة الموجودة أساسا 
المتضرر من  فإن  وبالتالي  لمساعدتها.  أي  الغرض،  لهذا 
ممارسة أهم سلطه أي العرقلة هي دول الجنوب نفسها وليس 
الدول األوروبية. وهذا ما يعزز بشكل كبير مكانة األنظمة 
والحكومات المتواجدة في السلطة في أعين الرأي العام في 
بلدانها، بحكم تعاطفه المشروع مع إخوانهم الفلسطينيين في 

الوضعية التي يعيشونها.

الخاتمة

يجب أن نستخلص أنه في هذه المرحلة التأسيسية "لالتحاد 
المتوسط" يظل كل شيء ممكنا، سواء تطور أو  من أجل 
تراجع حجم "الشراكة األورومتوسطية". إن إطالق مشروع 
المتوسط"، رغم غموضه وتناقضه في  "االتحاد من أجل 
العديد من النقاط، شّكل ويشكل دفعة سياسية جديدة للعالقات 
األورومتوسطية. خالل الفترة األولى من إطالقه في 2008 
وشكله  الجغرافي  مجاله  تحديد  تم  ومرسيليا  باريس  في 
األوروبية  الدول  جميع  ضمه  في  الحسم  وتم  بوضوح. 
الشريكة،  البلدان  إلى  إضافة  األوروبي،  لالتحاد  المنتمية 
في  المشروع  طبيعة  كذلك  وحددت  عددها.  تزايد  التي 
مواصلة "عملية برشلونة" في اإلطار الذي يجب أن يكون 
تقرها  مشتركة  سياسة  أي  األوروبية،  الناحية  من  عليه 
المفوضية باألساس. وقد اتضح كذلك أن "االتحاد من أجل 
في  لقمتين  بإقراره  الهيكلي،  البناء  لتدعيم  جاء  المتوسط" 
الصفة  ووضوح  مضمون  وتعزيز  عامة  وأمانة  السنة 
التعددية للشراكة عن طريق بعد جديد متمثل في "المشاريع 

الكبرى".
إن "االتحاد من أجل المتوسط" مشروع حقا طموح، ولكنه 
يحتاج إلى التناسق والواقعية من أجل ترجمة هذه الطموحات 
المعلن عنها إلى نتائج إيجابية وليس إلى آمال مكبوتة. وفي 
هذا اإلطار أول ما تم إقراره، قبل أن يتم تجاوزه فيما بعد، 
كان الرغبة في بناء اتحاد متوسطي بين دول بعضها ليست 
له عالقات دبلوماسية مع آخرين، كما هو حال جميع الدول 
العربية مع إسرائيل، باستثناء األردن ومصر وموريتانيا، بل 

أكثر من ذلك بعضها ال يزال تقنيا وقانونيا في حالة حرب 
مع إسرائيل تمنعها من إبرام اتفاقيات سالم معها كما هو حال 
سوريا ولبنان على الخصوص الواقعة أجزاء من أراضيها 
لقد كانت معجزة، واستثناًء في  العسكري.  تحت االحتالل 
تلك  تجاوز  برشلونة"  "عملية  تستطيع  أن  الدولية  الساحة 
الوفود  فيه  تلتقي  الذي  الوحيد  الملتقى  العوائق، حيث كان 
العربية واإلسرائيلية خارج إطار األمم المتحدة. ولم تتوقف 
"عملية برشلونة" ال خالل احتالل وتدمير جنوب لبنان وال 
في أي مرحلة أزمة أخرى. إن الرغبة في االنتقال من مسار 
إلى اتحاد بين دول ال تربطها عالقات دبلوماسية كان دون 
شك إفراطا في التفاؤل ينقصه التناسق والدراية بواقع األمر. 
يتجاوز  أن  المتوسط"  أجل  "االتحاد من  واآلن يجب على 
بسالسة هذه النقطة السلبية بإعطاء استقاللية واسعة ألمانته 
العامة والتي يجب أن تركز جهودها باألساس في الجانب 
األطراف  جميع  من  أكبر  على جهود  التعويل  مع  التقني، 
الدفع  بغية  وعلى الخصوص من جانب االتحاد األوروبي 

بمسيرة السالم في الشرق األوسط.

هناك الرئاسة المشتركة "المختصة" الفرنسية 
"لالتحاد من أجل المتوسط" التي تستمر، في 

الواليات الدورية النصف السنوية والرئاسة 
الدائمة لالتحاد األوروبي )التي تتزامن مع 
رئاسة المجلس والتمثيل السامي ورئاسة 

المفوضية(

وباإلضافة لهذا الشرط المسبق، اآلن وفي الوقت الذي تضع 
نحو  التقدم  يجب  برشلونة  في  أسسها  العامة  األمانة  فيه 
نفسه  التنظيمي  الهيكل  حول  المهمة  النقاط  بعض  توضيح 
جوانب  على  تؤثر  والتي  المتوسط"  أجل  من  "لالتحاد 

مختلفة.

ما هي أهم أهداف "االتحاد من أجل المتوسط"؟

لقد قيل أكثر من مرة في باريس ومرسيليا، إرضاء لرغبة 
ملحة عبرت عنها جميع البعثات أن األهداف الكبرى "لالتحاد 
من أجل المتوسط" هي نفسها أهداف "عملية برشلونة" التي 
التجربة  على  باالعتماد  الجديدة  المرحلة  لبناء  أسست 
المتراكمة. ولكننا لن نكون موضوعيين إن قلنا أن األهداف 
الكبرى هي نفسها أهداف "عملية برشلونة"، ثم نتبنى فيما 
بعد الئحة من المشاريع العملية ذات الطابع االقتصادي في 
األساس، والتي تهمش المواضيع الكبرى للمحورين األول 
والثالث من مسار برشلونة. بل إن المحور الثاني هو اآلخر 
العملية  المشاريع  على  الكبير  التركيز  وراء  ينجرف  قد 

وإهمال السياسات والمؤسسات االقتصادية.
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على مستوى المحور األول المتمثل في خلق منطقة سالم   ▪
واستقرار، نحتاج اآلن كما في السابق لموقف أكثر قوة 
بخصوص  المتوسط"  أجل  من  "االتحاد  طرف  من 
يجب  الوقت  نفس  األوسط، وفي  الشرق  في  الصراع 
تفادي أن يكون االهتمام المتزايد "بالمشاريع الكبرى" 
العملية والمفيدة على حساب شرط الديمقراطية والحاجة 
أو  سياسية  أو  اقتصادية  كانت  سواء  لإلصالحات 

اجتماعية.

وفيما يخص المحور الثاني الكبير المتمثل في خلق منطقة   ▪
تقدم مشترك، لدينا اآلن في "االتحاد من أجل المتوسط" 
بعض المشاريع المهمة التي يجب تنفيذها. إال أنه رغم 
في  لالندماج  الكبرى  األهداف  إغفال  عدم  يجب  ذلك 
المنطقة، وفي مقدمتها االندماج االقتصادي عن طريق 
المتعددة  األورومتوسطية  الحرة  التجارة  منطقة 

األطراف.

أما المحور الثالث، وبعد كل ما عايشناه منذ 2001 يجب   ▪
أال ننسى أننا اليوم في حاجة أكثر من أي وقت مضى 
فالمشاريع  اآلخر.  الثقافات ومعرفة وفهم  بين  للحوار 
الست الكبرى "لالتحاد من أجل المتوسط" لم تأت على 
السادس  المشروع  باستثناء  الثالث  الجانب  هذا  ذكر 
من  ويبقى  العلمي.  والبحث  العالي  بالتعليم  المتعلق 
الثالث  الضروري العودة إلى إعطاء مشاريع المحور 
األولوية الضرورية من أجل تقارب وتحديث، ليس فقط 
االقتصادات ولكن على الخصوص األفكار والمجتمعات 
المتوسطية، بالحرص أكثر على التسامح واالنفتاح في 

بلدان الشمال أيضا.

مؤسسات واختصاصات "االتحاد من أجل المتوسط"

يجب كذلك اإلسراع قدر اإلمكان في توضيح بعض المواضيع 
المتعلقة بالمؤسسات. وفي أولها مسألة الرئاسة المشتركة. 
اآلن من الجانب الشمالي هناك الرئاسة المشتركة "المختصة" 
في  تستمر،  التي  المتوسط"  أجل  من  "لالتحاد  الفرنسية 
الواليات الدورية النصف السنوية والرئاسة الدائمة لالتحاد 
األوروبي )التي تتزامن مع رئاسة المجلس والتمثيل السامي 
ورئاسة المفوضية(. ومن جانب دول الجنوب من الالزم أن 
تجد الرئاسة المشتركة طريقة للعمل بحس مشترك لصالح 
"االتحاد من أجل المتوسط". سيكون ضروريا كذلك إيجاد 
رئاسة مشتركة جديدة تمثل دول الجنوب لتفادي أن تعوض 
أجل  من  "االتحاد  إلى  بذلك  وتنقل  بنفسها  نفسها  مصر 
خالفة  في  وتتمثل  الداخلية  سياستها  من  تقاليد  المتوسط" 

الشخص لنفسه.
العامة، كحلقة أساسية في "االتحاد  أما فيما يخص األمانة 
من أجل المتوسط"، فيجب أن تكمل هيكلته المؤسساتية وأن 

تكون لها ميزانية تتصرف فيها وتتفادى أن يصبح تسييرها 
األمناء  وأن  وخصوصا  الحكومات،  حولها  تتفق  مسألة 
وأن  حكوماتهم  من طرف  تعيينهم  تم  المساعدين  العامين 
جميع الموظفين سيكونون في بادئ األمر باقتراح أو تزكية، 
أجورهم من  يتقاضون عنها  بمهمة  مكلفين  بذلك  فيكونون 
لألمانة  أريد  إذا  تجاوزها  يجب  وضعية  إنها  حكوماتهم. 
بالشكل  تعمال  أن  المتوسط"  أجل  من  و"لالتحاد  العامة 
أكثر  لتوضيح  حاجة  هناك  كذلك  المستقبل.  في  المناسب 
حول مجال االختصاصات. ففي مسار برشلونة في نسخته 
واحدة  سياسة  لوجود  واضحة  المواضيع  كانت  األصلية 
أورومتوسطية. اآلن لدينا "سياسة الجوار األوروبية" فيما 
المتعددة  البرامج  فإن  المبدأ  وفي  الثنائية.  البرامج  يخص 
األطراف هي من اختصاص "االتحاد من أجل المتوسط". 
المحددة.  الكبرى  الست مشاريع  لديها  واألمانة من جهتها 
ولكن يجب توضيح كيفية تسيير البقية. وستواصل المفوضية 
تدبير بقية البرامج المتعددة األطراف الواقعة تحت تصرفها 
وتضمها لخطة العمل الجهوية المتوسطية "لسياسة الجوار 
األوروبية". رغم ذلك يبدو أن مواضيع أخرى ستبرز في 
تحديد وتحضير  األمانة من حيث  به  تتكلف  الذي  المجال 
لدراستها والمصادقة عليها،  بغية عرضها  مشاريع جديدة 
السامين  الموظفين  لجنة  طرف  من  األمر،  لزم  إن 
والمؤتمرات الوزارية والقمم. هل ستخص المفوضية األمانة 
باألساس من  برسم وتنفيذ برامج متعددة األطراف ممولة 

المفوضية؟ طرف 

إن "االتحاد من أجل المتوسط" مشروع طموح 
جدا ولذلك فهو معقد جدا، مشروع تكون فيه 
األخطار على نفس الدرجة من الفرص. إن 
النجاح في التعامل مع المواضيع المطروحة 
في هذه المرحلة التأسيسية سيرهن فرصه 

المستقبلية

العالقات  في  التمعن  أيضا  يقتضي  التمويل  موضوع  إن 
العامة  المفوضية واألمانة  التي يجب أن تكون بين  الدقيقة 
العامة.  واألمانة  لالستثمار  األوروبي  البنك  بين  وكذلك 
وكيف  فيها،  التعاون  يمكن  التي  المشاريع  هي  ما  ولكن، 
شركاء  مع  التعاون  سيكون  كيف  األدوار؟  توزيع  سيتم 
آخرين من داخل االتحاد األوروبي ومع دول أو مؤسسات 
دولية أخرى؟ وبما أن هذه المشاريع سترى النور في دولة 
أو أخرى، ما العالقة التي ستربط بين مشاريع )ومؤسسات 
الجوار  وسياسة  المتوسط  أجل  من  االتحاد  وميزانيات( 

األوروبية؟
وفي األخير، هل القمم المنعقدة والمؤتمرات الوزارية لقاءات 
تحسب "لالتحاد من أجل المتوسط"؟ أم هي قمم أورومتوسطية 
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تتضمن "سياسة الجوار األوروبية" كما كان الشأن في "عملية 
القرارات  وتتخذ  تدرس  أنها  حيث  الكالسيكية،  برشلونة" 
السياسية حول كثير من المواضيع التي يجب تناولها في إطار 
سياسة الجوار؟ لقد رأينا كيف أنه من الواجب على الرئاستين 
المشتركتين أن ترأسا "االتحاد من أجل المتوسط" من منظور 
أيضا  وسيكون  الوطنية.  وليس مصالحها  االتحاد  مصلحة 
وضروريا جدا أن تتحمل المفوضية األوروبية بشكل حقيقي 
المتوسط"، سواء كان  مسؤولية مشاريع "االتحاد من أجل 
سيرتها مباشرة أم أوكلت تسييرها لألمانة العامة "لالتحاد من 

أجل المتوسط".
إن "االتحاد من أجل المتوسط" مشروع طموح جدا ولذلك 
نفس  على  األخطار  فيه  تكون  مشروع  جدا،  معقد  فهو 
المواضيع  التعامل مع  النجاح في  الفرص. إن  الدرجة من 
فرصه  سيرهن  التأسيسية  المرحلة  هذه  في  المطروحة 

المستقبلية.
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 مدير 
السياسية واالستراتيجية،  للدراسات   مركز األهرام 

القاهرة

 ،)UfM( بعد عامين من إطالق االتحاد من أجل المتوسط
ال يزال المشروع اليورو متوسطي بعيًدا عن التأثير. ومع 
ذلك، ينبغي أال يكون هذا مفاجئا بالنظر إلى السجل السابق 
برشلونة. وعلى  مسار  أعني  المتوسط،  أجل  من  لالتحاد 
على  قادًرا  المتوسط  أجل  من  االتحاد  زال  فما  يبدو،  ما 
تحدي الرؤى الكبرى للنزعة اإلقليمية. كان هذا هو الحال 
أجل  من  االتحاد  مع  مستمر  وهو  برشلونة  مسار  مع 
المتوسط. تعتبر األسباب الخاصة بالسجل الضعيف لالتحاد 
من أجل المتوسط )UfM( متعددة. ومع ذلك، فإنه الصراع 
للفشل  مباشًرا وفورًيا  سبًبا  كان  الذي  اإلسرائيلي  العربي 
العربي  للصراع  السلبي  األثر  ويشهد  الحالتين.  كلتا  في 
اإلسرائيلي على التكامل اإلقليمي في منطقة البحر األبيض 
اآلن حياة  تملك حتى  المنطقة ال  أن  المتوسط على حقيقة 
مستقلة خاصة بها من الديناميكيات اإلقليمية األخرى. إنه 
البحر  في  للتكامل  المؤيدة  القوى  أن  على  أيًضا  يدل 
والطاقة  الدافعة  القوة  بناء  من  بعد  تتمكن  لم  المتوسط 
المتوسط ضد  األبيض  البحر  في  التكامل  لحمل  الكافيتين 
التكامل  مستقبل  إن  القول  ويمكننا  معادية.  إقليمية  قوى 
لعربي  ا الصراع  مستمر  بشكل  سيحدده  لمتوسطي  ا
وإسرائيل  العرب  بين  الصراع  يعد  حيث  اإلسرائيلي، 
المتوسطي.  التكامل  المباشر والفوري لفشل  السبب  بمثابة 
ومع ذلك، تكمن األسباب العميقة في أمرين آخرين. أواًل، 
هناك سياسات لالتحاد األوروبي ال تسمح بالتنمية السليمة 
السياسة  ديناميكيات  هناك  ثانًيا،  المتوسطية.  للسياسة 
جراء  من  كبيرة  بصورة  تتشكل  بدورها  والتي  العربية، 
الصراع العربي اإلسرائيلي. وهذا ينطبق على االتحاد من 
على  قبل  من  ينطبق  كان  كما  تماًما،  اآلن  المتوسط  أجل 

برشلونة.  مسار 

المتوسطي سياسة االتحاد األوروبي 

هو  المتوسط  األبيض  البحر  تكامل  أن  من  الرغم  على 
البحر  وبلدان  األوروبي  االتحاد  بين  مشترك  مشروع 
دائًما زمام  اتخذ االتحاد األوروبي  فقد  المتوسط،  األبيض 
األبيض  البحر  في  التكامل  سياسات  في صياغة  المبادرة 
المتوسطي،  االتحاد األوروبي  المتوسط. وتعرض سياسة 
التي تجسدت أواًل في مسار برشلونة وثانًيا في االتحاد من 

أجل المتوسط، عدًدا من الخصائص، كما يلي: 
األوروبي،  لالتحاد  المتوسطية  السياسة  تعتمد  التبعية   .1
أوروبا  في  األوروبية  السياسة  على  كبير،  حد  إلى 
إلى  تستند  أصلية  سياسة  كونها  من  أكثر  الشرقية، 
لح  للمصا لمتوسط  ا األبيض  لبحر  ا منطقة  أهمية 
األوروبية. لقد عمل تفكك الكتلة السوفيتية في أواخر 
الشرق  إلى  األوروبي  االتحاد  وتوسيع  التسعينات، 
اعتماد  إلى  أدت  ديناميكيات  إيجاد  إلى  أعقبه،  الذي 
سياسة التكامل المتوسطي. وبعد سنوات قليلة، عندما 
الستيعاب  الجديدة  الجوار  سياسة  أوروبا  وضعت 
االتحاد  في  األعضاء  غير  الشرقية  أوروبا  بلدان 
األوروبي، امتدت السياسة نفسها إلى البحر المتوسط. 
مسعى  أول  المتوسط  أجل  من  االتحاد  يكون  وربما 
متوسطي لالتحاد األوروبي غير مستوحى من سياسة 
الشرقية. ومع ذلك، ال  أوروبا  االتحاد األوروبي في 
لهذا  السليم  التنفيذ  تعوق  أخرى  عوامل  هناك  تزال 

المتوسطي.  المشروع 

لتشمل  األوروبي  االتحاد  سياسة  تصميم  تم  الشمول   .2
جميع بلدان حوض البحر األبيض المتوسط. ومع ذلك، 
هناك انقسام عميق بين المناطق الفرعية المميزة للبحر 
في  األوروبية  السياسة  فشلت  التي  المتوسط  األبيض 
تالئم  واحدة  "سياسة  منهج  تسبب  ولقد  اعتبارها. 
)برنامج  هياكل  داخل  كبير  تغاير  في  الجميع" 
التي أعاقت  الشراكة األورو‒ متوسطية،  األوروميد( 

بأكمله.  التكامل  بالتالي مشروع 

االتحاد من أجل المتوسط

الدول العربية واالتحاد من أجل المتوسط
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التي طورها  المتوسطية  الهياكل  تعتبر  االصطناعية:   .3
االتحاد األوروبي، إلى حد ما، بعيدة عن الواقع ويمثل 
مستقبلية  متكاملة  كمنطقة  المتوسط  األبيض  البحر 
األبيض  البحر  واقعة.  حقيقة  من  أكثر  فكرًيا  هيكاًل 
من  مميزة  منطقة  وليس  جغرافي  واقع  هو  المتوسط 
وجهة نظر سياسية. وقد سعت هياكل االتحاد األوروبي 
المتوالية إلى التكامل بين رفقاء القاع الغرباء، في حين 
عن  المتوسط  األبيض  البحر  بلدان  بعض  فصلت 
على  خاصة  بصفة  ينطبق  وهذا  الطبيعيين.  شركائها 
بلدان المشرق العربي، التي انفصلت عن دول الخليج 
والسياسية  االقتصادية  االرتباطات  رغم  العربية 

بينها1. فيما  العميقة  والثقافية 

التي  المتوسطية  الهياكل  تسمح  ال  االتساق:  انعدام   .4
طورها االتحاد األوروبي لالتحاد األوروبي باالستفادة 
البحر األبيض  المتميز في منطقة  الكاملة من وضعها 
والسياسات  اإلصالحات  تحقيق  أجل  من  المتوسط 
الالزمة. كما أنها ال تسمح بوجود الهياكل المماثلة التي 
على  المتوسط  األبيض  البحر  بلدان  تشجيع  بإمكانها 
متوسطية  منطقة  إنشاء  أجل  من  التعاون  من  مزيد 

متكاملة. 

وتم تطوير االتحاد من أجل المتوسط لمعالجة أوجه القصور 
من  الجديد  الهيكل  يعاني  ذلك،  ومع  برشلونة.  مسار  في 
الهيكل  سابق  وقت  في  واجهت  التي  المشاكل  من  العديد 

المتوسطي. 

التكامل المتوسطي من وجهات نظر عربية

تقول الورقة إنه ليس هناك سياسة عربية متوسطية. يتشكل 
من  العربية  النظر  وجهات  من  المتوسط  األبيض  البحر 
البلدان  توجد  شيء،  أي  قبل  البلدان.  تكتالت  من  عدد 
قوتها  إلى  نظًرا  مهمة  تعتبر  التي  الجنوبية،  األوروبية 
في  أيًضا  أنها  بيد  فردية،  والسياسية بصورة  االقتصادية 
كتلة  أكبر  األوروبي،  االتحاد  في  أعضاء  األول  المقام 
اقتصادية في العالم. ثانًيا، هناك البلدان العربية المتوسطية، 
التي ينظر إليها على أنها عربية أكثر من كونها متوسطية، 
خالل  من  العربية  الدول  بين  السياسات  تُحكم  حيث 

بأي نوع  تأثر  أو  بها وليس بوساطة  الخاصة  ديناميكياتها 
هناك  وأخيًرا،  المتوسط.  األبيض  البحر  ديناميكيات  من 
بالنسبة  هامشية  أهمية  لها سوى  ليس  التي  البلقان،  بلدان 
تفتيت  يسمح  ال  العربية.  البلدان  كل،  يكن  لم  إن  لمعظم، 
البلدان  المجموعات من  بين هذه  المتوسط  األبيض  البحر 
من  الرغم  على  شاملة.  عربية  متوسطية  سياسة  بتطوير 
هوية  بوجود  قالوا  قد  البارزين  العرب  المفكرين  أن 
في  الهوية  نقاش  حلقة  بالضرورة  يمثل  وهذا  متوسطية، 
إلضفاء  المحدثين  بعض  سعى  حيث  العربي،  لم  لعا ا
في  الهوية  مناقشة  في  مجتمعاتهم.  تغريب  على  الشرعية 
العالم العربي، كانت منطقة البحر األبيض المتوسط بمثابة 
متأصاًل  هيكاًل  كونه  عن  الغرب  تجاه  قبواًل  أكثر  التفاف 

نفسه.  تلقاء  من 

البحر  منطقة  في  العربية  المصلحة  تتمثل 
المتوسط في كونها أداة لمصالح هذه الدول 

في االتحاد األوروبي أكثر من كونها 
المتوسط  البحر األبيض  مصلحة في وضع 

في حد ذاته، بغض النظر عن أي اعتبارات 
أخرى

ليس هناك سياسة )سياسات( عربية متوسطية؛ وهناك، مع 
تتمثل  االتحاد األوروبي.  ذلك، سياسات عربية في مقابل 
المصلحة العربية في منطقة البحر المتوسط في كونها أداة 
أكثر من كونها  الدول في االتحاد األوروبي  لمصالح هذه 
ذاته،  في حد  المتوسط  األبيض  البحر  في وضع  مصلحة 

بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى2.
في  التنمية  لتعزيز  المتوسطي فرصة عظيمة  التكامل  يعد 
العربية، بصفة  الحكومات  فإن  ذلك،  العربي. ومع  العالم 
عامة، ليست مستعدة بعد إلعادة هيكلة سياساتها االقتصادية 
بحيث تتمكن من جني ثمار التكامل اإلقليمي3. وال يقتصر 
السياسة  العربي على  العالم  القدرة على االندماج في  عدم 
العربية في منطقة البحر األبيض المتوسط. ال يمكن للبلدان 
للبلدان  بالنسبة  األمر  ونفس  بينها،  فيما  االندماج  العربية 
ذات  الدول  بين  التكامل  المرجح  المتوسطية. من  العربية 
اآلراء المتشابهة، كما تدل على ذلك كتلة أغادير. لكن من 
الدول  جميع  ليشمل  التكامل  هذا  يمتد  أن  المحتمل  غير 

 Edward Burke, Ana echAgüe and Richard youngs, “Why the European Union Needs a Broader Middle East Policy,” in Roberto Aliboni, 1

 ed., The Mediterranean: Opportunities to Develop EU-GCC Relations? Rome: Istituto Affari Internazionali, English Series, No. 18, June
.2010

 Bahgat korAny :2 ال تحظى منطقة البحر المتوسط بشخصية عالية في سياسات أي دولة عربية. يمكن أن نرى هذا بوضوح في اثنين من أهم التكتالت في السياسات الخارجية للدول العربية

and Ali E. Hillal dessouki, eds., The Foreign Policies of Arab States: The Challenge of Globalization, Cairo: AUC Press, 2008; and Ray-
 mond A. hinneBusch and Anoushiravan ehteshAMi, eds., The Foreign Policies of Middle East States, Colorado: Lynne Reinner Publishers

.Inc, 2002
.Bessma MAMAni, “The EU, the Middle East and Regional Integration,” World Economics, Vol. 8, No. 1., Jan.-March 2007 3
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العربية المتوسطية على المدى القصير. بعد خمس سنوات 
البلدان  على  مقصوًرا  أغادير  اتفاق  يزال  ال  بدايته،  من 
المغرب وتونس ومصر واألردن4. ومع  األربعة، وهي: 
المتوسط  البحر  العربية في منطقة  المصلحة  ذلك ستستمر 
طالما أنها تخدم أهداف سياسات االتحاد األوروبي، وطالما 
البحر  منطقة  في  بمصلحة  يحتفظ  األوروبي  االتحاد  أن 
المتوسط هو في جوهره  األبيض  البحر  تكامل  المتوسط. 
المقام  فيه مصممة في  العربية  مسعى أوروبي والمصلحة 
ومع  األوروبي.  االتحاد  في  شركائها  السترضاء  األول 

ذلك، ال يعد هذا وضًعا عربًيا فريًدا. 

ليس هناك سياسة )سياسات( عربية 
متوسطية؛ وهناك، مع ذلك، سياسات عربية 
في مقابل االتحاد األوروبي. تتمثل المصلحة 
العربية في منطقة البحر المتوسط في كونها 

أداة لمصالح هذه الدول في االتحاد األوروبي 
أكثر من كونها مصلحة في وضع البحر 

األبيض المتوسط في حد ذاته، بغض النظر 
عن أي اعتبارات أخرى

البحر  منطقة  تجاه  العربية  المواقف  تختلف  أال  ينبغي 
البلدان  مواقف  عن  الصدد  هذا  في  المتوسط   األبيض 
وهي  المتوسطية،  غير  األوروبي  االتحاد  في  األخرى 
منطقة البلقان. وبعبارة أخرى، ال يحتل التكامل في منطقة 
الكتل  من  أي  سياسات  في  أساسية  مكانة  المتوسط  البحر 
االتحاد  المتوسط غير  األبيض  البحر  منطقة  في  األخرى 
في  المتوسطية هي  العربية  السياسة  أن  األوروبي. حيث 
التكامل  في  األوروبي  لالتحاد  مصلحة  بمثابة  األساس 
المتوسطي، فمن المرجح أن يتسبب تراجع مصلحة االتحاد 
وجود  إلى  المتوسط  األبيض  البحر  منطقة  في  األوروبي 
االتحاد  على  يتعين  لذا،  العربي.  العالم  في  مماثل  اتجاه 
البحر  منطقة  في  االهتمام  عدم  إظهار  تجنب  األوروبي 
األبيض المتوسط، على األقل من أجل الحفاظ على التكامل 

المتوسطي في جدول األعمال العربي. 

األهداف العربية في منطقة البحر المتوسط

في  المتوسط  األبيض  للبحر  الثانوي  الوضع  يعني  ال 
السياسة الخارجية للدول العربية أن تفتقد هذه األخيرة إلى 

تحتاج  المتوسط.  األبيض  البحر  في  بأكملها  المصلحة 
المتوسط  األبيض  البحر  منطقة  إلى  العربية  الحكومات 
كمقر إضافي متعدد األطراف لتعزيز فرص الحصول على 
وتقديم  واألسواق،  المباشرة،  األوروبية  االستثمارات 
أنه  العمالة. على  لفائض  والتقنية ومنافذ  المالية  المساعدة 
يمكن إرجاع المصلحة العربية المحدودة في منطقة البحر 
األبيض المتوسط، إلى حقيقة أن القيمة المضافة لمثل هذه 
حقيقة  وإلى  ضئيلة،  تزال  ال  األطراف  متعددة  األطر 
ودول  األوروبي  االتحاد  بين  الثنائية  العالقات  استمرار 
فعالية  أكثر  أن تكون  الفردية في  المتوسط  البحر األبيض 
الدول  ترغب  ذلك  ومع  البلدان.  هذه  مصالح  خدمة  في 
المتوسط  األبيض  البحر  منطقة  على  الحفاظ  في  العربية 
المتوسطية،  األطر  وتمثل  أوروبا.  مع  للعالقات  كإطار 
سواء كانت مسار برشلونة أو االتحاد من أجل المتوسط، 
المتوسط  البحر  في  األوروبي  االتحاد  لمصلحة  مظاهر 
إلى خفض  النظر  لها. وسيتم  المشكلة  بلدانه  كمنطقة وفي 
على  كعالمة  تماًما  عليها  القضاء  أو  األطر  هذه  مستوى 
وجود تراجع في التزام االتحاد األوروبي بالمنطقة، والذي، 
من وجهة نظر الدول العربية، ال ينبغي السماح به. بمجرد 
لتعكس  المتوسط  البحر األبيض  إنشاء إطار شامل لمنطقة 
المنطقة،  مستوى عالًيا من مصلحة االتحاد األوروبي في 
في  األوروبي  االتحاد  بتراجع مصلحة  إنهاءه سيومأ  فإن 
المنطقة، وهو تطور ال تود البلدان العربية أن تراه. ويمكن 
رؤية المصلحة العربية في تأمين انخراط االتحاد األوروبي 
بها  أدلى  التي  الحجج  في  المتوسط  البحر  منطقة  في 
مسؤولون عرب، وخاصة من شمال أفريقيا، الذين دافعوا 
أُجريت  عندما   )EMP( األورومتوسطية  الشراكة  عن 
مداوالت عن االقتراح الفرنسي لالتحاد المتوسطي5. حيث 
باعتباره عالمة  الفرنسي  تفسير االقتراح  إلى  العرب  مال 
على االستياء األوروبي من منطقة البحر األبيض المتوسط، 
يعني  ال  ذلك  ومع  مقاومته.  على  مصممون  تطور  وهو 
استخدام  المتوسط  األبيض  البحر  إطار عمل  الحفاظ على 
به  االحتفاظ  تم  بل  إمكاناته،  أقصى  إلى  اإلطار  هذا  مثل 
لخدمة مهام معينة. وتعتبر المهام السياسية والرمزية هامة 
األبيض  البحر  منطقة  إطار  إن  الصدد.  هذا  في  جًدا 
المتوسط دليل على أهمية المنطقة وبلدانها. وهو يدل على 
حقيقة أن هذه الدول ليست هامشية، بغض النظر عن مدى 
فعاليته ونجاحه في تحقيق الرخاء والديمقراطية. لم ترحب 
بالمحاولة  كبير  حد  إلى  المتوسطية،  العربية  لبلدان  ا
على  للضغط  المتوسطي  اإلطار  الستخدام  األوروبية 
واالقتصادي  لسياسي  ا لإلصالح  لعربية  ا الحكومات 
في  العربية  الحكومات  ترغب  ال  ذلك،  ومع  التضامني. 

.Steffen Wippel, The Agadir Agreement and Open Regionalism. EuroMesco Paper No. 45. Lisbon: EuroMesco, 2005 4

 Ahmed driss, “North-African Perspectives,” in Roberto Aliboni et. al., Putting the Mediterranean Union in Perspective, EuroMesco Paper 5

.No. 45. Lisbon: EuroMesco, 2008
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ذلك على  يفسر  أن  يمكن  المتوسطي، حيث  اإلطار  ذبول 
أنه إصالح علني في العالم العربي باعتباره حالة ميؤوس 
لتعبئة موارد  بمثابة وسيلة  المتوسطي  يعتبر اإلطار  منها. 
التنمية  احتياجات  لمعالجة  ماسة  بصورة  مطلوبة  إضافية 
يعد  الجنوبية. ومع ذلك  المتوسطية  البلدان  واإلصالح في 
مبدأ الشروط مصدر قلق رئيسي في الجنوب بهذا المعنى، 
قامت  ولقد  هزيمته.  العربية  الحكومات  بمقدور  والذي 
األوروبي  االتحاد  محاوالت  بإحباط  العربية  الحكومات 
بدمج الروابط والشروط، السيما الشروط السلبية في مسار 
إلى  التحرك من مسار برشلونة  الواقع، يعد  برشلونة. في 
االتحاد من أجل المتوسط خطوة نحو إطار متوسطي يفتقر 
وهو شهادة  والشروط،  الروابط  من  كبير  مكون  أي  إلى 
البحر  إطار  تشكيل  نحو  العربية  السياسات  فعالية  على 
المتوسط وسياسة االتحاد األوروبي في هذا الصدد. يوفر 
بمنتدى حيث  العربية  الحكومات  أيًضا  المتوسطي  اإلطار 
يمكنهم فيه إثارة اهتماماتهم السياسية. حيث يتيح للحكومات 
العربية التعبير عن وجهات نظرهم فيما يتعلق بالنزاع مع 
إسرائيل، وهي القضية األولى في جدول األعمال السياسي 

العربي. 

البحر  العربية إلى منطقة  تحتاج الحكومات 
األبيض المتوسط كمقر إضافي متعدد 
األطراف لتعزيز فرص الحصول على 

االستثمارات األوروبية المباشرة، واألسواق، 
المالية والتقنية ومنافذ  المساعدة  وتقديم 

العمالة لفائض 

فيما  العربية  الحكومات  أمام  المحدودة  الخيارات  باعتبار 
الدبلوماسية  تكتسب  اإلسرائيلي،  العربي  بالصراع  يتعلق 
للحكومات  المتوسطية  األطر  تقدم  حيث  كبيرة،  أهمية 
مسموًعا  لجعل صوتهم  إضافية  دبلوماسية  ساحة  العربية 
والضغط على كل من إسرائيل والمجتمع الدولي في مراعاة 
البحر  أطر  تصميم  تم  فقد  وباختصار،  العربية.  المطالب 
التحديات الجديدة، أو لمواجهة  المتوسط لمواجهة  األبيض 
أي  القديمة من خالل وسائل وسياسات جديدة،  التحديات 
الحكومات  فإن  ذلك،  ومع  اإلقليمي.  التكامل  سياسات 
العربية، التي ال تزال عموًما متشابكة في مجال الصراعات 
األطر  استخدام  إلى  تميل  التقليدية،  والسياسية  األمنية 
باستخدام  ومعظمها  قديمة،  أهداف  لتحقيق  المتوسطية 
والعربي  األوروبي  المنطق  يعد  وبالتالي،  قديمة.  وسائل 
المتضارب من بين أهم األسباب التي أبقت هذه األطر دون 

التسعينات.  بدايتها في منتصف  المستوى منذ 

المتوسط البحر  العربية في منطقة  االستراتيجية 

المتوسطية  العربية  السياسة  مناقشة  تحجب  أال  ينبغي 
البلدان  تطبقها  التي  واالستراتيجيات  السياسات  مختلف 
العربية المختلفة. وينبغي أال يعوق التعميم حول السياسات 
الدول  سياسات  بين  االختالفات  فهم  على  قدرتنا  العربية 
من  أنواع  ثالثة  بين  التمييز  ويمكن  المختلفة.  العربية 
السياسات المتوسطية التي تبنتها الدول العربية: السياسات 
النموذج  المغرب  وتقدم  والموازنة.  والمترددة  المتعاونة 
المثالي لدولة متعاونة. وتعد سوريا النموذج المثالي للدولة 
للدولة  المثالي  النموذج  تمثل  المترددة، في حين أن مصر 
واألردن  تونس  المتعاونة  الدول  فئة  تتضمن  الموازنة. 
من  جزًءا  وليبيا  الجزائر  تعتبر  المغرب.  إلى  باإلضافة 
على  نطلق  أن  يمكن  بينما  المترددة،  الدول  من  مجموعة 
لبنان دولة موازنة. الدول المتعاونة هي الدول التي شرعت 
في السياسات التنموية التي تلعب فيها العالقات مع االتحاد 
المتوقع  البلدان، من  لهذه  بالنسبة  األوروبي دوًرا رئيسًيا. 
أن يخدم توطيد العالقات مع االتحاد األوروبي بأي شكل، 
وطريقة سياساتها الوطنية، وبخاصة مصالحها االقتصادية. 
البلدان األكثر  المترددة، هي  البلدان  الصعيد اآلخر،  على 
قلًقا بشأن األمن والشرعية وتسعى نحو مزيد من السياسة 

المتشددة.  التقليدية  الوطنية  الخارجية 

ينبغي أال تختلف المواقف العربية تجاه 
منطقة البحر األبيض المتوسط في هذا 
الصدد عن مواقف البلدان األخرى في 

االتحاد األوروبي غير المتوسطية، وهي 
منطقة البلقان. وبعبارة أخرى، ال يحتل 

المتوسط مكانة  البحر  التكامل في منطقة 
أساسية في سياسات أي من الكتل األخرى 

في منطقة البحر األبيض المتوسط غير 
االتحاد األوروبي

فعلى  أولوية.  ذا  البلدان  لهذه  اإلقليمي  التكامل  وليس 
له  لهم  بالنسبة  اإلقليمي  التكامل  أن  األرجح  من  العكس، 
الملموسة. وقد أعربت الجهات  آثار سلبية على مصالحها 
الدول  فئة  جانب  من  رسمية  غير  أو  رسمية  الفاعلة، 
أجل  من  االتحاد  حول  الشكوك  معظم  عن  المترددة، 
قمة  في  المشاركة  في  مترددة  الجزائر  وكانت  المتوسط. 
تغير مسارها حتى  األولى ولم  المتوسط  أجل  االتحاد من 
أيام قليلة قبل انعقاد القمة6. من ناحية أخرى، قاطعت ليبيا 
قمة باريس تماًما ووصف الزعيم الليبي معمر القذافي في 

.Al-Jazeera Highlights Moroccan and Algerian Positions on Mediterranean Union.” BBC Monitoring Middle East, 13 July 2008” 6
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وقت الحق االتحاد من أجل المتوسط بأنه "مشروع خطير 
أهداف  إلى  تسعى  دول  هي  الموازنة  الدول  للغاية7." 
متعددة يصعب تحديدها من حيث األولوية. هذه هي الدول 
واألمنية.  االقتصادية  باالحتياجات  القدر  بنفس  المهتمة 
نظرا لالعتبارات الجغرافية واالستراتيجية، شاركت مصر 

العربي اإلسرائيلي.  النزاع  بشدة في 

بغض النظر عن مختلف االستراتيجيات التي 
فإن  المختلفة،  العربية  الحكومات  تطبقها 

لتأثيرات  العربية تخضع  البلدان  جميع 
الصراع العربي اإلسرائيلي. حتى في المغرب 
العربي، حيث الشعور بالتأثير أقل بكثير، ال 

تسمح قوة القوى فوق الوطنية للثقافة 
والفكر والهوية، المؤثرة في العالم العربي، 

لبلدان المغرب العربي بتجاهل تأثير الصراع 
العربي اإلسرائيلي

من ناحية أخرى، ال تقل التنمية االقتصادية أهمية بالنسبة 
المتزايدين  سكانها  طلبات  تلبية  من  تتمكن  حتى  لمصر 
والذين يتم تسييسهم تدريجًيا. ويواجه لبنان، من جانبه، ما 
الرفاهية  تعتمد  أمنية وجودية.  بأنه مخاوف  يمكن وصفه 

الخارجية  ته  عالقا على  بشدة  لبنان  في  االقتصادية 
والتطورات المتصلة باألمن. فبداًل من اتباع االستراتيجيات 
المجاالت  بتعظيم مكاسبه في  له  التي من شأنها أن تسمح 
متوازنة  استراتيجيات  يطبق  فإنه  االقتصادية،  أو  األمنية 
يمثل  شيء.  كل  من  القليل  على  الحصول  يمكنه  حيث 
الهدف  المكاسب  قدر من  أقصى  بداًل من  األمثل  التوازن 
الذي تسعى إليه البلدان الموازنة. وتلعب البلدان الموازنة، 
البلدان  بين  الفجوة  سد  في  هاًما  دوًرا  مصر،  والسيما 
وقع  أن  المصادفة  قبيل  من  فليس  والمترددة.  المتعاونة 
باعتبارها  الرئيسية،  الموازنة  القوة  االختيار على مصر، 
دون  المتوسط  أجل  من  لالتحاد  األول  المشترك  الرئيس 
تشعر  العربية  الدول  جميع  أن  يعني  ال  وهذا  اعتراض. 
لمصر.  المشتركة  الرئاسة  بالكامل من خالل  ممثلة  بأنها 
"ممثلة  بأنها  تشعر  البلدان  جميع  أن  بالتأكيد  يعني  ولكنه 
النظر عن مختلف االستراتيجيات  الكفاية". بغض  فيه  بما 
التي تطبقها الحكومات العربية المختلفة، فإن جميع البلدان 
العربية تخضع لتأثيرات الصراع العربي اإلسرائيلي. حتى 
بالتأثير أقل بكثير، ال  العربي، حيث الشعور  المغرب  في 
والهوية،  والفكر  للثقافة  الوطنية  فوق  القوى  قوة  تسمح 
المؤثرة في العالم العربي، لبلدان المغرب العربي بتجاهل 
تأثير الصراع العربي اإلسرائيلي. ومن المرجح أن يكون 
شامل،  متوسطي  إطار  أي  في  المهيمنة  الديناميكية  هذا 

استثناًء.  ليست  المتوسط  واالتحاد من أجل 

.Libyan Leader Addresses Arab Writers, Warns against Union for Mediterranean.” BBC Monitoring Middle East, 22 October 2009” 7
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سياسات االندماج األورومتوسطية: منطقة التجارة الحرة األورومتوسطية )2010) 

 االندماج االقتصادي في البحر األبيض المتوسط: 
ما وراء منطقة التجارة الحرة 2010 

)Iván Martín( إيبان مارتين
 ،)ICEI( الدولية للدراسات   معهد كومبلوتنسي 

مدريد

التي  المشاريع  والتركيز على  السياسية  االضطرابات  إن 
من  كثير  في  تنسينا  المتوسط"  أجل  من  "االتحاد  أدخلها 
األحيان أن المشروع األورومتوسطي هو في األصل، وقبل 
أي شيء آخر، مشروع بناء فضاء اقتصادي متكامل، يعتمد 
والمالية، على  االقتصادية  المساعدة  إلى جانب  باألساس، 
 (EMFTA( "إنشاء "منطقة أورومتوسطية للتجارة الحرة
الوقت  2007(. يبدو أن   ،Martín) 2010 بحلول عام 
األخيرة. عالوة  هذه  آلفاق  وتحليل  تقييم  مناسب إلجراء 
البحر  بلدان  فيه  تتواجد  بمجال  يتعلق  فاألمر  هذا،  على 
مع  بالمقارنة  نسبيا  متقدم  وضع  في  المتوسط  األبيض 
الحرة  التجارة  مفهوم  الشرقية، حيث  أوروبا  في  جيرانها 
يمكن  الشيء  نفس  بعيدا،  يزال  ال  األوروبي  االتحاد  مع 
الُقطري  التراكم  مثل  اإلقليمية  الديناميكيات  عن  قوله 
الزخم  بنفس  تحظ  لم  أنها  فرغم  المنشأ.  لقواعد  اإلقليمي 
اإلعالمي الذي يحظى به "االتحاد من أجل المتوسط"، إال 
أخذت  الحرة  للتجارة  األورومتوسطية  المناطق  إنشاء  أن 
مسارها منذ عام 1995، وبدأت تنضج في بعض الحاالت. 

من وجهة نظر سياسية ‒ مؤسسية: 
شبكة المناطق الثنائية للتجارة الحرة الخاصة بالمنتجات   ▪
التسعة  وشركائه  األوروبي  االتحاد  بين  الصناعية 
أوشكت على  الشريكة(1  المتوسطية  )الدول   MPCs
الصدد  هذا  في  الشراكة"  "اتفاقيات  بتوقيع  االنتهاء 
)باستثناء سوريا، التي ال تزال تنتظر التوقيع والتصديق(، 
اثنتي عشرة سنة  المحددة في  االنتقالية  الفترة  أن  كما 
بدأت تقترب من نهايتها )في تونس انتهت بالفعل في عام 
2008، أما في المغرب وإسرائيل فستنتهي بدورها في 

2012 واألردن في عام 2014...(. 

وبالفعل فقد أصبحت مناطق التجارة الحرة تشكل جزءا   ▪
من سيناريو السياسات االقتصادية لجميع بلدان المنطقة، 
من  سنوات  خمس  بعد  )التي  الجزائر  باستثناء  ربما 
التطبيق، طلبت من االتحاد األوروبي إعادة التفاوض 
الجمركية(  التعريفات  لتفكيك  الزمني  الجدول  حول 
إنجاز دراسات حول  )التي تشترط ضرورة  وسوريا 
فبالكاد  إذن  الشراكة(.  اتفاقية  على  توقيعها  تأثيرات 
هناك اليوم جدل حول تحرير التجارة كعنصر لنموذج 

التنمية. 

على الصعيد اإلقليمي، تمت إضافة "بروتوكول قواعد   ▪
يسمح  أن  المنتظر  من  الذي  األورومتوسطي"  المنشأ 
إلى  للتصدير  األطراف(  )متعدد  الُقطري  بالتراكم 
االتحاد األوروبي بين الدول الـ27 األعضاء في االتحاد 
بما  الشريكة،  المتوسطية  الدول  األوروبي و10 دول 
"الرابطة  في  المنخرطة  األربع  والدول  تركيا،  فيها 
معظم  إلى   ،)EFTA( الحرة"  للتجارة  األوروبية 
هذا  في  الثنائية  )البروتوكوالت  الشراكة"  "اتفاقيات 
تشمل  إقليمية  باتفاقية  قريبا  تستبدل  أن  ينبغي  الصدد 
أيضا منطقة غرب البلقان وتبسط النظام الحالي المعقد 
الخاصة  بمئات الصفحات  الخاص باألصل، والمرفق 
بالتعليمات(. ومع ذلك، فإنه من الواضح أن بروتوكول 
بالتأكيد  ذلك  ويرجع  كثيرا،  يستعمل  ال  المنشأ  قواعد 
إلى التعقيدات والتكاليف اإلدارية التي يطرحها وأيضا 
المتوسطية  الدول  بين  التكامل  أكثر من  المنافسة  إلى 
 De Wulf et Maliszewska, ( الشريكة 

.)2009

لتأثيراتها:   بالنسبة  أما 
تزامن إنشاء "المناطق األورومتوسطية للتجارة الحرة"   ▪
األوروبي  االتحاد  بين  التجارية  التدفقات  زيادة  مع 
والدول الشريكة )انظر الجدول 10(، ولو بمعدل أدنى 

1 المغرب والجزائر وتونس ومصر والسلطة الفلسطينية واسرائيل واألردن وسوريا ولبنان.
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من زيادة الصادرات والواردات "للشركاء المتوسطيين" 
مع بقية دول العالم. بحيث أن نماذج االقتصاد المؤثرة 
"للمناطق  الكبير  اإليجابي  التأثير  اكتشاف  تستطيع  ال 
التدفقات  على حجم  الحرة"  للتجارة  األورومتوسطية 
أما فيما  التجارية )ما عدا في حالتي تونس ومصر(، 
يخص الباقي، فمن الواضح أن جزءا مهما من الزيادة 
االتحاد  إلى  المتوسطيين"  "الشركاء  صادرات  في 

النفط.  األوروبي يمكن تفسيره بارتفاع أسعار 

رغم أنها لم تحظ بنفس الزخم اإلعالمي 
الذي يحظى به "االتحاد من أجل المتوسط"، 

إال أن إنشاء "المناطق األورومتوسطية 
للتجارة الحرة" أخذت مسارها منذ عام 

1995، وبدأت تنضج في بعض الحاالت 

أما من حيث تأثيرها السلبي على فرص العمل وعائدات   ▪
المنجزة حول  الدراسات  قلة  فرغم  الجمركية،  الدول 
 SIA-EMFTA Consortium, هذا التأثير )انظر

2007(، إال أنها كانت أقل مما كان منتظرا. 
ومن ناحية أخرى، لم تساهم "المناطق األورومتوسطية   ▪
صادرات  تنويع  في  ال  اآلن  حتى  الحرة"  للتجارة 
"الشركاء المتوسطيين" إلى االتحاد األوروبي التي ال 
النسيج  منتجات  مجال  في  تتركز  منها   30% تزال 
والمالبس و%25 في منتجات الطاقة، وال في زيادة 
إليهم  المباشر  األجنبي  االستثمار  لتدفقات  ملموسة 
)نصف االستثمار األجنبي المباشر في "دول الشراكة 

المتوسطية" مصدره االتحاد األوروبي(. 
ولكن في الخمسة عشر عاما األخيرة استفحلت مشكلة   ▪
لعربية  ا للبلدان  لهيكلي  ا لتجاري  ا لعجز  ا تراكم 
المتوسطية في عالقاتها مع االتحاد األوروبي )أكثر من 
13 مليار يورو في عام 2008، دون احتساب تركيا، 
ومع األخذ بعين االعتبار الفائض الهيكلي المسجل عند 
الجزائر، الذي ارتفع بأكثر من الضعف في عام 2009 
نتيجة لألزمة، انظر الجدول 10(، وهو عجز يصعب 

تحمله ويتطلب استجابة من السياسة االقتصادية. 

استكمال  أجل  من  الهامة  الروابط  بعض  بقيت  ذلك  مع 
 :2010 الحرة"  للتجارة  "المنطقة األورومتوسطية 

الزراعية  واألغذية  الزراعية  المنتجات  في  التجارة   ▪
وصيد األسماك ال تزال تخضع لمفاوضات حول كل 
منتج على حدة بناء على "خارطة طريق الرباط" التي 
عام  وفي   .2005 عام  في  األوروبي  االتحاد  تبناها 
السلع  تجارة  لتحرير  اتفاقيتين  توقيع  تم   2008
الزراعية مع مصر وإسرائيل، تنضمان بذلك لالتفاقية 
أواخر  وفي   ،2006 عام  في  األردن  مع  المبرمة 
2009 تم التوصل إلى اتفاق مع المغرب ما يزال في 
األحوال،  جميع  في  ولكن  عليه،  للمصادقة  حاجة 
مازالت هناك الكثير من القيود المتمثلة في الحصص 
المحددة والجداول الزمنية التقييدية للصادرات بالنسبة 
للمنتجات األكثر حساسية. هذا يعني أنه رغم التنازالت 
في  يحتفظ  زال  فما  األوروبي  لالتحاد   الجديدة 
رية  لتجا ا لقيود  ا م  نظا بنفس  لفعلية  ا لممارسة   ا

(Jaidi et Martín، 2010؛ ص. 46‒58(. 

في الخمسة عشر عاما األخيرة استفحلت 
للبلدان  الهيكلي  التجاري  العجز  مشكلة تراكم 
العربية المتوسطية في عالقاتها مع االتحاد 

األوروبي 

التأسيس،  وحق  الخدمات  تجارة  بتحرير  يتعلق  فيما   ▪
أنه  بالرغم من  الملموسة شحيحة،  الخطوات  مازالت 
أربع  مع  ثنائي  بشكل  التفاوض  يتم   2005 عام  منذ 
دول في المنطقة )مصر وإسرائيل وتونس والمغرب( 
بموجب االتفاقية اإلطارية اإلقليمية غير الملزمة التي 
2004. فالخدمات ما  تبنيها في إسطنبول في عام  تم 
دالت  لمبا ا من   5% سوى  تمثل  ال  ل  تزا
يحاول  األوروبي  االتحاد  أن  كما  األورومتوسطية، 
فيها  يتمتع  التي  القطاعات  في  عميق  تحرير  فرض 
)البنوك واالتصاالت والنقل...(، ولكنه  بامتياز نسبي 
في المقابل يرفض تقديم أي تنازالت في تلك المجاالت 
الشراكة  لدول  نسبيا  امتيازا  تعطي  أن  يمكن  التي 

الشركاء المتوسطيون )باستثناء تركيا(، التبادالت التجارية مع االتحاد األوروبيالجدول 10

الواردات )M(السنة
معدل التغير السنوي 

)%(
حصة االتحاد األوروبي 

الصادرات )X(من إجمالي الواردات
معدل التغير السنوي 

)%(
حصة االتحاد األوروبي 
من إجمالي الصادرات

الرصيد
التجاري

20045766212.443.94928125.146.8-8391

2005602754.543.9502021.944.7-10072

2006636125.541.55674413.043.2-6868

20077259614.141.355997-1.341.0-16599

20088087511.440.36758016.642.0-13295

200975657-6.542.645656-32.439.0-30001
.http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113485.pdf المصدر: المفوضية األوروبية
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 (Modo 4( "4 المتوسطية، مثل المعروف بـ"الشكل
 Jaidi et( الذي يتضمن االنتقال المؤقت لليد العاملة

Martín، 2010، ص. 59‒64(. 

"ما وراء" التجارة الحرة 

المغرب  مع  المتقدم  )الوضع  األخيرة  االتفاقيات  عكست 
"صندوق  في  جديد  مفهوم  ظهور  الشرقية"(  و"الشراكة 
االتحاد األوروبي وجيرانه:  بين  الحرة  للتجارة  األدوات" 
مناطق التجارة الحرة العميقة والشاملة كجيل جديد متطور 
اندماج عميق  التقليدية تشجع على  الحرة  التجارة  لمناطق 
وليس فقط مجرد إلغاء حواجز جمركية. األمر ظل يتعلق 
السلع  تجارة  وتحرير  الصناعة  تحرير  باستكمال  هنا 
الزراعية والخدمات )وهو ما كان مدرجا بالفعل في جدول 
أي عرض  يقدم  ال  األوروبي  لالتحاد  فبالنسبة  األعمال، 
التعريفات  إلغاء  مجرد  وتتويج  الصدد(  هذا  في  جديد 
والعقود  المنافسة  سياسة  مجال  في  بالتنسيق  الجمركية، 
العامة والملكية الفكرية وكذا القواعد التقنية واإلدارية التي 
تهم التجارة. بمعني آخر، يجب ربط تحرير التجارة والتزام 
)مجموع  األوروبي  االتحاد  بترسانة  الشريكة  البلدان 
التشريعات االقتصادية لالتحاد األوروبي( تماشيا مع مبادئ 
السوق  االندماج في  الجوار األوروبية" من أجل  "سياسة 
في  الجمركية  غير  الحواجز  وإلغاء  الموحدة  األوروبية 
"تقييم مطابقة وقبول  االتفاقيات حول  نفسه. تشكل  الوقت 
المنتجات الصناعية"، قطاعا قطاعا، بين االتحاد األوروبي 
وكل بلد من البلدان الشريكة عنصرا مهما في هذا اإلطار: 
قصد استكشاف أنظمة التطبيع والشهادة بالجودة، وبالتالي 
إلغاء الحواجز التقنية التي تعرقل حاليا الولوج إلى السوق 
األوروبية، ولكن االتحاد األوروبي لم يحقق حتى اآلن أي 
تقدم في اتفاقيات من هذا النوع إال مع إسرائيل في قطاع 

الصيدلة. 

بقي أن نرى إلى أي مدى البلدان الشريكة 
هي على استعداد لقبول تقارب تنظيمي كامل 
مع االتحاد األوروبي إذا ما لم يرافقه تحرير 

كامل في جميع القطاعات 

من الناحية النظرية، تنبع هذه المقاربة الجديدة من "خارطة 
الطريق إلنشاء منطقة التجارة الحرة لعام 2010" المدرجة 
قمة  في  عليه  المصادق  الخماسي"  العمل  "برنامج  في 
األورومتوسطي  المؤتمر  من  اعتبارا   .2005 برشلونة 
نتحدث عن  2007، أصبحنا  لشبونة  التجارة في  لوزراء 
إعادة  تم  وقد  والشاملة"  العميقة  الحرة  التجارة  "مناطق 
توجيه خارطة الطريق من خالل "خارطة طريق التجارة 

تبنيها رسميا في  تم  التي   "2010 بعد سنة  المتوسطية ما 
المؤتمر األورومتوسطي الثامن لوزراء التجارة في ديسمبر 

)كانون األول( 2009. 
بقي أن نرى إلى أي مدى البلدان الشريكة هي على استعداد 
لقبول تقارب تنظيمي كامل مع االتحاد األوروبي إذا ما لم 
يرافقه تحرير كامل في جميع القطاعات )بما في ذلك حرية 
مشتركة  أوروبية  وسياسات  وأدوات  األشخاص(  تنقل 
أي  الحقيقية،  المواءمة  تضمن  التي  الميزانية(  )وموارد 
التكاليف  بين  العالقة  تحليل  يؤدي  قد  الدخل.  لمستويات 
الجزئي  التقارب  استراتيجيات  إلى  العملية  لهذه  والدخل 
 Jaidi et ( القطاعات  بعض  على  فقط  تقتصر  التي 
إلى ترجيح  أو حتى   ،)65‒63 2010، ص   ،Martín
كفة اختيار نموذج قومي اقتصادي كالذي يبدو أنه قد تبنته 
"مناطق  أن  الواضح  من  األحوال،  جميع  في  الجزائر. 
التجارة الحرة العميقة والشاملة" لن تكون في حد ذاتها أداة 
محركا  األكثر  وعلى  للتحرير  وسيلة  فقط  بل  لالندماج 
"مناطق  أثرت  بالكاد  اآلن  حد  فإلى  معينة،  إلصالحات 
المعامالت  هيكل  على  والشاملة"  العميقة  الحرة  التجارة 
التفضيلية التجارية التي يتمتع بها "الشركاء المتوسطيون" 
المنتجات  السوق األوروبية منذ تحرير ولوج  إلى  للولوج 
األوروبية  السوق  إلى  المتوسطيين"  "للشركاء  الصناعية 

السبعينات.  أواخر  منذ 

شبكة أم تشابك اتفاقيات التجارة الحرة؟ 

"شبكة  استكمال  ضرورة  على  الطريق  خارطة  تركز 
دول  بين  )جنوب ‒ جنوب(  الحرة"  التجارة  اتفاقيات 
المغرب  اتحاد  مشروع  بإحياء  هنا  يتعلق  األمر  المنطقة. 
أو  )المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا(  العربي 
تنفيذ اتفاقية أغادير )المغرب وتونس ومصر واألردن( أو 
 (GAFTA( "بلورة "منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى
الحرة  التجارة  اتفاقيات  مختلف  بين  االنسجام  خلق  أو 
إلى   .)4 البياني  الرسم  )انظر  المنطقة  دول  بين  الثنائية 
تم اإلعالن  الحرة  التجارة  اتفاقيات  الشبكة من  جانب هذه 
عن اتفاقية أخرى مبرمة بين تركيا وسوريا ولبنان واألردن 

في يونيو )حزيران( 2010.  
التي أدلت بها  التجارية اإلقليمية  سيمكننا تحليل االتفاقيات 
البلدان في المنطقة لمنظمة التجارة العالمية )الرسم البياني 

4( من استخالص بعض االستنتاجات: 
إقليمية.  تجارية  قوة  إلى  واضح  بشكل  تركيا  تحول   ▪
تؤكد شبكة االتفاقيات التجارية التي رسمتها مع معظم 
البلدان في المنطقة )تونس والمغرب ومصر والسلطة 
الفلسطينية وسوريا وإسرائيل( وانخراطها في االتحاد 
الجمركي مع االتحاد األوروبي، باإلضافة إلى منطقة 
التجارة الحرة التي تجمعها بدول "الرابطة األوروبية 
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للتجارة الحرة" واتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها 
والهرسك  والبوسنة  وكرواتيا  مقدونيا  من  كل  مع 
وجورجيا وكذا موقعها المتميز في القوقاز وحتى في 
أوروبا الشرقية، أنها أصبحت اليوم أكثر من أي وقت 

مضى عقدة تجارية أورومتوسطية. 

ومن ناحية أخرى، لم تساهم "المناطق 
األورومتوسطية للتجارة الحرة" حتى اآلن ال 
"الشركاء المتوسطيين"  في تنويع صادرات 
إلى االتحاد األوروبي التي ال تزال 30% 

منها تتركز في مجال منتجات النسيج 
والمالبس و%25 في منتجات الطاقة

من  متماسكة  بشبكة  أيضا  والمغرب  األردن  يتمتع   ▪
اتفاقيتين  إلى  باإلضافة  هذا  التجارية،  االتفاقيات 
)وقعتا  المتحدة  الواليات  مع  الحرة  للتجارة  مماثلتين 
في عامي 2001 و2004 على التوالي(، رغم أنهما 
وصناعية  لوجستيكية  قاعدة  شيء  كل  قبل  يشكالن 
األوروبي  )االتحاد  المجاورة  األسواق  إلى  للولوج 
عقدة  يشكالن  مما  أكثر  التوالي(  الخليج على  وبلدان 

إقليمية. 
تظهر التجارة المتوسطية جنوب ‒ جنوب، ولو بإيقاع   ▪
بعض  العربي،  المغرب  باستثناء  العموم  على  بطيء 
الناجمة  الصعوبات األخيرة  وأبانت  االنتعاش.  بوادر 
 (Logan( لوغان  نوع  من  السيارات  تصدير  عن 
الحمائية  والضغوط  إلى مصر  المغرب  في  المصنعة 
وألول  األخير،  البلد  هذا  سلطات  لها  تعرضت  التي 
بدأ يخلق  الجنوب  بلدان  بين  التجارة  مرة، أن تحرير 
بعض التوتر في األسواق، وهو أكبر دليل على أنه بدأ 

الشراكة  بلدان  زالت  ما  ذلك،  مع  آثاره.  يخلف 
المتوسطية تسجل أدنى مستويات االندماج، بنسبة تفوق 
بقليل %5.7 من تجارتها اإلجمالية، وهو رقم لم يحقق 

أي تطور تقريبا. 
يخلق انتشار وتداخل االتفاقيات البلبلة ويعوق التجارة   ▪
في  التعسف  هامش  بتوسيع  وذلك  يسهلها،  مما  أكثر 
حالة  المثال  سبيل  على  لنأخذ  التجارة.  قواعد  تطبيق 
قصوى: التجارة بين المغرب ومصر مقننة في الوقت 
الكبرى"  العربية الحرة  التجارة  نفسه بموجب "منطقة 
الحرة"  للتجارة  الثنائية  و"االتفاقية  أغادير  واتفاقية 
المنشأ"،  لقواعد  األورومتوسطي  و"البروتوكول 
باإلضافة إلى قواعد منظمة التجارة العالمية. وفي هذا 
السياق، لم يتحسن الوضع بشكل ملحوظ مقارنة بسنة 
بين  التوافق  البعد عن ضمان  بعيد كل  2005، وهو 

 .)2004 ،Martín( مختلف االتفاقيات

محيط أوروبي أو فضاء ثانوي لالقتصاد العالمي 

ظهر تأثير األزمة االقتصادية العالمية على البلدان الناشئة 
المتوسطية الشريكة. ولكنه مع  الدول  قبل أن يالحظ على 

بروز آثارها بدأ ينتشر أيضا الوعي بعواقبها: 
الثمانينات،  منذ  السائد  االقتصادي  النموذج  أن  يبدو   ▪
وتحرير  الدولة  دور  من  الحد  على  يعتمد  والذي 
لماكرو  ا لعقيدة  وا لتجاري  ا واالنفتاح  االقتصاد 
ببعض  أدى  ما  محدوديته،  عن  أبان  قد  اقتصادية، 

للسياسات االقتصادية.  التفكير في بدائل  إلى  البلدان 
تؤثر التبعية االقتصادية للعديد من البلدان الشريكة في   ▪
المنطقة إزاء االتحاد األوروبي سلبا على فرصهم في 
نالحظ وجود  نفسه،  الوقت  وفي  االنتعاش.  أو  النمو 
خارج  من  االقتصاديين  للفاعلين  متزايد  حضور 

االتفاقيات التجارية التفضيلية في الفضاء األورومتوسطيالشكل 4

سوريا

االتحاد األوروبي ألبانيا

 تركيا

المغرب تونس األردن

الجزائر
ليبيا

إسرائيل  السلطة
الفلسطينية

لبنان

مصر

منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى

اتفاقية
أغادير

االتحاد الجمركي

المصدر: منظمة التجارة العالمية، االتفاقيات التجارية اإلقليمية المذكورة.
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المنطقة، مثل الواليات المتحدة األمريكية، وخصوصا 
أو  الصين والهند  أقل  الفارسي، وبدرجة  الخليج  دول 
المناطق  بين  الفوارق  الصدد،  هذا  في  البرازيل. 
من  واضحة:  المتوسط  األبيض  البحر  في  الفرعية 
%47 من متوسط صادرات الدول المتوسطية الشريكة 
المغرب   ،2007 عام  في  األوروبي  االتحاد  إلى 
أن  حين  في   ،70% تجاوزت  بنسبة  ساهما  وتونس 
دول أخرى مثل الجزائر وسوريا تتراوح نسبها ما بين 
40 و%50. وتصل صادرات إسرائيل نحو االتحاد 
ألمريكا   37% )مقابل   29% نسبة  إلى  األوروبي 
الشمالية( ولبنان %17 )مقابل %20 لمجلس التعاون 
 28% )مقابل   3.15% فقط  واألردن  الخليجي( 
لتعاون  ا مجلس  لدول   17% و الشمالية  ألمريكا 

الخليجي(. 
األبيض  البحر  لمنطقة  الكبير  االندماج  هذا  يحملنا   ▪
حول  التساؤل  إلى  العالمي  االقتصاد  في  المتوسط 
األبيض  البحر  وجود  حول  وحتى  المضافة،  القيمة 
المتوسط كفضاء اقتصادي متباين في عملية العولمة، 
القديم حول االختيار  السؤال  إلى  بمعنى آخر، سنعود 
إلى  الحالة  هذه  في  المتحولة  والعولمة  اإلقليمية  بين 
نفسه،  الوقت  وفي  المتوسط.  األبيض  البحر  مفتاح 
الحرة مع  التجارة  اتفاقيات  تطبيق  قابلية  هناك مسألة 
أو  أو سوريا  لبنان  فيها دول مثل  بما  المنطقة،  بلدان 
منظمة  في  اآلن  حتى  عضوا  ليست  التي  الجزائر 

العالمية.  التجارة 
يطرح  المسألتين،  هاتين  جانب  وإلى  األخير،  وفي   ▪
األبيض  البحر  في  المضافة  القيمة  حول  التساؤل 
ثنائية  ديناميكيات  أمام  اإلقليمية  والمقاربة  المتوسط، 
شركائه،  من  بلد  وكل  األوروبي  االتحاد  بين  بحتة 
األوروبية.  الجوار  سياسة  تحركها  أنها  يبدو  كالتي 
حاليا، يبدو أن هذه القيمة المضافة في المجال التجاري 

تقريبا.   منعدمة 

حاليا ال تتوفر البلدان المغاربية على بدائل 
لتعميق العالقات االقتصادية مع االتحاد 

األوروبي 

في هذا اإلطار، أصبح البحر األبيض المتوسط يتحول   ▪
بين  المعارك  ساحات  من  ساحة  إلى  يوم  بعد  يوما 
العالمي، وبالتالي  النماذج المختلفة لالندماج االقتصاد 
التنظيم  نموذج  بين  آخر،  بمعنى  العالمية،  القوى  بين 
االقتصادي األميركي والنموذج األوروبي. وفي ضوء 
البيانات وديناميكيات التجارة في المنطقة ليس واضحا 
أن االتحاد األوروبي هو الفائز حاليا بهذا الصراع. 

من نماذج االندماج إلى نماذج التنمية؟ 

يبدو أن هذه المنافسة بين مختلف نماذج االندماج والتنظيم، 
تحديد  على  تنعكس  بدأت  االقتصادية،  األزمة  جانب  إلى 
فقد  وبالفعل،  المتوسطية".  الشراكة  "لدول  التنمية  نماذج 
فتح تضخم اتفاقيات التجارة الحرة تقريبا كعنصر جوهري 
البلدان  به بعض  تتميز  الذي كانت  التنمية  لنموذج  بالنسبة 
ذلك(  مثال على  أفضل  )المغرب   2008 إلى حدود سنة 
المجال أمام دور أكبر في السياسات العامة الطوعية، مع 
دور أكبر للدولة ولكن أكثر انتقائية، ودور متجدد لسياسات 
المثال  سبيل  على  الفعالة،  والسياسات  الصناعي  الترويج 
السوق  في  االندماج  أصبح  وكلما  التوظيف.  مجال  في 
المتوسطيون  الشركاء  طالب  كلما  ضروريا،  العالمية 
اقتصادي  فضاء  في  لالندماج  مميزة  تفضيلية  بمعامالت 
الجوار  "سياسة  رؤية  مع  مثال،  يتفق،  أورومتوسطي 

األوروبية". 

في الواقع، بات من الواضح أن "الشركاء 
المتوسطيين" ال يستطيعون وال يريدون 

التنظيمي  االقتصار على استيعاب اإلطار 
لالتحاد األوروبي، بل يطمحون أيضا لبلوغ 
مقاليد التقارب الحقيقي داخل سوق موحدة

بلدان  حالة  في  األقل  على  واضحا،  يبدو  حال،  أية  على 
لتعميق  بدائل  على  حاليا  تتوفر  ال  أنها  العربي،  المغرب 
هذا  وفي  األوروبي.  االتحاد  مع  االقتصادية  العالقات 
اإلطار، ال تزال االتفاقيات التجارية األورومتوسطية تمثل 
العالمي.  االقتصاد  في  اندماجها  نحو  حذرة  أولى  خطوة 
إلى  )المستندة  القوية  التجارية  التدفقات  تقديرات  أن  غير 
بفضل  أنه،  إلى  تشير  للجاذبية(  قياسية  اقتصادية  نماذج 
مستوى المعامالت التفضيلية التجارية الحالية في األسواق 
المتوسطيين"  "الشركاء  األوروبية، يصل حجم صادرات 
من  قريبة  مستويات  إلى  بالفعل  األوروبي  االتحاد  نحو 
حجمها األقصى )وأكبر قوة تنمية تسجل في دول المشرق 
فيه  تصل  سيناريو  إطار  في  فقط  واألردن(.  مصر  مثل 
المستويات  إلى  األورومتوسطي  االندماج  مستويات 
ننتظر  أن  يمكننا  األوروبي  باالتحاد  الخاصة  واألدوات 
توسعا مهما لهذه الصادرات )التي يمكنها أن تبلغ ثالثة أو 
 DeWul f  e t نظر  ا  ، فها ضعا أ بعة  ر أ حتى 
Maliszewska، 2009(. ولكن هذه األدوات الخاصة 
التنظيمي،  التقارب  على  تقتصر  أن  يمكنها  ال  باالندماج 
التمييزي  الوحيد  "العرض"  اآلن  غاية  إلى  يعتبر  الذي 
في  حتى  البلدان،  هذه  إلى  األوروبي  االتحاد  من  المقدم 
بين  المتقدم  الوضع  مثل  واضح  تفضيلي  مخطط  وجود 
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االتحاد األوروبي والمغرب. في الواقع، بات من الواضح 
يريدون  وال  يستطيعون  ال  المتوسطيين"  "الشركاء  أن 
د  لالتحا لتنظيمي  ا اإلطار  استيعاب  على  االقتصار 
األوروبي، بل يطمحون أيضا لبلوغ مقاليد التقارب الحقيقي 
اإلقليمية  السياسة  المثال،  داخل سوق موحدة: على سبيل 
للتقارب  أو  التجارة  لتحرير  تكميلي  كعنصر  والتالحم 

التنظيمي.
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أحمد فاروق غنيم
 أستاذ مساعد في علم االقتصاد 

السياسية،  كلية االقتصاد والعلوم 
القاهرة جامعة 

في عام 1995، حددت عملية برشلونة عام 2010 ليُبرم 
االتحاد  بين  الحرة  التجارة  مناطق  اتفاقيات  جميع  بحلوله 
األوروبي، وبلدان جنوب البحر المتوسط؛ ليؤسس بمقتضاها 
ما كان من المأمول حينئٍذ أن يصبح أكبر منطقة تجارة حرة 
في العالم، ومع ذلك حل علينا عام 2010 بالفعل، وغالبية 
اتفاقيات مناطق التجارة الحرة هذه لم تدخل حيز التنفيذ بالكامل 
بعد. وعلى وجه العموم، يستغرق التنفيذ الكامل التفاقية الشراكة 
اثني عشر عاًما من تاريخ بدء العمل بها. وحتى اآلن، بدء 
العمل باتفاقيات الشراكة التالية بين االتحاد األوروبي وبلدان 
جنوب البحر المتوسط: تونس )1998( وإسرائيل )2000) 
 (2004( )2002( ومصر  )2000( واألردن  والمغرب 
والجزائر )2005( ولبنان )2006(، باإلضافة إلى اتفاقية 
مؤقتة مع السلطة الفلسطينية )1997(. أما سوريا، فقد اكتملت 
المفاوضات معها في عام )2004(، ولكن لم تُبرم االتفاقية 

رسمًيا بعد، أو تدخل حيز التنفيذ. 
يتناول هذا المقال القصير المسائل المتعلقة بما قد قدمته اتفاقيات 
الشراكة المختلفة المبرمة بين االتحاد األوروبي وبلدان جنوب 
البحر المتوسط، لهذه البلدان، ومدى فاعلية هذه االتفاقيات في 
دفع حركة التكامل المتوسطية. يقدم هذا المقال إطاًرا عاًما لتتبع 
سير التطورات، ويبين أن الموعد النهائي المحدد بحلول عام 
2010 لم يعد له مغزى؛ بسبب كلٍّ من التغيرات العديدة التي 
طرأت على السياسة التجارية لالتحاد األوروبي تجاه بلدان 
جنوب البحر المتوسط، والتغيرات الهامة التي اعترت السياسة 
التجارية لبلدان جنوب البحر المتوسط. ومع هذا، فإن المقال 
يحاول أن يبرهن أن تلك التغيرات التي طرأت على السياسة 
التجارية لبلدان جنوب المتوسط  بفضل اتفاقيات الشراكة ‒ إلى 
حد كبير ‒، قد أوجدت قوة دافعة لمزيد من التكامل لبلدان 
جنوب البحر المتوسط  في االقتصاد العالمي، حتى وإن جاء 
هذا على حساب التكامل فيما بين االتحاد األوروبي، وبلدان 

جنوب البحر المتوسط. ويؤكد هذا المقال على أنه قد نجم عن 
اتفاقيات الشراكة بين االتحاد األوروبي وبلدان جنوب البحر 
المتوسط العديد من اآلثار غير المتوقعة، كما يبرز عدًدا من 
خدمة  في  الشراكة  اتفاقيات  دعم  شأنها  من  التي  القضايا 
نحو  المتوسط على  البحر  لبلدان جنوب  اإلنمائية  المصالح 
أفضل. ويركز هذا المقال على البلدان المشتركة في مجموعة 

أغادير، ويعتمد على أدلة قصصية.

التطور التاريخي للتعاون األورومتوسطي

يرجع اهتمام االتحاد األوروبي  ببلدان جنوب البحر المتوسط  
العشرين. وبدأت عالقات االتحاد  القرن  الستينات من  إلى 
التعاقدية مع بلدان جنوب البحر المتوسط  في عامي 1961 
تناوال  اللذين  وأنقرة،  أثينا  اتفاقي  على  بالتوقيع  و1963 
اليونان  ‒ بصفة أساسية ‒ تكوين االتحادات الجمركية مع 
وتركيا على التوالي. واستمرت السوق األوروبية المشتركة 
الجمركية  االتحادات  اتفاقيات  على  التوقيع  في   )EEC)
(CU( ومناطق التجارة الحرة واالتفاقيات التجارية التفاضلية 
مع بلدان جنوب البحر المتوسط األخرى حتى عام 1975. 
التجارية لالتحاد األوروبي دون  السياسة  ومع ذلك، ظلت 
تنسيق، ولم تحَظ نصوص هذه االتفاقيات بالتوافق. ومنذ عام 
1975، قد حاولت السوق األوروبية المشتركة التنسيق بين 
بتبني  المتوسط  البحر  جنوب  بلدان  مع  المختلفة  اتفاقياتها 
سياسة عامة تجاه تلك البلدان. وشمل هذا انضمام ثالثة بلدان 
من جنوب أوروبا للمجموعة األوروبية؛ وهي اليونان )في 
عام 1981( وإسبانيا والبرتغال )في عام 1986(. في عام 
1973، أُبرمت اتفاقية منطقة تجارة حرة مع تركيا، واتفاقية 
أخرى مع إسرائيل في عام 1975. كما جرى التوقيع على 
بلدان  مع   1976 عام  في  التعاون  اتفاقيات  من  مجموعة 
المغرب وتونس والجزائر،  بما في ذلك  العربي،  المغرب 
1977 مع  وتبعها مجموعة أخرى من االتفاقيات في عام 
بلدان المشرق العربي، بما في ذلك مصر واألردن وسوريا 
ولبنان. واشتركت المجموعة األخيرة من اتفاقيات التعاون 
في ميزات عامة معينة: أنها غير محدودة األجل وأنها قدمت 

سياسات االندماج األورومتوسطية: منطقة التجارة الحرة األورومتوسطية )2010) 

 منطقة التجارة الحرة وسيلة للتكامل المتوسطي: 
حالة اتفاقيات الشراكة للبلدان الموقعة على اتفاقية 

أغادير مع االتحاد األوروبي
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امتيازات تجارية لصادرات بلدان المغرب والمشرق السالف 
ذكرها إلى سوق المجموعة األوروبية، بما في ذلك اإلعفاء 
من الرسوم الجمركية لمعظم المنتجات الصناعية، مع تقديم 
المماثلة لصادرات  المعاملة  الزراعية.  للمنتجات  األفضلية 
السوق األوروبية المشتركة إلى بلدان جنوب البحر المتوسط 
غير مشروطة. ومع ذلك، وافقت السوق األوروبية المشتركة 
على تقديم المعونات المالية لبلدان جنوب البحر المتوسط من 
خالل البروتوكوالت المالية المصاحبة التفاقيات التعاون. كما 
التوقيع على بروتوكوالت إضافية للتخفيف من حدة  جرى 
اآلثار السلبية النضمام إسبانيا والبرتغال لمنافسة الصادرات 
الزراعية لبلدان جنوب البحر المتوسط مع كل بلد على حدة 

بشكل ثنائي.
السوق األوروبية  بين  المبرمة  التعاون  اتفاقيات  تجلت في 
المشتركة وبلدان جنوب البحر المتوسط في الغالب روابط 
تاريخية، كما هو الحال ‒ مثاًل ‒ بين فرنسا والمغرب أو 
الجزائر، أو رغبة في حصر بلدان جنوب البحر المتوسط في 
نطاق نفوذ المجموعة األوروبية، مع إدارة التجارة مع تلك 
البلدان في الوقت ذاته، والسيطرة على تدفق الهجرة الشديد 
أيًضا على  المجموعة األوروبية. وساعدت االتفاقيات  إلى 
تبديد االنتقادات المثارة حول الوصول إلى السوق، وخصوًصا 
فيما يتعلق بالواردات الزراعية الحاصلة على امتيازات من 
ِقبل المجموعة األوروبية. ومع ذلك، بقيت االتفاقيات غير 
األساسية وعجزت عن  أهدافها  تحقق  لم  أنها  بل  متوافقة، 
السيطرة على الهجرة غير الشرعية ولم تدعم تحسين األداء 
االقتصادي في بلدان جنوب البحر المتوسط، ولم تحقق النمو 
إلى  المتوسط  البحر  جنوب  بلدان  صادرات  في  المتوقع 
الممنوحة بموجب  المعونات  المجموعة األوروبية. وظلت 
المالية غير فعالة، بل فشلت في االستجابة  البروتوكوالت 
للتحديات )المفوضية األوروبية، عام 1995(. وفضاًل عن 
ذلك، أدى الضغط الذي مارسته بلدان معينة تابعة لالتحاد 
األوروبي، لزيادة المعونات المخصصة لبلدان وسط أوروبا 
وشرقها، إلى ممارسة ضغط مضاد من ِقبل إسبانيا وإيطاليا 
البحر  جنوب  لبلدان  المخصصة  المعونات  لزيادة  وفرنسا 
المتوسط. وأسفر هذا عن تبني االتحاد األوروبي في تسعينات 
المتوسطية  العشرين لسياسة جديدة؛ وهي "السياسة  القرن 
لزيادة نطاق سياسة  المبذولة  الجهود  الجديدة"، كجزء من 
التكامل التجاري لالتحاد األوروبي على وجه العموم. وجاء 
تبني السياسة المتوسطية الجديدة إيذاًنا ببداية عصر تتضاعف 
للمعونات  المعونات؛ حيث جرى إطالق برنامج جديد  فيه 
"ميدا" )MEDA(، وزيادة االمتيازات الممنوحة للصادرات 

الزراعية القادمة من بلدان جنوب البحر المتوسط. 
27 و28 من  عِقب مؤتمر برشلونة األورومتوسطي )في 
تشرين الثاني )نوفمبر( عام 1995، قرر االتحاد األوروبي 
الدخول في نمط جديد في العالقات مع بلدان جنوب البحر 
المتوسط؛ ولهذا الغرض وقع االتحاد على اتفاقيات شراكة 

بلدان جنوب  وقعت  وقد  اإلثني عشر جميعها.  البلدان  مع 
البحر المتوسط المشتركة في اتفاقية أغادير، والمعنية في هذا 
الشأن )وهي مصر والمغرب وتونس واألردن( جميعها على 
االتفاقيات  هذه  وتميزت  إليها.  المشار  الشراكة  اتفاقيات 
)سياسية  جديدة  جوانب  إدخال  وهما  أساسيتين؛  بميزتين 
المعنية  األقسام  في  وثقافية(  وبشرية  وأمنية  واجتماعية 
األحادية  االمتياز  اتفاقيات  واستبدال  والتمويل،  بالتجارة 

الجانب المستخدمة في الماضي بعالقات تجارية متبادلة. 
تأثير  الكمية مدى تواضع  التقييمات  بصفة عامة، أظهرت 
اتفاقيات الشراكة على بلدان جنوب البحر المتوسط فيما يتعلق 
 Brown المثال:  سبيل  على  )انظر  الرفاهية  بمكاسب 
وآخرون، Konan ،1997 وMaskus، 1997(. ويرجع 
السبب وراء هذه المزايا الضئيلة المتوقعة في األساس إلى 
اإلعفاء من الرسوم الجمركية التي تحظى به بلدان جنوب 
البحر المتوسط بالفعل لمعظم صادرات تلك البلدان الصناعية 
إلى االتحاد األوروبي. وعالوة على ذلك، نتج عن الطابع 
فيما  قليلة  مكاسب  الشراكة  اتفاقيات  تأخذه  الذي  السطحي 
يتعلق بتحسين وصول بلدان جنوب البحر المتوسط  إلى سوق 
االتحاد األوروبي. وقد توصلت معظم الدراسات التي عملت 
على تقييم االتفاقيات إلى نتيجة متشابهة؛ أال وهي أن مزيًدا 
من التعمق المتمثل في القضاء على الحواجز غير الجمركية 
وتنسيق القواعد الجمركية وتحرير الخدمات وزيادة تحرير 
الزراعة وتخفيض تكاليف المعامالت التجارية ذات الصلة، 
لتلك  المتوقعة  الرفاهية  تأثيرات  زيادة  شأنه  من  هذا  كل 

االتفاقيات. 

تجلت في اتفاقيات التعاون المبرمة بين 
السوق األوروبية المشتركة وبلدان جنوب 

البحر المتوسط في الغالب روابط تاريخية، كما 
هو الحال - مثالً - بين فرنسا والمغرب أو 

الجزائر، أو رغبة في حصر بلدان جنوب البحر 
المتوسط في نطاق نفوذ المجموعة األوروبية، 

مع إدارة التجارة مع تلك البلدان في الوقت 
ذاته والسيطرة على تدفق الهجرة الشديد إلى 

المجموعة األوروبية

ومع ذلك، على الرغم من اآلثار المتواضعة التفاقيات الشراكة 
في  المتوسط   البحر  وبلدان جنوب  األوروبي  االتحاد  بين 
لهذه  كان  أنه  يثبت  أن  يحاول  المقال  هذا  فإن  برشلونة، 
االتفاقيات العديد من اآلثار غير المتوقعة ‒ كما سيتضح لنا 
فيما يلي ‒؛ مما قد ساعد على تحسين التكامل في المنطقة 
المتوسطية، ولكن يستعصى على األبحاث األكاديمية تناول تلك 

اآلثار؛ نظًرا لطبيعتها غير الملموسة، وصعوبة تقديرها. 
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تبع سلسلة اتفاقيات الشراكة الموقعة في برشلونة مبادرتان 
لالتحاد األوروبي: سياسة الجوار األوروبية )ENP(، وما 
المتوسط  أجل  من  واالتحاد  عمل،  خطط  من  صاحبها 
(UfM(. ورأى بعض الخبراء سياسة الجوار األوروبية التي 
إلحياء  جديٌد  نهٌج  أنها  على   2003 عام  في  عنها  أُعلن 
اتفاقيات الشراكة بين االتحاد األوروبية وبلدان جنوب البحر 
المتوسط ذات الطابع السطحي عن طريق توفير آلية لتسريع 
وتيرة التكامل العميق )Hoekman، 2005(. أما االتحاد 
من أجل المتوسط الذي أُطلق في عام 2008، فلم يكن له 
هدٌف واضٌح في التأثير على التطلعات التجارية المستقبلية، 
بل كان الغرض منه أن يصبح وسيلة لتحسين العالقات بين 
االتحاد األوروبي وبلدان جنوب البحر المتوسط بإنشاء إطار 
مؤسسي جديد يضمن ملكية مشتركة للمشروع من ِقبل البلدان 
المطلة على شاطئي البحر األبيض المتوسط، باإلضافة إلى 
كونه طريقة جديدة للتعاون اإلقليمي تشمل الجهات المانحة 
اآلن،  الدولي. وحتى  المستوى  الخاص وعلى  القطاع  من 
عجزت كلتا المبادرتين ‒ سياسة الجوار األوروبية واالتحاد 
من أجل المتوسط ‒ عن تنشيط العالقات التجارية بين االتحاد 
األوروبي، وبلدان جنوب البحر المتوسط. فال تزال أدوات 
سياسة الجوار األوروبية المعنية بتعميق العالقات التجارية 
تتسم بالضعف، وتفتقد اآلليات الالزمة لتحسين الجوانب ذات 
الصلة بعملية تعميق تلك العالقات، في حين أن االتحاد من 
أجل المتوسط لم يتطرق إلى القضايا التجارية من قريب أو 

بعيد. 

اآلثار غير المتوقعة التفاقيات الشراكة بين االتحاد 
األوروبي وبلدان جنوب البحر المتوسط 

إلى  المتوسط  البحر  بلدان جنوب  تزد حصة صادرات  لم 
إجمالي  المئوية من  بالنسبة  تقييمها  االتحاد األوروبي عند 
جهات  تنوع  في ضوء  ذلك،  ومع  البلدان.  هذه  صادرات 
شركاء  وظهور  المتوسط  البحر  جنوب  لبلدان  التصدير 
تجاريين جدد كالصين وتقوية أواصر العالقات التجارية مع 
األمريكية،  المتحدة  كالواليات  العظمى،  التجارية  القوى 
بالتوقيع على اتفاقيات جديدة لمناطق التجارة الحرة، يمكن 
بلدان  لصادرات  المحجوزة  النسبية  السوق  حصة  اعتبار 
جنوب البحر المتوسط في االتحاد األوروبي نجاًحا لعملية 

برشلونة.
للتعريفات الجمركية في  التدريجي  في الحقيقة، مع اإللغاء 
مشروعات  في  اشتراكه  عن  نتج  الذي  األوروبي  االتحاد 
البلدان األخرى،  التجارة مع  إقليمية عديدة بغرض تحرير 
قد  ربما  المتوسط،  البحر  جنوب  في  الواقعة  تلك  بخالف 
وبلدان  األوروبي  االتحاد  بين  الشراكة  اتفاقيات  ساعدت 
جنوب البحر المتوسط على االحتفاظ بحصة السوق الخاصة 

بهم في االتحاد األوروبي . فلوال هذه االتفاقيات، ربما فقدت 
االتحاد  سوق  في  حصتها  المتوسط  البحر  جنوب  بلدان 

األوروبي. 
قد ساعدت اتفاقيات الشراكة بين االتحاد األوروبي وبلدان 
جنوب البحر المتوسط أيًضا هذه البلدان على االندماج في 
اتفاقيات  إبرام  ومنذ  أفضل.  نحو  على  العالمي  االقتصاد 
الشراكة مع االتحاد األوروبي، قد وقعت المغرب واألردن 
ومصر على عدد كبير من االتفاقيات التجارية اإلقليمية مع 
مجموعة كبيرة من دول أخرى، بما في ذلك الواليات المتحدة 
األمريكية )األردن والمغرب( وسنغافورة )األردن( وكندا 
)األردن( وبلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، في إطار 
 (COMESA( أفريقيا وجنوب  لشرق  المشتركة  السوق 
)مصر( ومنطقة التجارة الحرة األوروبية )األردن ومصر( 
لمناطق  االنتشار  لهذا  وبالطبع  واألردن(.  )مصر  وتركيا 
التجارة الحرة إيجابياته وسلبياته بالنظر إلى اقتصاديات بلدان 
جنوب البحر المتوسط، ولكن من الواضح أيًضا أنها حققت 
تأثيًرا إيجابًيا فيما يتعلق بمساعدة تلك البلدان على االندماج 
في االقتصاد العالمي؛ مما يدعم االندماج بين بعضها البعض، 

وبينها وبين االتحاد األوروبي.
قد ساعدت اتفاقيات الشراكة بين االتحاد األوروبي، وبلدان 
بينها  فيما  التكامل  البلدان على  المتوسط هذه  البحر  جنوب 
على نحو مباشر وغير مباشر. على النحو المباشر، تعتبر 
والمغرب  ِقبل مصر واألردن  الموقعة من  أغادير  اتفاقية 
برشلونة  عملية  حددته  الذي  للهدف  ثانوية  نتيجة  وتونس 
المتمثل في دعم التكامل جنوب ‒ جنوب. ومع ذلك، ال تزال 
أغادير  اتفاقية  على  الموقعة  للبلدان  التجارية  التوقعات 
متواضعة؛ نظًرا لألسباب التقليدية لهياكل التصدير واإلنتاج 
نحو  الغالب  في  الموجهة  التجارية  والتدفقات  المتشابهة 
االتحاد األوروبي والواليات المتحدة وانتشار الحواجز غير 
اتفاقيات  وضعت  فقد  هذا،  من  الرغم  وعلى  الجمركية. 
إطار عمل  األوروبي  االتحاد  مع  المبرمة  الحرة  التجارة 
اتفاقية  على  الموقعة  البلدان  بين  فيما  المؤسسي  للتحرير 
أغادير، كما يمكن إدراج عناصر التكامل األكثر تعمًقا في 
 ،2008 )ديسمبر( عام  األول  تشرين  في  مرحلة الحقة. 
أعلن وزراء الخارجية للبلدان الموقعة على اتفاقية أغادير 
المشترك  التفاهم  اتفاقيات  من  عدد  على  وقعوا  قد  أنهم 
لتحسين التعاون التجاري فيما بين بلدانهم. وفي هذا الصدد، 
التدفقات  سجل  على  اإلبقاء  نظام  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
التجارية السائد فيما بين البلدان الموقعة على اتفاقية أغادير 
تفرق  ال  حيث  ذاتها؛  أغادير  اتفاقية  تأثير  تحديد  يتيح  ال 
التجارية  التدفقات  بين  البلدان  لهذه  التجارية  اإلحصائيات 
التدفقات  الحرة، وغيرها من  للتجارة  وفًقا التفاقية أغادير 
العربية  الحرة  التجارة  كمنطقة  أخرى،  ألنظمة  الخاضعة 
فقد  المباشر،  غير  النحو  على  أما   .)GAFTA( الكبرى 
بلدان  و  األوروبي  االتحاد  بين  الشراكة  اتفاقيات  عملت 
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فيما  به  يُحتذى  نموذج  إنشاء  المتوسط على  البحر  جنوب 
يتعلق بالنواحي المؤسسية المختلفة. فعلى سبيل المثال، بعد 
قواعد  على  االختالف  من  سنوات   10 من  أكثر  مرور 
المنشأ التفصيلية، تبنى أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية 
عام  في  للمنشأ  المفصلة  القواعد  من  مجموعة  الكبرى 
التجارية.  التدفقات  تقريًبا من   60% تؤثر على   ،2008
المتبعة بين  القواعد  المنشأ هذه إلى حد بعيد  وتشبه قواعد 
المتوسط في إطار  البحر  االتحاد األوروبي وبلدان جنوب 
ذاته  المنشأ. ويعتبر هذا في حد  لنظام  األوروبية  القواعد 
االتحاد  بين  الشراكة  التفاقيات  متوقعة  غير  ثانوية  نتيجة 
ساعدت  حيث  المتوسط،  البحر  جنوب  وبلدان  األوروبي 
االتحاد  تبناها  التي  المنشأ(  قواعد  )نظام  المؤسسات 
المتوسط  البحر  جنوب  بلدان  مع  باالشتراك  األوروبي 
مجموعة من هذه البلدان على تحقيق التكامل فيما بينها على 
نحو أفضل. وبعبارة أخرى، تقوم البلدان العربية بالمواءمة 
على نحو غير مباشر واالندماج بعمق عن طريق التنسيق 
أن يكون  والتقريب من قواعد االتحاد األوروبي. وينبغي 
البينية  التجارة  على  مباشر  غير  إيجابي  تأثير  النهج  لهذا 
العربية التي قد عانت من انتشار الحواجز غير الجمركية، 
الصلة  ذات  الجوانب  من  بالعديد  يتعلق  فيما  والضبابية 

بالحدود )التي تمثل جزًءا من عمق التكامل(.
نتجت عن  قد  ذكرها  السابق  اآلثار  أن  فيه،  ومما ال شك 
اتفاقيات الشراكة بين االتحاد األوروبي، وبلدان جنوب البحر 
المتوسط، ومع ذلك فإن طرق البحث الحالية غير قادرة على 

إدراكها إدراًكا كاماًل. 

الطريق إلى المستقبل

بين  الشراكة  اتفاقيات  به  اضطلعت  الذي  الدور  تقييم  يعد 
االتحاد األوروبي وبلدان جنوب البحر المتوسط في تحسين 
التكامل بين دول البحر المتوسط مهمة شاقة، حيث تتضمن 
طريقة  بأي  إدراكها  يمكن  ال  عديدة  عوامل  التقييم  عملية 
واحدة، باإلضافة إلى تأثيرات متعددة غير مباشرة ال يمكن 
للتحسين.  ثمة فرصة  فهناك  ذلك،  بسهولة. ومع  معالجتها 
فأفضل ما يمكن لبلدان جنوب البحر المتوسط القيام به فيما 
يتعلق بعالقاتها التجارية مع االتحاد األوروبي هو تبني نهج 
باالتساق والتطور والواقعية؛ من أجل تجنب ردود  يتميز 
الفعل العنيفة، واالضطرابات االجتماعية والسياسية السلبية. 
لتحديد  المرونة  من  قدر  توفر  يلزم  أخرى،  ناحية  ومن 
القضايا  وتحديد  اتفاق،  إلى  للوصول  الالزمة  المراحل 

الحساسة المعينة، وغيرها. 
لم يوضح االتحاد األوروبي موقفه بعد من كيفية االستمرار 
في تعميق التكامل مع بلدان جنوب البحر المتوسط. وتشير 
األبحاث الحديثة )Ghoneim وآخرون، 2007( إلى أنه 
ال ينبغي أن يكون تعمق التكامل هدًفا، بل وسيلة. وفي هذا 

الشأن، ويختلف مدى التعمق بدًءا من التعمق الشديد، إذا ما 
كان الهدف يكمن في تحسين وصول صادرات بلدان جنوب 
إلى األنماط األقل  إلى االتحاد األوروبي،  المتوسط  البحر 
تنسيًقا  التعاون، ولكن ليس  تعمًقا )مثل: مستوى أعلى من 
تاًما(، وذلك إذا كان الهدف يتمثل في تحسين بيئة األعمال 
قد  التكامل  تعميق  أن  الدالئل  تبين  الحقيقة،  الداخلية. وفي 
البحر  جنوب  بلدان  تحسين وصول صادرات  على  ساعد 
عائًدا  التعمق  لهذا  وأن  األوروبي،  االتحاد  إلى  المتوسط 
مندور،  )دينا  التكاليف  ارتفاع  من  الرغم  على  مثمًرا، 
األوروبي  االتحاد  الصدد، يجب على  2006(. وفي هذا 
العميق، مع األخذ في االعتبار  التكامل  إعادة تحديد معالم 
االتحاد  بين  اإلنمائية  والفجوة  منه  المنشودة  األهداف 
األوروبي وبلدان جنوب البحر المتوسط. ومن األخطاء التي 
المتوسط ببعضها  البحر  ينبغي تجنبها مقارنة بلدان جنوب 
العميق، حيث  التكامل  بقضايا  األمر  يتعلق  عندما  البعض 
تختلف هذه القضايا باختالف البلد؛ ومن ثم يعد استخدام أي 
بلد كمقياس لغيرها من البلدان أمًرا في غير محله تماًما. ولذا 
فالقول ‒ مثاًل ‒ أن المغرب أو األردن قد وافق على تعريف 
لالتحاد  يخول  ال  الديموقراطية  أو  اإلنسان  لحقوق  معين 
وهذا  ذاته.  التعريف  على  للموافقة  مصر  دفع  األوروبي 
يستدعي مشكلة قديمة حدثت ذات مرة لفرنسا وألمانيا فيما 
يتعلق بالتعمق في التكامل؛ وهي الخالف بشأن نسبة الكحول 
المشكلة حتى بدء  البيرة. واستمرت هذه  المسموح بها في 
العمل بقانون السوق الموحد، وجرى حلها بالتفاهم المشترك. 
إذا اتفقنا على وجود مساحة لالختالف حول نسبة الكحول 
من  بمزيٍد  السماح  االتفاق على  لنا  ينبغي  أفال  البيرة،  في 
االختالف حول القضايا األكثر أهمية، كاألولويات السياسية 
واالجتماعية؟ )تعتبر المعونة المقدمة من الدولة حالة بارزة 

بشكل واضح في هذا الصدد(.
وسياسة  برشلونة  عملية  بين  المؤسسية  االختالفات  تعد 
تحظى  الواقع  وفي  ما،  حد  إلى  ثانوية  األوروبية  الجوار 
الجوار  بسياسة  مقارنًة  أكثر  بشرعية  الشراكة  اتفاقيات 
األوروبي، وبالطبع أكثر من االتحاد من أجل المتوسط. ومع 
تركز  برشلونة  عملية  أن  الرئيسية  االختالفات  فمن  ذلك، 
البحر  جنوب  بلدان  تجاه  األوروبية  االتحاد  سياسة  على 
المتوسط، في حين أن سياسة الجوار األوروبي واالتحاد من 

أجل المتوسط يتبنيان نُُهًجا أكثر تنوًعا. 
تحتاج السياسة التجارية لالتحاد األوروبي تجاه بلدان جنوب 
البحر المتوسط إلى إعادة هيكلتها، ويجب وضع األولويات 
أي  قلب  في  اإلقليميين  األوروبي  االتحاد  لشركاء  الفردية 
سياسة جديدة يتبناها االتحاد. المشكلة األساسية لدى االتحاد 
األوروبي تتمثل في أنه دوًما ما يحدد المراجعات التي يقوم 
بها لمبادراته تجاه بلدان جنوب البحر المتوسط وفًقا ألولوياته 
الخاصة، فلم تُتح الفرصة مطلًقا لألولويات الفردية واإلقليمية 
لبلدان جنوب البحر المتوسط كي تقوم بدور واضح المعالم 
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في صنع القرارات. وال يعني هذا القول بأنه ينبغي لالتحاد 
األوروبي أن يتخلى عن أولوياته الخاصة، ولكن ينبغي له 
بشركائه  الخاصة  لألولويات  االهتمام  من  مزيًدا  إيالء 

اإلقليميين كما تتراءى لهم.
لخدمة  والخدمات  الزراعة  تحرير  وتيرة  تسريع  ينبغي 
ويعد  المتوسط.  البحر  جنوب  لبلدان  اإلنمائية  األهداف 
اإلعالن األخير في عام 2008 عن تحرير الزراعة الكامل 
فيما بين االتحاد األوروبي ومصر بالفعل خطوة في االتجاه 
على  إيجابي  أثٌر  لذلك  يكون  أن  المحتمل  ومن  الصحيح، 
المباشرة  غير  اآلثار  إلى  باإلضافة  التجارية،  العالقات 
تحرير  خطة  رسم  ينبغي  وبالمثل  التنمية.  على  اإليجابية 
الخدمات على نحو يحقق تأثيًرا إنمائًيا إيجابًيا. فالتحرير من 
النوع الرابع ضرورٌي في هذا الشأن. وهكذا من شأن تسريع 
هذين العنصرين الرئيسيين )الزراعة والخدمات( أن يثري 
البحر  شاطئي  على  المطلة  البلدان  بين  التكامل  عملية 
في  التنمية  على  حيوٌي  تأثيٌر  عنه  ينتج  وأن  المتوسط، 

الجنوب. 
على الرغم من أن سياسة الجوار األوروبية كانت تبدو في 
في  التعمق  تحقيق  نحو  المثالية  الوسيلة  أنها  على  البداية 
التكامل بمرونة، إال أن الواقع والممارسة أثبتتا خالف ذلك. 
قد  العملية،  المسائل  من  بالعديد  يتعلق  فيما  المقابل،  وفي 
بها عدم جدواها من حيث تحقيق  المعمول  السياسة  أثبتت 
بنية  أن  كما  المرن.  العميق  التكامل  من  المنشودة  الفوائد 
سياسة الجوار األوروبية المتمثلة في خطط عمل بعيدة عن 
المتوسط  البحر  جنوب  بلدان  أولويات  تعكس  ال  الواقع، 
وتعاني من جداول زمنية غير دقيقة وتفتقر إلى أساليب تقييم 
بها.  العمل  قبل  حتى  اآللية  هذه  لفشل  نذيًرا  كانت  األداء 
وعلى العكس من ذلك، لم تحظَّ اتفاقيات الشراكة مع بلدان 
بالكامل  تنفيذها  المتوسط ‒ بالرغم من عدم  البحر  جنوب 
بأنها ال  الحكم عليها  قبل  لدراستها  مطلًقا ‒ بفرصة كاملة 
تأتي إال بنتائج متواضعة. وليس القصد من هذا القول بنجاح 
اتفاقيات الشراكة أو فشلها، بل اإلشارة إلى الصعوبة الشديدة 

التي تكتنف تحديد تأثيرها الفعلي. 
االتحاد  بين  الشراكة  اتفاقيات  إلى  النظر  ينبغي  وأخيًرا، 
أوسع  سياق  في  المتوسط  البحر  وبلدان جنوب  األوروبي 
نطاًقا، وال ينبغي حصرها في نطاق التحليل التقليدي القائم 
على الوصول إلى السوق وتهيئة األنشطة التجارية في مقابل 
التنوع التجاري. وعلى الرغم من أهمية تلك اآلثار التقليدية، 
لعملية  والديناميكية  المؤسسية  الجوانب  تُبرز  ال  أنها  إال 
التحليل  يتطرق  لم  أخرى  آثار  لها  كان  قد  التي  برشلونة 
األكاديمي إليها بعد. وفي النهاية، ينبغي لالتحاد األوروبي 
التركيز على كيفية تحسين التقدم في سبيل تحقيق األهداف 
بتوظيف  وذلك  المتوسط،  البحر  جنوب  لبلدان  اإلنمائية 
التجارة كأداة لذلك، وتعميق عالقاته التجارية مع تلك البلدان 
المحتمل أن  إلى ذلك فقط. ومن غير  الحاجة  عندما تدعو 

المؤسسية، كسياسة  للهياكل  يؤثر إضافة منظومات جديدة 
الجوار األوروبية واالتحاد من أجل المتوسط، تأثيًرا إيجابًيا 
بل  برشلونة.  تباشرها عملية  التي  الوظائف  ملحوًظا على 
يجب ‒ بداًل من ذلك ‒ وضع أهداف للوصول إلى السوق 
السياسات  تفعل  تحقيقها عن طريق  يمكن  للتنمية  ومقاصد 

واآلليات في إطار عملية برشلونة.
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غونثالو إسكريبانو )Gonzalo Escribano(مل
التطبيقي  االقتصاد  أستاذ 

)UNED(، مدريد  بعد  للتعليم عن  الوطنية  الجامعة 

إلغاء،  يعتبر االندماج اإلقليمي عملية شاقة. بحيث يتطلب 
أو على األقل تقليص فعال، لتكاليف المعامالت التي تنطوي 
بين  الحالية  والمؤسسية  والسياسية  المادية  الحواجز  عليها 
اندماج  تعوق  الحواجز  هذه  ألن  ذلك  فيها.  المشاركين 
مختلف األجهزة اإلنتاجية في نظام إقليمي أكثر فعالية قادر 
لمكوناتها. في حالة  المقارنة  للمزايا  أفضل  استغالل  على 
الفضاء األورومتوسطي، يمكن لالندماج اإلقليمي أن يساهم 
الشريكة  المتوسطية  الدول  من  بلد  كل  إنتاج  رفع  في 
(MPCs( وكذلك االتحاد األوروبي. غير أنه عالوة على 
اإلقليمي عامال  االندماج  االقتصادية، يشكل  هذه اإلضافة 
االجتماعي  التأثير  عبر  سواء  السياسي،  لالستقرار  مهما 
المصالح  للنمو االقتصادي أو عبر شبكة  بالنسبة  اإليجابي 

االقتصادية المتشابكة التي ترفع تكلفة الفرصة البديلة.  
من  األورومتوسطي  االندماج  مسألة  المقال  هذا  يناقش 
المؤسسية  للمتجهات  يتطرق  األول  مزدوج.  منظور 
لالندماج اإلقليمي المستعملة إلى حد اآلن من قبل "الشراكة 
لعملية  كأساس  الجوار"  و"سياسة  األورومتوسطية" 
العنصر  تحليل  على  الثاني  ويركز  اإلقليمي.  االندماج 
أجل  من  "لالتحاد  القطاعية  المشاريع  من  لثالثة  المهيكل 
المتوسط": تلك المتعلقة بالمياه والنقل والطاقات المتجددة. 
في  يحدث  ال  المادي  االندماج  أن  هو  الرئيسي  والدليل 
مشاريع  في  تطور  هناك  يكون  ولكي  مؤسسي،  فراغ 
يجب  االندماجية  القوة  ذات  المتوسط"  أجل  من  "االتحاد 

التنظيمي.  للتقارب  المؤسسية  المتجهات  إرساء 

المؤسسية االندماج  متجهات 

طبيعة العقبات التي تحول دون االندماج اإلقليمي متنوعة، 
نذكر منها الحواجز الجمركية أمام تجارة السلع والخدمات 

والعمال وعدم وجود  المال  تدفقات رأس  أمام  والحواجز 
لدولية  ا لربط  ا شبكات  وغياب  للنقل  لتحتية  ا لبنية   ا
تكون  أنه، ربما  والقانونية. غير  التنظيمية  الفوارق  وكذا 
الحظر  المنطقة مصدرها سياسي:  في  الكبيرة  الصعوبات 
بينية  تجارة  عامة:  وبصفة  الحدود،  وإغالق  والحصار 
تعكس بدرجة كبيرة األفضليات السياسية أكثر مما تعكس 
 .)Escribano ،2000 العقالنية االقتصادية )إسكريبانو
بما أن معالجة جميع العقبات المذكورة في آن واحد تبدو 
األولويات  تحديد  المعقول  من  يبدو  فإنه  مستحيال،  أمرا 
المتوافقة مع العوائق األساسية المسجلة. وفي هذا اإلطار، 
اإلقليمي  االندماج  مجال  في  االقتصادية  األدبيات  تعكس 
منطقا داخليا غالبا ما يؤدي إلى عمليات تدريجية مرسومة 
للمعالجة بشكل تسلسلي إزاء كل حاجز من هذه الحواجز: 
اتفاقيات تفضيلية ومناطق للتجارة الحرة واتحادات جمارك 
التجاريون  الوكالء  اقتصادية.  واتحادات  وأسواق موحدة 
وقياس  وتقييم  تنبؤ  تسهل  التي  الجوانب  هذه  يشخصون 
إلحاقها  من  الفاعلون  تمكن  ما  فإذا  االندماج.  عمليات 
بتوقعاتهم فإن ذلك سيسهل عمليات االندماج ويخفض من 
أن  أو  غامض،  االندماج  نموذج  كان  إذا  أما  التكاليف. 
عسيرا  سيكون  فإنه  متسق  غير  أو  مكتمل  غير  تصميمه 

الصلة.   تنفيذ اإلصالحات ذات 
لقد حدد "مؤتمر برشلونة" أولوية أساسية: تحرير التجارة 
على  باألساس  اعتمادا  االقتصادي  التعاون  جانب  إلى 
تدفقات التعاون من أجل التنمية عبر صناديق "ميدا". كان 
أساس  إرساء  على  تعمل  كأداة  التجارة  تحرير  يعتبر 
المادي  المال  رأس  وجذب  األورومتوسطي  االندماج 
المتوسطية".  الشراكة  "بلدان  لتطوير  الالزم  والبشري 
التجارة  مناطق  تأثير  دراسات  تربط  األساس  هذا  وعلى 
لديناميكية  ا باآلثار  االجتماعي  الرخاء  تحسن  الحرة 
بدخول االستثمارات األجنبية. وفي هذا اإلطار  المرتبطة 
الحرة  لتجارة  ا تفاقيات  ا تطبيق  في  قدما  المضي  تم 
األجندة  الشراكة" حسب  "اتفاقيات  في  عليها  المنصوص 
ولو بدرجات تطبيق متفاوتة في الزمن. فعلى سبيل المثال، 

سياسات االندماج األورومتوسطية: منطقة التجارة الحرة األورومتوسطية )2010)

متجهات وقطاعات لالندماج األورومتوسطي
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المغرب  اتفاقية  أن  نهايتها في حين  تونس  اتفاقية  وصلت 
ستكتمل في عام 2012. بالمقابل، هناك بلدان متأخرة جدا 
التنفيذ.  ناحية  من  الصعوبات  من  العديد  تواجه  وأخرى 
الحرة  التجارة  استكمال منطقة  أن  عالوة على هذا، رغم 
من الناحية الجغرافية مع جميع الدول المتوسطية الشريكة 
من  استكمالها  يجب  ذلك  قبل  أنه  إال  أمر ضروري،  هو 
تصميم  أوال،  أهمية.  بدورهما  يقالن  ال  إضافيين  جانبين 
السلع  يشمل  ال  الحرة  للتجارة  األورومتوسطية  المنطقة 
الخدمات  تحرير  مجال  في  إمداداتها  أن  كما  الزراعية، 
الجوانب  استكمال هذه  العمل على  تم  كانت محدودة. وقد 
دون  ولكن  محددة،  ثنائية  قطاعية  مفاوضات  عبر  نسبيا 
الوصول التام إلى ما يسمى بالتجارة الحرة. ثانيا، منطقة 
االتحاد  بين  عمودي  بشكل  فقط  تسير  الحرة  التجارة 
تسجيل  دون  الشريكة،  المتوسطية  والدول  األوروبي 

لها.   المكونة  المتوسطية  الفروع  بين  تجارية  تبادالت 
آمال  خيبت  ما  سرعان  الحرة  التجارة  منطقة  نتائج  لكن 
يطلق  لم  ألنه  ذلك  السواء.  على  ومعارضيها  مؤيديها 
لم  أنه  كما  والتنمية،  التجارة  من  حقيقية  لدّوامة  العنان 
تقدما في مجال  البلدان األكثر  اقتصادية في  تحدث كارثة 
المثال،  سبيل  فعلى  نمت.  التجارة  ولكن  التجارة.  تحرير 
بين  مرات  أربع  المنطقة  مع  اإلسبانية  التجارة  تضاعفت 
الخارجية  التجارة  أن  حين  في  1995 و2009،  عامي 
اإلسبانية تضاعفت مرتين فقط في الفترة نفسها. ال يمكننا 
أن  ولو  األورومتوسطية،  التجارة  توسع  مسألة  إنكار 
تطور  على  والتأثير  كثيرا  تتغير  لم  التجارية  الموازين 
الدول المتوسطية الشريكة كان محدودا. ولكن بالرغم من 
هامشي،  بشكل  إال  يتقدم  لم  االندماج جنوب ‒ جنوب  أن 
طريقها.  شق  واصلت  الحرة  التجارة  اتفاقية  آليات  فإن 
بلدان  اليوم  تطبق  األصلية،  بالقواعد  يتعلق  فيما  وهكذا، 
المغرب العربي التراكم األصلي الكامل بينها وبين التراكم 

بقية فضاء عموم أوروبا.  القطري مع 
تتجسد اإلستراتيجية األوروبية في المضي قدما في طريق 
االندماج دون استنفاد قبال المرحلة األولية للتجارة الحرة: 
والجوار  العميق  لالندماج  نموذج  باقتراح  يتعلق  األمر 
الدول  والمؤسسي  التنظيمي  التقارب  سياسة  على  المبني 
االتحاد  قوانين  ترسانة  صورة  في  الشريكة  المتوسطية 
تخطي  في  يتمثل  كان  الممكن  الوحيد  التقدم  األوروبي. 
مرحلة "االتحاد الجمركي" )االتحاد األوروبي تربطه فقط 
الزراعية(  المنتجات  وتستثني  تركيا،  مع  واحدة  اتفاقية 
االتحاد  الموحدة دون  للسوق  نموذج غريب  نحو  لالنتقال 
غير  الدول  لنظام  جدا  مماثل  أساسي  نظام  الجمركي: 
لسويسرا.  أو  االقتصادي األوروبي  المجال  األعضاء في 
الحافز: المشاركة الكاملة في "السوق الموحدة األوروبية". 
للمصداقية  يفتقر  النموذج  هذا  يزال  ما  اآلن  حتى  ولكن 

تلك  باستثناء  الجنوب،  جذابا ألعضاء  يكون  لكي  الكافية 
في  أكبر  بسرعة  للتقدم  استعداد  على  هي  التي  الدول 
ووضعه  المغرب  مثل  األوروبي،  االتحاد  مع  االندماج 
لالندماج  مثبطا  يز  لتما ا ا  هذ يعتبر  حقيقة  لمتقدم.  ا
جنوب ‒ جنوب. من ناحية أخرى، يعقد انتشار االتفاقيات 
التجارية الثنائية في المنطقة كثيرا تطبيق القواعد األصلية، 
الدول  إدماج  اتجاه  للتقدم في  تعتبر عنصرا جوهريا  التي 
المتوسطية الشريكة في مراحل جديدة من اإلنتاج للشبكات 

الدولية.  الصناعية 

في ظل العجز الذي أبانت عنه اآلليات 
الشراكة" و"خطط عمل  و"اتفاقيات  المتوفرة 

تم  المتوقعة،  االستثمارات  لجذب  الجوار" 
إحداث "االتحاد من أجل المتوسط"

اليوم  يتواجد  برشلونة،  بعد خمسة عشر عاما من مؤتمر 
فمن جهة،  مفترق طرق.  أمام  األورومتوسطي  االندماج 
القطاعي  وتأثيرها  بطيئة  تعتبر  االندماج  وتيرة  تزال  ما 
الوضع  فإن  أخرى،  جهة  ومن  كاف.  غير  والتنظيمي 
استثناءات  مع  المتوسطية"،  الشراكة  "لبلدان  االقتصادي 
دراماتيكية مثل حالة فلسطين، يتحسن تدريجيا ويوفر بيئة 
تحسنت  االندماج.  مسيرة  في  التقدم  من  لمزيد  مواتية 
لتعطي مساحة  الماكرواقتصادية بشكل ملحوظ  التوازنات 
الشريكة  المتوسطية  الدول  في  االقتصادية  للسياسة  أكبر 
المالية  الخارجية مثل األزمة  الصدمات  من أجل مواجهة 
أن  من  بالرغم  هذا  واألغذية،  النفط  أسعار  ارتفاع  أو 
األزمة قد هزت إلى حد ما التفاؤل السائد بكشفها هشاشة 
 .)Galal and Reiffers, 2009( التوازنات األساسية
خارج  ميكرواقتصادية  إصالحات  هنالك  كانت  أنه  كما 
النطاق التجاري، مثل الخصخصة وانفتاح الخدمات العامة 
في  وفقط  خجولة  بطريقة  ولكن  الخاص،  القطاع  على 
البلدان األكثر إصالحا. في جميع األحوال، فقد أعطت هذه 
الشراكة  "بلدان  ثمارها، بحيث خطت معدالت  التطورات 
وقلصت  هامة،  األخيرة خطوة  السنوات  في  المتوسطية" 
بشكل خاص من مستوى تقلباتها بتسجيلها معدالت إيجابية 
كبيرة خالل عدة سنوات متتالية تتراوح بين %3 و6%، 

ولو أن األرقام مازالت متباينة من بلد آلخر. 
بعد  األجنبي  االستثمار  لم يصل  المحقق،  التقدم  هذا  رغم 
إلى ذلك الحد من التأثير إلحداث تلك القفزة النوعية التي 
المتوسط.  األبيض  البحر  منطقة  في  ضرورية  تعتبر 
ومتباينة  متواضعة  نتائج  عن  أسفر  المؤسسي  فاإلصالح 
واالستقرار  لتجارة  ا تحرير  من  كثر  أ لدول  ا بين 
بعض  مؤشرات  أن  من  الرغم  وعلى  الماكرواقتصادي. 
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قد  االقتصادية  الحكامة  من  معينة  مجاالت  في  البلدان 
لم  هذا  أن  إال  بشكل طفيف،  ولو  التحسن،  بعض  سجلت 
التي يجب أن  للقوة االستثمارية  العنان  يكن كافيا إلطالق 
بميزات  يتمتع  الذي  المتوسط  األبيض  البحر  في  تتوفر 
االتحاد األوروبي  الجغرافي من  القرب  مقارنة في مجال 
التجارة  أن  حيث  الوفيرة.  والعمالة  التجارة  وتحرير 
مثل  أخرى،  مناطق جغرافية  في  نالحظها  التي  اإلقليمية 
قوة  هنا رغم عامل  تتم  لم  آسيا،  المكسيك وجنوب شرق 
بالنسبة للشركات األوروبية  الذي يمثله  التكاليف  انخفاض 
بالنسبة  للتصدير  كقاعدة  المتوسطي  جوارها  إلى  اللجوء 

القيمة.  في سلسلة  بالعمالة  الخاصة  الكثيفة  للعمليات 

من جهتها، تجد الدول الجديدة نفسها مجبرة، 
بسبب تنظيم الطاقات المتجددة الجديد، على 
استيفاء الهدف المحدد في 20/20 )20% 

من الطاقات المتجددة بحلول عام 2020(

في ظل العجز الذي أبانت عنه اآلليات المتوفرة و"اتفاقيات 
االستثمارات  لجذب  الجوار"  عمل  و"خطط  الشراكة" 
يتعلق  المتوسط".  أجل  "االتحاد من  إحداث  تم  المتوقعة، 
األمر بمقاربة جديدة تستند باألساس إلى االندماج المادي 
عبر تمويل مشاريع كبرى هيكلية قادرة على التأثير على 
البحر  وتطهير  للمياه  المستدامة  اإلدارة  أخرى:  قطاعات 
لبحرية  وا لبرية  ا الطرق  نشاء  وإ لمتوسط  ا األبيض 
الشمسية  الطاقة  ومخطط  لمدنية  ا الحماية  ومبادرات 
المتوسطي والجامعة المتوسطية ومبادرة لتطوير الشركات 
الصغيرة والمتوسطة. حيث يرجى صراحة من وراء هذه 
البلدان كصيغة  إقامة روابط مادية خارجية بين  المشاريع 
مكملة لالندماج التجاري لألسواق الذي يتحرك ببطء شديد 
كل  قبل  ولكن  نفسها.  المتوسطية"  الشراكة  "دول  بين 
"للشراكة  اإلقليمية  الديناميكية  على  للحفاظ  تسعى  شيء، 
الضمني  االندماج  عدم  ديناميكية  أمام  األورومتوسطية" 

الجوار".  في "سياسة 

والنقل  المياه  المهيكلة:  المادي والمشاريع  االندماج 
المتجددة والطاقات 

السؤال الذي يطرح نفسه هو إلى أي مدى يمكن للمقاربة 
المشاريع،  اعتمادها على  المادي، عبر  لالندماج  الجديدة 
أن تستكمل االندماج التجاري والتنظيمي. في الواقع، ألغت 
"اتفاقيات الشراكة" الكثير من العقبات التجارية القائمة في 
عام 1995، كما أن "خطط عمل الجوار" رسمت مسارا 
أصبحت  التنظيمي.  للتقارب  أولي،  بشكل  ولو  وآلية، 

انفتاحا  أكثر  اآلن  الشريكة  المتوسطية  الدول  اقتصادات 
واستقرارا، وقد شرعت بعض البلدان في تنفيذ إصالحات 
ميكرواقتصادية ومؤسسية رغم أنها لم تستكملها بعد. كما 
التي تراهن بشكل كبير على  البلدان  تلك  بدأت تسجل في 
اإلصالح نسبة ال بأس بها من االستثمارات الخارجية التي 
الممكن  أمام مشاريع جديدة. من  الطريق  تمهد  أن  يمكنها 
أن يكون المحيط االقتصادي اآلن أكثر مالءمة إلنجاز هذه 
لدول  اإلنتاجي  النسيج  يكون  وأن  الكبرى  المشاريع 
منها.  لالستفادة  أفضل  وضع  في  المتوسطية"  "الشراكة 
ولكن نتائجها ستبقى مرتبطة بطبيعة المشاريع نفسها وكذا 
بظروف تطبيقها. من الواضح أنه بغض النظر عن مبادرة 
المشاريع  األورومتوسطية"،  و"الجامعة  المدنية  الحماية 
األخرى لديها قوة اقتصادية مهمة، ولو أن مبادرة تشجيع 
لسياق  ا خارج  تبقى  لمتوسطة  وا الصغيرة  الشركات 

الصفحات.  لهذه  الجيواقتصادي 

لم يصل االستثمار األجنبي بعد إلى ذلك 
النوعية  القفزة  تلك  التأثير إلحداث  الحد من 

البحر  تعتبر ضرورية في منطقة  التي 
المتوسط  األبيض 

البحرية  األروقة  وتحسين  بناء  مشاريع  أن  الواضح  من 
بحيث  اإلقليمي،  االندماج  إلى  أكثر  تميل  للنقل  والبرية 
األورومتوسطي  الفضاء  في  أفضل  اندماج  إلى  تسعى 
اعتمادا على تكاليف النقل، وال سيما في الضفة الجنوبية، 
بين هذه األخيرة واالتحاد األوروبي. ويمكن  أيضا  ولكن 
والطرق،  الحديدية  السكك  خطوط  المشاريع  تشمل  أن 
باإلضافة إلى تحسين السالمة البحرية، ولكن القوة األكثر 
تشجيع  في  يتمثل  والمتوسط  القصير  المدى  على  أهمية 
الموانئ والخدمات اللوجستية. على الصعيد العالمي، يجعل 
قواعد  المتوسطية"  الشراكة  "دول  من  الجغرافي  الموقع 
على  أما  وأوروبا.  وأفريقيا  آسيا  بين  طبيعية  لوجستية 
الصعيد اإلقليمي الفرعي، فهو يقلص تكاليف النقل بإلغائه 
التحتية  البنيات  هذه  مثل  وجود  بعدم  المرتبطة  العوائق 
أنه  ويبقى أمرا أساسيا إلندماج اإلنتاج اإلقليمي. في حين 
التعهيد  خدمات  قطاع  في  أعمال  فرص  محليا  يخلق 
تنطوي  التي  المياه  إدارة  بخالف  والنقل.   )offshore)
السكان، هذا  على تحسن مباشر في جودة مستوى معيشة 
النسيج  تنافسية  لتحسين  أكثر  موجه  المشاريع  من  النوع 
إجمالي  )خاصة  المتوسطية"  الشراكة  "لدول  اإلنتاجي 
إنتاجية عوامل اإلنتاج( وتشجيع ظهور القواعد اللوجستية 
الجنوبية  إلى جانب الصناعة في الضفة  اندماجها  وتسهيل 

القيمة األوروبية والدولية.  في سلسلة 
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النوع  فيميل مثل هذا  السياسي،  االقتصاد  أما من منظور 
من المبادرات أكثر إلى تشجيع شرائح السكان التي تنشط 
بشكل كبير في أنشطة التصدير الصناعي، وبالتالي تعزيز 
مجال  في  تفضيالتها  إلطالق  المجموعات  هذه  قدرة 
بتوجيه  مرتبط  قليمي  إ كعامل  تأثيره  ولكن  لتدويل.  ا
اإلنتاج  اندماج  الدولي  الميناء  يسهل  حيث  األداءات. 
د  واالتحا لشريكة  ا لمتوسطية  ا لدول  ا بين  اإلقليمي 
بين  الفرعي  اإلقليمي  االندماج  أكبر من  بقدر  األوروبي، 
الذين ربما سيستفيدون  نفسهم،  الشريكة  المتوسطية  الدول 
الطرق  مستوى  على  تواضعا  أكثر  تحسن  من  أكثر 
والمعابر الحدودية. ومن جهته، فإن التركيز على االندماج 
هيكلية  حساب  على  يتم  أن  ينبغي  ال  األورومتوسطي 
أساسا  تتسم  التي  المتوسطية"،  "الشراكة  الفضاء في دول 
تحسين  أن  يتضح  أعاله،  المثال  باتباعنا  المحلي.  بالطابع 
شبكة النقل القروي يساهم أيضا بشكل ملحوظ في االندماج 
اإلقليمي: يمّكن المجتمعات الريفية من المتاجرة والتواصل 

المتوسطيين.  البالد وكذا جيرانها  أرباع  بقية  مع 

الجغرافي  الوضع  فإن  العالمي،  الصعيد  على 
منهم  يجعل  الشريكة  للمتوسطية  الدول 

فريقيا  واإ آسيا  بين  طبيعية  لوجستيكية  قواعد 
وأوروبا 

في  المتوسطي"  الشمسية  الطاقة  "مخطط  يتجسد  أخيرا، 
الطاقات  انتشار  تشجيع  تهم  التي  المشاريع  من  سلسلة 
اسم  أن  رغم  المتوسطية".  الشراكة  "دول  في  المتجددة 
محتواه  أن  إال  ارتباك،  موضع  في  يضعنا  قد  المخطط 
يغطي جميع التكنولوجيات المتجددة، خاصة الطاقة الريحية 
تحسين  وكذا  والكهروضوئية  المركزة  الشمسية  والطاقة 
من  الكهرباء  توليد  إلى  المخطط  يسعى  الطاقة.  كفاءة 
المصادر المتجددة سواء لالستهالك الذاتي للدول المتوسطية 
االتحاد  إلى  الخضراء  الكهرباء  لتصدير  أو  الشريكة 
تتوفر  المتوسطية"  الشراكة  "بلدان  أن  األوروبي. صحيح 
على طاقات ريحية وشمسية قوية، ولكن الدول المتوسطية 
يعانون من محدودية طاقية مهمة  المنتجين  الشريكة غير 
وتوقعات تزايد الطلب على المدى الطويل. من جهتها، تجد 
الدول الجديدة نفسها مجبرة، بسبب تنظيم الطاقات المتجددة 
 20%) 20/20 المحدد في  الهدف  استيفاء  الجديد، على 
من الطاقات المتجددة بحلول عام 2020(. وبما أن الكثير 
من هذه الدول يمكنها أن تعاني من صعوبات الستيفاء هذا 
للتعاون بين الدول  التنظيم الباب مفتوحا  الهدف، فقد ترك 
األعضاء ودول العالم الثالث الستيراد الكهرباء الخضراء 

في ظل ظروف تقييدية نسبيا. 

هذا  متعددة.  أبعادا  الشمسية"  الطاقة  "مخطط  يعكس 
توليد )محطات  في مجال  االستثمارات  أن  إلى  باإلضافة 
الطاقة الريحية والكهرضوئية والطاقة الشمسية الحرارية( 
تنطوي  منها  الكثير  أن  حيث  متطلباتها،  حيث  من  مكلفة 
هناك  أن  بما  كبيرة.  هيكلية  وقوة  إقليمية  انعكاسات  على 
"لمخطط  السنوي مخصصة حصرا  الكتاب  هذا  في  مقالة 
بالتطرق  سنكتفي  لالندماج،  كمتجه  الشمسية"  الطاقة 
قبل  أوال  اإلشارة  تجدر  فقط.  العوامل  بعض  إلى  بإيجاز 
البرنامج يحتاج إلى إحداث خطوط  كل شيء إلى أن هذا 
لنقل الكهرباء الخضراء إلى االتحاد األوروبي ذات قدرة 
في  الطويلة.  للمسافات  بالنسبة  الخسائر  تقليل  على  عالية 
أورومتوسطيان  رابطان  سوى  يوجد  ال  الحاضر  الوقت 
إسبانيا والمغرب عبر مضيق  بين  يربط  مشتغالن: األول 
تركيا  ويربط  محدودة،  قدرة  ذو  والثاني  طارق  جبل 
حلقة  إنهاء  هدف  يعزز  البرنامج  هذا  ثانيا،  باليونان. 
كهرباء البحر األبيض المتوسط، وهو األمر الذي سيؤدي 
قوة  بالخصوص  وسيشكل  حقيقي،  إقليمي  تعاون  إلى 
أن  نذكر  ثالثا،  العربي.  المغرب  في  كبيرة  اندماجية 
الخطوط  في  للغاية  مكثفة  تكون  المتجددة  الطاقة  مصادر 
الكهربائية  الشبكات  وتحديث  تطوير  بالتالي  وستتطلب 
منه  سيستفيد  ما  وهو  لشريكة،  ا لمتوسطية  ا لدول  ا
يتطلب  وذاك،  هذا  قبل  ولكن  الجنوب.  في  المستهلكين 
إحداث هذه الخطوط إطارا تنظيميا واضحا ومفيدا إلى حد 

تنافسية.  لجعلها  الضرورية  االنتقالية  المرحلة  في  ما 

المؤسسية  الحواجز  تعويض  يمكن  ال 
فقط التحتية  بالبنيات 

عموما، ال تزال العقبة الرئيسية تتمثل في النظام السياسي 
والمؤسسي والتنظيمي بالنظر إلى ما تم ذكره أعاله. تميل 
على  والحفاظ  التعاون  من  الحد  إلى  اإلقليمية  المنافسة 
تبين  الثنائي  التعاون  اإلنتاج مجزأة. ولكن تجارب  أنظمة 
أن التعاون اإلقليمي يكون عمليا أكثر رغم محدوديته لغاية 
اآلن. في المغرب العربي، تقدمت كل من تونس والمغرب 
للموانئ  التحتية  البنية  مجال  في  التعاون  في  جيد  بشكل 
بالمياه العميقة  لبناء ميناء  وحقوق الطيران. تونس تخطط 
المباشر  االتصال  من  سيمكنها  الذي  النفيضة،  مدينة  في 
البلدين  أن كال  المغرب، كما  المتوسطي في  بميناء طنجة 
النقل  تكاليف  من  مهمة  نسبة  أن  غير  النقل.  تحرير  أقرا 
منها  يعاني  التي  األكبر،  النسبة  نقل  لم  إن  هذا  الباهظة، 
للقصور  تعزى  أن  يمكن  الشريكة  المتوسطية  الدول 
البنية  أثر  يكون  أن  يمكن  دونه  من  والذي  المؤسسي، 
الجمركية ما  المتوقع. كما أن اإلجراءات  أقل من  التحتية 
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بلدان  الذي شهدته  التحسن  من  الرغم  معقدة، على  زالت 
مثل المغرب أو تونس. وهنا تجدر اإلشارة أيضا إلى أن 
العقبات التي تحول دون توفير خدمات النقل عبر الحدود 

للغاية.  المرور مكلفة  كثيرة وإجراءات 
لشبكات  ا ندماج  ا تجارب  على  ينطبق  نفسه  الشيء 
بلدان  ضمن  من  الوحيد  البلد  هو  المغرب  الكهربائية. 
"الشراكة المتوسطية" المتصل مع االتحاد األوروبي عبر 
تونس  بين  ترابط  هناك  العربي،  المغرب  في  إسبانيا. 
بالشبكة  لالتصال  تخطط  الجزائر  أن  كما  والجزائر، 
األوروبية عبر المغرب. ومع ذلك، وعلى غرار ما يحدث 
المؤسسية  الحواجز  تعويض  يمكن  ال  النقل،  قطاع  مع 
غياب  مثل  تقنية،  عناصر  أن  كما  فقط.  التحتية  بالبنيات 
باألجور  متعلقة  تنظيمية  أو  التقنية  المعايير  في  االنسجام 
في  أما  المعادلة.  في  تجاهلها  يمكن  ال  التعويض  وآليات 
الوطنية عنصر  األفضليات  تمثل  ما  فعادة  الطاقة،  مجال 
سبيل  على  اإلقليمية.  التوازنات  على  يؤثر  مهم  أمان 
لمستوردون  ا لشريكة  ا لمتوسطية  ا لدول  ا ل،  لمثا ا
تبعيتهم لدول  للهيدروكربورات يحذرون من ارتفاع نسبة 
مجاورة مصدرة ينظر إليها على أنها منافسة جيوسياسية. 
ربما لهذا السبب يتجه مشروع "االتحاد من أجل المتوسط" 
التقليدية  الطاقات  اندماج  أن  يبدو  المتجددة:  الطاقات  نحو 
أمر صعب جدا )حتى داخل االتحاد األوروبي نفسه(، لهذا 
تقييدا من  وأقل  أقل حساسية  يتم سلك طريق  أن  يستحب 
الطاقة في  المؤسسية. ولكن ما سيهيكل حقا سوق  الناحية 
للغاز والكهرباء  المتوسطية  الحلقات  المنطقة هو استكمال 

الطاقة األورومتوسطية".  والتقدم نحو "رابطة 

باختصار، فإن االندماج المادي يتطلب، 
باإلضافة إلى تحديد المشاريع وتمويلها 

دارتها، تقاربا مؤسسيا يمكنها من بلورة آثار  واإ
إقليمية جانبية وقطاعات تنافسية قابلة 

لالندماج

وبالتالي فإن هذه المشاريع تملك القدرة على المساهمة في 
تحقيق االندماج االقتصادي اإلقليمي، ولو أن ذلك سيتوقف 
إلى حد كبير على كيفية توجيهها وتنفيذها. إذا ما تم تعميم 
بالموازاة مع  التحتية  البنية  المادية وتحسين  االستثمارات 
نقل  فإن  المذكور،  المجال  في  المؤسسي  اإلطار  تطوير 
في  هاما  إسهاما  يشكل  أن  يمكن  والتكنولوجيا  المعرفة 
اعتبارها  تم  ما  إذا  أما  األورومتوسطي.  الفضاء  هيكلة 

دون  من  اإلقليمية،  بيئتها  عن  معزولة  كبيرة  مشاريع 
أن  يمكن  فإنها  تكنولوجية،  أو  إنتاجية  أو  فضائية  تبعات 
تكون تجربة فاشلة. وفي حال ما إذا فشلت هذه التجربة، 
خطة  بوصفها  حتى  تبريرها  يتم  أن  يمكن  ال  فآنذاك 
للنهوض ببعض الصناعات والهندسيات األوروبية. نعرف 
الصحراء  الكاتدرائيات في  الفرعونية وبناء  المشاريع  أن 
هو تقليد قديم في البحر األبيض المتوسط، ولكن المشاريع 
أولوية  تقل  أخرى ال  تنفيذها على حساب  يمكن  القيمة ال 
المحلي  الصعيدين  على  االقتصادي  للفضاء  وهيكلية 
أو  األوروبي  االتحاد  من  بتمويل  ذلك  تم  ولو  والوطني، 

باألحرى تحديدا بسبب ذلك.

يتجاهل  المتوسط"  "االتحاد من أجل 
تبدو  التي يمكن أن  المؤسسية  اإلصالحات 

التي  النهاية هي  أكثر تجردا ولكنها في 
اإلنتاجي  النسيج  تدعم 

أخيرا، بغض النظر عن توقعات اندماج المشاريع القطاعية 
قوة  على  تتوفر  التي  القطاعات  بعض  نفتقد  المحللة، 
الصعيد  على  أكبر  أو  معادلة  تأثيرية  وقدرات  اندماجية 
أكثر  مقاربة  اعتماد  يمكننا  األول،  المقام  في  اإلقليمي. 
يعمل  معينة.  صناعية  قطاعات  لتطوير  ونجاعة  تمايزا 
صناعية  وفروع  قطاعات  تحديد  على  المحللين  بعض 
لشراكة  ا "دول  في  ئلة  ها نات  إمكا ذات  وخدمات 
المتوسطية"، والعديد منها تملك القدرة على هيكلة الشبكات 
الصناعية الفرعية اإلقليمية، السيما في قطاعات الصناعات 
لنسيج  ا و ت  نيا و لكتر إل ا و ت  ا ر لسيا ا و عية  ا ر لز ا
 Abdelkrim, S. and Henry, 2009; Ghilès,)
حدودية  قطاعية  مجموعات  تشجيع  وسيكون   .)2008
مقاربة  والتكنولوجيا  المعرفة  ونقل  التكوين  عبر  مندمجة 
مثيرة لالهتمام. من ناحية أخرى، يلفت االنتباه أيضا غياب 
األولية  اإلرشادات  في  القروي  والعالم  الزراع  القطاع 
للمشاريع المعروفة. بحيث يسجل بشكل غير مفهوم غياب 
المشاريع التي هي ربما األكثر شموال وهيكلية على مستوى 
المنطقة عن "االتحاد من أجل المتوسط" بالرغم من قوتها 

الزراعة.  القروية وتحديث  التنمية  االندماجية: 
من جهة أخرى، يتجاهل "االتحاد من أجل المتوسط"، بناء 
يمكن  التي  المؤسسية  اإلصالحات  المادية،  مقاربته  على 
تدعم  التي  هي  النهاية  في  ولكنها  تجردا  أكثر  تبدو  أن 
غرار  على  الشاملة  لإلصالحات  يمكن  اإلنتاجي.  النسيج 

.Marín y Escribano, 2009 :1 انظر أيضا

2 تتعاون "الشبكة الكهربائية اإلسبانية" مع نظرائها في المغرب العربي في آلية مزامنة شبكتهم.
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محبذة  تكون  أن  العامة  اإلدارة  أو  بالعدالة  المتعلقة  تلك 
اللوجستي  أو  الكهربائي  القطاع  لخلق جيوب مؤسسية في 
يتطلب،  المادي  االندماج  فإن  باختصار،  الماء.  إدارة  أو 
تقاربا  وإدارتها،  وتمويلها  المشاريع  تحديد  إلى  باإلضافة 
وقطاعات  جانبية  إقليمية  آثار  بلورة  من  يمكنها  مؤسسيا 

لالندماج.  قابلة  تنافسية 
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)Andreu Bassols( أندريو باسولس
 نائب رئيس وحدة 

المفوضية األوروبية، العالقات الخارجية، بروكسل 

رأى مشروع االندماج األورومتوسطي النور في برشلونة، 
حيث وضعت أولى لبناته في إطار سياسة الجوار وبعد ذلك 
تمت بلورته في االتحاد من أجل البحر األبيض المتوسط. 
ولكن ما هي النتائج المحققة منذ عام 1995؟ ما هي آفاق 
أو  توجد  هل  المقبلة؟  للسنوات  رسمها  الواجب  االندماج 
كتابة  حقيقية؟  أورومتوسطية  منطقة  إلى  ما  يوما  سنصل 
ميزة  لها  األورومتوسطي  االندماج  سياسات  عن  مقال 
وعيب. تتمثل الميزة في إمكانية التعبير عما نفكر به وإبداء 
دراسة  من  سنوات  بضع  بعد  الشخصية  نظرنا  وجهات 
أحوال المنطقة. ويتجسد العيب في ضرورة التفكير بعناية 
شديدة فيما يجب قوله، فكثيرون هم الخبراء المحنكون الذين 
يدلون بدلوهم في قضايا البحر األبيض المتوسط، وصاحب 
هذا المقال ليس سوى مراقب متواضع يتابع من بعيد، ولكن 
فلك بروكسل، مقر دول  يدور في  ثاقبة، ما  بنظرة  أحيانا 

االتحاد األوروبي الـ27. 
السؤال  األسئلة.  المقال بطرح بعض  افتتاح هذا  الجيد  من 
االندماج  تناول  عند  ذهني  إلى  يتبادر  الذي  األول 
األورومتوسطي هو: لماذا رأت النور "عملية برشلونة"؟ لماذا 
كان "إعالن برشلونة" هو الجواب الجماعي لعدد من التحديات 
التي واجهتها المنطقة في عام 1995، ولماذا يحتوي هذا 
اإلعالن كنقطة جوهرية على تشكيل منطقة للتجارة الحرة؟ 
الثاني الذي أجده أيضا في محله هو كاآلتي: أين  والسؤال 
يتواجد مشروع التجارة الحرة واالندماج الذي تم إطالقه في 
"إعالن برشلونة" لعام 1995؟ هل ساهم، كما كان يقال، في 
المتوسط؟  األبيض  البحر  جنوب  اقتصادات  وتحديث  فتح 
وأخيرا، أطلق العنان لهذه السلسلة الجديدة من األسئلة التي 
تغير  كيف  أكبر:  مغامرة  على  تنطوي  إجابات  تستدعي 
أجل  من  االتحاد  قدم  ماذا  الجوار؟  سياسة  مع  المشروع 
المتوسط لالندماج اإلقليمي؟ إلى أين هو ذاهب هذا المشروع؟ 
ما هو مصيره النهائي أو كيف يجب أن يكون هذا المصير؟ 

األسئلة  هذه  على  اإلجابة  المقال  هذا  خالل  من  سنحاول 
ولكن على القارئ أن يدرك أن هذه األجوبة لن تكون دائما 
واضحة وأنها في بعض األحيان ستفتح بدورها المجال أمام 
السياسات  المثير لالهتمام في  أسئلة جديدة. هذا هو األمر 
المطروحة واضحة جدا،  القضايا  أن  يبدو  أحيانا  الدولية: 
وتخضع  السنين  مرور  مع  بلورتها  يتم  األجوبة  أن  غير 
المثال، في عام  بها. على سبيل  التكهن  لمتغيرات يصعب 
يقوم على مفهوم  المشروع األورومتوسطي  1995، كان 
يدعى "اإلقليمية المفتوحة" ولكنه لم يكن يعرف إلى أي حد 
يمكن لعملية العولمة، التي أصبحت تتردد اليوم على لسان 
الجميع، أن تُحدث تحوال في االقتصاد العالمي، كما أنه ال 
أو  اآلسيوية  االقتصادات  ثقل  بمدى  دراية  على  كان  أحد 

انتشار اإلنترنت أو االقتصاد المالي في هذه العملية.

لماذا رأت النور عملية برشلونة ولماذا كانت منطقة 
التجارة الحرة واحدة من أهدافها الرئيسية؟ 

"عملية  جوهر  يعتبر  الذي   1995 عام  مشروع  كان 
بالسياسة  وثيقا  ارتباطا  بداياته  منذ  مرتبطا  برشلونة" 
الشمس:  وضوح  واضحا  خارجيا  بعدا  آخذا  األوروبية 
السياسة التجارية. هذا ال يعني إطالقا أن "عملية برشلونة" 
التجارة.  اليوم أو كانت يومها مجرد مشروع لتحرير  هي 
لكن االنطباع العام الذي كان سائدا في عام 1995 هو أن 
اتفاقيات التجارة الحرة كانت تشكل مستجدا وخطوة عمالقة 
إلى األمام في عالقاتنا مع البلدان المتوسطية. جرت العادة 
مع  عالقاتها  تعزيز  أوروبا  فيها  أرادت  مرة  كل  في  أنه 
شركائها الخارجيين، يقوم مسؤولو االتحاد السياسيون بفتح 
المعاهدات  اإلشارة  رهن  يضع  الذي  األدوات  صندوق 
القائمة، ومن بين هذه األدوات، هناك واحدة متميزة وناجعة 
شركائنا:  مع  العالقات  في  مباشر  بشكل  تؤثر  أن  يمكنها 
يملك  أن من  القائل  للمثل  فتبعا  المشتركة.  التجارة  سياسة 
فإن  المشاكل عبارة عن مسامير،  أن جميع  يعتقد  مطرقة 
االتحاد األوروبي كلما تناول موضوع تعزيز عالقاتنا مع 
االنفتاح  هي  حلها  الواجب  المشكلة  كانت  ثالثة،  بلدان 

سياسات االندماج األورومتوسطية: منطقة التجارة الحرة األورومتوسطية )2010)

االندماج االقتصادي األورومتوسطي
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التجاري  التبادل  اتفاقيات  هي  التنفيذ  وأداة  االقتصادي 

الحر.
المثير لالهتمام هو أن  1995 استثناًء.  لم تشكل برشلونة 
أتت كرد على تحد مزدوج سياسي في  "عملية برشلونة" 
األساس: تقديم أفق إقليمي آلمال عملية السالم التي أحيتها 
برلين  أن سقوط جدار  مفادها  أوسلو وبعث رسالة  عملية 
وتوحيد أوروبا ال يعنيان تهميش شركائنا في الجنوب. لكن 
بامتياز  السياسي  المزدوج  التحدي  هذا  أمام  عثر  االتحاد 
التعاون،  من  المزيد  األساس:  في  اقتصادية  إجابة  على 
على  قائمة  عالقة  خالل  من  التجارة  من  المزيد  وخاصة 
اتفاقيات  في  المتضمنة  المتبادلة  الحرة  التجارة  اتفاقيات 
أن  إلى  راجع  فهذا  اقتصاديا  الجواب  كان  وإذا  الشراكة. 
اقتصادية  الخارجية  السياسة  أدوات االتحاد األوروبي في 
في المقام األول. كما لو أن أصداء "إعالن شومان" بتاريخ 
االتحاد  تناول  كلما  ترتد  مازالت   1950 )مايو(  أيار   9
مهمة اقتراح سياسات دولية: يجب البدء بخلق تضامن فعلي 
التجاريين.  الوكالء  وبين  الشركات  وبين  البلدان  بين 
عمليات  ولكن  والسياسيون،  السياسيات  هم  المهندسون 
أسس  من  بدءا  القاعدة  من  بناؤها  يتم  اإلقليمي  االندماج 
العالقات االقتصادية. عندها فقط، أو على األقل انطالقا من 
األوسط  الشرق  في  السالم  عملية  دعم  يمكن  فقط،  ذلك 
يكون  لن  التوسيع األوروبي  بأن  الجنوب  وإشعار شركاء 

على حسابهم.
الشراكة والتجارة  الحرة )اتفاقيات  التجارة  أداة  كان وراء 
الحرة مع كل بلد على حدة( والبعد اإلقليمي )إنشاء منطقة 
للتحول  تدرجي  مفهوم  الحر(  للتبادل  أورومتوسطية 
واالنفتاح  لتحديث  ا يجلب  أن  ينتظر  كان  السياسي. 
يواكبها  وسياسية  اجتماعية  تغييرات  معهما  االقتصاديان 
التقدم االقتصادي بتوسيع الطبقة الوسطى وإعطاء دور أكبر 
األبيض  البحر  جنوب  لبلدان  السياسي  التحول  في  لها 
"عملية  عمل  فرضيات  من  واحدة  هذه  كانت  المتوسط. 

برشلونة".

أين نتواجد في عملية االندماج األورومتوسطية؟

التجاري  القول بأن عملية االندماج  السذاجة  أنه من  أعتقد 
التي انطلقت في عام 1995 تتواجد في المكان الذي يجب 
أن تتواجد فيه. فجميع بلدان الجنوب تفاوضت بشأن اتفاقيات 
االتفاقيات  وجميع  األوروبي  االتحاد  مع  الحرة  التجارة 
التي غدت اآلن  اتفاقية سوريا  باستثناء  التنفيذ  دخلت حيز 
جاهزة للمصادقة عليها وتطبيق بنودها. بالنسبة للبلدان التي 
التنفيذ، تسير فيها عملية تفكيك  دخلت فيها االتفاقيات حيز 
التعريفة وفقا لما هو مخطط له ومتفق عليه. أما في حاالت 
نهايته.  التفكيك  فقد وصل هذا  تونس والمغرب وإسرائيل 
وبالتالي فالتبادل الحر أصبح كليا أو شبه كلي فيما يخص 

المنتجات الصناعية مع هذه البلدان وسيكون كذلك مع باقي 
من   80% حوالي  االنتقالية.  الفترات  انتهاء  فور  الدول 
الصادرات التونسية و%73 من الصادرات المغربية توجه 
الشريك  هو  األوروبي  واالتحاد  األوروبي.  االتحاد  إلى 
التجاري األول والمستثمر األول والمصدر الرئيسي للسياحة 

لمنطقة جنوب البحر األبيض المتوسط. 
شعاعها  إلى  بحاجة  فهي  العجلة  تدور  أن  أجل  من  ولكن 
المحور  الدائرة حول  العجلة  الدائرة. معظم أشعة  ومحيط 
األوروبي هي اآلن مثبتة، بقي استكمال محيط دائرة، أي 
المسمى  والبعد  الجنوب  دول  بين  الحر  التبادل  اتفاقيات 
التبادل الحر. إلى حد اللحظة فقط  جنوب ‒ جنوب لمنطقة 
بينها. يتعلق األمر هنا  بلدان اختتمت االتفاقيات فيما  أربع 
اتفاق  إطار  في  وذلك  واألردن  وتونس ومصر  بالمغرب 
البلدان  تركيا وعدد من  بين  اتفاقيات  أيضا  أغادير. هناك 

المتوسطية. 
جميع  تختتم  أن  يجب  الحرة  التجارة  منطقة  تكتمل  ولكي 
يمكننا  فقط  عندها  الجنوب.  بلدان  بين  المبرمة  االتفاقيات 
اإلقرار بأن االتحاد األوروبي وشركائه استكملوا المشروع 
األكثر طموحا لالندماج التجاري بين الشمال والجنوب. هي 
التنمية االقتصادية منذ  إذن اإلضافة األوروبية األكبر في 
عام 1957: التمديد والتوسع تدريجيا )وليس فقط من خالل 
في  واالستقرار  االزدهار  لتصدير  المتعاقبة(  التوسعات 

المباشر.  محيطها الجغرافي 
مع ذلك يوجد هدف آخر في مهمة االندماج االقتصادي أال 
هذه  تقتصر  حيث  الحر.  التبادل  اتفاقيات  تعميق  وهو 
إال  تشمل  وال  الصناعية  المنتجات  على  اليوم  االتفاقيات 
الهدف  الزراعية ومنتجاتها المصنعة. ويكمن  السلع  جزئيا 
سياسة  بموجب  والمؤكد  الشراكة  اتفاقيات  في  المرسوم 
االتفاقيات األكثر طموحا من أجل تغطية  الجوار في ختم 
جزء كبير من المنتجات الزراعية، وعلى وجه الخصوص، 

معالجة تحرير التبادالت في الخدمات. 
باختصار، يحتاج اليوم مشروع االندماج االقتصادي لتوسيع 
التبادل الحر إلى مستوى البعد جنوب ‒ جنوب وإلى مجاالت 

الزراعة والخدمات.

هل ساهمت اتفاقيات الشراكة في فتح وتحديث 
اقتصادات جنوب البحر األبيض المتوسط؟

تشكل  األمر.  هذا  على  إجماع  هناك  أن  وأعتقد  بالتأكيد، 
العالقة  إطار  الحر  التبادل  واتفاقيات  برشلونة"  "عملية 
السياسية واالقتصادية والتعاونية الدائمة مع شركائنا؛ حيث 
لسياسات  ا وتجعل  ديين  االقتصا للوكالء  لثقة  ا تمنح 
االقتصادية لهذه البلدان متوقعة وأكثر انفتاحا وميوال نحو 
اقتصاد السوق. ال أحد يجادل هنا النجاح المهم الذي حققته 
تطبق  لم  أنها  العالمي، رغم  الصعيد  االتفاقيات على  هذه 
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كلها ولم تحظ بالوقت الكافي لكي تؤتي ثمارها. هناك بلد 
بلدان  فيما  عنها.  عبر  وقد  الخصوص  بهذا  شكوك  لديه 
االتفاقيات، ولكن وكما  أكثر من هذه  تنتظر  كانت  أخرى 
أكدت شبكة المنتدى األورومتوسطي للمؤسسات االقتصادية 
ساهمت  فقد   ،2009 لعام  تقريرها  في   )FEMISE)
التبادل الحر والعمل الذي بدأته "سياسة الجوار"  اتفاقيات 
اللوائح  ونوعية  االقتصادية  الحكامة  أنظمة  تحسين  في 
بالقانون،  االلتزام  مستوى  ورفع  الفساد  وتقليل  التنظيمية 
بلدان  معظم  في  األعمال  مناخ  تحسين  إلى  أدى  مما 

المنطقة.

مع ذلك يوجد هدف آخر في مهمة االندماج 
االقتصادي أال وهو تعميق اتفاقيات التبادل 

الحر. حيث تقتصر هذه االتفاقيات اليوم 
على المنتجات الصناعية وال تشمل إال جزئيا 

المصنعة الزراعية ومنتجاتها  السلع 

ال شك في أن اآلثار المترتبة عن هذه العملية هي إيجابية: 
انفتاح االقتصادات وتحقيق االستقرار الماكرو ‒ اقتصادي 
مع  التنظيمي  فالتقارب  إذن  التنظيمي.  اإلطار  وتحسين 
أوروبا هو شرط ضروري وإن هو بالطبع يبقى غير كاف 

الحقيقي. التقارب  لتحقيق 

ماذا قدمت "سياسة الجوار" واالتحاد األوروبي لالتحاد 
من أجل المتوسط؟

أظن أنه يمكن تلخيص اإلجابة فيما يلي: طالما أن "سياسة 
االتحاد األوروبي،  ثنائية مع  تقارب  تقدم سياسة  الجوار" 
فإن االتحاد من أجل المتوسط سيبقى يشكل سياسة إقليمية 
ثنائي  بشكل  تعمل  األولى  أن  واالندماج. وطالما  للتعاون 
أهداف محددة على  أساس  المتوسطيين على  الشركاء  مع 
السياسات  تقريب  أجل  من  والمتوسط  القريب  المدى 
إقليمي  تعاون  إطار  لتشكيل  الثاني سيعمل  فإن  والقوانين، 
عبر مشاريع تساعد على االندماج: اندماج مادي بواسطة 
مؤسسات  إحداث  عبر  سياسي  وتعاون  للربط  تحتية  بنية 
مشتركة: عقد قمم كل سنتين ورئاسة مشتركة وأمانة عامة 

موحدة.
التعاون  منطق  على  تنبني  التي  برشلونة"  "عملية  أمام 
الدولي والتحرير التجاري، توفر "سياسة الجوار" منهجية 
التوسع من أجل دعم اإلصالحات إلى جانب التدابير على 
حدود األنظمة االقتصادية )الجمارك والتعريفات الجمركية( 
يحاول  جهته،  من  العميقة.  التغيرات  وتشجيع  ولمتابعة 
االتحاد من أجل المتوسط تجاوز "عملية برشلونة" باقتراحه 

العملية وبوضعه  المشتركة تجاه هذه  المسؤولية  الرفع من 
مؤسسة مشتركة للشراكة برمتها أال وهي األمانة المشتركة 

المبنية على المشاركة على قدم المساواة. 
تسعى "سياسة الجوار" إلى المضي قدما بخطوات متسارعة 
المستعدة  البلدان  تلك  مع  أي  التزاما،  األكثر  البلدان  مع 
للتقرب من أوروبا، بما في ذلك مجالي الديمقراطية وحقوق 
متعدد  إطارا  المتوسط  أجل  من  االتحاد  ويشكل  اإلنسان. 
استمرار  االعتبار  بعين  يأخذ  حيث  وشامال،  األطراف 
الصراعات بين الكثير من الشركاء المساهمين وكذا الفوارق 
بين بعض الشركاء فيما يتعلق بدرجة انخراطهم في التقرب 
األحوال، جميع  ولكنه في جميع  األوروبي،  االتحاد  تجاه 
الشركاء يدركون أن منطقة البحر األبيض المتوسط ال يمكن 
وال يجب أن تشكل لوقت أطول شريطا حدوديا: ال حدودا 
الدول على  بعض  بين   14 إلى   1 من  )الفجوة  اقتصادية 
الناحية  من  عملية  ليست  المتوسط  األبيض  البحر  ضفتي 
والديمقراطية  )التمثيل  سياسية  حدودا  وال  الجيوسياسية( 
الصراعات  في حل  ناجعة  أدوات  التاريخ  مر  كانتا على 

وبلورة مبادرات لالندماج اإلقليمي(.

وماذا عن المستقبل؟ مشروع االندماج األورومتوسطي، 
إلى أين؟

يمكن أن يتوقف مستقبل التعاون األورومتوسطي على ثالثة 
عمل  ميادين  ثالثة  في  ديناميكيات  ثالث  رئيسية،  عوامل 
الدولية  العالقات  مختلفة: تطور االتحاد األوروبي وتطور 
بين بلدان الجنوب، وعلى وجه الخصوص تطور النزاعات 
القائمة بين بعضها، وفي األخير يأتي تطورها الداخلي، هذا 
 Fernand( "ما يمكننا تسميته بحسب لغة "فرناند برودل
الجنوب  بلدان  بها  ستتناول  التي  الطريقة   )Braudel
واالقتصادية  والديموغرافية  االجتماعية  تحوالتها  مختلف 
والسياسية؛ هذه التحوالت التي أجرتها أوروبا طوال أكثر 
األبيض  البحر  جنوب  على  يجب  والتي  سنة   200 من 

المتوسط أن يعالجها خالل أجيال قليلة فقط.
أوال، يبدو واضحا أن بناء البحر األبيض المتوسط سيعتمد 
الذي  الزعامة  فدور  األوروبي.  البناء  كبيرة على  بدرجة 
االندماج  قضايا  في  األوروبي  االتحاد  يتبوؤه  أن  يجب 
اإلقليمي ال جدال فيه وغير قابل للنقاش. دون اتحاد أوروبي 
شمال ‒ جنوب  االندماج  تشجيع  على  وقادر  قوي 
الالزمة  وبالوسائل  ثابتة  بإرادة سياسية  وجنوب ‒ جنوب 
سيكون  األورومتوسطي  االندماج  فإن  المهمة،  هذه  لتنفيذ 
شاقا وصعبا. إن عمل الدولة أساسي في هذا اإلطار ودور 
أوروبيا  اتحادا  المؤسسات األوروبية ضروري جدا. ألن 
معالجة  عند  أكبر  صعوبات  سيواجه  ومنعزال  منطويا 
منفتحا  أوروبيا  اتحادا  أن  في حين  المتوسطية،  التحديات 
على  وقادرة  ومنسجمة  متماسكة  أوروبا  يعني  وجاذبا، 
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التي تتيحها المنطقة بحكم القرب.
بشكل  اعتماده  األورومتوسطي  االندماج  سيواصل  ثانيا، 
قائمة بين بعض  التي ال تزال  النزاعات  كبير على تطور 
شركاء المنطقة. والنزاع األهم واألشد تأثيرا على المستوى 
الوحيد  النزاع في الشرق األوسط، ولكنه ليس  الدولي هو 
الذي يعرقل اليوم التعاون اإلقليمي. فالجميع يدرك أنه بدون 
في  للنزاع  ومستدامة  وعادلة  دائمة  تسوية  إلى  التوصل 
الشرق األوسط عن طريق التفاوض، لن يكون هناك تعاون 
االتحاد  شكلت  الكفاية.  فيه  بما  ومثمر  طموح  إقليمي 
األوروبي للفحم و الصلب )ECSC( لسنة 1954 ومعاهدة 
النزاع"  بعد  "لفترة ما  1957 مبادرات كبيرة  لعام  روما 
لمنع نشوب مواجهات جديدة داخل أوروبا. بالمقابل، تدخل 
إطار  في  المتوسط  أجل  من  واالتحاد  برشلونة"  "عملية 
النزاعات المستعصية، وهذا هو ربما التحدي األكبر الذي 

يواجهانه.  

أخيرا، تجدر اإلشارة إلى أن االندماج 
األورومتوسطي يعتمد أساسا على اإلرادة 

المنطقة،  الذين يشكلون  للشركاء  السياسية 
وهذه اإلرادة السياسية تتوقف بدورها على 
للتحديات االجتماعية  بلد  كيفية معالجة كل 

والسياسية والديموغرافية واالقتصادية

األورومتوسطي  االندماج  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  أخيرا، 
يعتمد أساسا على اإلرادة السياسية للشركاء الذين يشكلون 
المنطقة، وهذه اإلرادة السياسية تتوقف بدورها على كيفية 
سية  لسيا ا و عية  الجتما ا يات  للتحد بلد  كل  لجة  معا
خالل  العمالة  مجال  وفي  واالقتصادية  والديموغرافية 
جنوب  دول  جميع  إن  حيث  المقبلة.  العشرين  السنوات 
لظاهرة  نتيجة  عميقة  اجتماعية  تحوالت  تواجه  المتوسط 
األسرة  هيكلة  في  والتغيرات  المرأة  ومشاركة  التحضر 
والتطور الديموغرافي. ينبغي على جميع البلدان االستجابة 
الخدمات االجتماعية والصحة  لمطالب جديدة في مجاالت 
مطالب  تواجه  البلدان  فجميع  األول.  المقام  في  والتعليم 
حد  إلى  تصل  الحاالت،  بعض  وفي  السياسية،  المشاركة 
التشكيك في شرعية السلطة من جانب قطاعات واسعة من 
المجتمع. اليوم، جميع البلدان تركب قطار االقتصاد العالمي 
وبالتالي فإنه يتوجب عليها تكييف أنظمة إنتاجها على هذا 

األساس. كما أن جميع البلدان إجماال تشكك في قدرتها على 
مواجهة هذه التحديات ويمكنها القيام بها انطالقا من موقف 
دفاعي أو من خالل استراتيجيات المشاركة والتعاون. من 
إلى  بلد  التحديات ستختلف من  لهذه  الواضح أن اإلجابات 
مساعدة  عليها  واجب  بل  يمكنها  أوروبا  فإن  إذن  اآلخر. 

ومواكبة إصالحات شركائنا الرامية إلى التأقلم.

هل ستكون هناك في يوم من األيام منطقة 
أورومتوسطية حقيقية؟

ثالث قارات وبحر واحد وأكثر من 43 بلدا وثالثة نزاعات 
مستعصية عن الحل وثالث ديانات توحيدية واتحاد أوروبي 
المزيج  هذا  مع  ومتماسكة.  تعددية  هوية  عن   يبحث 
من العوامل الجيوستراتيجية والثقافية ليس من السهل إعطاء 
لتبعية  ا أن  هو  نعرفه  الذي  الوحيد  الشيء  إجابة. 
البحر  في  أوروبا  وجود  ضرورة  ،أي  األورومتوسطية 
المتوسط  األبيض  البحر  منطقة  وأهمية  المتوسط  األبيض 
بالنسبة ألوروبا، تشكل جوهر أي عالقة إقليمية. اليوم الذي 
ستتالشى فيه هذه التبعية لن يكون خبرا جيدا بالنسبة ألوروبا، 
ألن ذلك يعني أن البحر األبيض المتوسط لم يعد في حاجة 
إلى أوروبا؛ وهذا يعني أن شركاء آخرين عرفوا وتمكنوا من 
المتوسط؛  البحر األبيض  أوروبا كفاعل في  تعويض دور 
لم تستطع أن تستمر في موقعها  بالتالي أن أوروبا  ويعني 
التاريخ  بين  تجمع  التي  المنطقة  هذه  في  الثقل  كمركز 

والمستقبل والتقاليد والنمو.
على  الضجر  بعض  هناك  يكون  قد  بأنه  االعتراف  يجب 
من  المشروع  يتمكن  لم  ما  إذا  األورومتوسطي  المستوى 
المضي قدما بعد 15 عاما من الجهود. ألن أوروبا واصلت 
للتعاون  مناهج  وعرض  والمبادرات  المقترحات  تقديم 
اإلقليمي. كما أن الجنوب استمر في متابعة أوروبا لتحديد 
تعب  هناك  هل  كافيا؟  ذلك  كان  هل  ولكن  أوروبي.  أفق 
أوروبي بسبب استمرار النزاعات المتوسطية وعدم إحراز 
تقدم ملحوظ في المنطقة في مجال الديمقراطية؟ هل هناك 
تعب متوسطي بسبب غياب مقترحات أوروبية طموحة في 
الشرق  في  السالم  وعملية  األشخاص  تنقل  مثل  مجاالت 
األوسط؟ هذا أمر ممكن، ولكن األمر الممكن أكثر هو أن 
وأن  المطاف،  آخر  في  نفسه  الجيوسياسي  الواقع  يفرض 
الجغرافيا  تجمعها  منطقة  بناء  إلى  للحاجة  الغلبة  تكون 
والتاريخ والتجارة على حساب اللعبة الحتمية والمشروعة 

في آن واحد للمصالح على المدى القصير.
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)Henri Regnault( هنري رينول
)CATT( المعطيات االقتصادية النظري ومعالجة  التحليل  مركز 

)UPPA( جامعة باو وأقاليم أدور

فرناند  لدى  اقتصاد-عالم  المتوسط كمفهوم  األبيض  البحر 
أو  العالم  في  اقتصاد  عن  عبارة  اليوم  هو  بروديل، 
باألحرى ترابط القتصادات ذات صلة نوعا ما باالقتصاد 
العالمي، فبعدما كان يتمتع في الماضي بشموليته الخاصة، 
ها هو البحر األبيض المتوسط يتجه تدريجيا خالل العقود 
القرن  الكونية ألواخر  العولمة  في  الغوص  نحو  األخيرة 

العشرين.

المضادة   العولمة والعولمة 
العولمة وإعادة 

ال يجب أن نلخص العولمة فقط في عملية إلغاء التعريفات 
وحركة  البضائع  تدفق  على  الجمركية  وغير  الجمركية 
للتعريفة  العامة  "االتفاقية  إطار  في  الدولية  الخدمات 
الجمركية والتجارة" )GATT( المعمول بها إلى غاية عام 
سنة  من  ابتداء  العالمية  التجارة  منظمة  وبعدها   1994

 .1995
للتجارة  توفير فضاء  فقط على مجرد  تقتصر  فالعولمة ال 
لالقتصاد  فضاء  تشكيل  على  تعمل  أيضا  بل  العالمية، 
وهو  )الدوالر(،  األمريكية  العملة  هيمنة  تحت  العالمي 
على  واالستثمار  التوفير  بعاملي  يتميز  الذي  الفضاء 
يمكن  التي  االختالالت  جانب  إلى  العالمي،  المستوى 
في  العجز  أو  )الفائض  الوطني  الصعيد  على  رصدها 
الميزانية(. كما تعتبر أيضا عامال لتقوية الفاعلين الدوليين 
في  هم  والذين  العالم  في  مناطق  عدة  في  ينشطون  الذين 
تستثمر  الجنسيات  متعددة  شركات  عن  عبارة  األساس 
رؤوس األموال عالميا وتنظم جيدا بالطريقة التي تتناسب 
ومصالحها توزيع عمليات اإلنتاج للرفع من تدفق التجارة 
الدولية في السلع الوسيطة، وذلك باإلنتاج أو المساهمة في 

اإلنتاج في عدة أماكن والتجميع في مكان آخر من أجل

كبير  بشكل  الدول  تم حرمان  وقد  بأسره.  العالم  في  بيعه 
من امتيازاتها التقليدية في مراقبة الحركة التجارية والمالية 
بإجبارها على التخلي شيئا فشيئا عن جزء مهم من سيادتها 
الجنسيات  المتعددة  الشركات  مع  عالقاتها  في  القضائية 
إلى  باللجوء  الدولة  التي تطالب في حال نشوب نزاع مع 
الدولية نظرا لعدم ثقتها في حيادية المحاكم  التحكيم  آليات 
على  تغلّب  قد  السوق  منطق  أن  يعني  ما  هذا  الوطنية. 
الوضع  على  السيطرة  الدول  حاولت  وقد  الدولة.  قوانين 
ارتباطات  طريق  عن  تفضيلية  اتفاقات  بتفعيل  جديد  من 
 NAFTA, ( في  لجغرا ا لقرب  ا على  تعتمد  قليمية  إ
Euromed, Mercosur, ASEAN( واتفاقات ثنائية 
المتعدد  التجاري  االنفتاح  منطق  ولكن  أخرى،  وقارية 
منظمة  إلى  الصين  انضمام  بعد  خصوصا  األطراف، 
التجارة العالمية في عام 2001، أكد اتجاه التقسيم الدولي 
للعمل نحو الهاوية اآلسيوية غير محسوبة المخاطر والتي 
ال يمكن السيطرة عليها في ظل نظام النقد الدولي الحالي، 
حيث العملة الصينية تزاحم الدوالر بسعر صرف مراقب. 
بين  العالمية،  االقتصادية  الحكامة  خانة  نحو  باندفاعها 
النقدي  العالمية( والنظام  التجارة  التجاري )منظمة  النظام 
على  عثرت  أنها  الصين  خالت  الدولي(،  النقد  )صندوق 
البلدان  من  العديد  حساب  على  الصحيح  التنمية  طريق 
النامية التي كانت في حاجة إلى التموقع جيدا داخل التقسيم 
وثقتها  هذه  الصين  هيمنة  فإن  وبالتالي،  للعمل.  الدولي 
الزائدة في امتالك سيادة قوية موروثة منذ زمن سحيق ال 
يؤدي إال إلى اإلسراع في إنهاء العولمة كما هو متعارف 

اليوم.  عليها 
تعاني العولمة من أزمة نظرا لغياب عوامل السيطرة عليها 
التصحيحية  آلياتها  إليها  تفتقد  اختالالت  بسبب  وتطويقها 
االقتصادية  واألزمة  العالمية  المالية  األزمة  إن  الخاصة. 
مسيرة  إنهاء  في  كبير  بشكل  اليوم  تعجالن  عنه  الناتجة 
الديناميكية ستؤدي  أن هذه  يرى  البعض  الحالية.  العولمة 
يتمناه  الذي  األمر  وهو  المضادة،  العولمة  إلى  حتما  بنا 
حيث  انفتاحا،  أقل  إقليمية  مناطق  تنظيم  أجل  من  العديد 
أنصار األورومتوسطي  بين  يالحظ أن هناك ميول كبيرة 
نحو إغراء العولمة المضادة وآمال كبيرة معقودة على هذه 

سياسات اإلندماج األورومتوسطية: منطقة التجارة الحرة 2010

البحر األبيض المتوسط بين العولمة والعولمة المضادة 
عادة العولمة واإ
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األخيرة، ولكني أعتقد أن الحل الصحيح لهذه الوضعية ليس 
هذه  إن  حيث  العولمة.  إعادة  بل  المضادة  العولمة  هو 
األخيرة يمكن أن تتيح فرصا جديدة لبناء األورومتوسطي 
وكذا اقتصادات دول جنوب البحر األبيض المتوسط )بعد 
ما  إذا  والثمانينات(  السبعينات  في  الضائعة  الفرص 
عن  التخلي  واألوليغارشيات  النومانكالتورا  استطاعت 

الربحية وبلورة قواعد شركاتية حقيقية. السياسات 

تعاني العولمة من أزمة نظرا لغياب عوامل 
 السيطرة عليها وتطويقها بسبب اختالالت 

تفتقد إليها آلياتها التصحيحية الخاصة

منطقة  مكانة  دراسة  إلى  المساهمة  هذه  وراء  من  نهدف 
البحر األبيض المتوسط في تدويل االقتصادات انطالقا من 
منظور تنمية دول جنوب وشرق البحر األبيض المتوسط، 
أوال  الماضي  انطالقا من  الزمني،  التسلسل  إلى  واستنادا 
ووصوال إلى المستقبل ثانيا. تجدر اإلشارة في هذا السياق 

إلى ثالث فترات:

ما قبل العولمة أو عجز الجنوب عن استغالل عرض   •
التفضيلي. الشمال 

المستحيل. المتوسط  البحر األبيض  العولمة أو خيار   •

حسن  يجب  التي  الفرص  نافذة  أو  العولمة  إعادة   •
استغاللها.

 ما قبل العولمة )سنوات 1970 و1980(: 
الضائع الموعد 

برشلونة  مؤتمر  على  طويل  زمن  مر  قد  وكأنه  يبدو 
نوفمبر  في  فقط  انعقد  أنه  من  بالرغم  األورومتوسطي، 
1995. نفس الشيء يمكن قوله  )تشرين الثاني( من سنة 
عن األحداث التي سبقت هذا المؤتمر والتي يبدو اآلن أنها 
لعالقات  ا في  لتاريخ  ا قبل  ما  عصور  لى  ا تعود 
األورومتوسطية. ولكنه تجدر اإلشارة هنا إلى أن فترة ما 
نفسه: غنية  الوقت  في  وفقيرة  التاريخ هذه هي غنية  قبل 
من حيث النوايا وفقيرة من حيث النتائج! بالرغم من أنها 
فشال  كانت  الحقيقة  في  أنها  إال  واعدا،  حدثا  شكلت 

ذريعا. 
ففي عام 1958، عندما تم تفعيل االتحاد الجمركي الخاص 
"السوق  لواء  تحت  المنضوية  األولى  الست  بالبلدان 
تونس  من  كل  كان   ،)EEC ( المشتركة"  األوروبية 
والمغرب قد حصال للتو على االستقالل فيما، كانت الجزائر 

ما تزال ترزح تحت وصاية فرنسا. ومن هنا يمكننا القول 
أن أوروبا ال يمكنها أن تبني كيانها إذا ما تجاهلت روابط 
الماضي القريب، ألن شمال أفريقيا هو جزء ال يتجزأ من 

الفضاء اإلقتصادي األوروبي الحديث العهد.
المشتركة"  األوروبية  "السوق  دول  وقعت  الستينات  في 
كل  اتفاقيات،  عدة  على  المتوسط  األبيض  البحر  وبلدان 
واحدة على حدى دون أي نظرة عامة ودون األخذ بعين 
أو  أوشمال  تقع في جنوب  البلدان  إن كانت هذه  االعتبار 
أنه في  إلى  المتوسط )تجب اإلشارة  البحر األبيض  شرق 
وال  إسبانيا  وال  اليونان  ال  والسبعينات  الستينات  سنوات 

البرتغال كانوا آنذاك أطرافا في المجموعة األوروبية(. 

الشاملة:  المتوسط  البحر األبيض   سياسة 
خصوصية األورومتوسطي

السبعينات، عندما  إلى حدود منتصف  االنتظار  كان علينا 
 (GMP( "تم تبني "سياسة البحر األبيض المتوسط الشاملة
لنشهد والدة أول سياسة أوروبية محددة المعالم تجاه "دول 
أيضا  المعروفة  المتوسط"،  األبيض  البحر  جنوب وشرق 
باسم "الدول المتوسطية الغير أعضاء"، والذي توج بتوقيع 
اتفاق مع االتحاد األوروبي. وتدور "سياسة البحر األبيض 
المتوسط الشاملة" حول نظم تجارية محددة وبروتوكوالت 
الغير  المتوسطية  "الدول  الجماعي  التمويل  تضمن  مالية 
يمنح  كان  الصناعي  التجاري  النظام  أن  حيث  أعضاء". 
"الدول المتوسطية الغير أعضاء" امتيازات أفضل من تلك 
لجميع  الموجه  لالمتيازات"  العام  "النظام  يخولها  التي 
المنتجات  إدخال  على  ينص  كان  فقد  النامية؛  البلدان 
أوروبا  إلى  أعضاء"  الغير  المتوسطية  "الدول  الصناعية 
أي  ودون  الجمركية  التعريفات  أنواع  جميع  من  معفية 
لالمتيازات"  العام  "النظام  أن  حين  في  محددة،  حصص 
كان يشترط حصصا محددة. غير أنه في أواخر السبعينات 
الحصص  شرط  )وضع  النظام  هذا  عن  التراجع  تم 
بقيت  ذلك  مع  ولكنه  النسيج،  منتوجات  على  المحددة( 
بنظام منسوجات  تتمتع  الغير أعضاء"  المتوسطية  "الدول 
"اتفاقات  عليه  تنص  الذي  العام  القانون  نظام  من  أفضل 
النسيج واأللبسة الجاهزة" )MFA( والتي نادرا ما كانت 
الحصص حبرا على ورق  نظام  تطبق فصوله حيث ظل 
الفالحي  النظام  كان  وقد  الواقع.  أرض  على  يطبق  ولم 
لتفضيلية  ا لمقاربة  ا هذه  في  واضحا  استثناء  يشكل 
أعضاء"  الغير  المتوسطية  "الدول  منح  األوروبية، حيث 
حصصا للتصدير نحو أوروبا معفية تماما من الحقوق أو 
نفسه  الوقت  في  كانت  لكنها  مخفضة،  تعريفات  وفق 
إدخال  ثمن  وأداء  زمني  جدول  معقدة:  بآليات  مرتبطة 
الذي  التجاري األرومتوسطي  التقسيم  السلع. واستمر هذا 
يعتمد على منح امتيازات أحادية )ألن "الدول المتوسطية 
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الغير أعضاء" لم تكن تمنح أي امتيازات خاصة ألوروبا( 
إلى غاية منتصف التسعينات، بالرغم من بعض التعديالت 
جدا:  هام  حدث  بسبب  الفالحي  النظام  على  أدخلت  التي 
إسبانيا  بعد دخول  االتحاد األوروبي.  إلى  إسبانيا  انضمام 
إلى المجموعة األوربية أصبحت أوروبا تتوفر على فائض 
وخاصة  )الفواكه  المتوسطية  الفالحية  المنتوجات  في 
والخضر(.  الزيتون  وزيت  والزيتون  منها  الحوامض 
المتوسطي  االمتياز  لمبدأ  الصارم  التطبيق  فإن  وبالتالي 
باب  أعضاء"  الغير  المتوسطية  "الدول  أمام  سيغلق  كان 
هذه  مثل  تفادي  أجل  ومن  األوروبية،  الفالحية  األسواق 
على  بالمحافظة  يقضي  مبدأ  أوروبا  ستقر  االختالالت 
التفضيلية  اآلليات  بتعديل  ستقوم  كما  التقليدية  األسواق 

السابقة مرات عديدة. 

 خالصة القول أن االمتيازات األحادية 
 "للسياسة المتوسطية الشاملة" 
 لم تستطع تحفيز جنوب البحر 

األبيض المتوسط

التفضيلية  السياسة  هذه  دراسة  وجوب  على  نشدد  هنا 
اإلقليمية األوروبية في سياق تلك الفترة. آنذاك، ال اليابان 
مبادئ  معارضة  بإمكانهما  كان  المتحدة  الواليات  وال 
التعددية أو توقيع أي اتفاق تفضيلي على المستوى اإلقليمي 
التي  اليابان  أن  كما  الجنوب.  في  وال حتى مع شركائهما 
اتفاق  أي  توقع  لم  التعددية  عن  المدافعين  أشد  من  تعد 
تفضيلي مع أي دولة حتى أوائل سنة 2000. من جهتها، 
فإن الواليات المتحدة لم تدخل في لعبة االتفاقات التفضيلية 
إرساء أسس "مبادرة  تم  1984 حين  األحادية حتى عام 
حوض الكاريبي" )CBI( ومن بعده تم التوقيع على اتفاقات 
األنديز  )تجارة   1992 سنة  األنديز  بلدان  مع  أخرى 

بيرو واإلكوادور وكولومبيا وبوليفيا(.  التفضيلية مع 

الشاملة:  المتوسطية   السياسة 
مخيبة نتائج 

إذن ففي السبعينات والثمانينات كانت "دول جنوب وشرق 
االتفاقات  من  حصرا  تستفيد  المتوسط"  األبيض  البحر 
إفريقيا  بلدان  جانب  إلى  األحادية،  اإلقليمية  التفضيلية 
هذه  أن  العلم  مع   ،)ACP( الهادئ  والمحيط  والكاريبي 
الدول األخيرة ال تتمتع بنفس القرب الجغرافي من أوروبا، 
"الدول  مقارنته  يمكن  ال  تنميتها  مستوى  فإن  وبالتالي 
هذا  من  الرغم  على  ولكنه  أعضاء".  الغير  المتوسطية 
المتوسطية  "الدول  تسجل  لم  المناسب،  التجاري  الوضع 
ما  إذا  التنمية  مجال  في  ملحوظ  تقدم  أي  أعضاء"  الغير 

الجاهزة.  األلبسة  مجال  في  التعهيد  ورش  قطاع  استثنينا 
نستشف من هذا أن السياسة التفضيلية األوروبية لم تعطي 
األبيض  البحر  جنوب  "دول  تقوم  أن  وعوض  أكلها، 
إيجاد  عن  أسباب عجزها  لفهم  الوضع  بتحليل  المتوسط" 
بشجب  اكتفت  التفضيلية،  السياسة  هذه  داخل  لها  مكان 
السياسة الحمائية الزراعية في أوروبا! خالل الفترة نفسها، 
تمكنت العديد من البلدان اآلسيوية الصغيرة، باالعتماد فقط 
على اليد العاملة ودون أن تستفيد من أي سياسات تفضيلية 
نمو  تحقيق  من  والنمو"(  االستقرار  "ميثاق  )باستثناء 
الدول  خالف  على  اليابان،  أن  صحيح  هائل.  اقتصادي 
األوروبية، لم تكن تريد أن تفتح أبوابها أمام الهجرة، لكنها 
أقامت ورشا لها في الخارج، مفضلة بذلك هجرة رؤوس 

األموال على هجرة اليد العاملة.
خالصة القول أن االمتيازات األحادية "للسياسة المتوسطية 
الشاملة" لم تستطع تحفيز جنوب البحر األبيض المتوسط. 
هل كان باإلمكان أن ينجح األمر بطريقة أخرى بالنظر إلى 
حالة المجتمعات المعنية واستراتيجيات الريع المنتهجة من 
 " ا ر نكالتو ما لنو ا " و يين  د القتصا ا لوكالء  ا طرف 
يتعذر علينا معرفته  الخاصة؟ هذا شيء  واألوليغارشيات 
تغيرت  قد  الظروف  أن  االعتبار  بعين  أخذنا  ما  إذا  اآلن 

الثمانينات.  تغيرا جذريا في أواخر 

العولمة )عقدا 1990 و2000(: برلين وجولة 
أوروغواي والصين أو العقوبة الثالثية على جنوب 

المتوسط البحر األبيض 

نوفمبر )تشرين الثاني( 1989: سقوط جدار برلين وبداية 
بلدان  الكثير من  السوفياتية وانضمام  االمبراطورية  تفكك 

أوروبا الوسطى والشرقية إلى المجموعة األوروبية. 
1993: اختتام جولة أوروغواي  ديسمبر )كانون األول( 
"للجات" وتفعيل قواعد "منظمة التجارة العالمية" في فاتح 
النسيج  "اتفاقات  وإلغاء   1995 الثاني(  )كانون  يناير 

واأللبسة الجاهزة" التي كانت تنظم تجارة النسيج. 
الى  الصين  انضمام   :2001 األول(  )كانون  ديسمبر 
"منظمة التجارة العالمية"؛ اعتبارا من هذا التاريخ ستستفيد 
أفضل من  الصادرات  تعريفات جمركية على  الصين من 
دولة  بتعريفات  يسمى  )ما  شركاؤها  بها  يتمتع  التي  تلك 

.))MFN( األعلى أفضلية

المتوسط البحر األبيض  الثالثية على جنوب  العقوبة 

بالنسبة "لدول جنوب وشرق البحر األبيض المتوسط"، فإن 
الثالثة كانت جد مؤثرة على فضاء مشترك  هذه األحداث 
السياسات  زمن  مع  حقيقية  قطيعة  يشكل  تنافسي  جد 

التفضيلية.  األوروبية 
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أوربا ستركز في هذه الفترة بشكل كبير على توسيع دائرتها 
الوسطى  أوروبا  لدول  االقتصادي  االنتعاش  وتنظيم 
ألمانيا. حيث دعت  والشرقية، وبشكل خاص إعادة توحيد 
فرنسا إلنشاء عملة أوروبية مشتركة بعد إعادة توحيد ألمانيا 
كتعويض لهذه األخيرة ودعما للحمة األوروبية لفائدة ألمانيا 
لليورو سيقضيان على  التعريف والتفعيل الالحق  الجديدة: 
الجديد  التوسيع  الجيوسياسية األوروبية. وضع  الطاقة  كل 
نقطة  استعادة  أوروبا مما سيساعدها على  قلب  ألمانيا في 
قوتها الشرقية، فيما استفادت كل من فرنسا وجنوب أوروبا 
عقد  بعد  المتوسط  األبيض  البحر  في  الجنوب  منطقة  من 
النقطتين  فإن  المقابل،  في   ،1995 في  برشلونة  مؤتمر 
العربي(  والمغرب  )تركيا  المهمتين  األورومتوسطتين 
وهمي  أورومتوسطي  إجماع  نتيجة  وضعيتهما  ستتفاقم 
إلى خيبة أمل جديدة، خصوصا مع استمرار  سيؤدي فقط 
لفلسطينيين  ا بين  األزلية  لمفاوضات  ا تعثر  مسلسل 

واإلسرائيليين ونشوب النزاعات المتكررة.
من جهة أخرى، أسفر اختتام المفاوضات التجارية المتعددة 
إنهاء  العالمية" أساسا على  التجارة  األطراف في "منظمة 
واأللبسة  النسيج  "التفاقات  المحددة  النسيج  نظام حصص 
الجاهزة". أما رجال أعمال جنوب البحر األبيض المتوسط 
الذين كانوا يشتكون من السياسة الحمائية األوروبية فسوف 
يمرون بالتجربة المريرة المتمثلة في إلغاء حصص النسيج 
أساس  الحصص كانت  تلك  أن  بعد  فيما  ليكتشفوا  المحددة 
المنافسة  ظل  في  تختفي  التي  السوق  قطاعات  ضمان 
تكلفة اإلنتاج. وفي  إلى تخفيض  التي تؤدي حتما  الشرسة 
األبيض  البحر  جنوب  فإن  العيار،  هذا  من  منافسة  إطار 
متعددة  ألسباب  آسيا  دول  يضاهي  أن  يمكنه  ال  المتوسط 
العاملة  القوى  إنتاج  إعادة  وظروف  الصرف  )أسعار 
وخاصة الميزانيات المتضررة من رداءة اإلنتاجية الزراعية 
أكثر مما هي شركاتية،.. اقتصادية هي ريعية  ثقافة  وكذا 
قطاع  يعتبر  الذي  الجاهزة  األلبسة  قطاع  أن  كما  الخ(. 
الفترة  خالل  ملحوظا  نموا  سجل  الذي  الوحيد  التصدير 
التقسيم  أمام معيقات جديدة بسبب هذا  نفسه  السابقة سيجد 
العالمي الجديد، غير أنه لحسن حظه سيبقى محتفظا بورقة 
تجديد  يخص  فيما  المناسبة  وباآلجال  أوروبا  من  قربه 
بالنسبة  عنه  غنى  ال  أمر  وهو  عنها  تترتب  التي  اآلليات 
القادمة من  المنافسة  إغفال  دون  هذا  المتوسطة،  للبضائع 
الضواحي الجديدة داخل شرق أوروبا والتي يقدم لها االتحاد 
حجم  مرة  عشرين  أو  عشرة  تفوق  مساعدات  األوروبي 
األبيض  البحر  جنوب  "لبلدان  الممنوحة  المساعدات 
المتوسط" )100 يورو للفرد سنويا للشرق متوسطا تدفعها 
المرحلة األولى والصناديق  صناديق ما قبل االنضمام في 
للجنوب  يورو  5 و10  وبين  الثانية  المرحلة  في  الهيكلية 
سياسة  حساب  على  ذلك  وبعد  "ميدا"  أموال  من  أوال 
عن  النظر  بغض  أنه  إلى  اإلشارة  يجب  لكنه  الجوار(. 

المنطقتين ال تخضعان  هاتين  فإن  األوروبية،  المساعدات 
الخصوص  البشرية على وجه  فالموارد  الحسابات:  لنفس 

تصنع الفارق.

 لم تسجل دول جنوب وشرق 
 البحر األبيض المتوسط أي تقدم ملحوظ 
 في مجال التنمية إذا ما استثنينا قطاع 

 ورش التعهيد في مجال 
الجاهزة األلبسة 

"منظمة  إلى  الصين  انضمام  كان  آخرا،  وليس  وأخيرا 
التجارة العالمية" هو العنصر الوحيد المتبقي لقلب بانوراما 
العاملة  اليد  من  ينضب  ال  احتياط  العالمي:  االقتصاد 
تدعمها  الصادرات  على  كليا  معتمدة  تنمية  واستراتيجية 
سياسة تغيير محسوب يتم تكييفها وفق األهداف المرسومة 
كنا ستعمل على جذب رؤوس األموال  التصدير،  لسياسة 
الجديدة  إلدورادو  على  بالتدفق  ستبدأ  التي  األجنبية 
سنة  في  العالمية.  للتجارة  الجديد  التقسيم  من  لالستفادة 
العالم  في  مصدرة  دولة  أكبر  الصين  ستصبح   ،2009
إلى  الصين  انضمام  ألمانيا.  منافستها  على  بذلك  متقدمة 
بقية  على  الكرام  مرور  يمر  لن  العالمية  التجارة  منظمة 
في  عضو  أنها  )رغم  نفسها  فالمكسيك  النامية.  البلدان 
NAFTA، أنظر أدناه(، ستفقد بين أعوام 2000 و2003 
إلى  )لتصل  بالصادرات  المرتبطة  وظائفها  من   20%
الذي  الخفيف  الركود   .)2000 عام  في   1340000
2001، باإلضافة طبعا إلى  أصاب الواليات المتحدة في 
هذه  أسباب  تفسير  إلى  سيقودنا  الصين،  مع  المنافسة 

األزمة.

"الشراكة األورومتوسطية" أوالتجارة الحرة في 
الدنيا مستوياتها 

في  عالقاتها  في  النظر  األورومتوسطية  المنطقة  ستعيد 
إطار السياق الدولي للعولمة. فقد انتهت موضة االمتيازات 
وهذا  )المتبادلة(.  الحرة  التجارة  محلها  وحلت  األحادية 
"منظمة  قانوني:  األول وهو سبب  لسببين:  التغيير راجع 
األحادية  االمتيازات  فقط  تقبل  العالمية" أصبحت  التجارة 
المستوى  على  النامية  البلدان  لفائدة  المتقدمة  البلدان  من 
األنظمة  إطار  في  النامية  البلدان  لجميع  وكذا  العالمي 
اإلقليمية  االمتيازات  فإن  وبالتالي  لالمتيازات.  العامة 
و  أ  " ألورومتوسطية ا كة  ا لشر ا " ( مثل  ية  د ألحا ا
الهادئ"(  والمحيط  والكاريبي  إفريقيا  "أوروبا ‒ بلدان 
سبب  وهو  والثاني  اإلنقراض.  طريق  في  تسير  بدأت 
اقتصادي: بعد دراسة الخبراء االقتصاديين ألسباب النتائج 



10
2

20
10

ي 
سط

تو
الم

ف
مل

المخيبة لآلمال لسياسة االمتيازات األحادية تم إيعازها إلى 
بحيث  النامية.  االقتصادات  تعزيز  في  الداخلي  العجز 
تطبيق  عدم  بسبب  الوسيطة،  لمنتجات  ا على  تفرض 
جمركية  رسوما  الجنوب،  بلدان  في  جمركية  إلغاءات 
مرتفعة )باستثناء المناطق الحرة أو شركات التصدير التي 
تنشط في منتجات وسيطة بترخيص مؤقت( كما أن األثمنة 
)أسعارها تحدد مستوى األجور( تحدد في ظروف تنافسية 

سيئة. 

 تجدر اإلشارة إلى أن قارة آسيا، وفي 
 مقدمتها اليابان، هي خير مثال للتعددية 

 التي يطغى عليها االحترام التام لمبدأ 
عدم التمييز

لهذا فقد انسحبت االمتيازات األحادية في صمت، وركبت 
المتبادلة  االمتيازات  قطار  األورومتوسطية  االتفاقات 
عدا  ما  الحرة،  للتجارة  اتفاقات  إلى  بالتالي  وتحولت 
االستثناء الفالحي الذي يعتمد على حصص للتعريفات )في 
والجنوب على حد سواء( وجداول زمنية خاصة  الشمال 
بالمنتوجات األكثر تصديرا إلى أوروبا )خاصة الطماطم(. 
إلى  الجنوب  اضطر  فقد  الصناعي،  القطاع  يخص  وفيما 
أما  األوروبية،  المنتجات  على  الحمائية  تدابيره  إلغاء 
شيء  كل  قدمت  قد  كانت  ألنها  شيئا،  تفعل  فلم  أوروبا 
سنة  من  واعتبارا  السابقة.  األحادية  االمتيازات  بموجب 
قات  االتفا من  جديدة  رزمة  إطالق  سيتم   1995
الحر  للتبادل  اتفاقيات  توقيع  األورومتوسطية، حيث سيتم 
على  بعد  فيما  تعميمها  سيتم  والتي  والمغرب  تونس  مع 
جميع "الدول المتوسطية الغير أعضاء". وفي سنة 1996 
"االتحاد  معاهدة  تركيا  مع  األوروبي  االتحاد  سيوقع 
االندماج  من  متقدمة  مرحلة  يعتبر  الذي  الجمركي" 
في  تركية واضحة  يظهر رغبة  الذي  األمر  االقتصادي، 
االندماج بصفة نهائية في فضاء االقتصاد األوروبي، على 
الحرة  التجارة  طريق  اختار  الذي  المغرب  من  النقيض 
متعددة األطراف من خالل توقيعه اتفاقية التبادل الحر مع 
2004. وقد أبرم المغرب هذه  الواليات المتحدة في عام 
ما  سرعان  األمل  من  بصيص  بسبب  الخاسرة  الصفقة 
بشأن  المغربية  للمطالب  المتحدة  الواليات  دعم  تالشى: 
البوليساريو  جبهة  مع  عليها  المتنازع  الغربية  الصحراء 

ثالث. والجزائر كطرف 

أمريكا الشمالية أو درس االندماج العميق

اتفاقية  توقيع  الشمالية  أمريكا  نفسها، شهدت  الفترة  خالل 
حيز  ودخلت   1992 عام  أواخر  في  )وقعت   NAFTA

التنفيذ في 1 يناير/كانون الثاني 1994( بين كندا والواليات 
المتحدة والمكسيك بناء على معطيات مختلفة جدا على تلك 
المعتمدة في "اتفاق الشراكة األورومتوسطية". كان السياق 
مختلفا: لم يكن هناك أي اتفاق تفضيلي سابق مع المكسيك 
)باستثناء األنظمة العامة التفضيلية للواليات المتحدة وكندا 
التي كانت في صالح المكسيك ولكن على قدم المساواة مع 
الحواجز  إلغاء  فإن  وبالتالي،  النامية(.  البلدان  جميع 
الجمركية سيكون متبادال ومتناغما. بالرغم من عدم إبرام 
الشامل )والذي يوجد فقط في  الحر  الفالحي  التبادل  اتفاق 
أوروبا( سيكون تحرير الفالحة أقوى مقارنة بما هو الحال 
اتفاق  أن  ذلك  من  واألهم  "األورومتوسطي".  في  عليه 
NAFTA تم إبرامه استنادا إلى سياسة اندماج عميقة، في 
اندماج  سياسة  على  اعتمد  "األورومتوسطي"  أن  حين 
االندماج  ذلك  السطحي  باالندماج  هنا  ونقصد  سطحية. 
الحواجز  إلغاء  على  فقط  يقتصر  الذي  المحدود  التجاري 
الجمركية وغير الجمركية على مستوى الحدود. أما االندماج 
العميق فيقصد به إجراءات أكثر عمقا وداللة، فإلى جانب 
تجنيس  إلى  االندماج  هذا  يرنو  الحدودي  التجاري  البعد 
مشتركة  قانونية  معايير  اعتماد  من خالل  اإلنتاج  شروط 
وآليات تنظيمية لالختالالت التي ال تشملها األنظمة القضائية 
بالخصوص على طمأنة  العميق يساعد  االندماج  الوطنية. 
المستثمرين  الجنوب ألن  بلدان  في  األجنبية  االستثمارات 
التنظيمي الذي ستتم فيه  يشعرون بخوف أقل تجاه اإلطار 

عملية االستثمار.

شرق آسيا أو اندماج األمر الواقع

أو حدثت  يذكر  لم يحدث شيئ  آسيا،  نفسها في  الفترة  في 
أشياء كثيرة، األمر هنا مرتبط بزاوية الرؤية. فمن ناحية 
فباستثناء  تقريبا،  تغيير  أي  يحدث  لم  االتفاقات  توقيع 
"إنشاء اتحاد دول جنوب شرق آسيا" )ASEAN( لم يتم 
السبعينات  سنوات  خالل  الحرة  للتجارة  اتفاق  أي  إبرام 
والثمانينات والتسعينات. تجدر اإلشارة إلى أن قارة آسيا، 
التي يطغى  للتعددية  مثال  اليابان، هي خير  مقدمتها  وفي 
إلى  اللجوء  بدون  التمييز،  لمبدأ عدم  التام  عليها االحترام 
النظام  من   24 المادة  عليها  تنص  التي  االستثناءات 
الجمركي(.  أو االتحاد  الحرة  )التجارة   GATT األساسي 
وكما يعلم الجميع فإن "اتحاد دول جنوب شرق آسيا" كان 
في بداياته في سنة 1967 اتحادا مناهضا للشيوعية يتكون 
وسنغافورة  والفلبين  وماليزيا  )اندونيسيا  دول  خمس  من 
عام  في  بروناي  من  كل  إليه  سينضم  وتدريجيا  وتايلند( 
1984 وفيتنام في عام 1995 ثم الوس وميانمار )برمانيا 
1999. وفي  1997 وكمبوديا في سنة  القديمة( في سنة 
للتجارة  منطقة  إنشاء  تم  كبير،  جهد  وبعد   ،1992 سنة 
الحرة أطلق عليها اسم "منطقة التجارة الحرة لدول جنوب 
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أنشطتها ظلت محدودة.  أن  )AFTA(، غير  آسيا"  شرق 
لم  آسيا"  دول جنوب شرق  "التحاد  التجارية  فالمبادالت 
 25% حاجز  تتخطى  لم  اليوم  حدود  وإلى  كثيرا،  تتقدم 
أن  )كما  المنطقة  في  الدولية  التجارة  مجموع  من  تقريبا 
جزءا مهما من هذه الحركة الداخلية راجع إلى دور ميناء 
التطبيق  إلى  وليس  والنقل  التخزين  أنشطة  في  سنغافورة 
بأن  يوضح  هذا  المنطقة(.  داخل  اإلنتاج  لعمليات  الفعال 
ليس  بالتأكيد  هو  آسيا  في  يحدث  لما  الرئيس  المحرك 
"منطقة التجارة الحرة لدول جنوب شرق آسيا" وإنما هو 
ما يطلق عليه "اندماج األمر الواقع". هذا االندماج يقصد 
به عملية اندماج اقتصادية تتم دونما الحاجة إلى اتفاقيات 
يقوم  التي  االقتصادية  الممارسات  تنشأ عن  بحيث  دولية، 
إقليميا  تقسيما  ينظمون  الذين  التجاريون  الوكالء  بها 

التعهيد.  المباشر وعالقات  االستثمار  يحكمها  لألنشطة 

 فالعولمة المضادة ال مكان لها في هذا 
 الزمن ألن الفاعلين الدوليين باعتمادهم 
 على التكنولوجيا والشبكات العالمية لن 

يختفوا وسيظلون يبلورون استراتيجياتهم 
العالمية

في البداية كانت الشركات اليابانية تحظى بدور رئيس في 
هذه العملية ولكنه مع مرور الوقت ستسحب شركات دول 
أخرى )مثل كوريا وتايوان ،الخ.( البساط من تحت أقدامها 
العام وفقا لفكرة "طيران  السياق  في إطار دينامية تراعي 
مرحلة  كانت  إذا  أكاماتسو.  اقترحها  التي  البري"  اإلوز 
)بانتعاشة   2000 انتهت في عقد  قد  الواقع  اندماج األمر 
قوية ليس فقط فيما يخص توقيع اتفاقيات رسمية بين دول 
فإنه  المنطقة(،  آسيا وإنما أيضا مع شركاء آخرين خارج 
التبادل  فيما يخص  المحصل عليها  النتائج  أن  القول  يمكن 
عن  النظر  بغض  بعيد،  حد  إلى  ومتناسقة  جيدة  تعتبر 
الشركاء، على عكس ما يحدث في  لدى  التنمية  مستويات 
واالتحاد  المتحدة،  والواليات  المكسيك  بين  العالقات 
األبيض  البحر  وشرق  جنوب  دول  و"اتحاد  األوروبي 
المتوسط" التي تبقى غير متناسقة تماما، حيث تظهر جليا 
إلى  )الصادرات  الجنوب  على  يطغى  الشمال  أن  كيف 
المكسيك تصل إلى %80( وأن الجنوب يلعب دورا ثانويا 
أما في  %10 في أفضل األحوال(.  الشمال )بمعدل  إزاء 
)ما   50% إلى معدل  البينية  التبادالت  فتصل  آسيا  شرق 
بين 40 و%60( في جميع المجاالت بين اليابان والصين 
لدول جنوب شرق آسيا" وكوريا  الحرة  التجارة  و"منطقة 
استثنينا  ما  إذا  يقل نظيره  انسجام  يدل على  وتايوان، مما 

االتحاد األوروبي. 

2010 والسنوات التالية(:   إعادة العولمة )عقد 
للبحر األبيض المتوسط   فرصة جديدة 

يجب أال تفشل!

بانهيار  بوادرها  أولى  التي ظهرت  العالمية  األزمة  أدت 
العقارية  بالقروض  المعروفة  األمريكية  العقارية  الرهون 
العقارية  فالقروض  تغييرات جذرية.  إلى  المخاطر  العالية 
العالية المخاطر ليست سوى الجزء السطحي من الظاهرة 
العميقة المتمثلة في تفشي عدم المساواة في توزيع الثروات، 
النهج  الفوردي، وهو  النظام  نهاية  نتائج  آخر  يعتبر  الذي 
الغربي  العالم  في  مكانه  ليترك  العولمة  بفعل  اختفى  الذي 
تسديدها  يصعب  داخلية  ديون  ولدينامية  جرينسبان  لنظام 
على المدى البعيد. إن هذه األزمة المالية في هذه المرحلة 
التحفظات  بسبب  العالمي  للنمو  كبيرة  عرقلة  تشهد  التي 
هي  الخ.(  الغذائي،  النموذج  وتقنين  )الطاقة  التكنولوجية 
بداية أزمة متعددة األبعاد تضع على المحك جميع الموازين 
الكبيرة السابقة. إن العولمة التي عرفناها قبال لم يعد يمكن 
في  يكمن  يحدث  لما  الرئيسي  السبب  اآلن.  عنها  الدفاع 
"نظام  إفالس  في  تتمظهر  التي  الجيوسياسية  االختالالت 
النقد الدولي". ولهذا فإنه ال مفر من إحداث تعديالت تفتح 
فرصا هائلة لمنطقة البحر األبيض المتوسط: هل سنحسن 
ممكنا  المنطقة؟ هل سيكون  هذه  بناء  استغاللها الستئناف 
رد االعتبار ببناء مجموعة أورومتوسطية متماسكة، أم أن 
العولمة قد فككت البحر األبيض المتوسط بصفة نهائية؟ ما 
هو مؤكد هو أن رد االعتبار هذا لن يتم في إطار العولمة 
الحالية،  ينتظرها في صمت، بسبب األزمة  التي  المضادة 
بعض "المنخرطين" في األورومتوسطي. فالعولمة المضادة 
ال مكان لها في هذا الزمن ألن الفاعلين الدوليين باعتمادهم 
يختفوا وسيظلون  لن  العالمية  والشبكات  التكنولوجيا  على 
نظام  فإن  المقابل،  وفي  العالمية.  استراتيجياتهم  يبلورون 
إعادة العولمة المنظم من طرف الدول أو األسواق الجديدة 
قد يمكنه أن يسهل عملية رد االعتبار أمام التاريخ بالشكل 
الشمال والجنوب على استغالل هذه  إذا ما عمل  المناسب 

الفرصة، ولكن األمر ليس سهال بالطبع.

الكبير العالمية وعيبها  الحكامة 

ازدواجية  الدولي" يحتضر بسبب  النقدي  "النظام  أن  يبدو 
عدم التوازن: فمن جهة هناك الدور الدولي للعملة الوطنية 
الموروث عن ضوابط سحيقة لالقتصاد العالمي، ومن جهة 
األول  المصدر  لعملة  المراقب  الصرف  نجد سعر  أخرى 
عالميا. ونقصد هنا بالتأكيد الدوالر والين المسببين الثانويين 
الدولي  المستوى  االقتصاد على  في  العميق  التوازن  لعدم 
الذي في إطاره تعمل الصين على جمع الدوالرات لتسلمها 
على  سندات  على شكل شراء  المتحدة  للواليات  ذلك  بعد 
السوق  لقانون  الصارم  بالتطبيق  تطالب  فالصين  الخزينة. 
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على بضائعها الذي يخوله لها انضمامها "لمنظمة التجارة 
العالمية" في حين أنها ترفض أي تدخل آلليات السوق في 
قرار تعديل عملتها. وهكذا فإننا نجد أنفسنا أمام واحدة من 
يقع  والتي  االقتصاد  تاريخ  في  األكثر فضاحة  الخروقات 
ضحيتها بشكل أساسي الدول السائرة في طريق النمو التي 
لضمان  الصرف  سعر  في  جيد  بشكل  التحكم  تستطيع  ال 
في  جدا  فادحا  خطأ  األمر  هذا  يعتبر  دولية.  األسواق 
من  مشترك  تواطؤ  بسبب  العالمية  االقتصادية  الحكامة 
"منظمة التجارة العالمية" المكلفة بالشؤون التجارية الدولية 
الدولية.  النقدية  المكلف بالشؤون  الدولي"  النقد  و"صندوق 
التحرير  إن  الملفين!  هذين  بين  الفصل  يمكن  وكأنه 
التي  اآلليات  تتمكن  عندما  فقط  معناه  يكتمل  االقتصادي 
التبادالت  توازن نسبي في  إيجاد  تحدد سعر الصرف من 

التجارية. 

 ولكن هل سيستطيع الشركاء 
األورومتوسطيون استغالل هذه النافذة 

 لتحسين موقعهم؟ 
 هل سيعملون على التنفيذ الجيد آلليات 

احتواء االستراتيجيات الريعية وتحفيز 
االستراتيجيات الشركاتية؟

الدولي"  النقدي  "النظام  في  االختالالت  هذه  إلى  بالنظر 
التعاونية  اللعبة  على  عميقة  تعديالت  إدخال  يتحتم  فإنه 
لالتفاق الدولي وكذا على اللعبة غير التعاونية للصراعات 
تصور  يمكننا  سبق  ما  إلى  استنادا  ما.  نوعا  الحادة 

سيناريوهين:

نقدي  إطار  داخل  نقدي دولي موحد  نظام  بناء  إعادة   •
ويتوفر  الدولي"  النقد  لسلطة "صندوق  دولي يخضع 
أن  للمبادالت. حيث  النسبي  التوازن  آلية لضبط  على 
الكبرى من خالل  المناطق اإلقليمية  التوازن بين  هذا 
تتوفر على  التي  الدول  تقييم عمالت  إعادة  ضرورة 
الدولي  للتقسيم  الحالي  التوزيع  حتما  سيغير  الفائض 
للعمل لصالح البلدان النامية التي لم تتمكن من فرض 
المنخفض  التقييم  بسبب  القديم  النظام  ظل  في  نفسها 
قدما  سنسير  السيناريو  هذا  باتباعنا  الصينية.  للعملة 
فيها  ستلعب  التي  السوق  عولمة  إعادة  فرضية  نحو 
الشركات دورا رئيسا، فيما سيتم التنظيم العالمي عبر 
إلى  )استنادا  الدولية  الحكامة  إطار  في  السوق  آليات 
الدولي" ‒ "منظمة  النقد  "صندوق  قوية:  مؤسسة 
الخاصة  األوليغارشيات  لصالح  العالمية"(  التجارة 
تبقى  ما  )أو  القومية  الدول  إكراه  تحت  تقع  ال  التي 

منها(.

نقدي دولي موحد،  بناء نظام  إعادة  القدرة على  عدم   •
الدولية  التبادالت  في  تقلص جزئي  إلى  يؤدي  قد  ما 
اليورو  المهيمنة:  العملة  لفائدة  اإلقليمية  المناطق  في 
أمريكا  في  والدوالر  المجاورة  والمناطق  أوروبا  في 
أمريكا  في  لبرازيل  ا من  محتملة  فسة  منا )مع 
الجنوبية(، والين واليوان داخل تعاون نقدي قوي في 
في  زيادة  الفرضية  هذه  عن  سيترتب  بحيث  آسيا. 
الوطني(:  ال  اإلقليمي  لمستوى  ا )على  ئية  لحما ا
تجميع  إلى  اإلنتاج  لعمليات  الدولي  التقسيم  سيضطر 
مستوى  إلى  عالمي  مستوى  من  والتحول  صفوفه 
كبير  بشكل  الجديد  التقسيم  هذا  سيؤثر  كما  إقليمي. 
أن  كما  العادية.  للبضائع  الدولية  المبادالت  على 
العالية  التقنية  ذات  للسلع  اإلقليمية  البينية  المبادالت 
من  وأخرى  دولة  بين  مفاوضات  أمام  الباب  ستفتح 
خالل تبني إجراءات محددة على غرار ما يحدث اآلن 
إعادة  نحو  بنا  ستتجه  الفرضية  هذه  ملحوظ.  بشكل 
في  الرئيس  الدور  الدول  فيها  تلعب  محسوبة  عولمة 
آليات موجهة لصالح  العالمي عبر  التنظيم  حين سيتم 
األوليغارشيات  أما  بالدولة.  الخاصة  النومانكالتورا 
فسيتوجب  دفاعي  وضع  في  ستكون  التي  الخاصة 

الدول. اتفاقيات مع  إبرام  عليها 

المتقدم   الوضع 
مع أو بدون أنشطة متقدمة؟

العقود  في  ستُفتح  أعاله،  المذكورين  للسيناريوهين  وفقا 
ت  لعالقا ا وجه  في  لفرص  ا من  ة  فذ نا لمقبلة  ا
إعادة  في  أكبر  بشكل  تتجلى  والتي  األورومتوسطية، 
العولمة المحسوبة، وبشروط أكثر في إعادة عولمة السوق. 
استغالل  األورومتوسطيون  الشركاء  ولكن هل سيستطيع 
التنفيذ  على  سيعملون  هل  موقعهم؟  لتحسين  النافذة  هذه 
وتحفيز  الريعية  االستراتيجيات  احتواء  آلليات  الجيد 
االستراتيجيات الشركاتية؟ إن الوضع المتقدم الذي تمنحه 
أوروبا لشركائها في جنوب البحر األبيض المتوسط )وهو 
النظام األساسي الذي بدأ العمل به مع المغرب( يمكنه أن 
يشكل انتصارا لهذه الديناميات، لكنه بأي حال من األحوال 
للفاعلين  إذا ما سمح  الكامل. وفي حال  النجاح  ال يضمن 
بممارسة  اإلداري  السياسي  لمحيطهم  وكذا  االقتصاديين 
الفعلي من منطق  التحول  األنشطة االقتصادية وتم تجسيد 
ذلك  فإن  العميق،  االندماج  منطق  إلى  السطحي  االندماج 
في  الجنوب  تنمية  أجل  من  مهما  عامال  سيشكل  حتما 
األنشطة  هذه  أن  حيث  األزمة.  بعد  لما  الدولي  السياق 
المتقدمة يمكنها أن تقوي هذا الوضع داخل التقسيم الدولي 
كما  القيم،  سلم  في  أفضل  مكانة  وتمنحه  اإلنتاج  لعمليات 
األخيرة  العشرين  السنوات  خالل  بامتياز  تركيا  فعلت 
)حيث تحولت من مجرد محطة لتعهيد الكفاءات إلى تعهيد 
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االختصاصات والتقنيات، وصوال حتى إلى إنشاء ماركات 
إلى  المتقدم  الوضع  تحويل  يتم  لم  إذا  ولكن  خاصة(. 
إلى  فإنه سيتحول عاجال  المتقدمة،  لتنفيذ األنشطة  برنامج 
ال  سيؤدي  مما  المبتذلة،  الدبلوماسية  للبروتوكوالت  أداة 
في  جديدة  أمل  خيبة  مشاعر  زرع  مواصلة  إلى  محالة 

األورومتوسطية. العالقات 
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)Pierre Beckouche( بيير بيكوش
العلمي   المستشار 

 )IPEMED( بمعهد التوقعات االقتصادية لعالم البحر المتوسط
 والبروفسور 

بجامعة باريس

تاركين  المجال االقتصادي  المقال على  لو ركزنا في هذا 
أن  الدائم ‒ سنجد  الشك  السياسية ‒ محل  الجوانب  جانباً 
السبب الرئيسي للنتائج الضعيفة للشراكات األورومتوسطية 
هو عدم القدرة على االختيار بين التكامل السطحي )التجارة 
والشراكات  اللوائح  )تقارب  أكثر عمقاً  ما هو  أو  الحرة( 
المتوسط  أجل  من  لالتحاد  الثانية  القمة  وفي  المثمرة(. 
االستراتيجي  الخيار  توضيح  يتم  أن  يجب  كان   )UfM)
المتوسط، وإال لظل دائما متوقفاً  الذي سينتظم فيه حوض 
تبني  ضرورة  المقال  هذا  ويؤيد  الطريق.  منتصف  في 
باالستناد على مقترحات  أورومتوسطية مشتركة  سياسات 
 IPEMED,( المتوسط لعالم  االقتصادية  التوقعات  معهد 
أن نحصل على طموح  يمكن  فقط  فمن خاللها   ،)2010
بنحو  األوروبي  االندماج  الذي سبق  كذلك  إقليمي  بتكامل 
بعيدة ومجرد  تبدو  تكن  وإن  األول(.  )القسم  قرن  نصف 
لها هنا تخلق  ندعو  التي  المشتركة  فالسياسات  طموحات، 
لمشاريع  معنى  إلعطاء  عنه  غنى  ال  استراتيجياً  إطاراً 

الثاني(. )القسم  بالفعل  مختلفة متحققة 

اندماج إقليمي سطحي أم عميق؟

منطقة بدون استراتيجية

اإلقليمي األورو  التكامل  الهدف االستراتيجي من  يبدو  ال 
إيجاد منطقة  لدينا فقط هدف عام وهو  متوسطي واضحاً. 
إن  بدقة؟  ذلك  معنى  ما  ولكن  والسالم،  بالرخاء  تتمتع 
تشكل هدفاً  الجوار  تقرها سياسة  التي  األربع"  "الحريات 
أبعد ما يكون عن أن نسميه استراتيجية. ومن ناحية أخرى 
فإن تنوع الموقف السياسي لبلدان جنوب وشرق المتوسط 

المتقدم  والوضع  تركيا  انضمام  )عملية  أوروبا  حيال 
للمغرب واالنتظار المفرط في مقابل العدائية الليبية وشبه 
الحضور لألراضي الفلسطينية واختالف مستويات الشراكة 
بأن  فكرة  إعطاء  في  يساهم  األخرى(  للدول  بالنسبة 
الالعبين في المنطقة ال تحركهم رؤية استراتيجية قدر ما 

المحيطة. بالظروف  تسترشد  براغماتية  نظرة  تحركهم 
التجارة  السوق عبر  بتوسعة  الواقع  في  الرفاه  يتحقق  هل 
المنطقة  بلدان  اعتبار  يجوز  هل  أخرى  وبعبارة  الحرة. 
العالمية  السوق  في  الدول  كسائر  تجاريين  مجرد شركاء 
وجنوب  شمال  دول  على  يجب  هل  وبالعكس،  الواسعة؟ 
ألنهم  لتفضيلية  ا االستراتيجية  بورقة  اللعب  المتوسط 
قوى  صعود  تُِظهر  العولمة  لغة  وألن  إقليما،  يشكلون 
األقاليم الكبرى؟ وفي هذه الحالة، ماهو المحرك الذي يدفع 
والُشرطي وأمن  )العسكري  األمن  االندماج: هل هو  هذا 
الطاقة(؟ هل هو النمو االقتصادي )وهو ما يفترض وضع 
االستثمارات  تسهيالت  يخص  فيما  الحروف  فوق  النقاط 
الخاصة  الجمركية  العوائق  وإزالة  المباشرة،  األجنبية 
هي  هل  أم  العامة(؟  األسواق  وفتح  وغيرها،  بالرسوم 
أهداف مشتركة  تبني  يفترض  ما  المستدامة )وهو  التنمية 
تخص الطاقة النظيفة، ومبادئ ترشيد إدارة خدمات المياه 
االندماج  هو  هل  أم  الطبيعية(؟  الموارد  على  والحفاظ 
للتشريع  األولوية  يعطي  ما  )وهو  لكامل  ا لسياسي  ا
والغاز  المواصالت  بشبكات  المنطقة  وربط  المشترك، 
بالشهادات  المتبادل  واالعتراف  واالتصاالت،  والكهرباء 

الدراسية(؟
والمشكلة أنه لم يتم أبداً حسم أّي من هذه الخيارات، وأن 
السياسات األورومتوسطية المختلفة أرادات أن تأخذ القليل 
من كل خيار منها. هي إذن التجارة الحرة، وتطوير األداء 
الوزاري في دول جنوب وشرق المتوسط، وطرق المالحة 
للغاز  مشتركة  سوق  نحو  باالتجاه  والقرار  البحرية، 
والتعاون  المتوسطية،  الشمسية  الطاقة  والكهرباء، وخطة 
والوعود  الشرعيين،  غير  المهاجرين  قبول  إعادة  حول 
اإلسرائيلي  الصراع  لتسوية  الجهود  كل  ببذل  المتكررة 

استراتيجية. الفلسطيني... ولكن كل هذا ال يصنع 

سياسات االندماج األورومتوسطية: منطقة التجارة الحرة األورومتوسطية )2010) 

السياسات المشتركة فقط هي التي قد تضفى طموحًا 
استراتيجيًا على حوض المتوسط
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يسلط  الذي  ذلك  استراتيجيان:  تحليالن  بالفعل  وقد وضع 
برشلونة  )عملية  األوروبية  المنطقة  مفهوم  على  الضوء 
الذي يرى أن  2004(؛ وذلك  1995، وسياسات الجوار 
اإلطار السياسي والحكم الرشيد باإلقليم هو سؤال جوهري 
يجب البدء من عنده، وإن هذا اإلطار يجب أن يتعادل )بدال 
من عدم التجانس بين االتحاد األوروبي وشركائه في جنوب 
مستوى  على  )ال  الدول  مستوى زعماء  وعلى  المتوسط( 
مسار  بداية   2008 عام  انقالب  شهد  وقد  الموظفين(. 
األورومتوسطي واالتحاد من أجل المتوسط. وقد كان مثل 
هذا المسار أساسياً في الحقيقة، ولكن محتواه ال يشكل إطارا 

سياسيا، على الرغم من ضرورة ذلك.

والمشكلة أنه لم يتم أبدًا حسم أّي من هذه 
األورومتوسطية  السياسات  الخيارات، وأن 

المختلفة أرادات أن تأخذ القليل من كل 
خيار منها. ولكن كل هذا ال يصنع 

استراتيجية

أوروبا  بلدان  باتجاه  األوروبي  االتحاد  دفع  قد  كان  ما 
فمنذ  الروسي.  النفوذ  من  الخوف  هو  والشرقية  الوسطى 
انهيار سور برلين توجب التحرك السريع وبإرادة مشتركة 
تهديد  يوجد  أال  واالتحاد.  أوروبا  وشرق  وسط  دول  من 
مماثل على الضفة الجنوبية: األصولية اإلسالمية؟ هل هي 
في انتشار أم في تراجع؟ وعندما وصل حزب إسالمي إلى 
قد  أوروبا  مع  التعاون  فإن  مثاًل،  تركيا  كحالة  السلطة، 
تعزز. هل الهيمنة األمريكية في تراجع هي أيضاً بدورها؟ 
المتحدة  الواليات  تتقارب مع  العربي  المغرب  بعض دول 
الكبيرة  الدول  ومع  أوروبا.  موقف  عن  النظر  بغض 
جنوب  دول  في  مكاناً  لها  الصين  وجدت  وقد  الصاعدة؛ 
وشرق المتوسط، بشيء من الصعوبات، فيما يخص األيدي 
الزراعية  المنتجات  وتجد  )الجزائر(؛  المحلية  العاملة 
البرازيلية طريقها شيئا فشيئا في األسواق العربية )%7 من 
مصر  واردات  من  و9%  الزراعية،  الجزائر  واردات 
و%10 بالمغرب. Abis et Nardone 2009( ولكن 
المصدرين األوروبيين. وفي  التفوق على  إلى درجة  ليس 
االستراتيجيات  رخاوة  فإن  المتوسط،  وجنوب  شرق 
لشركاء  للتطلع  تدفعهم  المتوسط  منطقة  في  األوروبية 
األورومتوسطي  المنتدى  أظهر  وقد  آخرين.  تجاريين 
للمؤسسات االقتصادية )FEMISE( التراجع السريع خالل 
وشرق  جنوب  ودول  أوروبا  بين  للتكامل  األخير  العقد 
حصرياً  ليس  ولكن  المشرق  في  خاص  )بشكل  المتوسط 

.)Galal et Reiffers 2009)
ويقدر معهد التوقعات االقتصادية لعالم البحر المتوسط أن 
هذا التنوع في الخيارات واالستراتيجيات الجيو ‒ اقتصادية 

المحتملة هو مجرد وهم. ويرى تحليلنا أن التكامل اإلقليمي 
 Beckouche( هو عنصر أصيل في االقتصاد المعاصر
للمتوسط  استراتيجية  et Guigou, 2007(، وأن رسم 
هو أمر عاجل. استراتيجية ال ترتكز حصرياً على ما يخص 
ولكن  العالم،  من  أخرى  أجزاء  مع  التجارية  التبادالت 
التكامل  تأخر  لماذا  ذلك  وبخالف  تفضيلية.  استراتيجية 
الشمال  في  اآلخرين  التكاملين  مواجهة  في  المتوسطي 
الشمالية، وتجمع  التجارة الحرة ألمريكا  والجنوب )اتفاقية 

ASEAN +3( اآلخذين في النمو.

 مقارنة المنطقة األورومتوسطية بما هو قابل للمقارنة 
اتفاقية أمريكا الشمالية، ونموذج شرق آسيا

لنخرج من  فعلياً،  نبتعد عنه  المتوسط، علينا أن  لنفكر في 
العربية اإلسالمية،  المواجهة الحواذية بين أوروبا والدول 
ولنقارن بين هذه المنطقة ومناطق غيرها مما يمكن مقارنتها 
به. ففيما يخص أمريكا الشمالية )حيث تبدو المكسيك جزءا 
واعداً في أعين المستثمرين الدوليين( سنكون مخطئين إذا 
الشمالية  أمريكا  لدول  الحرة  التجارة  اتفاقية  أن  فكرنا 
التجارة  بين  تكامل سطحي يربط  (NAFTA( هي مجرد 
المتحدة، والتحكم في  الواليات  استثمارات  الحرة، وتأمين 
فإن  بعد تعاطيها مع االستثمارات والتجارة  الهجرة. ألنها 
البيئة والصحة  اتفاقات تخص حماية  االتفاقية تتسع لتشمل 
وحتى حقوق العمال؛ في 2005 تم تدشين الشراكة من أجل 
والنقل  الطاقة  تخص  بنوداً  تحوي  التي  والرفاه  األمن 
والتجارة االلكترونية والهجرة. نحن نتكلم كثيراً عن الجدار 
لكننا   ،)Río Grande( العازل على نهر ريو غراندي
نتناسى أن 2 مليون مكسيكي يعبرون الحدود إلى الواليات 
غير  للمهاجرين  وبالنسبة  قانوني.  وبشكل  يومياً  المتحدة 
الشرعيين من المكسيكيين في الواليات المتحدة فإنهم يفوقون 
بأربعة أضعاف نظرائهم من جنوب المتوسط الذين يعيشون 

.)Beckouche, 2008( في أوروبا الغربية
فإن  الشمالية،  ألمريكا  الحرة  التجارة  اتفاقية  عن  وبعيداً 
خطاب باراك أوباما في القمة الخامسة لألمريكتين بترينداد 
وتوباغو يمكن أن يكون إسهاماً في إطالق مشروع التكامل 

بين أمريكا الشمالية والجنوبية.
أما في شرق آسيا فإن تجمع "ASEAN +3" )اتحاد أمم 
وكوريا  واليابان  للصين  باإلضافة  آسيا  شرق  جنوب 
الجنوبية( يشير إلى تحول كبير في الدبلوماسية االقتصادية 
وإلى   ،1998 عام  اآلسيوية  المالية  األزمة  منذ  اليابانية 
اإلقليمي.  االقتصادي  للتكامل  آلية  في  الصين  انخراط 
هيئة ضخ  ماي" على  تشيانغ  "بمبادرة  تسمى  ما  وتترجم 
مبلغ 120 مليار دوالر في تجمع إقليمي من احتياطي النقد 
األجنبي لمواجهة أي نقص في السيولة. ومنذ عشرة أعوام 
ودول المنطقة التي كانت قد ارتبطت مسبقاً بالشبكات عابرة 
أكثر  مرحلة  في  دخلت  قد  اليابانية،  للشركات  الجنسيات 
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آخرها  والتي كان  الحرة،  التجارة  اتفاقات  بتعدد  مؤسسية 
الصين  والتي ربطت   2010 )يناير(  الثاني  كانون  بأول 
باآلسيان. وقد تعددت مجموعات العمل اإلقليمية في مجاالت 
شمال  في  كما  آسيا  وفي شرق  والنقل...  والسياحة  البيئة 
نقول إن االندماج اإلقليمي يرتكز  المعقول أن  أمريكا من 
لكنه  الحرة،  التجارة  اتفاقيات  من  قاعدة  على  بالتأكيد 
باألحرى اندماج "في العمق"، أي بتقارب التشريعات التقنية 
على  معاً  العمل  على  المتطور  وباالعتياد  والتجارية، 

األرض.
تكاماًل  تؤيد  االقتصادية  التوقعات  معهد  نظر  وجهة  إن 
أورومتوسطيا "في العمق". إن المسار من عملية برشلونة 
الطموح  على  يجبرنا  المتوسط  أجل  من  االتحاد  وحتى 
كيف  نتساءل  أن  يجب  المركز  في  ولكن  بـ"الوحدة". 
بالسياسات  أم  بالتشريعات،  سيتعلق  هل  ذلك.  سيكون 
التجارية  بالتفضيالت  أم  التقعيد،  بوسائل  أم  المشتركة، 
اإلقليمية الحالية. لو أخذنا موضوع "الوحدة" بجدية وفكرنا 
أوروبا  التي عرفتها  الطموح  بنفس درجة  المتوسط  ألجل 
كبرى  بجنسية  التفكير  في  ترددنا  لما  عاما،  خمسين  منذ 
أوروبا. ومن خالل منظور  اخترعتها  التي  كتلك  للمنطقة 
الدول  لتنفيذها  التي تسعى  المشاريع والسياسات  فإن  كهذا 
األوروبية ودول شرق وجنوب المتوسط ستتخذ ديناميكية 
الجنسية  موضوع  لنسيان  أضطررنا  لو  حتى  أخرى، 
فإن  األوروبي  لالتحاد  تركيا  انضمام  وكعملية  الكبرى. 
المستوى  على  تتوقف  وهي  تحسب  التي  هي  الديناميكية 
اليوم  أحد يعرف حتى  للطموح االستراتيجي. وال  األولي 
أمر  باالتحاد األوروبي، ولكنه  هل ستصبح تركيا عضوا 
مع  وتقاربها  تحديثها  يحرك  الذي  المنظور  ذلك  جيد 
خالل  من  اتخاذها  يجب  التي  اآللية  نفس  وهي  أوروبا. 

االتحاد من أجل المتوسط.

التفكير في المعايير والسياسات والنظم المشتركة

سمحت  قد  برشلونة  عملية  فإن  المعايير،  يخص  فيما 
)الديون  الكبير  االقتصاد  مجاالت  مستوى  على  بالتقارب 
والعجز والتضخم( كما إننا بصدد تقارب معياري في مجال 
الكهربائية  )الحلقة  التقني  المستوى  على  سواء  الطاقة، 
تكامل  )مشروع  التجاري  المستوى  على  أو  المتوسطية( 
أوروبا  شراء  إعادة  واحتمالية  والكهرباء،  الغاز  أسواق 
لوحدات كيلو وات/ ساعة من الطاقة غير الكربونية منتجة 
للمتوسط(. ومن  الشمسية  الطاقة  الجنوب ضمن خطة  في 
الضفتين  على  مشتركة  معايير  توجد  ال  أخرى،  ناحية 
الطاقة  واستهالك  المتجددة  الطاقة  مجال  في  كأهداف 

األولية.
أخرى  قطاعات  هناك  تظل  الطاقة  مجال  عن  وبمعزل 
استراتيجية خارج نطاق مثل هذا التقارب المعياري. وهي 
في المقام األول، الحالة فيما يخص الزراعة حيث المسألة 

الشائكة بشأن الحواجز الجمركية غير التعريفية التي تحمي 
المتوسط،  منافسة منتجات جنوب  األسواق األوروبية من 
وحيث توجد أيضاً الصعوبة في أن يلتقي الشمال والجنوب 
في عالمة جودة "متوسطية" موحدة للمنتجات في األسواق 
العالمية. ويضعف التقارب بدوره في مجال الوصول لمياه 
الشرب والمرافق الصحية )على الرغم من تعدد االتفاقات 
ويبقى  عاما(.  ثالثين  مدار  على  واللجان  والتصريحات 
السؤال جوهرياً: هل هو أمر مطلوب وقابل للتنفيذ أن يتم 
نطاق محلي على  في  دولية  أورومتوسطية  معايير  وضع 
ويظل  المياه.  إدارة  يخص  وفيما  االجتماعي  المستوى 
حتى  يوجد  فال  المالي:  المجال  في  أيضاً  التقارب ضعيفاً 
التطور  من  الرغم  على  أورومتوسطي  مالي  فضاء  اآلن 
التشريعي والقانوني الذي تشهده حاليا منطقة جنوب وشرق 
المتوسط في مجال تأمين االستثمارات، والتصريح بالشراكة 
بين  الدولي  بالتعاون  أو  والخاص،  العام  القطاعين  بين 
فيما يخص  تقارب  يوجد  النهاية ال  المالية. وفي  األسواق 
بالشهادات  المتبادل  االعتراف  يتطلب  ما  وهو  التنقل، 
وفي  المهني،  التكوين  مرجعيات  في  والتوافق  الجامعية، 
تداول المهنيين. وفي هذه النقطة األخيرة فقد أوصى معهد 
التوقعات االقتصادية بوجوب إيجاد هدف استراتيجي بحرية 
انتقال واندماج مواطني جنوب وشرق المتوسط في فضاء 

شنغن.
المعايير  وتلك  األهداف  تلك  مثل  بشأن  قرار  اتخاذ  تم  لو 
فبإمكاننا االنتقال من مرحلة المشاريع الرمزية إلى مرحلة 
اإلرشاد  مرحلة  ومن  حقيقية،  مشتركة  سياسات  بها 

البيروقراطي الحالية إلى مرحلة تشريع حقيقي.
وكما صنعت أوروبا بعض السياسات المشتركة التي كانت 
في  لالشتراك  والقصدير  )الفحم  الساعة  لقضايا  تستجيب 
الغذائي(،  االكتفاء  لتحقيق  الحربية، والزراعة  الصناعات 
إلى سياسات مشتركة لمواجهة  المتوسط بحاجة  كذلك فإن 
انعدام األمن الغذائي في شرقه وجنوبه، ولتأمين اإلمدادات 
مياه  من  نصيب  على  الجميع  ولحصول  الطاقة،  وانتقال 
التنقل  حرية  كبح  وإلطالق  الصحية،  والمرافق  الشرب 

لألشخاص.

نظرًا لالعتماد المتبادل بين الجنوب والشمال 
في مجال شديد الحيوية كالطاقة، فإنها من 
الممكن أن تكون السياسة المشتركة األكثر 

معقولية

التأكيد على وضع مثل هذه السياسات يجب أن  إن وسائل 
سيستغرق  تنفيذها  كان  وإن  حتى  اآلن،  من  مناقشتها  تتم 
مشتركة  أوروبية  سياسات  تنفيذ  يستغرق  ألم  ولكن  زمناً، 
الوقت منذ مؤتمر الهاي في أيار)مايو( 1948 وحتى عام 
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 (CAP( 1970 عندما ُطبقت السياسة الزراعية المشتركة
بشكل كامل على األرض!

إذن فلنطرح في الحال قضية ُفرص الوكاالت فوق القومية 
التي تستطيع أن تكون الذراع المسلح لألمانة العامة لالتحاد 
من أجل المتوسط )UfM( لتتحول الحقاً إلى مؤسسات فوق 
من  جزء  بنقل  لها  تسمح  التي  الدول  في  مشتركة  قومية 
العالمية  الثنائيات  وفشل  الدولية،  المالية  األزمة  سيادتها. 
البيئية  )جولة الدوحة(، والحاجة إلى تشريع بشأن القضايا 
نظم  إنشاء  تتطلب  المتوسط،  البحر  منطقة  في  سيما  وال 
دولية إقليمية؛ ال لتكون بديلًة للنظام العالمي الناشئ، ولكن 

لتكمله وتدعمه. 

ربما قد يكون الوضع غير ُمهيأ بعد لسياسة 
زراعية أورومتوسطية مشتركة، لكن من 

الممكن التقدم في هذا الطريق حول هدف 
عملي أساسي وهو األمن الغذائي

النظم والسياسات  إنجاز هذه  أن  مبدأ  لنضع  النهاية،  وفي 
العامة  السلطات  فيه  تشارك  حوار  خالل  من  يتم  يجب 
القطاع  في  العاملة  والشركات  الحكومية  والمنظمات غير 
المعني. إذا كنا نريد أن نسلم بأن غياب نظام إنتاجي عابر 
التكامل في  آليات  بينه وبين  الفرق  للمتوسط هو ما يصنع 
آسيا، ويجب علينا استخالص  الشمالية وفي شرق  أمريكا 
النتائج وتفعيل آليات لحوار تشارك فيه دوائر ثالثة: صناع 
الحكومية(  والمنظمات غير  )الجامعات  القرار، والخبراء 

والشركات.

خيار السياسات المشتركة

هناك أربع سياسات مشتركة تبدو ضرورية إلعطاء معنى، 
في  تتكاثر  التي  المختلفة  للمشاريع  البعيد،  المدى  على 
سمحت  التي  السياسات  عدد  ضعف  هو  أربعة  المنطقة. 
بانطالق االندماج األوروبي. ولكن ضرورة ذلك هي ضعف 
خمسين  قبل  أوروبا  في  موجودة  كانت  التي  الضرورة 

عام.

سياسة مشتركة للطاقة هي أمٌر مرغوب فيه 

 

للتنفيذ وقابل 

الطاقة هي المجال الذي شهد تعاونا عميقا وملموساً. وحتى 
اللحظة فإن العقود التجارية الكبيرة لم يتم تمديدها باتفاقات 
صناعية؛ ويظل انعدام الثقة كبيراً بين الدول المنتجة والدول 
بعيدين عن  ونظل  الجنوب،  دول  ومن ضمنها  المستهلكة 
بداية عملية برشلونة. ولكن نظراً  الذي ظهر مع  الطموح 

شديد  مجال  في  والشمال  الجنوب  بين  المتبادل  لالعتماد 
السياسة  تكون  أن  الممكن  من  فإنها  كالطاقة،  الحيوية 

المشتركة األكثر معقولية.
العقود طويلة  الحفاظ على   –1 لذلك:  وهناك ستة شروط 
مقاومة  يفترض  ما  وهو  خاص،  بشكل  الغاز  )في  األمد 
اإلدارة العامة للمنافسة( بتأمين المشتريات والمبيعات، ألنه 
ما من تعاون مستدام يمكن له أن يبنى على دورات شديدة 
إلى  2– االنتقال من الشراكات المحض اقتصادية  التغير. 
المنتجة، بغرض  الدول  شراكات تكنولوجية وصناعية مع 
انتاج  ودعم  للجنسيات،  العابرة  المشاركة  اتفاقات  تسهيل 
الخ.  الجنوب،  في  والشمسية  الحرارية  الطاقة   معدات 
لمنطقة  ا لمجموع  طموحاً  أكثر  أهداف  وضع   –3
األورومتوسطية، وليس فقط لالتحاد األوروبي فيما يخص 
للتطوير  إقليمية  خطة  يتضمن  بما  الكربونية  غير  الطاقة 
إيجاد دور أكثر   –4 المتوسط.  النووي في جنوب وشرق 
تفعيل   –5 المشاريع.  هذه  تعريف  في  للُمشغلين  مركزية 
بدون  واألهم   –6 الطاقة.  تخص  للتمويل  مشتركة  آليات 
للطاقة  حقيقية  سياسة  اآلن  حتى  يوجد  ال  حيث  شك: 
األوروبية، وبما أنه ال توجد مؤسسة دولية تجمع بين البلدان 
وجنوب  شرق  مجموعة  أن  وبما  والمنتجة،  المستهلكة 
المجال،  هذا  في  استراتيجيان  وأوروبا شريكان  المتوسط 
اقتراح إطار مشترك لالستراتيجية والفعل في مجال  وهو 
الطاقة، وهو ما يعني إشراك دول جنوب وشرق المتوسط 
األوروبية،  الطاقة  استراتيجيات  في  التفكير  مرحلة  منذ 
مجال  في  الدول  هذه  أمام  األوروبي  التعاون  وبتوسعة 
مشتريات الغاز )إن موقع الجزائر االستراتيجي أكثر توافقاً 
على  والعمل  روسيا(،  موقع  من  األوروبية  المصالح  مع 
الضفة  وعلى  المتوسط  عبر  الطاقة  لنقل  طرق  إنشاء 

الجنوبية.

هل يكون األمن الغذائي أول قاعدة لسياسة زراعية 
مشتركة أورومتوسطية؟

وضرورة  والزراعية،  المناخية  األمور  بين  التكامل  إن 
التعاون لمواجهة التحديات البيئية في المنطقة )المياه والتربة 
لألسواق  الضفتين  منتجات  غزو  وفرصة  خاص(  بشكل 
كافيًة  تكون  أن  المتوسطية، يجب  المنتجات  باسم  العالمية 
لوضع سياسة مشتركة. ربما قد يكون الوضع غير ُمهيأ بعد 
الممكن  لكن من  لسياسة زراعية أورومتوسطية مشتركة، 
التقدم في هذا الطريق حول هدف عملي أساسي وهو األمن 

الغذائي.
الدول  المتوسط ستكون من أكثر  إن منطقة جنوب وشرق 
الغذائية  المواد  تجارة  مجال  في  العجز  من  ستعاني  التي 
القادم. وهناك إجابتان استراتيجيتان  العقد  الزراعية خالل 
األوروبيون  يستغل  أن   –1 المعضلة:  هذه  على  ممكنتان 
الجنوب مع محاولة تالفي  بالتصدير لجيرانهم في  الوضع 
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المنافسين اآلسيويين واألمريكيين. 2– أن يفهم األوروبيون 
تطوير  في  مساهمتهم  تتطلب  المستدامة  الشراكة  أن 
المتوسط. ويؤيد  الزراعية بدول جنوب وشرق  القطاعات 
معهد التوقعات االقتصادية المنظور الثاني. وهو ما يفترض 
تطوير النظام الغذائي )الحمية( المتوسطية؛ العمل المشترك 
بدورها على  تتكامل  التي  الجنوب  في  القطاعات  لتحديث 
المستوى المحلي لتستفيد من إطار مؤسسي مطور وبانتقال 
التقنية والتنظيمية ‒ كما فعل االتحاد األوروبي  الخبرات 
مع بلدان أوروبا الوسطى والشرقية؛ واالشتراك في معايير 
الجودة والصحة النباتية والتتبع، بغرض رفع الحواجز غير 
التعريفية لدخول منتجات الجنوب إلى األسواق األوروبية؛ 
وفي النهاية يفترض هذا خلق سيادة غذائية إقليمية باستبدال 

ضمانات اإلمداد بضمانات الفرص.
إن فترة مراجعة السياسة الزراعية المشتركة التي تنفتح هي 
فرصة إلطالق هذا الطموح االستراتيجي عبر آليات سبق 
المشتركة،  السوق  منظمات  أوروبا:  في  فاعليتها  وأثبتت 
عة في الفضاء األورومتوسطي،  والتفضيالت التجارية الموسَّ
تطوير المؤشرات الجغرافية في الجنوب، وفي النهاية عقود 
المدى بين االتحاد األوروبي ودول جنوب  إمداد متوسطة 
الممول  الجماعي  األمن  من  ومخزون  المتوسط،  وشرق 

بالتشارك بين دول المنطقة.

الماء والمرافق الصحية: االنتقال من كونها مشكالت 
محلية إلى سياسة إقليمية 

المناخي  التغير  تأثير  اعتبارنا  في  نأخذ  أن  حتى  بدون 
وارتفاع درجة الحرارة، فقد عرف المتوسط مشاكل تخص 
إلى  يقود  قد  مما  الصحية  والمرافق  المياه  على  الحصول 
تكون حجر  أن  للمياه  يمكن  بينما  الماء.  في  حقيقية  أزمة 
الزاوية في قطاع اقتصادي ذي مستوى عال، وفي تعاون 
دولي يساهم في جعل المسرح المتوسطي منطقة بيئية رائدة 
في المشهد العالمي. واألولويات معروفة جيداً: إدارة الطلب 
الحكم  نظم  وتحسين  لها؛  الرشيد  واالستخدام  المياه  على 
وشرق  جنوب  منطقة  في  سيما  ال  والوطنية  المحلية 
المتوسط؛ وتسعير مناسب اقتصادياً للمياه وعادل اجتماعياً؛ 
والتأمين القضائي والمالي لالستثمارات لتسهيل الشراكة بين 
المرافق  مجال  في  خاصًة  والخاص  العام  القطاعين 

الصحية.
يتم تشاركها شيئا فشيئا في منطقة  المياه  إدارة  إن معايير 
المتوسط، ولكن أحيانا على المستوى النظري فقط والتحدي 
الجانب األوروبي  أما على  التنفيذ.  انتقالها لحيز  يكمن في 
 2000 عام  منذ  يشكل  المياه  لسياسات  الموجه  فاإلطار 
المجلس  إعالن  أظهر  وقد  للتنظيم،  األساسي  العنصر 
 2010 22 آذار)مارس(  الوزاري لالتحاد األوروبي في 
إرادة االتحاد باعطاء أهمية أكبر لموضوع الحصول على 
تقارب في  الجنوب والشرق، هناك  لدول  المياه. وبالنسبة 

األطر القانونية الوطنية فيما يتعلق بشفافية الحكم، والتنسيق 
بين الوزارات، والتسعير، وتسهيل الشراكات بين القطاعين 
العام والخاص ومكافحة الفقد في الشبكات وإدارة المياه عن 
جاهزون  المنطقة  في  المياه  ومسؤولو  الحياض.  طريق 
التعاون األورومتوسطي. والتنسيق من  لمرحلة جديدة من 
بينته مبادرة  التطور، كما  آخذ في  المانحة  الجهات  جانب 
عام  أُطلقت  التي   )Horizon 2020(  "2020 "أفق 
 (EIB( 2005 بدعم من الوكالة و بنك االستثمار األوروبى

لتنقية البحر المتوسط من التلوث.

إن سياسة مشتركة مؤسسة على المسؤولية 
المشتركة للدول وحريتها الكاملة في 

االشتراك، يجب أن تتخذ من تأسيس مبدأ 
حرية تنقل األشخاص داخل الفضاء 

األرومتوسطي هدفًا لها

األول  كانون  في  باألردن  الوزاري  االجتماع  في  وأعيد 
في  المياه  استراتيجية  مشروع  إطالق   2008 )ديسمبر( 
البحر المتوسط، لكنه لم يحقق أي تقدم. وهذا سيتطلب وجود 
للغاية  والضعيفة  المتفرقة  الوسائل  وتنسق  تطور  وكالة 
المختصة  والمؤسسات  الحكومية  غير  المنظمات  لمختلف 
بالمياه في منطقة المتوسط. والشرط الثاني، أن ترتكز تلك 
المبادئ  يحفظ  دستور  على  للمياه  المتوسطية  الوكالة 
المشتركة لالستراتيجية وحيث تحترم شروط تمويل المشاريع 
من الجهات المانحة الدولية. وقد كان مفهوم المشروطية لدى 
بدء تدفق التمويل مقبواًل بشكل أكثر مما كان متوقعاً من قبل 
الوكالة  الثالث ،أن يعهد بهذه  المحليين. الشرط  المسؤولين 
لتولي األحواض  العام والخاص  القطاعين  إلى مهنيين من 
الهيدروجرافية والمدن، حتى لو كان "مجلس أورومتوسطي 
توجيهاته  يعطي  الدول  من  ممثلين  يضم  للمياه"  مفترض 
للوكالة. وفي نهاية المطاف، لماذا ال نتخيل أن تكون مثل 
بتقييم  تكتفي  وال  ذاتها  حد  في  قرار  صانعة  الوكالة  تلك 

المشروعات المقدمة لالتحاد من أجل المتوسط؟

للهجرة سياسة 

انتقال األشخاص موضوعاً  هناك ستة أسباب تدعو لجعل 
البنيوي  التكامل   –1 مشتركة:  أورومتوسطية  لسياسة 
الحجة في  كانت  لو  الجنوب والشمال، حتى  بين  لألعمار 
الواقع أقل حسماً مما نتخيل. 2– الحاجة الدائمة للتكيف عبر 
التنقل بين أسواق العمل في بلدان المنطقة. 3– الحاجة لتنقل 
رجال األعمال المتزايدين باستمرار. 4– المنافسة العالمية 
المنطقة  يغادرون  الذين  المؤهلين  المهاجرين  الجتذاب 
باطراد. 5– المصلحة المشتركة لبلدان الضفتين للتحكم في 



11
1

20
10

ي 
سط

تو
الم

ف
مل

الهجرة الشرعية وغير الشرعية. 6– الخصوصية الثقافية 
للتكامل اإلقليمي األورومتوسطي، والذي يصنع من اختالط 
منطقة  وفي  استراتيجية.  وضرورة  تاريخياً  إرثاً  البشر 
المتوسط ال يمكن أن تقول للسكان : "نريد اتحاداً لكن ليبقى 

كل واحد في مكانه".
إن سياسة مشتركة "CECA migratoire" بعبارة قيادات 
المتوسط الشباب، مؤسسة على المسؤولية المشتركة للدول 
الكاملة في االشتراك، يجب أن تتخذ من تأسيس  وحريتها 
األرومتوسطي  الفضاء  داخل  األشخاص  تنقل  حرية  مبدأ 
المهنييين،  انتقال عدد متزايد من  بتسهيل  لها. ولتبدأ  هدفاً 
باالتفاق على جواز سفر للتنقل الحر خاص بالمهنيين ومن 
ذوي رأسمال البشري العالي "رجال األعمال، واألكاديميون 
والفنانون" ليتسع بعد ذلك لتنّقل عام بين البلدان التي توافق 
بلدان  ليشمل  شينغن  نطاق  توسعة  في  قدماً  المضي  على 

جنوب وشرق المتوسط.
إن وكالة أورومتوسطية للهجرة ستكون بمثابة األداة لمثل 
هذه السياسة. ستقوم بتنسيق السياسات المنظمة وتتحكم في 
إنسانياً والُمكلف  الُمهين  السري،  التشغيل  الهجرة؛ وتكافح 
التشغيل  برامج  حول  بالمعلومات  وتزود  للدول؛  ضريبيا 
المهنيين  انتقال  المهاجرين؛ وتسهل عملية  للعمال  المؤقت 
الجنوب  وبين  والشمال  الجنوب  )بين  الشباب  المؤهلين 
والجنوب(؛ وترويج االعتراف المتبادل بالشهادات الدراسية 
لتالفي هجرة العقول؛ وتنظيم التدفق وفقاً القتصاد المعرفة، 
ال سيما وقد تم تدشين مشروع "إيراسموس يوروميد" وهي 
التي تم االتفاق عليها منذ فترة طويلة. ويتم تمويله  الفكرة 
التي  بالمساهمة  وكذلك  للدول،  الطوعية  المساهمات  من 
يمكن تعيينها كنسبة من استقبال حاملي الشهادات القادمين 
من جنوب وشرق المتوسط. وكخطوة األولى، تظل الوكالة 
خاضعة لرؤساء حكومات دول االتحاد من أجل المتوسط، 
وفي مرحلة الحقة تتحول إلى سلطة عليا، وتعمل وفقا لمبدأ 

لها  الخيارات  هذه  بذلك.  الدول  لها  تقر  حين  السيادة  نقل 
العمق،  في  التكامل  اختيار  تعني  وهي  الوضوح،  ميزة 
المتكهنين:  إننا لسنا من  للتعاون والمشاريع.  ووضع إطار 
ال أحد يستطيع أن يقول إذا كانت هذه السياسات المشتركة 
الفاعلة  الجهات  ولكن  عقود.  أو  سنوات  خالل  ستنفذ 
التي  األهداف  في  التحكم  يملك  من  هي  األورومتوسطية 

تنوي إعطاءها لمنطقتها.
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)CREMed( كريميد
 مركز األبحاث والدراسات حول اقتصادات 
المتوسط، برشلونة البحر األبيض  منطقة 

أدى "مسار برشلونة"، الذي بدأ بصفة رسمية في المؤتمر 
األرومتوسطي األول عام 1995، إلى مواصلة العمل في 
للتنمية واالستقرار في حوض  إقامة منطقة مشتركة  سبيل 
لعقد  األخيرة  السنوات  خالل  أنه  حيث  المتوسط،  البحر 
السبعينات كان قد بدأ إبرام اتفاقيات ثنائية للتعاون مع دول 
منطقة  تأسيس  إلى  التوصل  بهدف  المنطقة،  في  كثير 
أورومتوسطية للتجارة الحرة  بشكل تدريجي في غضون 

عام 2010.
كافة  إزالة  وجوب  على  البرنامج  ينص  ذلك،  ولتحقيق 
الحرة  التجارة  أمام  الجمركية(  )الجمركية وغير  العوائق 
الزمنية  للجداول  ووفقا  تدريجي  بشكل  المصنعة،  للسلع 
لالتفاقيات  الفاعلة  الجهات  مختلف  بين  والمفاوضات 
الثنائية، بينما يتم تحرير تجارة السلع الزراعية بشكل أبطأ 

انتقائية. لمعايير  ووفقا 
بشأن  اتفاقات  إلى  التوصل  البرنامج ضرورة  يحدد  كما 
المواصفات  الفكرية وتطبيق  الملكية  المنشأ وحماية  قواعد 
الزراعية  السلع  على  الصحية  للرقابة  األوروبية  القياسية 
وإلغاء  المنافسة  وتشجيع  الفنية  والقيود  العقبات  وإلغاء 

المباشرة تدريجيا. العقبات في سبيل االستثمارات 
ثماني   ،1995 عام  في  برشلونة  مؤتمر  انعقاد  تال  وقد 
مؤتمرات وزارية أورومتوسطية.  نضيف إليها خطة عمل 
2004 وإحداث  لعام   )ENP( الجوار األوروبية  سياسة 
عام  في   )ENPI( والشراكة  للجوار  األوروبية  الجهاز 
 ،2006 الُمصّدق عليها في عام  أغادير  واتفاقية   2006
قمة  في   )UfM( المتوسط  أجل  من  االتحاد  إطالق  أو 
لتحقيق  جديدة  دفعة  تمثل  وكلها   ،2008 لعام  باريس 

المسار.
المتوسطية،  الدول  الجوار األوروبية معظم  وتضم سياسة 
إلى جانب بعض الدول المجاورة من شرق أوروبا. وتتعمق 
سياسة الجوار األوروبية في العالقات القائمة بهدف تحقيق 

أكثر تعمقا. اقتصادي  تكامل 
تدعم سياسة  السلع والخدمات،  تجارة  وإلى جانب تحرير 
مجال  في  الملِزمة  الثنائية  االتفاقيات  األوروبية  الجوار 
والمناقصات  الفكرية  الملكية  االقتصادي وحقوق  التشريع 
العامة، وتيسير المبادالت التجارية والمنافسة. كذلك تشجع 
أو  ثنائية  اتفاقيات  إبرام  المختلفة على  الدول  العمل  خطط 
لدول  البينية  والتجارة  االستثمار  دفع  شأنها  من  إقليمية 

المتوسط. جنوب وشرق 
واألردن  والمغرب  تونس  من  كل  وقع   2004 عام  في 
ومصر اتفاقية أغادير إلقامة منطقة للتبادل التجاري الحر 
لتدخل   2006 التصديق على االتفاقية في عام  بينها، وتم 
طموحة  االتفاقية  هذه  وأهداف   .2007 عام  التنفيذ  حيز 
لهذه  اقتصادي حقيقي  اندماج  تحقيق  نحو  وتتوجه  للغاية، 
تأخير  إلى  أدت  عديدة  إجرائية  مشاكل  أن  إال  الدول. 
وجود  يتحتم  التدريجي  االندماج  هذا  ولتحقيق  تنفيذها، 
التزام سياسي أكبر من قبل الدول األعضاء وإشراف مشدد 

بنود االتفاقية. على تطبيق 
 (ENPI( والشراكة"  للجوار  األوروبية  "الجهاز  وتحل 
محل برنامج "ميدا" )MEDA( للشراكة األورومتوسطية، 
الذي بدأ في عام 1996 وتم تعديله في عام 2000. وهذه 
التقنية  المساعدة  بتقديم  األوروبي  لالتحاد  تسمح  األداة 
منطقة  إقامة  نحو  التقدم  أجل  من  الشراكة  لدول  والمالية 

الحرة. للتجارة 
يفترض   ،)UfM( المتوسط"  أجل  من  "االتحاد  وأخيرا 
في  األعضاء  الدول  كافة  ويضم  برشلونة،  مسار  تجديد 
إلى  إضافة  دولة،   27 عددهم  والبالغ  األوروبي  االتحاد 
الشرق  ومنطقة  المتوسط  البحر  جنوب  من  دولة   16

األوسط. 
إلى إعطاء دفعة جديدة  المتوسط  ويطمح االتحاد من أجل 
للتعاون األورومتوسطي من خالل تطوير مشاريع محددة 
في مجاالت مختلفة )البيئة والنقل اإلقليمي والدولي والطاقة 
وإن  والمتوسطة(،  الصغيرة  والشركات  والتعليم  والثقافة 
برشلونة  مدرجة ضمن خطط مسار  المشاريع  هذه  كانت 
عام 1995، إال أنها لم تتحول إلى واقع ملموس طوال هذه 

الفترة.

سياسات االندماج األورومتوسطية: منطقة التجارة الحرة األورومتوسطية )2010) 

 االندماج التجاري األورومتوسطي 
وعالقته بمسارات تحرير التجارة



11
3

20
10

ي 
سط

تو
الم

ف
مل

15 عاما  إحرازها على مدى  تم  التي  اإلنجازات  إن 
رغم  الجوانب،  بعض  في  متواضعة  كانت  مضت 
الموارد المالية الضخمة التي ُخصصت لتنمية الشبكات 

الشراكة.  اإلقليمية واتفاقيات 
تعتمد اقتصادات دول الجنوب بشكل كبير على التجارة 
الخارجية مع دول االتحاد األوروبي، ورغم ذلك، نجد 
أن التدفقات التجارية لالتحاد األوروبي مع دول جنوب 
تجارته  إجمالي  فقط من   8% تشكل  المتوسط  وشرق 
را صافيا.  ُمصدِّ األوروبي  االتحاد  ويعتبر  الخارجية، 
جنوب   دول  صادرات  هيكل  أن  إلى  إضافة  هذا 
التنوع، ويقتصر  قليل  إلى االتحاد األوروبي  المتوسط 
والملبوسات  والنسيج  الطاقة  قطاعات  على  أساسا 

وبعض سلع زراعية تخضع لقيود كبيرة.
جنوب ‒ جنوب  اإلقليمي  االقتصادي  االندماج  إن 
ضعيف، والتجارة البينية لهذه الدول تمثل %6 فقط من 
مجموع تجارتها الخارجية. ورغم أن االتحاد األوروبي 
هو المستثمر الرئيسي في دول منطقة الشراكة، إال أن 
للغاية، وذلك  المنطقة ضئيلة  في  المباشرة  استثماراته 
مقارنة بحجم استثماراته في مناطق أخرى بالعالم )أقل 
من %3 من إجمالي استثماراته(. كما أن حجم الديون 
انخفاضه  للغاية )رغم  الشراكة مرتفع  لدول  الخارجية 
البنى  قصور  عن  فضال  األخيرة(،  السنوات  خالل 

المادية واإلدارية. التحتية 
في نهاية األمر، نجد أن هناك تباين ملحوظ بين وضع 
لمجال  ا في  وليس  لمتوسط  ا لبحر  ا ضفتي  دول 
االقتصادي فحسب، مما يؤدي إلى حالة عدم استقرار 
بيئي  تدهور  مع  الهجرة  حركات  وتدفق  المنطقة  في 

ملحوظ.

الوضع الراهن لالندماج االقتصادي

الفعالية  زيادة  في  تسهم  الحرة  للتجارة  منطقة  إقامة  إن 
وذلك  التجاري،  التبادل  عالقات  عن  الناجمين  والرخاء 
تُنتج بشكل  المستوردة والتي  السلع والخدمات  عندما تحل 
المحلية األقل مستوى.  السلع والخدمات  فعالية محل  أكثر 
ولكنها قد تؤدي أيضا إلى هبوط مستوى الفعالية والرخاء 
الحرة على  التجارة  منطقة  دول  من  االستيراد  فّضلنا  إذا 
ثالثة.  فعالية وكفاءة ذات منشأ دول  أكثر  حساب واردات 
نأخذ  أن  يجب  االندماج،  لسياسة  النهائية  النتائج  ولتحديد 

العاملين.  بعين االعتبار هذين 
ولكن هناك مزايا أخرى لمنطقة التجارة الحرة، فاالندماج 
يصحبه تغير تقني أكثر سرعة، إلى جانب وجود تأثيرات 
خارجية إيجابية بين الشركات، مما يؤدي إلى تعزيز النمو 

االقتصادي. 

نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي )2008(الشكل 5
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معدل التضخم Jمعامل انكماش إجمالي الناتج المحلي(الجدول 11
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نتائج  تحليل  على  تساعدنا  مؤشرات  مجموعة  وهناك 
بالتكامل  يتعلق  فيما  سواء  األورومتوسطية،  االتفاقية 
وشرق  جنوب  ودول  األوروبي  االتحاد  بين  االقتصادي 
لدول  البيني  باالندماج  يتعلق  فيما  أو   ،)MED( المتوسط
جنوب وشرق المتوسط، أي بتعبير آخر،اندماج اقتصادي 

شمال ‒ جنوب واندماج جنوب- جنوب. 
للنتائج االقتصادية  الكبير  التباين  انتباهنا هو  يلفت  أول ما 
أن   فنجد  المختلفة،  المتوسط  وشرق  جنوب  دول  في 
 (MED( موريتانيا هي أفقر دول جنوب وشرق المتوسط
بينما  المحلي،  الناتج  إجمالي  من  الفرد  نصيب  حيث  من 
تعتبر إسرائيل أكثر هذه الدول غنى، تليها ليبيا وتركيا وإن 
التطور  هذا  تقييم  عند  ملموس  بشكل  يتغير  الترتيب  كان 
التضخم  لمعدالت  نظرا  وذلك  الثابت،  الدوالر  بسعر 

المرتفعة في كثير من دول المنطقة. 
معدالت  تواجهان،  والزالتا  وليبيا،  تركيا  واجهت  ولقد 
تضخم مرتفعة جدا، مثل الجزائر ومصر وسوريا. ونالحظ 
أقل معدالت تضخم في المغرب وتونس، كما يبرز تطور 
%1 خالل  أقل من  بها  التضخم  بلغ معدل  إسرائيل حيث 
خالل   7% نسبة  تعدى  قد  كان  وإن  األخيرة،  السنوات 

.2008 ‒ 1990 الفترة 
بالذكر، حيث تمكن من خفض  ولبنان حالة أخرى جديرة 
رغم   األخيرة،  السنوات  خالل  التضخم  معدل  متوسط 
ليفوق  بدرجة خطيرة   2008 في عام  ارتفاعه من جديد 

.7% نسبة 
أكثر معدالت  6 و7 نالحظ  البيانيين  الرسمين  من خالل 
النمو تذبذبا القتصادات دول شرق البحر المتوسط، وذلك 

األعوام  خالل  أفريقيا.  شمال  دول  باقتصادات  مقارنة 
نمو  اقتصاد كل من مصر وتونس معدالت  األخيرة حقق 

بالدول المجاورة. مرتفعة ومستقرة جدا مقارنة 
استقرار  فيبرز عدم  المتوسط  بدول شرق  يتعلق  فيما  أما 
االقتصاد التركي أو اللبناني، بينما حققت دول أخرى مثل 
األمر  وكذلك  ثباتا.  أكثر  نمو  معدل  سوريا  أو  األردن 
أكبر  استقرارا  اقتصادها  يشهد  التي  إلسرائيل  بالنسبة 

اعتبارا من عام 2004.
هناك عدة اتفاقات للمعاملة التجارية التفضيلية في المنطقة، 
وأهم الشركاء التجاريين هم االتحاد األوروبي ودول اتفاقية 

المتحدة. العربية، والواليات األمريكية  الحرة  التجارة 
ودول  األوروبي  االتحاد  بين  التجارية  العالقات  تخضع 
الشراكة األورومتوسطية  المتوسط التفاقية  جنوب وشرق 
التي دخلت حيز التنفيذ في )تشرين الثاني( نوفمبر 1995. 
ولبنان  وإسرائيل  ومصر  الجزائر  هي:  الشركاء  الدول 
األول/ ديسمبر  كانون  من  )اعتبارا  وسوريا  والمغرب، 
حاليا  وتركيا.  الفلسطينية  واألراضي  وتونس   ،)2008
وهناك  ليبيا.  مع  شراكة  اتفاقية  توقيع  االتحاد  يدرس 
اتفاقيات تجارية وقعتها الواليات المتحدة األمريكية مع كل 

من المغرب ومصر واألردن.
الموقعة  أغادير  اتفاقية  نذكر  اإلقليمية  االتفاقات  بين  ومن 
مصر  كذلك  واألردن.  والمغرب  ومصر  تونس  قبل  من 
ولبنان  الفلسطينية  واألراضي  وسوريا  وتونس  واألردن 
الحرة  التجارة  منطقة  اتفاقية  في  والمغرب أعضاء  وليبيا 
العربية، بينما لم يتم بعد مسار انضمام موريتانيا والجزائر 
للتجارة  اتفاقات  تركيا  وقعت  وقد  األخيرة.  االتفاقية  لهذه 

معدل النمو السنوي لدول جنوب المتوسط الشكل 6
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الحرة مع كل من إسرائيل واألراضي الفلسطينية وسوريا 
وتونس ومصر، وتتفاوض حاليا مع األردن وليبيا.

إن تعدد االتفاقات اإلقليمية يدعو إلى ضرورة التوصل إلى 
للجودة  القياسية  والمواصفات  المنشأ  قواعد  بتنسيق  تعهد 
أكبر  تحقيق  أجل  المستطاع، من  بقدر  الصحية،  والرقابة 

اقتصادي. اندماج 

االندماج االقتصادي شمال – جنوب

خالل عام 2007 شكلت صادرات االتحاد األوروبي لدول 
الصادرات  إجمالي  من   9.7% المتوسط  وشرق  جنوب 
األوروبية. كذلك، شكلت وارداته من دول جنوب وشرق 
االتحاد  واردات  إجمالي  من   7.5% نحو  المتوسط 
األوروبي. وأهم صادرات االتحاد األوروبي إلى دول هذه 
الكيميائية  والمنتجات  النقل  ومعدات  اآلالت  هي  المنطقة 
)حوالي %80 من إجمالي صادراتها إلى هذه الدول(. أما 
والمنسوجات   )22%( الوقود  في  فتتمثل  الواردات  عن 
النقل والمنتجات  الجاهزة )%18.3( ومعدات  والمالبس 
 2006 عام  اعتبارا من  اإللكترونية  واألجهزة  الصيدلية 

.)17.5%)
االتحاد  يستقبل  المتوسط،  بدول جنوب وشرق  يتعلق  فيما 
األوروبي %47 من صادراتها، بمتوسط معدل نمو سنوي 
االتحاد  أن واردات  نجد  1999. وبذلك  منذ عام   10%
قد تضاعفت  المتوسط  األوروبي من دول جنوب وشرق 
الواردات  نمو حققتها  خالل عشر سنوات، وأهم معدالت 
تليها  الفلسطينية  األراضي  من  وارداتها  هي  األوروبية 

تركيا والجزائر. 
وشرق  جنوب  دول  إلى  األوروبية  الصادرات  عن  أما 
منذ   8% السنوي  النمو  معدل  متوسط  بلغ  فقد  المتوسط، 
الصادرات  قيمة  ارتفعت  حيث   ،1990 عقد  منتصف 
 1995 عامي  بين  ما  الفترة  خالل   250% حوالي 

و2007.
الفلسطينية  األراضي  إلى  األوروبية  الصادرات  وحققت 
بدأت بمستوى  السنوي، وإن  النمو  لمتوسط  أكبر معدالت 
ألردن  وا لمغرب  ا و تركيا  تليها   ، ية للغا منخفض 

والجزائر. 
إلى  المتوسط  وشرق  جنوب  دول  صادرات  نمو  أن  إال 
االتحاد األوروبي فقد تجاوزه نمو صادراتها إلى باقي دول 

العالم 
ورغم أن االتحاد األوروبي هو الشريك "الطبيعي" لكثير 
من الدول المتوسطية، وبالتالي تحرير التجارة على نطاق 
أوسع سيسهم في دفع المبادالت التجارية، إال أن هناك دول 
أخرى تربطها عالقات تجارية وثيقة مع الواليات المتحدة 
األمريكية، مثل إسرائيل واألردن، وحديثا المغرب. وحقيقة 
أيضا أن مقابل زيادة واردات الدول المتوسطية من السلع 
دول  باقي  من  وارداتها  أيضا  ارتفعت  فقد  األوروبية، 

العالم.
في هذه الحالة ال يمكن القول إن عملية تحرير التجارة أدت 

إلى تحول مسار الواردات في صالح االتحاد األوروبي.
جنوب  لدول  التجاري  التبادل  ميزان  عجز  تراجع  ولقد 
وشرق المتوسط مع االتحاد األوروبي بشكل تدريجي. ففي 
للسلع  التجاري  الميزان  ارتفع عجز  التسعينات،  منتصف 

معدل النمو السنوي لدول شرق المتوسطالشكل 7

إسرائيل سوريا  األردنلبنانتركيا
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أكثر من %20 من التبادل التجاري بين االتحاد األوروبي 
ودول جنوب وشرق المتوسط.

وبعد مرور أكثر من عقد، انخفض هذا المعدل إلى 7%. 
لمسار  كنتيجة  جانب،  من  تفسيرها  يمكن  الظاهرة  وهذه 
آخر،  األوروبي، ومن جانب  االتحاد  التجارة مع  تحرير 
كنتيجة لمسار طويل من اإلصالحات الهيكلية وإصالحات 
السوق، وإن كان يجدر اإلشارة أيضا إلى عامل آخر وهو 

ارتفاع أسعار الطاقة بدرجة ملحوظة. 
مع  جدا،  مرتفعة  مازالت  الحمائية  السياسة  مستويات  إن 
لنظام  التي تخضع  الجمركية  التعريفة  بعض االستثناءات. 
انخفضت في تونس ولبنان، ولكنها  الدولة األكثر تفضيال 
الجزائر ومصر وموريتانيا  في كل من  مرتفعة  زالت  ال 

والمغرب، وتونس ذاتها.
بينما تحافظ إسرائيل وتركيا على مستوى تعريفة جمركية 
افتراض  المنطقي  وبالتالي، من  بعيدة.  فترة  منذ  منخفض 
تأثير هام في بعض  لها  التجارة سيكون  أن زيادة تحرير 

هذه الدول. 
المشاكل هي تعدد  الجمركية، إحدى  العوائق غير  أما عن 
المواصفات القياسية للدول المتوسطية المختلفة، وإن تجدر 
اإلشارة إلى اإلنجازات الهامة للغاية التي تم إحرازها من 

لدول  القياسية  المواصفات  مع  والمطابقة  التنسيق  أجل 
الثقة  االتحاد األوروبي. ورغم ذلك، هناك شيء من عدم 
من جانب االتحاد األوروبي بشأن مسار اعتماد المواصفات 
القياسية من قبل الدول المتوسطية، وذلك يرجع أساسا إلى 

نقص االستثمار في األجهزة والمختبرات.
فيما يتعلق بالمواصفات القياسية للصحة والصحة النباتية، 
بعض  استيراد  منع  إلى  لجأت  المتوسطية  الدول  بعض 
استيراد  حظر  الذي  المغرب  )مثل  األوروبية  المنتجات 
المخصصة  األبقار ومنتجاتها، عدا  الحيوانات من فصيلة 
لإلنسال، وذلك النتشار مرض جنون البقر في بعض الدول 
وخاصة في أوروبا(. ولكن هذه الدول تواجه مشاكل أيضا 
إلى االتحاد  الزراعية والحيوانية  المنتجات  لتصدير بعض 

األوروبي.
تراخيص  وهي  جمركية  غير  أخرى  عقبات  هناك 
والرسوم  المثال(،  سبيل  على  سوريا  )في  االستيراد 
البنى  استخدام بعض  القنصلية وإلزام  الجمركية والرسوم 
المناقصات  نتائج  المداخل وتأخر اإلعالن عن  التحتية أو 
حماية  ونقص  الحرة  للمنافسة  منافية  وسلوكيات  العامة 
التعاقدات  في  للشفافية  واالفتقار  الفكرية  الملكية  حقوق 

العامة. 

تدفقات المبادالت التجارية بين دول جنوب وشرق المتوسط )MED( في عام 2007الجدول 12 

المغربموريتانياليبيالبناناألردنإسرائيلمصرالجزائر  
األراضي 
تركياتونسسورياالفلسطينية

الدول 
اإلجمالي بالدوالرالمتوسطية

27631203951$0.900.40.1000.200.10.83.35.8--وارداتالجزائر

60163160346$0.700000.11000.13.45.4--صادرات
26928845762$             وارداتمصر

16100640388$0.11.921.50.210.31.30.82.712 0.4صادرات
56619379000$0.100000002.83.1--00.2وارداتإسرائيل

54091395000$0.500000002.23--00.3صادرات
13531100490$0.8000.20.22.702.912--04.41.1وارداتاألردن

5700016552$2.20.600.20.94.70.30.415--21.42.7صادرات
11814556538$0.400.402.20.1414--0.15.500.8وارداتلبنان

2816320674$0.10.10.608.60.54.623--0.54.603.5صادرات
              وارداتليبيا

              صادرات
1430418276$1.5000.60.43.4--0.10.70000وارداتموريتانيا

1353710449$000000.3--0.300000صادرات
31650391538$00.10.62.77.4--2.51.1000.10.30وارداتالمغرب

14607345568$00.30.60.93.5--0.50.300.20.20.30.3صادرات
األراضي 

الفلسطينية
3141279290$002.678--00.9741.40000واردات

512982820$000.292--0.30.2856.70000صادرات
14655130254$0.13.912--0.64.4011.20.800.20وارداتسوريا

11545710211$0.85.224--2.53.804.63.21.70.11.90صادرات
19099373217$2.69.5--1.61.100.10.13.400.400.3وارداتتونس

15165396232$1.29.6--1.90.60004.60.11.100صادرات
170062714501$3.1--1.20.40.600.10.200.100.20.1وارداتتركيا

107271749904$7.1--1.20.81.60.40.40.600.700.70.5صادرات
376564392817$0.9110.10.10.400.100.30.21.65.8وارداتالدول المتوسطية

289328428144$0.70.80.80.50.30.60.10.700.50.31.66.9صادرات
 COMTRADEو CASE Network  :المصدر
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االندماج جنوب – جنوب

في  لنا  يتبين  كما  ضئيلة  المتوسط  لدول  البينية  التجارة 
الجدول رقم 12 الذي يتضمن القيمة اإلجمالية للصادرات 
والواردات لكل دولة من دول المتوسط )بالدوالر( ونسبة 

التبادل التجاري لكل شريك من هذا اإلجمالي.
الفلسطينية، نجد أن سوريا ولبنان هما  باستثناء األراضي 
أكثر الدول من حيث التبادل التجاري في المنطقة، 23% 
وشرق  جنوب  دول  إلى  توجه  اللبنانية  الصادرات  من 
المنطقة  دول  من  لبنان  واردات  تشكل  بينما  المتوسط، 
%14 من وارداتها اإلجمالية. واألرقام مشابهة في حالة 

سوريا. 
بالمنطقة  الحمائية  للسياسة  المرتفع  المستوى  استمرار  إن 
يدفعنا للتفكير في أهمية زيادة تحرير التجارة وتأثيرها في 
تفصيال  أكثر  بشكل  المعطيات  درسنا  وإذا  المجال.  هذا 
الطلب  نوعية  مع  العرض  مالءمة  عدم  أحيانا  لنا  يتبين 
لدول جنوب وشرق المتوسط، وبالتالي ال يبدو أن توقعات 
نمو للتجارة البينية اإلقليمية ستكون إيجابية. رغم ذلك، في 
حاالت عديدة نجد أن صادرات هذه الدول متشابهة إلى حد 
المراهنة على درجة عالية من  إلى احتمال  ما، مما يشير 
التخصص لكل دولة في إطار نفس اإلنتاج الصناعي بهدف 
التجارة البينية الحقا. مثال، يمكن لدولة ما أن تتولى تركيب 
منتج يتم تصنيعه في دول أخرى بالمنطقة. في هذه الحالة، 
ربما نلحظ نموا تدريجيا للتبادل التجاري واندماجا اقتصاديا 

المنطقة.  في 

التجارة  المحتمل لسياسة تحرير  التأثير 

كثيرا ما تستخدم نماذج التجاذب لتقييم تأثير سياسة تحرير 
النماذج  الدول. وهذه  بين  التجارية  التدفقات  التجارة على 
ويمكن  لنيوتن،  الكونية  الجاذبية  قانون  من  مستوحاة 
الدول  التجارية في مختلف  المبادالت  تدفق  بأن  تلخيصها 
الدول  هذه  بين  الجذب  قوة  على  إيجابي(  )بشكل  تعتمد 
وتحديدا،  بينها.  االتصال  صعوبة  على  سلبي(  و)بشكل 
على  إيجابا  تعتمد  دولتين  بين  التجاري  التبادل  عالقات 
حجم السوق )الذي غالبا ما يحدده إجمالي الناتج المحلي(، 
وسلبا على المسافة التي تفصل بينهما. هناك عوامل أخرى 
غير  أو  النقدية  )سواء  المعامالت  تكلفة  وهي  توضيحية 
واللغة  السارية  اإلقليمية  التجارية  واالتفاقات  النقدية(، 
لتكامل  ا عدم  أو  لتكامل  وا لثقافة  ا وتشابه  المشتركة 
الطبيعية ووجود عقبات غير  الموارد  وتوفر  االقتصادي 

الخ.. تجارية، 
الراهن،  التجارة  وضع  تحدد  التي  العوامل  تقدير  عقب 
يُستخدم النموذج لحساب التجارة المحتملة في نطاق سياسة 
تحرير أوسع )على سبيل المثال، بعد إلغاء كافة التعريفات 

الجمركية(. هذه التجارة المحتملة تقارن بالتجارة الفعلية.
نسبيا،  حديثة  الحرة  التجارة  اتفاقيات  معظم  أن  ورغم 
التجارة، من  تأثيرها ونتائجها على  تقييم  وبالتالي يصعب 
األبحاث  نتائج  أن  إال  حاليا،  المتوفرة  المعطيات  منطلق 
التبادل  أن  تؤكد  تاريخه،  حتى  إليها  التوصل  تم  التي 
وشرق  جنوب  ودول  األوروبي  االتحاد  بين  التجاري 
احتمال  إمكاناته، مع عدم  المتوسط ال يزال دون مستوى 
زيادة التجارة البينية اإلقليمية لدول جنوب وشرق المتوسط 
سبيل  على  )أنظر،  القريب.  المدى  على  كبيرة  بدرجة 
المثال، بيريدي )2005a (Péridy و2005b، نوجنت 
فراجينا   ،2005  (Nugent; Yousef ( ويوسف 
 Ferragina; Giovanetti;(  وجيوفانيتي وباسكوري 
 Ruiz; ( وفيالروبيا  رويث   ،2005  (Pascore
  Abedini;( 2007، أو أبيديني وبيريدي (Vilarrubia

  .2008 (Péridy
أو إسرائيل كثيرا من  وتقترب دول مثل تونس والمغرب 
إلى  صادراتها  حجم  حيث  من  التجاذب،  نماذج  توقعات 
يبدو  المقابل،  في  الخمس عشرة.  األوروبي  االتحاد  دول 
االتحاد األوروبي دون  إلى  أن صادرات األردن ومصر 
هناك  أن  هو  المشكلة  هذه  من  جزء  إمكاناتهما.  مستوى 
مع  األوروبي  االتحاد  وقعها  التفضيلية  للمعاملة  اتفاقات 
المتوسط.  وشرق  جنوب  لمنطقة  تنتمي  ال  كثيرة  دول 
إضافة إلى أن هذه االتفاقات تتعلق بصفة خاصة بمنتجات 
قطاعات  جانبا  وتترك  الطاقة  أو  التحويلية  الصناعات 

أخرى مثل الزراعة أو قطاع الخدمات. 
إلى  الرئيسية،  المشاكل  الجمركية من  العوائق غير  تعتبر 
وشرق  جنوب  بدول  المؤسسات  جودة  مشاكل  جانب 
 Sekkat/وسكات  Méon )ميون/ نقصها  أو  المتوسط 
2004، خير الدين وغنيم 2005(. كما أن البنى التحتية 
غير  االقتصادية  والسياسات  فقيرة  الدول  هذه  معظم  في 
منتظمة والتوترات السياسية الداخلية ال تساعد على تعزيز 

اإلقليمية.  التجارة 
العوائق  تخفيف  على  يعمل  أعمق  اندماج  تحقيق  إن 
إلى  لتصل  المتوسط  دول  في  الجمركية  وغير  الجمركية 
إلى  يؤدي  قد  األوروبي،  االتحاد  لدول  مشابه  مستوى 

الكتلتين. هاتين  بين  التجاري  التبادل  نطاق  توسيع 
رغم ذلك، هناك أمل ضعيف في تحقيق نمو كبير للتجارة 
أساسا  يرجع  المتوسط، وذلك  لدول جنوب وشرق  البينية 
إلى انخفاض مستوى التكامل بين الهياكل التجارية للدول، 
بعض  يؤكد  بها.  المحلي  لناتج  ا إجمالي  والنخفاض 
المسؤولين على أنه حتى في حالة تقليص العوائق التجارية 
دول جنوب  تحتاج  كبير،  إلى حد  أو غيرها(  )الجمركية 
وشرق المتوسط إلى 40 عاما لتصل إلى مستوى إمكاناتها 
االتحاد األوروبي، وذلك نظرا  التجاري مع دول  للتبادل 

المحلي. النتاج  إجمالي  لنمو  الحالي  للنمط 
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إن العوائق التجارية )الرسمية وغير الرسمية( ذات أهمية 
الدول تخضع بعض  المثال، في بعض  كبيرة، على سبيل 
للسلع  بالنسبة  وخاصة  الحصص،  لنظام  التجارية  السلع 
االستهالكية التي تنافس السلع المحلية. كما يحتكر القطاع 
أو  محددة عن طريق شركات  سلع  بعض  واردات  العام 
مجالس تجارية حكومية. وإجراءات االستيراد معقدة للغاية 
الجمركي،  التخليص  الفنية وإجراءات  الرقابة  لنظم  نظرا 
وتُبرر أحيانا هذه اإلجراءات بضرورة التحقق من مطابقة 
الصحية واألمنية.  واللوائح  للمواصفات  المستوردة  السلع 
تعريفة  يعادل  ما  تمثل  تونس  في  الفنية  الرقابة  وكانت 
جمركية نسبتها %25.9، وذلك قبل انضمامها إلى منظمة 
نسبة  تمثل  كانت   2001 عام  في  بينما  العالمية،  الصحة 

%30.5 )الريّس، 2007(.
كما أن هناك في بعض الدول عدة عوائق تتعلق بالسلوك 
السلوكيات  التعسفي من قبل بعض أعضاء اإلدارة. وهذه 
واضحة،  مؤسسية  قياسية  مفاهيم  وجود  لعدم  نتيجة  هي 
إصالحات  إجراء  خالل  من  فقط  عليها  القضاء  ويمكن 
وريفر  ورضوان   ،2006 الدين  خير  )انظر  مؤسسية 
االتجاه  هذا  في   .)Radwan y Reiffers) 2005)
اإلصالحات  من خالل  توصل  الذي  المغرب  مثال  يبرز 

الجمركية. العوائق غير  إزالة معظم  إلى  الجمركية 
ورغم ذلك، نجد أن إمكانية زيادة حجم المبادالت التجارية 
لقلة   نظرا  محدودة،  المتوسط  وشرق  جنوب  دول  بين 
باألسواق  مقارنة  الدول  هذه  ألسواق  االستيعابية  القدرة 

األخرى.
مثل  أخرى،  جوانب  اعتبار  المسئولين  بعض  ويقترح 
التعاون في مجال الطاقة وحرية تداول العوامل اإلنتاجية 

اإلقليمي. االندماج  لإلسراع في تحقيق 

االقتصادي االندماج  مستقبل 

المتوسطي األخير، الذي عقد في  المؤتمر الوزاري  خالل 
أيد   ،2009 عام  )ديسمبر(  األول  كانون  في  بروكسل 
الوزراء خطة عمل وضعت خطوطها العريضة في مؤتمر 
الخطة تحدد مساعي محددة تهدف  2007. وهذه  لشبونة 
التجارة واالستثمار  إلى تعزيز االندماج االقتصادي ودفع 
األورومتوسطي بحلول عام 2010. وتدرس الخطة اإللغاء 
التدريجي التفاقات الشراكة القائمة حالية واستبدالها باتفاقات 
للتجارة الحرة أوسع نطاقا، من حيث عدد الدول األعضاء 
أو من حيث تغطية قطاعات في هذه الدول. وبصفة خاصة 
المغرب  لبعض دول  للغاية  بإدراج قطاعات هامة  تطالب 
العربي في اتفاقات الزراعة والصيد البحري. هذا، إضافة 
التجاري  التبادل  آلية من شأنها تيسير  إلى ضرورة إدخال 

واالستثمار، وذلك قبل نهاية عام 2010.
تعزيز  ،وكذلك  عنها  األعمال ال غنى  قطاع  إن مشاركة 

والخبرات.  المعلومات  وتبادل  المؤسسية  االختصاصات 
جوانب  بعدة  واستبدالها  الجمركية  التعريفة  إلغاء  يجب 
تشريعية، وإن كان يجب األخذ بعين االعتبار خصوصية 
مفاوضات  في  عليها  االتفاق  يجب  وبالتالي  بلد،  كل 

ثنائية.
إن التكامل االقتصادي بين دول الجنوب من أهم العوامل 
الضروري  ومن  للتجارة،  حرة  منطقة  إلقامة  الرئيسية 
دول  بين  لحرة  ا للتجارة  قات  االتفا شبكة  استكمال 

الجنوب.
للسلع  تبادل  مجرد  من  أبعد  إلى  الوصول  يجب  كما 

والتنظيم. الخدمات واالستثمار  التجارية، وإدراج 
باختصار، يوجد خطان للعمل لهما أولوية: األول، إدراج 
)تخفيض  األسواق  إلى  النفاذ  لتيسير  تهدف  إجراءات 
والمواصفات  المنشأ  قواعد  وتنسيق  الجمركية  التعريفة 
القدرة  مستوى  لرفع  آليات  إيجاد  والثاني،  القياسية(. 
)تقديم  المتوسط  وشرق  جنوب  دول  لشركات  التنافسية 
الفكرية  الملكية  حقوق  وحماية  والتقنية  المالية  المساعدة 
وتيسير اإلجراءات البيروقراطية والجمركية ونقل المعرفة 

العامة(. التعاقدات  في  أكبر  وتحقيق شفافية ومنافسة 
إن كافة هذه اإلجراءات تهدف في النهاية إلى تحقيق نوع 
من االندماج االقتصادي أكثر عمقا، أبعد من مجرد تحرير 
للوائح  ومطابقة  تشريعي  تنسيق  على  والمراهنة  التجارة 

نطاقا.  أوسع 
للتنمية  مشتركة  كبرى  منطقة  نحو  التقدم  يمكننا  ولكن 
يتم  أن  شريطة  المتوسط،  البحر  حوض  في  واالستقرار 
وآليات  أجهزة  إطار  في  الحسنة  والنوايا  المشاريع  تحديد 

وملموسة. فعلية  ومساعي 
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الفجوات الواهية تطارد منطقة البحر المتوسط. ال يوجد في 
أي مكان آخر في العالم، ترابًطا بين ما اصطلح على تسميته 
بالدول "النامية" و"المتقدمة" بهذا القدر من التواجد والقرب. 
في هذا المهد للحضارة الراقية، لقد كان هذا التحدي واضًحا 
على  يكون  قد  السياق  فإن  سابق،  لجيل  بالنسبة  لألجيال. 
األرجح نهضة السيادة العربية في القرن الماضي، في حين 
بقدر  اإلقليمي  التكامل  اليوم  لجيل  بالنسبة  المؤكد  من  أنه 
التنمية الوطنية. فهذان الجانبان، اإلقليمي والوطني، مترابطان 
بشكل ال ينفصم. يشكل سد الفجوات االقتصادية واالجتماعية 
األبيض  البحر  شواطئ  جميع  على  مواجهته  يجب  تحدًيا 
المتوسط بطرق ال يزال يتعين ابتكارها. يعتمد مستقبل األمن 
يتم  أفضل  وظائف  على  بالتأكيد  واالزدهار  واالستقرار 
سوف  الذين  الشباب  من  مليون   100 من  ألكثر  إيجادها 
ينضمون إلى القوى العاملة بحلول 2030، أربعة من بين 
كل خمسة في الشواطئ الجنوبية والشرقية1. فهل من الممكن 
سد هذه الثغرات؟ يجب إدارة الترابط الموجود هناك. وسوف 
يعزز التكامل المعالج جيًدا االستقالل الوطني وحتى االستقالل 
فإن  السياسات،  الختيار  مشترك  نهج  بدون  ألنه  المحلي، 
القدرات الخاصة بمواجهة الواقع االقتصادي لن تكون كافية، 
مع تأثير واسع في كل مكان، ولكنه واضح بشدة كذلك على 
المتوسطية  المنطقة  هذه  من  والشرقي  الجنوبي  الجانبين 
بأي شيء سوى حرية  يقبل  لن  الشباب  من  الكبيرة. جيل 
أكبر. وتتوقف السبل المثلى لتمكين المرأة والرجل على حد 
للعائالت والمجتمعات، على خلق وظائف الئقة  سواء، بل 
للشباب. وتجيد الدول العربية الواقعة في نطاق البحر األبيض 

بفضل  وذلك  والتمويل،  المعرفة  إلى  الوصول  المتوسط 
مواردها البشرية والمالية وسنوات من اإلصالح المركز في 
كثير من األماكن. ومع ذلك، تتزايد التحديات في التعقيد على 
كافة الشواطئ، بما في ذلك الشاطئ الشمالي. في حين أن 
والعمل  نسبًيا  البسيط  الخيار  جوهر  هو  اإلصالح  بعض 
المستمر، يجب أن يكون من المقبول أن التكامل والديموغرافية 
وتغير المناخ والتطورات االجتماعية والبيئية واالقتصادية 
الحالية للقرن الحادي والعشرين تضع أمامنا تحديات يجب 
أن نبحث لها عن إجابات جديدة، إجابات يجب أن يكون لها 
بعد إقليمي حقيقي. تكمن هذه االستجابات في كل من التنفيذ 
األطراف  المتعدد  والتعاون  الوطنية  للسياسات  المنسق 
المباشر. وحتى تكون مستدامة، يجب أن يبذل جيلهم المحدد 
الجهد المشترك. وهذا هو السبب في أن اختيار المسائل ذات 
األولوية مًعا والحصول على إجابات في الجهود المشتركة 
نهج  اتباع  هو  لتنفيذها  العملية  المؤسسية  الترتيبات  وخلق 
مختلف، نهج تحويلي بكل معنى الكلمة. وبطريقته المتواضعة، 
يسعي التعاون الفني متعدد األطراف للمركز الجديد للتكامل 
المتوسطي، ومقره في مرسيليا، إلى القيام بذلك بالضبط – أي 
بين مصر واألردن  للتعاون  إن  التحول.  أجل  التكامل من 
االستثمار  وبنك  الدولي  والبنك  وتونس  والمغرب  ولبنان 
األوروبي، بجانب فرنسا ومدينة مرسيليا والعديد من الشركاء 
اآلخرين، هدف يتمثل في المساهمة في اختيار السياسة العامة 
المستندة إلى الدليل لمصلحة التنمية المستدامة والتكامل في 

منطقة البحر األبيض المتوسط. 

الفجوات

األبيض  البحر  لمنطقة  اإلقليمي  الرئيسي  التحدي  يتمثل 
المتوسط في خلق فرص العمل. ال يقل أي جزء وحيد آخر 

سياسات االندماج األورومتوسطية: منطقة التجارة الحرة األورومتوسطية )2010)

االستعانة بالدليل لسد الفجوات الواهية

* بدأ السيد كارلسون مسيرته في التنمية في عام 1983 عندما انضم إلى الوكالة السويدية للتنمية الدولية )SIDA(. وكان وزير الدولة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي من 1994 إلى 1999. ثم 
انضم إلى البنك الدولي في منصب نائب الرئيس للشؤون الخارجية وشؤون األمم المتحدة. في عام 2002، شغل منصب المدير القطري للبنك الدولي في غرب أفريقيا ومقرها في أكرا، وبعد ذلك 
المدير الُقطري للمغرب في عام 2007. وكان يعمل منذ نيسان )أبريل( 2010، مديًرا للجنة البحرية الدولية ومقرها في مرسيليا. ولد ماتس كارلسون السويدي الجنسية في 1958 في سولنا، ودرس 

االقتصاد والفلسفة في جامعة ستوكهولم. 
.BlAnc Frédéric, FEMISE, Employment Perspectives in the Mediterranean Area, to be published in 2011, Consortium Med 2030 1
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نسبة  عن  أهمية  الوطنية  االقتصادية  اإلحصاءات  من 
البلدان  في  العمالة  تأتي مستويات  أي مكان.  العمالة، في 
حيث  العالم  في  المعدالت  أدنى  بين  المتوسطية2  العربية 
 180 أصل  من  سكان  أربعة  كل  بين  فقط  واحد  ساكن 
تبعية 33:1.  مليون نسمة يحصل على وظيفة، مما يخلق 
في  المعدالت  أدنى  بين  المرأة كذلك من  ومعدل مشاركة 
العالم. يشارك واحد فقط من أصل أربعة في سوق العمل، 
العمل.  عن  عاطلين   20% المشاركين  أولئك  بين  ومن 
إضافة إلى هذا التحدي، يوجد ما يُقدر بـ1.8 مليون شخص 
ينضمون إلى سوق العمل كل عام في هذه البلدان، بمتوسط 
إيجاد 1.2 مليون  يتم  نمو سنوي قدره %2.7، في حين 
العمالة غير  تبلغ  المنطقة،  أنحاء  وظيفة فقط4. ففي جميع 
الرسمية بالفعل ما يقرب من نصف العمالة في القطاعات 
الرامية  الجهود  أكبر على  عبًئا  يلقي  مما  الزراعية،  غير 
من  النقيض  على  وأفضل.  جديدة  عمل  فرص  خلق  إلى 
ذلك، من المتوقع أن يكون مصير القوة العاملة في أوروبا 
معدالت  تفاقم  مع  االنخفاض،  يكن  لم  إن  الركود،  إلى 
آخر  تحدًيا  الشباب  تضخم  عليه  يُطلق  ما  ويمثل  اإلعالة. 
180 مليون  10 من أصل  للمنطقة. أربعة بين كل  هائاًل 
15 و34 عاًما. ومن هؤالء،  نسمة تتراوح أعمارهم بين 
%15 من الرجال و%47 من النساء، أي ما يعادل حوالي 
20 مليون نسمة ليسوا في النظام التعليمي، وال في سوق 
عن  العاطلين  من   80% حوالي  أن  يعني  وهذا  العمل5. 
العمالة  تحدي  يجعل  مما  العمرية،  الفئة  هذه  في  العمل 
بُعد  للشباب، مع وجود  بالنسبة  كبير واحد  إلى حد  الكلية 
في  البديلة  الفرصة  تكلفة  إن  الجنسين.  بين  للغاية  قوي 
بالطبع  هي  والمستقبلي  الحالي  اإلجمالي  المحلي  الناتج 
كبيرة جًدا، والتكاليف البشرية واالجتماعية ما زالت أكبر. 
ويجب االعتراف أنه على الرغم من التحدي غير العادي، 
من  كان  إذا  فرصة.  أيًضا  يمثل  هذا  الشباب  تضخم  فإن 
اإلبداعية  والقوة  العمل  تطلعات  عن  اإلفراج  الممكن 
النمو  إمكانات  تقدير  في  المبالغة  يمكن  ال  فإنه  للشباب، 
االقتصادي والتماسك االجتماعي وإنجازات اإلنسان. ومع 
ذلك، أظهرت دراسة في عام 2009، أعدها البنك الدولي 
حول أسواق العمل والتنقل، أن مستويات تعليم القوة العاملة 
تلبية  يتناسب مع  المتوسطية ال  العربية  البلدان  الناشئة في 
للعمال من  بالنسبة  العمالة، وخاصة  المتنامي على  الطلب 

ذوي المهارات متوسطة المستوى. ال يؤثر عدم تطابق هذه 
المهارات فقط على أسواق العمل المحلية، ولكن أيضا في 
والذي  أوروبا،  من  القادمة  العاملة  األيدي  على  الطلب 
سيزيد على مدى الخمسين سنة القادمة مثل أعمار سكانها6. 
المناطق،  األمية مشكلة رئيسية في بعض  يزال محو  وال 
والسيما بالنسبة للمرأة. ومع ذلك، في أعقاب االستثمارات 
التعليم في  لنظم  الكمية  التغطية  الملحوظة في  والتحسينات 
يمثل  يزال  ال  األخيرة،  العقود  في  المنطقة  أنحاء  جميع 
تحسين جودة التعليم والتدريب على المهارات لسوق العمل 

اليوم تحدًيا رئيسًيا. 

إذا كان يمكن تحرير تطلعات العمل والقوي 
اإلبداعية للشباب، فال يمكن المبالغة في تقدير 
إمكانية النمو االقتصادي والتماسك االجتماعي 

واإلشباع اإلنساني

هذه  كثافة  كيفية معرفة  المؤشرات حول  تختلف  في حين 
ففي عام  الفجوة ضخمة.  أن  الواضح  فمن  االقتصاديات، 
تكنولوجيا  على  اإلنفاق  من  الفرد  نصيب  كان   ،2008
المعلومات واالتصاالت )ICT( في أوروبا 2185 دوالًرا 
أمريكًيا، أي أكثر من عشرة أضعاف ما يعادلها في الشرق 
دوالًرا   178 وهو   ،)MENA( أفريقيا  األوسط وشمال 
األوسط  الشرق  دول  قامت   ،2007 أمريكًيا7. وفي عام 
لكل مليون نسمة في  باحًثا   683 بتوظيف  أفريقيا  وشمال 
حين اقترب هذا العدد من 4000 باحث لكل مليون نسمة 
الدولي،  للبنك  لدراسة حديثة  الغربية8. ووفًقا  أوروبا  في 
هي  المصنعة  العربية  الصادرات  من  فقط   4% فإن 

تكنولوجية9.  صادرات 
تمثل هذه الفجوات في جودة التعليم وديناميات خلق المعرفة 
للنمو االقتصادي  المعوقة  الرئيسية  القيود  بوضوح ما هي 
وخلق فرص العمل. ومن ناحية ثانية، تواجه المنطقة تحدًيا 
العالم  مناطق  من  الكثير  في  هو  مما  أشد  آخر  هائاًل 
تغير  سيعمل  ذلك،  على  عالوة  المياه.  األخرى – وهو 
المناخ على تعطيل اإلدارة المستدامة لهذا المورد الرئيسي، 
البحر  منطقة  على  أكبر  تأثير  له  يكون  أن  يتوقع  والذي 

األبيض المتوسط أكثر من أي مكان آخر في العالم. 

2 المغرب والجزائر وتونس ومصر وفلسطين واألردن ولبنان وسوريا. ليبيا غير مدرجة لعدم وجود إحصاءات مقارنة.

.europeAn coMMission, Occasional Papers No. 60, Volume 1 Final Report & Thematic Background Papers, April 2010. p. 13 3

 AitA, Samir. Employment and Labor Law in the Arab Mediterranean Countries and the Euro-Mediterranean Partnership. Comparative  4

 Study: Morocco, Algeria, Tunisia, Egypt, Jordan, Palestine, Lebanon, Syria. Madrid: Spanish Agency for International Cooperation, 2008. p.
.11 available at: www.pazysolidaridad.ccoo.es/ficheros/documentos/Empleo%20y%20Derecho..%28Versi%F3n%20inglesa%29.pdf

 MArtín, Iván “Youth Employment in Arab Mediterranean Countries: The Key to the Future,” in Med.2009 Mediterranean Yearbook.  5

 .Barcelona: IEMed and CIDOB Foundation, 2009
الدولي،  البنك  العاصمة:  التنمية لدول الشرق األوسط وشمال أفريقيا )MenA(، واشنطن  التعليم في الشرق األوسط وشمال أفريقيا"، في تقرير  المسلوك: إصالح  الدولي، "الطريق غير  6 البنك 

.http://siteresources.WorldBAnk.org/INTMENA/Resources/EDU_FlAgship_Full_ENG.pdf :2008. متاح على
http://data.worldbank.org/ :7 راجع مؤشرات التنمية العالمية، وهي متوفرة على

 .)UNESCO( 8 منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة

.World BAnk, From Privilege to Competition, Washington, DC: The World Bank, November 2009. p. 61 9
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البلدان.  من  الكثير  في  بالًغا  قلًقا  بالفعل  المياه  ندرة  تمثل 
للفرد  النصف  إلى  المياه  وفرة  تتناقص  أن  المتوقع  ومن 
الواحد في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 
لديها  فالمنطقة  المناخ.  تغير  تأثير  بدون  حتى   ،2050
ما  أن  حيث  المياه،  مخزون  لزيادة  جاذبية  أقل  خيارات 
يقرب من %90 من موارد المياه العذبة لديها هي مخزنة 

بالفعل في خزانات جوفية10. 

يمثل التنوع االقتصادي القائم على تحسين 
المنافسة واإلنتاجية هدًفا عالمًيا، ويمكن 

المواصلة بشكل ضروري من خالل االنفتاح 
على التجارة واالستثمار واالبتكار التكنولوجي 

ونشره

فمن خالل االتجاهات الديموغرافية، سوف يتضاعف عدد 
السكان تقريبا إلى )%93+( بين عامي 2000 و2050. 
أساسي  المناخ، وبشكل  تغير  تأثيرات  التعامل مع  تم  وإذا 
السنوي في متوسط هطول األمطار )على سبيل  التناقص 
المثال، ربما تصل إلى 30-%40 في المغرب بحلول عام 
2100(، فمن المتوقع تناقص موارد المياه المتجددة للفرد 
الواحد من 1.100 م3 سنوًيا في عام 2004 إلى أقل من 
500 م3 وسيالحظ ندرة مطلقة للمياه بحلول عام112011. 
فهذا سيعمل على تشجيع إدارة الطلب والحلول البديلة، مثل 
إعادة استخدام المياه وتحليتها والتي تعتمد بشكل كبير على 
تغير  يعرقل  حين  في  الطاقة.  وأسعار  الجديدة  التقنيات 
المناخ المحاصيل الزراعية الهامة، فمن المتوقع أن يؤدي 
على  الحضرية.  التحديات  تفاقم  إلى  كذلك  المناخ  تغير 
لديها  أفريقيا  الشرق األوسط وشمال  الرغم من أن منطقة 
بالفعل أحد أكبر الشعوب المتمدنة في العالم، فمن المحتمل 
أن يتجاوز التمدن الثلثين بحلول عام 2030. وهذا يتوافق 
مع 84 مليون نسمة إضافية من سكان الحضر بحلول عام 
السكان اإلجمالي،  2030، وبالتزامن تقريًبا مع نمو عدد 
المدن  معظم  وتقع  نسمة12.  مليون   91 يبلغ  أن  المتوقع 
المنطقة  المتوسط، مما يجعل  األبيض  البحر  مباشرة على 
هي األعلى في تركز السكان على الساحل في العالم. كما 
لوحظ بالفعل، عالوة على ذلك، أن المالمح العمرية ستظل 

التنمية  في  تمت  التي  الخيارات  أن  يعني  وهذا  األصغر. 
الحضرية سيكون لها تأثير كبير على التنمية الوطنية وخلق 
البحث  البيئية. وأخيرا، عند  التحديات  فرص عمل وإدارة 
في المبادئ االقتصادية، سنجد فجوة اقتصادية كبيرة. ففي 
المتوسط، انخفض بالفعل نصيب الفرد من الناتج اإلجمالي 
الذي  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  دول  في  المحلى، 
يعادل القوة الشرائية بالنسبة إلى االتحاد األوروبي منذ عام 
النمو والدينامية  الوقت الحاضر، ال يزال  131995. ففي 
ناشئا عن  الخاص غير كافيين، حيث ال يزال  القطاع  في 
لقد كانت  الدولة.  تقودها  التي  التنمية  نهج  ثقافة عقود من 
استجابة لإلصالحات من  أقل  الخاص  االستثمار  معدالت 
أي مكان آخر، وتخلف التنوع في الصادرات عن المناطق 
كانت  بالموارد.  الغنية  البلدان  في  وبخاصة  األخرى، 
إلى   1990 من  الفترة  الخاص خالل  االستثمار  معدالت 
2007 بطيئة وغير منتظمة، حيث تظهر دينامية وتنافسية 

أقل مما عليه في االقتصاديات الناشئة األخرى. 

اختيار وتكامل السياسة العامة القائمة على األدلة

التي  القائمة  الفجوات  أعاله  الموضحة  اإلحصاءات  تبين 
الدينامية  استغالل  في  تفشل  لكنها  عنها،  الدفاع  يتعذر 
المختلفة،  البلدان  أحرزته  الذي  الفعلي  والتقدم  الحالية 
وكذلك اإلمكانات المستقبلية المتضمنة في الجهود الحالية. 
ويمكن إحراز تأكيد مختلف من خالل توثيق مثل هذا التقدم 
واإلمكانية، الواضحة في كثير من األماكن. وسيبقي تأكيًدا 
آخر حتى يبين الواقع الحالي للترابط، وعوده ومخاطره. 

والخيارات التي تمت في التنمية الحضرية 
سيكون لها تأثير كبير على التنمية الوطنية 

دارة التحديات البيئية وخلق فرص عمل واإ

تحديات  على  الضوء  إلقاء  من  الغرض  فإن  ذلك،  ومع 
الكامنة مثل ‒ جودة  العوامل  إلى بعض  العمل، باإلضافة 
المياه  وفرة  وانخفاض  المعرفة  توليد  وديناميات  التعليم 
عدد  وزيادة  التحضر  وزيادة  المناخ  لتغير  والتعرض 
الشباب واستثمارات القطاع الخاص الراكدة ‒ هو اقتراح 

 World BAnk, World Development Report 2010: Development and Climate Change, Washington, DC: The World Bank, 2010, p. 6.  10

 .available at: http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2010/Resources/5287678-1226014527953/WDR10-Full-Text.pdf
 World BAnk, Climate Change Adaptation in the Water Sector in the Middle East and North Africa: A Review of Main Issues. Technical 11

 Note prepared by Mediterranean technical Assistance Programme )METAP(, “Promoting awareness and enabling a policy framework for
environment and development integration in the Mediterranean with a focus on Integrated coastal Zone Management”. Available at: http://

.siteresources.worldbank.org/EXTMETAP/Resources/Sardinia-METAP-Climate-Change-AdaptationMENA.pdf
united nAtions World Urbanization Prospects, the 2007 revision, New York: United Nations, 2008. Available at: www.un.org/esa/  12

.population/publications/wup2007/2007WUP_Highlights_web.pdf
 From Privilege to Competition: Unlocking Private-Led Growth in the Middle East and North Africa, Washington, DC: The World انظر:   13

.Bank, November 2009. p. 61. Available at: http://siteresources.worldbank.org/INTMENA/Resources/Privilege_complete_final.pdf
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مجاالت ذات أولوية لالنخراط في المستقبل. إن ما نحتاج 
يتم  به، وما  القيام  لدعم ما يجب  األدلة  إليه هو مزيد من 
من  لها  يا  التحديد.  وجه  على  به،  القيام  يتعين  وما  عمله 
تجربة مذهلة، هذا ما اكتشفته شخصيا، سواء في الحكومة، 
في تحليالت مستقلة أو في منظمات دولية، وهوأن أي ملف 
حيث  قطاعية،  قضية  مواجهة  يتم  فإنه  فتحه،  يتم  واحد 
يقترن التحدي الوطني مع آخر "تكاملي". وبعبارة أخري، 
ما ينبغي أن يكون واضًحا على المستوي الوطني ‒ بالنظر 
إلى الدليل قبل أن يختار المرء وجهة السير – يكون لديه 
انعكاسات موازية في سياق إقليمي، باعتبارها حلواًل وطنية 
متعددة  األخرى  الحلول  خالل  من  استكمالها  من  البد 
كانت  الزمان،  من  عقدين  منذ  النقيض  وعلى  الجوانب. 
أقوي  الضخمة عموًما  التحديات  إدارة  البلدان على  قدرة 
األخيرة على ضرورة  المالية  األزمة  أكدت  بكثير، ولكن 
المراقبة والمشاركة الدولية. يمثل التنوع االقتصادي القائم 
ويمكن  عالمًيا،  هدًفا  واإلنتاجية  المنافسة  تحسين  على 
المواصلة بشكل ضروري من خالل االنفتاح على التجارة 
التكنولوجي ونشره. فبدون مثل هذا  واالستثمار واالبتكار 
التقدم، ال يمكن توقع نمو مستدام في فرص العمل. عالوة 
أن  إلى  قطاع،  بعد  قطاع  في  الدالئل،  تشير  ذلك،  على 
من  اإلقليمية،  الترتيبات  على  يعتمدان  واالبتكار  التحسن 
العالي.  التعليم  إلى تعزيز جودة  للطاقة الشمسية  الترويج 

على الرغم من أن منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا لديها بالفعل أحد أكبر 

العالم، فمن المحتمل  المتمدنة في  الشعوب 
أن يتجاوز التمدن الثلثين بحلول عام 

2030. وهذا يتوافق مع 84 مليون نسمة 
إضافية من سكان الحضر بحلول عام 

2030

وأصحاب  السياسي  القرار  لصانعي  إذن  يتسنى  كيف 
هناك  المتكامل؟  القرار  من  االقتراب  المعنيين  المصالح 
الدول  المتوسط وجامعة  هياكل رئيسية – االتحاد من أجل 
األوروبي،  واالتحاد  العربي  المغرب  واتحاد  العربية 
وتحديًدا شركاء الجوار. من خالل تجربة مثل هذا التعاون، 
ملموسة  التجربة  لتكون هذه  بالتأكيد رغبة مشتركة  هناك 
في  كبيرة.  نتائج  في رؤية  الرغبة  تحديًدا، وكذلك  وأكثر 
أن  الواضح  من  كثيرة،  عوامل  إلى  النتائج  تستند  حين 
الحكومات الوطنية والمحلية والمؤسسات المستقلة والقطاع 
لخبرة،  وا لبحث  وا لمعلومات  ا لى  إ يسعون  الخاص 
الرئيسية  السياسة  لدعم  األدلة،  ينشدون  وباختصار، 
وقرارات االستثمار. في هذا العصر الخاص باالرتباطات 
المتداخلة متعددة األوجه، ليست جودة محرك البحث فحسب 

هي من تحدد ما إذا تم العثور على أجوبة – وبخاصة أن 
أسئلة كثيرة ال تزال بحاجة إلى أن تكون محددة بشكل أكثر 
لقد  إجابات.  على  العثور  من  تتمكن  أن  قبل  وضوًحا 
لقد  مشترًكا.  تحدًيا  األسئلة  هذه  صياغة  عملية  أصبحت 
جمعت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )OECD( منذ 
من  اقتصادًيا  متنوعة  مجموعة  بوصفه  يعرف  ما  تأسيها 
البلدان عالية ومتوسطة الدخل الناشئة بشكل متزايد لمناقشة 
بالسياسات، وتبادل الخبرات واستعراض  المتعلقة  القضايا 
التقدم بين أقرانهم. اعتقد أن روح إدارة المعرفة هذه يمكن 
زيادة  اتجاه  في  المتوسط  األبيض  البحر  بلدان  تلهم  أن 
الجارية، في إطار رعاية  الجهود  التعاون واالعتماد على 
المبادرات اإلقليمية وشبه اإلقليمية الجارية، وبخاصة على 

أسس قطاعية. هناك بالتأكيد مجال لتعزيز هذا العمل. 

مركز مارسيليا للتكامل المتوسطي

 (CMI( المتوسطي  للتكامل  مارسيليا  إنشاء مركز  تم  لقد 
األفكار  من  عدد  من  انبثق  قد  أنه  حيث  السياق.  هذا  في 
ومكتب البنك الدولي الكائن في مرسيليا، عقدت المشاورات 
وبحلول حزيران )يونيو( عام 2009 تم التوافق على إنشاء 
كيان مختلف: تعاون متعدد الشركاء لتسهيل الوصول إلى 
على  والعمل  المستدامة  التنمية  وتعزيز  األفضل  المعرفة 
تقارب السياسات نحو مزيد من التقارب. وأعضاؤه الحاليون 
هم مصر واألردن ولبنان والمغرب وتونس، باإلضافة إلى 
بنك االستثمار األوروبي، الذي يديره البنك الدولي وتدعمه 
فرنسا ومدينة مرسيليا بقوة. انضم شركاء آخرون في إنشاء 
وتمويل وإدارة برامج مركز تكامل البحر األبيض المتوسط، 
األمم  وبرنامج   Plan Bleu( المتحدة  األمم  من  بدًءا 
في  األوروبية  التدريب  مؤسسة  إلى  اإلنمائي(  المتحدة 
السابقة  الممارسات  الفكرة  وتتجاوز  األوروبي.  االتحاد 
وجود  وتفترض  االتجاه،  أحادية  التقنية  المساعدة  لتقديم 
التي  الحكومة  تقوم  أن  ينبغي  والتي  بعينها،  ردود ألسئلة 
الفكرة على وجه  بتنفيذها. بداًل من ذلك، فإن  التنمية  تنشد 
في  والنظر  المتبادل،  االرتباط  على  التركيز  هي  التحديد 
التجربة بشكل مشترك، والبحث عما يمكن أن يكون أولوية 
إقليمية جيدة، وتطوير حلول بشكل تعاوني، سواء التي سيتم 
تنفيذها داخل الدولة أو على مستوى التعاون الدولي. يعمل 
14 برنامجا  المتوسطي في  للتكامل  حالًيا مركز مارسيليا 

محددا منظما ضمن خمس مجموعات: 

المهارات والتوظيف وانتقال العمالة.  •
االقتصاد القائم على المعرفة واالبتكار والتكنولوجيا.  •

البيئة والمياه.  •
التنمية الحضرية والمكانية.  •
النقل واإلمداد اللوجستي.   •
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منبر  عن  عبارة  هو  المتوسطي  للتكامل  مارسيليا  مركز 
المزيد من تضافر  أجل  الشركاء من  يجتمع مختلف  حيث 
المتوسط  األبيض  البحر  تكامل  مركز  يسعي  ال  الجهود. 
للقيام بأي دور من أدوار القيادة بمفرده، ولكنه ينشد الدعم 
توفير  والقادمة، من خالل  الحالية  األولوية  ذات  للبرامج 
أن  نعتقد  والتوعية.  اإللهام  عن  والبحث  لالجتماع  مكان 
برامجنا  تكون  أن  تحدًيا مهنًيا ونريد  ذاته  التكامل في حد 

الخاصة به جيدة14. 

ال يسعي مركز تكامل البحر األبيض المتوسط 
للقيام بأي دور من أدوار القيادة بمفرده، 
ولكنه ينشد الدعم للبرامج ذات األولوية 
الحالية والقادمة، من خالل توفير مكان 

لالجتماع والبحث عن اإللهام والتوعية

بداًل من كونه  الشبكات،  بين  ويعتبر منهجنا هو شبكة من 
مدير مشروع تقليدي. لقد عملنا مؤخًرا مع قادة التعليم في 
أداة  خلق  ينشدون  الذين  المتوسطية  العربية  لبلدان  ا
الجامعات.  وجودة  الحوكمة  ومراقبة  لقياس  موضوعية 
االجتماعات  العديد من  بتسهيل عقد  قمنا  للشباب،  بالنسبة 
والشئون  الشباب  عن  المسئولة  المنطقة  من  الوزارية 
أعضاء  مع  بالفعل  الشباب  يريده  ما  لمناقشة  االجتماعية 
مئات المنظمات الشبابية وأصحاب المصالح المعنيين، وما 

العمل  فرص  لتعزيز  به  االرتقاء  يمكن  وما  فعله  يمكن 
والمشاركة واالنخراط في األنشطة المدنية. لقد اجتمعنا مع 
الهجرة، وهو  إدارة  إجراءات  تأثير  تقييم  ينشدون  خبراء 
العامة  النيابة  ُعقدت  لقد  مجال غير مطور بشكل مدهش. 
البيئية من جميع أنحاء المتوسط مرتين لمناقشة كيفية وضع 
انضم  وقد  الحالية.  البيئية  التشريعات  في  حازمة  قوانين 
الباحثون في المناخ لبدء إنشاء قاعدة علمية لتقييم التأثيرات 
تحليالت  ثالثة  قامت  والتشريد.  البشرية  االنتقاالت  على 
باستكشاف القضية العاجلة للتعرض للحضر وقامت بدراسة 
وتونس  اإلسكندرية  على  المناخ  لتغير  المحتمل  التأثير 
بتلك  الخاص  للدليل  الترويج  تم  وقد  البيضاء.  والدار 
المجمعات  في  يعملون  لذين  ا لهؤالء  للنظر  يا  القضا
التكنولوجية. ونقوم حالًيا بحشد الجمهور إللقاء نظرة على 
القيمة االقتصادية التي تم خسرانها لتراجع السياق النهائي 
لهذا االندماج، وهي البحر المتوسط نفسه. وهذه هي طبيعة 
المشاركة التي نسعى إليها – واقعية ومفيدة التحليل ومؤلفة 
بشكل مشترك. نحن في بداية الرحلة – ومدة واليتنا األولي 
هذا  لمثل  مساحة  هناك  بأن  ونؤمن  سنوات –  ثالث  هي 
العمل التقني لدعم ما يمكن أن يكون تحدًيا كبيًرا في نهاية 
التنافس معه.  يفعله اآلخرون وليس  ما  المطاف، وتعزيز 
للمساعدة على  برنامج  توفير  للمركز  يمكن  كان  إذا  ربما 
فعله  يمكن  لما  الدليل  إليها  يسعي  التي  الطريقة  تحسين 
بشكل مشترك وكيفية فعله، سيكون قد ساهم إلى حد ما في 
في  العيش  من  المتوسط  البحر  منطقة  اقتراب  عملية 

رخاء – استناًدا إلى فرص العمل الجيدة والالئقة. 

.www.cmimarseille.org :14 للمزيد من المعلومات فهي متاحة على
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العربي الجعيدي 
 أستاذ 

بجامعة محمد الخامس أغدال، الرباط

عقد  بداية  منذ  اإلقتصادية  العولمة  وتيرة  تسارع  أدى 
في  عميق  تغيير  إلى  الشيوعية،  النظم  وانهيار  الثمانينات 
انتهاء  عشية  نفسه  فرض  قد  كان  الذي  العالمي  النظام 
الحرب العالمية الثانية. سياق دولي جديد قد حلَّ محل العالم 
ثنائي األقطاب لما بعد الحرب العالمية الثانية موسوم بانتهاء 
الحرب الباردة، وتعُمق التبادل الحر، وصعود ُكتل اقتصادية 
واالتحاد  واليابان  المتحدة  الواليات  حول  ائتلفت  كبيرة 
الذي يزداد عولمًة يوماً بعد  السياق،  األوروبي. وفي هذا 
اآلخر، أصبحت التجمعات االقتصادية اإلقليمية المتعددة من 
السمات الرئيسية للعالقات الدولية خالل السنوات األخيرة. 
واندمجت معظم الدول النامية في عمليات للتكامل اإلقليمي 
تتعدد أشكالها بدًءا من التعاون في القطاعات المختلفة وحتى 

الوحدة السياسية مع نقل السيادة.
باالسا  بيال  افترضه  الذي  بالتتابع  لها  هذه األقلمة العالقة 
(Bela Balassa(، والذي يقوم على االنتقال من مناطق 
باالتحادات  مروراً  الكامل،  االندماج  إلى  الحر  التبادل 
الجمركية واألسواق المشتركة فاالتحادات االقتصادية. هي 
نظام شديد التعقيد ونتاج لهذا النظام في اآلن نفسه، فهي قد 
حركات  طابع  متعاقب،  بشكل  أو  الوقت  نفس  في  تتخذ، 
أو  االقتصادية  للسياسات  متبادل  وتنسيق  للتبادل،  مكثفة 
االجتماعية، ومشاريع تعاون يؤسس لها الفاعلون، واعتماد 
اقتصادي متبادل يقود إلى تداخل اقتصادي ووضع لقواعد 

جديدة أو لنقل للسيادة مصحوب ببنى مؤسسية.
وهي أقلمة متعددة األشكال، تقوم في شكل من األشكال على 
القانون". أقلمة"بحكم  إقليمية:  مؤسسات واتفاقيات تجارية 
وهي، غير ذلك، من الممكن أن تنشأ عن ممارسات تؤدي 
في  وتكنولوجية  وثقافية  ومالية  تجارية  تشُكل شبكات  إلى 

)هناك  الواقع"  األمر  بحكم  "أقلمة  اإلقليمية:  الفضاءات 
النموذج اآلسيوي لألقلمة القائمة على التشبيك، وهناك أيضاً 
نموذج التجارة عبر الحدود المعمول به في أفريقيا(. ومن 
العالمي  الفضاء  تشذر  عن  أيضاً  األقلمة  تنشأ  أن  الممكن 
الناتج عن استراتيجيات التجزئة التي تضطلع بها الكيانات 
بشكل  لألقلمة  السياسي  ن  المكوِّ ويؤثر  الجنسيات.  متعددة 
كما  توجد،  ذلك،  الرغم من  ملحوظ على طبيعتها. وعلى 
يبرز "باغواتي" Bhagwatti (1993)، أمثلة عديدة ال 
تصلح بها هذه الحجج كمصدر لتطور األقلمة اإلقتصادية. 
الكتلة  تشكل  التي  البلدان  بين  التكاملية  العالقات  وتؤثر 
اإلقليمية بشكل ال يمكن تفاديه على التدفقات التجارية. وال 
يمكن اعتبارها أقلمة حقيقية مالم تغير دولة من االثنتين من 
مزاياها النسبية. وفي هذه الحالة، ومع األخذ في االعتبار 
تأثيرات التعلم، فإن العرض الجديد سيكون أكثر تكلفة من 
السابق. ومن الناحية العملية فإن الخط الفاصل بين األقلمة 
الواقع"  التي "بحكم األمر  القانون" وتلك  التي هي "بحكم 
الملحوظة حول تعدد أشكال  ليس بهذا الوضوح. وتستحق 
عملية االندماج اإلقليمي لبعض التوضيح. وهو رهان جديد 
للدول النامية: لماذا قررت هذه الدول في لحظة من تاريخها 
أن تتجه نحو التعاون والتكامل اإلقليمي؟ وكيف تكون عملية 

األقلمة مختلفة من دولة ألخرى؟

مشاريع التكامل األفريقية: االنتسابات المتعددة 
والتداخالت

لتسريع  اإلقليمية  التكامل  تتخذها مشاريع  التي  إن األهمية 
وتدعيم التنمية االقتصادية االجتماعية قد ُعٍرَفت في أفريقيا 
منذ فترة طويلة1. التكامل كهدف كان قد استقر وبعمق في 
تاريخ هذه القارة. وكلما ُفرضت تحديات العولمة واالعتماد 
القارة  تهميش  مخاطر  مع  المنطقة،  بلدان  على  المتبادل 

األفريقية صار التكامل كهدف في طليعة األولويات.2

سياسات االندماج األورومتوسطية: منطقة التجارة الحرة األورومتوسطية )2010)

 مشاريع التكامل اإلقليمي جنوب – جنوب: 
أقلمة متعددة األشكال

1 الوحدة والتعاون والتكامل في أفريقيا كانت دائما الهدف لعدد من المسؤولين األفارقة كجورج باتمور ودوبوا وماركوس غارفي وكذلك كانت لعدد من الزعماء القوميين األفارقة ككواني نيكروما 

.)Africa Must Unite( "الذي أيد الوحدة األفريقية في كتابه "أفريقيا ال بد أن تتحد
2 تأسست منظمة االتحاد األفريقي )OUA( عام 1963 بهدف خلق التكامل بين دول القارة والعمل على إيقاف الصراعات داخل الدول وبينها وبين بعضها ولدفع التنمية وتحسين مستوى المعيشة 

.)2004 ،Olubomehin & Kawonishe( لدى السكان
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هي  األولى  أساسيتين،  حاجتين  أفريقيا  في  األقلمة  وتُلبي 
ي، والثانية هي  تمتين الوحدة السياسية على المستوى القارٍّ
تعزيز النمو اإلقتصادي والتنمية. كانت األقلمة، وعلى وجه 
المستوى اإلقليمي وسيلًة  تكامل األسواق على  الخصوص 
البنيوية  المشكالت  تخطي  على  األفريقية  الدول  لمساعدة 
في  اإلقليمي  دون  تجمع  من  أكثر  فتشكل  تواجهها،  التي 
ظاهرة  كانت  وإذا  السمراء.  القارة  من  مختلفة  مناطق 
التكامل قديمًة، فهي حاليا تمر بمرحلة تحديث ال تزال في 
توقيعها  تم  التي  "أبوجا"  إتفاقية  الهشاشة. وساهمت  طور 
عام 1994 في إعادة تجديد اإلشكالية اإلقليمية في أفريقيا 
إلى  االتفاقية  هذه  وتهدف  واسع.  بشكل  الصحراء  جنوب 
وثالثين  أربعة  فترة  خالل  أفريقي  اقتصادي  اتحاد  إقامة 
عاماً، يُبنى على قاعدة من مشاريع التكامل اإلقليمية القائمة 
للتجارة  منطقة  بإنشاء  األول  المقام  في  وتُوصي  بالفعل. 

الحرة ثم اتحاد جمركي.
وتواجه عمليات التكامل اإلقليمي في أفريقيا مشاكل متنوعة، 
ومن أهمها تعدد االنتسابات وتداخل البرامج، وهو ما يشكل 
معضلًة حقيقيًة في القارة السمراء. ففي المتوسط %95 من 
اتحاد  في  أعضاء  هم  إقليمي  اقتصادي  اتحاد  أي  أعضاء 
آخر. فلماذا تستمر الدول في االنتماء التحادات متعددة على 
في  التعدد  هذا  يسببها  التي  المشكالت  معرفة  من  الرغم 
االنتسابات؟ تذكر نصف الدول أسباباً سياسية واستراتيجية 
المصالح  تأتي  فيما  ذاك،  أو  االتحاد  لهذا  انتماءها  تبرر 
االقتصادية في مؤخرة األسباب بنسبة %35 من اإلجابات 
على هذا السؤال3. ويشكل تنفيذ برامج متماثلة في تجمعات 
التكامل  إقليمية مختلفة عقبًة أخري تعوق جهود  إقتصادية 

في القارة. 

وُتلبي األقلمة في أفريقيا حاجتين أساسيتين، 
األولى هي تمتين الوحدة السياسية على 

المستوى القارٍّي، والثانية هي تعزيز النمو 
اإلقتصادي والتنمية

نفذتها  التي  الرئيسية  برنامجا  عشر  االثني  من  تسعة  إن 
التجمعات االقتصادية في غرب أفريقيا قد تكرر تنفيذها في 
مكان آخر.ولتكرار تنفيذ البرامج واالنتسابات أو العضويات 
التكامل في أفريقيا، خاصة  المتعددة أثر سلبي على عملية 
عندما تضاف إليها العقبات االقتصادية التي تواجه التجمعات 
الدول  ثلث  يوفي  المتوسط، ال  اإلقليمية. وفي  االقتصادية 
األعضاء في هذه التجمعات بااللتزامات القانونية المفروضة 
بعض  في  النصف  إلى  النسبة  هذه  تصل  وقد  عليها، 
لهذه  الداخلي  التمويل  آليات  وتتعرض  هذا  التجمعات. 

التجمعات اإلقليمية الختبار صعب. وهناك أكثر من سبب 
يفسر هذا الوضع.

إن ترشيد األطر المؤسسية هو أمر هام لنجاح مشروعات 
التكامل، فالبرامج المتفق عليها ال تنفذ بشكل منتظم. فالدول 
األعضاء هي صاحبة المصلحة وعليها أن تلعب دوراً فاعاًل 
لتنفيذ االتفاقات  الوطني  المستوى  في وضع سياسات على 
التي  قليلة هي  لم يحدث، ودول جد  المشتركة، ولكن ذلك 

نجحت في خلق آليات للتكامل ذات فاعلية.
التجمعات االقتصادية اإلقليمية قامت بجهودها لوضع آليات 
للتفاهم واجتماعات  بما في ذلك مذكرات  أنشطتها  لتنسيق 
دورية للتنسيق وتبادل منتظم للمعلومات واختبارات للبرامج 
ولجان مشتركة للتنفيذ. ولكن تظل كل هذه اآلليات محدودًة4 

وبال قاعدة قانونية وال قوة تنفيذية.
وسقطت الدول في "شرك التقليد" بتوّقعها أّن نماذج التكامل 
أيضاً على  تُطبق  أن  يمكن  الصناعية  الدول  بين  اإلقليمي 
نتائج  تكون  ولهذا  التنمية،  من  األقل  الحظ  ذات  الدول 
أفريقيا  في  عليها  والمحافظة  إقليمية  بنى  إنشاء  محاوالت 
جنوب الصحراء عادًة مخيبة لآلمال. والنتائج الملموسة في 
الدول  تكون  الحاالت  من  العديد  في  ألنه  نادرة،  األغلب 
اتحادات أخرى  أو  المعنية منتسبة بعضويتها في تجمعات 
واستراتيجيات  أهداف  على  قائمة  احياناً  تكون  متعددة 
التي تربط هذه  العالقات  متعارضة. وإن كان صحيحاً أن 
الدول خارج إطار المنظمات الرسمية قد تكون أكثر متانة 
من تلك العالقات التي تنسجها لعبة الروابط التجارية، فإن 
خاصة  لمصالح  ملبياً  يظل  الرسمي  غير  الطابع  هذا 
الضيقة  المنافذ  من  االستفادة  على  قادرة  بعينها  لجماعات 
المؤسسية  والهياكل  المتراخية  السياسات  تتيحها  التي 
على  الحفاظ  يبقى  المصالح  جماعات  ولفائدة  الضعيفة. 
ضعف المنظمات الرسمية أداة لتأبيد الوضع الراهن، حتى 

وإن استمرت معاناة االقتصادات الوطنية.

أمريكا الالتينية: التخبط بين نموذج "الجنوب" التكاملي 
ونموذج "الشمال" الخاص بالتجارة الحرة

فكرة مشاريع التكامل مألوفة في أمريكا الالتينية منذ فترة 
طويلة، حيث كانت األسطورة البوليفارية قد صاغت الحلم 
بقارة متماسكة ومتحدة، وقد قامت أول تلك المشاريع منذ 
للجنة  ا من  دفع  تحت  لستينات  وا الخمسينات  عقدي 
لمتحدة  ا لألمم  بعة  لتا ا لالتينية  ا ألمريكا  دية  االقتصا
هو  الفترة  تلك  في  الرئيسي  الهدف  وكان   .)CEPAL)
تعزيز التعاون بين اقتصادات متمحورة حول نفسها. وهكذ 
القارة منذ  لتلك  قد وجدت طريقها   التكامل  فكرة  إن  نجد 

أكثر من خمسين عاماً.

3 انظر الدراسة التي أعدها االتحاد األفريقي عن التكامل في أفريقيا، 2008.

4 يعتمد نحو %40 من التجمعات االقتصادية من نفس األقليم على مذكرات التفاهم، وأقل من %20 منها تختبر برامجها بشكل مشترك، وأقل من %30 منها لديها برامج  وأنشطة مشتركة.
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لكن هذه الحركات "التكاملية" اشتبكت مع العقبات الرئيسية 
الهيكلي  والنقص  الدول،  بين  التقليدية  العداوات  وهي 
االستبدادية،  السياسية  والنظم  والحمائية،  المال،  لرؤوس 
وبمرور  ذلك،  ومع  مستقرة.  غير  تعتبر  ما  غالبا  والتي 
الوقت، تواصلت جهود إعادة الهيكلة، ونتج عن ذلك نشوء 
أربع أسواق مشتركة )السوق المشتركة ألمريكا الوسطى، 
المشتركة )CARICOM(، اتحاد  الكاريبي  اتحاد وسوق 
المشتركة"(  الجنوب  الميركوسور"سوق  ثم  األنديز،  دول 
إضافة إلى منطقة للتجارة الحرة بين شيلي والمكسيك، فيما 
لمنطقة  لالنضمام  بطلب  تقدمت  قد  األخيرة  تلك  كانت 
الشمالية. إن هذه االندماجات على  الحرة ألمريكا  التجارة 
التنمية  آمال  تدفع  وحداثتها،  وقدمها  وتنوعها،  تعددها 

وتساهم في تذليل العقبات التي تحول دون التقارب.

وتواجه عمليات التكامل اإلقليمي في أفريقيا 
مشاكل متنوعة، ومن أهمها تعدد االنتسابات 

وتداخل البرامج، وهو ما يشكل معضلًة 
حقيقيًة في القارة السمراء.

من  عدد  في  يتجلى  اإلقليمية  شبه  الكتل  هذه  وجود  كان 
النصوص والهيئات القانونية، ولكن حتى وقت قريب لم تكن 
النتائج االقتصادية ذات بال، والمديونية الناجمة عن الرغبة 
في التنمية قادت إلى األزمة العميقة لسنوات الثمانينات )بلغ 
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي حينئذ %1.2- في 
عموم أمريكا الالتينية(. وكانت الحاجة إلى التغلب على هذا 
التهميش في مواجهة الدول الصناعية، والرغبة في استعادة 
بعد  اقتصادية رابعة  قوة  إلى  التحول  في  الجدارة،واألمل 
االتحاد األوروبي وأمريكا الشمالية واليابان، قد دفعت هذه 
فيه  تنهار  كانت  الذي  الوقت  في  التكتل  إلى  الدول 
الشرقية.ولصالح  أوروبا  لكتلة  هة  الموجَّ االقتصادات 
ولتجديد  الديموقراطية  النظم  وإصالح  السياسية  التغيرات 
فضاءات  إنشاء  استئناف  تم  العالمي،  االقتصادي  الفكر 

لالندماج في أمريكا الالتينية.
وفي النهاية، تواصل أمريكا الالتينية اختبار عمليات للتكامل 
مراراً  باءت  التي  للتنمية  دفع  قوة  باعتبارها  إليها  ينظر 
التاسع  بالقرن  القارة  دول  استقالل  منذ  بالفشل  وتكراراً 
عيوب  يشوبها  االقتصادية  لألقلمة  الديناميات  هذه  عشر. 
عدم تحقيق االتفاقات الموقعة. البحث عن االندماج يمر في 
الواقع عبر مجاالت لألنشطة حيث يقود تضافر الجهود إلى 
العالقات  خريطة  تحديد  إعادة  من  جزء  وهو  التكاملية. 
الالتينية  أمريكا  وأمم  دول  بين  والسياسية  االقتصادية 

وجيرانها في الشمال.

على  األمريكية،  القارة  جنوبي  في  حالياً  التفكير  وينصب 
الهياكل  خالل  من  االقتصادية  األقلمة  تعميق  إلى  الحاجة 
نموذج  بين  العميق  االختالف  بوضوح  ليبرز  المؤسسية، 
"الشمال"  ونموذج  والجذاب،  الملتزم  التكاملي  "الجنوب" 
على  يقوم  والذي  المتحدة  الواليات  تطرحه  الذي  المتقدم 
مزايا التجارة الحرة. وبالتالي فإن تطورهما أيضا مختلف. 
الحرة  التجارة  منطقة  مشروع  لنضوب  كان  كذلك، 
االتفاقيات  من  عدد  توقيع  في  ارتدادي  أثر  لألمريكتين 
الثنائية التي أقلقت من رأوا فيها وسيلة متباطئة للوصل إلى 
انفتاحات فاعلة لالقتصادات الوطنية، تلك التي لم تفلح في 

دعمها أي تفاهمات إقليمية.5
البداية،  الالتينية، ومن  أمريكا  ويتوقف مصير األقلمة في 
المقام األول(  القاّرية )البرازيل في  القوى شبه  على قدرة 
لتكامل  ووسيلة  غايًة  يكون  االتحاد  من  نمط  فرض  على 
جنوب أمريكي أكثر عمقاً وأقوى من حيث إعادة التوزيع. 
وفي الواقع، ينتج عن تلك العمليات للتكامل طموحات معينة 
تخص المناطق، فتكون متفهمة على مستوى مناطقي )دون 
الروابط  فإن  الوطني. ونظرياً  المستوى  أو على  الوطني( 
السياسية واالقتصادية )محور برازيليا ‒ بوينس أيرس ‒ 
كاراكاس ‒ الباز ‒ مونتفيديو( مدعومة ومصحوبة بحركة 
للتنسيق  وبمحاوالت  شفافة،  وتنافسية  للبضائع،  واسعة 

واليجاد وسائل للتنظيم.
والصفة  المؤسسات،  عجز  ومنها  كثيرة:  العقبات  ولكن 
ومشاكل  والمساواة،  التجانس  وانعدام  للتجارة،  الدورية 
التي  المباشرة  غير  االستقرار  وزعزعة  المصداقية، 
الثنائية.  االتفاقيات  بتوقيع  المتحدة  الواليات  تمارسها 
اجتذاب  في  الرغبة  فإن  المطاف،  نهاية  وفي   ، أيضاً
اقتصادية  نظم  المباشرة، وتطوير  الخارجية  االستثمارات 
محلية مبتكرة، تدفع لتخصص أراضي وتسجيلها في لعبٍة 
تنهك من هم واقعون على مبعدة من القوى التكاملية ومن 
جغرافي  )تهميش  واألشخاص  لبضائع  ا تدفق   حركة 

و/ أواقتصادي(.
الشمال"  "نموذج  بين  التمايز  خط  فإن  المحصلة،  في 
و"نموذج الجنوب" يمر عبر المكسيك ويحرج أيضاً موقف 
التطوير  إن  لفنزويال.  التناقض  شديد  والوضع  كولومبيا 
في  إقليمية  قوة  أكبر  البرازيلية،  القيادة  بإرادة  مرهون 
في  الالتينية  أمريكا  تقع  والعولمة  األقلمة  بين  المنطقة. 
السياسي  النموذج  مواجهة خيارين واضحين على مستوى 
األمريكية  القارة  االجتماعي.  المستوى  االقتصادي وعلى 
وأصيلة  مسبوقة  تجارب غير  فيه  تجبر  الذي  المكان  هي 
للتكامل اإلقليمي على قراءة العالقات بين الجنوب والشمال 
قوى  وصعود  الدولية  العالقات  تعريف  إعادة  ضوء  في 

الجنوب.

5 يرتبط اقتصاد المكسيك )وكندا( بشدة باقتصاد الواليات المتحدة، ثم تأتي في المستوى الثاني دول أمريكا الوسطى والكاريبي، ثم كولوميا وبيرو، وتواجه طموحات الواليات المتحدة بالتمدد في 

أمريكا الالتينية للحصول على الموارد والسيطرة منافسة قويه من نمو الطلب من قبل الصين وأوروبا الشرقية ودول الجنوب.
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آسيا أو انتصار النزعة اإلقليمية الجديدة

إن األقلمة االقتصادية هي ظاهرة قديمة في قارة آسيا، وقد 
تأسست بشكل واسع على الديناميات الداخلية لقوى السوق. 
يعد  اإلقليمي  التكامل  فإن  المؤسسات  مستوى  على  ولكن 
جغرافيتين  مجموعتين  حول  تأسس  وقد  حديثة.  فكرًة 
متجانستين: أستراليا ونيوزيالندا في إطار اتفاقية العالقات 
االقتصادية الوثيقة )CER( وذلك في بداية عقد الثمانينات 
من القرن الماضي، ثم في إطار منطقة التجارة الحرة ألمم 
 (ASEAN( جنوب شرق آسيا التي أقامها اتحاد اآلسيان
اختار  وقد  نفسه.  القرن  من  التسعينات  عقد  بداية  في 
انفتاح  نحو  يتطورا  أن  واآلسيان  األوقيانوسي  التجمعان: 
الحرة:  للتجارة  كالسيكي  نمط  على  لألسواق،  تفضيلي 
سبيل  في  العقبات  تذليل  فكرة  حول  االتفاقيات  وتتمحور 
حرية حركة تنقل البضائع )إضافة للخدمات في حالة دول 
األوقيانوس( بدون اتحادات جمركية، وال توحيد للعملة، وال 

مخطط لتحرير انتقال األشخاص ورؤوس األموال. 

ويتوقف مصير األقلمة في أمريكا الالتينية، 
ومن البداية، على قدرة القوى شبه القاّرية 
)البرازيل في المقام األول( على فرض نمط 

من االتحاد يكون غايًة ووسيلة لتكامل 
جنوب أمريكي أكثر عمقًا وأقوى من حيث 

إعادة التوزيع

آسيا  لدول  االقتصادي  التعاون  منتدى  أن  إلى  باإلضافة 
والباسيفيك )APEC( المفعم بالتعاون االقتصادي والتقني 
الحرة  التجارة  اتفاقيات  لتعدد  بوتقة  بمثابة  كان  للمنطقة، 
الثنائية، والتي لم يأت معظمها بثماره بعد6. وقد سيطرت 
اليابان،  تدفعها  إقليمية  دينامية  بمجمله  آسيا  شرق  على 
الجديدة والشبكات  الصناعية  البلدان  وتدريجياً تحل محلها 
وأيضا  السوق،  قوة  تحملها  آسيا  في  األقلمة  إن  الصينية. 
القائمة على  اليابانية  الشركات  أواًل  هيكليتان هما  شبكتان 
وقد  الصينية.  والمالية  التجارية  الشبكات  ثم  التكنولوجيا، 
فمن  تتعايشان.  قد  العكس  على  أو  القوتان  هاتان  تتواجه 
إطار  في  للتكامل  طريق  إيجاد  على  تعمال  أن  الممكن 
مجموعة دول شرق أوروبا وآسيا الوسطى )EEAC(، أو 
تشجيع قيام كتل لشرق آسيا حول الشبكات الصينية، وأخرى 

لجنوب شرق أسيا حول الشبكات اليابانية. لكن الرفض أو 
عملية  حدود  أظهرت  إقليمية،  مؤسسات  إنشاء  استحالة 
اتحاد اآلسيان دوراً هاماً  لقد لعب  األقلمة في شرق آسيا. 
في المنطقة، حيث نجح وبوضوح في حفظ األمن والسالم 
اإلقليميين. كما سمح أيضاً بدفع الديناميات األولى للتعاون 
ناحية أخرى، وعلى  بين حكومات اإلقليم. ومن  والتنسيق 
الرغم من تعدد االتفاقيات الثنائية7 ومبادرات التعاون دون 
محور  هو  اآلسيان  اتحاد  يظل  النمو،  كمثلثات  اإلقليمية 
المبادرات الرئيسية اإلقليمية أو األقاليمية8، وقد فتح حواٌر 
اإلقليمي  اآلسيان  منتدى  في  اإلقليمي  األمن  أسئلة  حول 
(FRA(. ASEAN+3 )الصين واليابان وكوريا الجنوبية( 
كثافة  أسباب:  لثالثة  وذلك  هنا،  معتمد  محيط  ثاني  هو 
ثانياً  المنطقة،  هذه  اقتصادات  بين  االقتصادية  العالقات 
وثالثاً  المحيط،  بعد األزمة في هذا  ما  لفترة  تعاون  بروز 

حضور قوتين عظميين فيه وهما الصين واليابان.

لقد لعب اتحاد اآلسيان دورًا هامًا في 
المنطقة، حيث نجح وبوضوح في حفظ األمن 

والسالم اإلقليميين. كما سمح أيضًا بدفع 
الديناميات األولى للتعاون والتنسيق بين 

حكومات اإلقليم

فمن  آسيا،  شرق  في  الدائرة  التجربة  لتقييم  نسعى  وحين 
إلى أن منطقة ASEAN+3 هي مسرح  المقنع أن نشير 
كثافة  األكثر  للمناطق  العابرة  االقتصادي  التدفق  لعمليات 
مقارنة بباقي العالم. ثانياً فإن عدم رضى دول المنطقة على 
الحلول التي تقدم بها صندوق النقد الدولي في أعقاب األزمة 
للتضامن  آليات  إيجاد  الجماعي بضرورة  الشعور  قد أجج 
والصين  واليابان  المتحدة  الواليات  فإن  ثالثاً  اإلقليمي9. 
حاضرين بقوة في هذا المحيط وقد كانوا ناشطين في دعم 
واقعه االقتصادي والمؤسسي. وال يحتاج تأثير اليابان على 
الكيانات  اشتركت  فقد  براهين،  إلى  اإلقليمية  المنظمة 
للعمليات  إقليمية  تجزئة  خلق  في  اليابانية  االقتصادية 
نفس  الحديثة  الصناعية  الدول  اتبعت  وقد  االنتاجية. 
االستراتيجية فاستثمرت بدورها في دول أسيوية أخرى ذات 
قوة عاملة أقل تكلفًة، الدول المعروفة بالنمور والتي ُصنفت 
 Bouteiller( الثاني، والصين الجيل  كدول صناعية من 
and Fouquin, 2001(.هذا التقسيم اإلقليمي للعمل في 

6 شهدت السنوات األخيرة انتشار لمثل هذه المفاوضات، ويرجع ذلك إلى أن التحدي االستراتيجي الذي يشكله االسيان للصين أو اليابان ولكن أيضا مبادرات لسنغافورة، التي شاركت مؤخراً في 

برنامج طموح لمفاوضات اتفاقات التجارة الحرة لتعزيز الروابط مع األسواق األكثر دينامية.
.)2005) Feridhanus et Yawan ً2005( وأيضا) Milelli 7 بخصوص هذا الموضوع راجع

8 نأخذ في االعتبار هنا فقط التعاون الذي بدأ في منطقة شرق آسيا. أما المبادرات في جنوب آسيا كمبادرة SAARC )رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي( لم تؤخذ بعين االعتبار، وكذلك تلك التي 

بين بلدان شرق آسيا وبلدان جنوب آسيا كـ )مبادرة خليج البنغال للتقنية المتعددة القطاعات والتعاون االقتصادي(، التعاون الذي قام في عام 1997 بين بنجالديش والهند وسريالنكا وتايلند، وميانمار 
ونيبال وبوتان، أو )تعاون ميكونج وجانجا( الذي أسس عام 2000  من تايالند وميانمار وكمبوديا والوس وفييتنام والهند.

.ASEAN+3 9 كانت األزمة اآلسيوية عاماًل محفزاً لألقلمة اآلسيوية، التي وجدت قوى دفع أخرى منذ ذلك الحين. ولذلك شهدت فترة ما بعد األزمة ظهور التعاون في هذا الميدان في إطار
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تبعاً  المركز  متحدة  دوائر  خالل  من  ذلك  يتم  آسيا  شرق 
"تحليق  لنموذج  تجسيد  في  البلدان،  في  التنمية  لمستوى 
الياباني "أكاماتسو"  الذي تخيله االقتصادي  البري"  اإلوز 
الواقع  أن  االعتبار  في  أخذنا  وإذا   .)Akamatsu)
االقتصادي قد سبق الواقع المؤسساتي حتى اآلن، فإن بنية 
المستقبل  التنسيق المؤسساتي في إطار اآلسيان ستغير في 
فخيار  المحيط.  هذا  في  االقتصادية  القوى  موازين  من 
نشوء  تاريخ  ويسمح  التاريخية.  الهواجس  تمليه  المأسسة 
سبقت  فقد  االقتصادي:  للواقع  أشمل  بفهم  المؤسسات 
للعالقات  لكثيفة  ا لحركة  ا قع،  لوا ا في  لمؤسسات،  ا

االقتصادية.

الخاتمة

تمأسسها،  درجة  اإلقليمية حسب  التكامل  عمليات  تتراوح 
وفقاً إليقاعها، وعمقها و/ أو اتساعها. وهي تشمل الجوانب 
بدرجات مختلفة  والثقافية، وتعكس  والسياسية  االقتصادية 
الخاصة  المسارات  السياسية. وهي جزء من  نوع اإلرادة 
سؤال  هو  المحوري  السؤال  ويصبح  النامية.  للمجتمعات 
التمأُسس، ودرجة التنسيق بين السياسات االقتصادية، و نقل 
األموال.  رؤوس  لجذب  صالحة  جدارة  لخلق  السيادة، 
والسؤال أيضاً يخص التنسيق فيما يخص األسواق وغيرها، 

في سياق التعددية الكلية أوالتعاونية.
كثر  أ يقدم  إلقليمية  ا لتكامل  ا مشاريع  انطالق  إن 
تواجهها  التي  التنمية  االستراتيجيات جدارة لحل مشكالت 
الدول النامية، نظراً لقصور الموارد، وغيرها من الجوانب 
ووجود  الجهود  تضافر  إن  بلد.  بكل  الخاصة  االقتصادية 
التزام سياسي دينامي لصالح التكامل بإمكانها أن تسهم في 
التكامل  على  المترتبة  والفوائد  المشكالت.  هذه  تجاوز 
جوهرية  ليست  وهي  تيكية  توما أ ليست  إلقليمي  ا

بالضرورة.
العقدين  خالل  بعمق  اإلقليمي  التكامل  مشهد  تبدل  لقد 
األّولي  األوروبي  النموذج  إلى  أضيف  فقد  الماضيين، 
للتكامل بين دول ذات معدالت نمو متقاربة، نموذج جديد 

غير  وهو  مختلفه،  نمو  معدالت  ذات  دوٍل  بين  للتكامل 
نموذج التكامل شمال – جنوب.

إن انطالق مشاريع التكامل اإلقليمية يقدم 
أكثر االستراتيجيات جدارة لحل مشكالت 

التنمية التي تواجهها الدول النامية، نظرًا 
لقصور الموارد، وغيرها من الجوانب 

االقتصادية الخاصة بكل بلد

وإذا كان االتحاد األوروبي قد سار في هذا الطريق منذ عام 
المتوسط  وشرق  جنوب  في  جيرانه  مع  بتوقيعه   1995
اتفاقيات اتحاد جمركي )مع تركيا( واتفاقيات للتجارة الحرة 
)مع تونس والمغرب واألردن ومصر والجزائر ولبنان( إال 
في  لها  اتساع  أقصى  شهدت  االتفاقيات  هذه  مثل  إن 
األمريكتين؛ فبخالف اتفاقية التجارة الحرة ألمريكا الشمالية 
بين  ثنائية عديدة  اتفاقيات  الواقع  في  توجد   ،)NAFTA)
الوسطى  أمريكا  أو كندا وعدد من دول  المتحدة  الواليات 
المفاوضات.هذه  طور  في  الزال  وبعضها  والجنوبية، 
الروابط المتعددة ترسم مالمح منطقة شاسعة للتجارة الحرة 
كما تهوى الواليات المتحدة، ولكن بتردد وممانعة من بعض 
البلدان )السيما تلك البلدان المنتظمة في تجمع الميركوسور(. 
عن  الحرة  للتجارة  األمريكية  االتفاقيات  تلك  وتمتاز 
الزراعة  لقطاعات  بشمولها  األورومتوسطية  االتفاقيات 
أهمية عدم االقتصار على  بين موادها، مبرزًة  والخدمات 

شروط تبادل البضائع.
وتختبر هذه التطورات الحديثة ثوابتنا العلمية على أكثر من 
في  وعملياً  نظرياً  النظر  إلعادة  وتدفعنا  للمقاربة،  زاوية 
العالقات بين اقتصادات الشمال والجنوب. فإن هذا الترتيب 
الدولية يقترح تجديداً جوهرياً  للعالقات االقتصادية  الجديد 
لنموذج التكامل اإلقليمي: هل نموذج التكامل شمال – جنوب 
أم هو مجرد نمط  التنمية،  لتسريع عجلة  هو طريق جديد 
جديد من اعتماد الجنوب على الشمال، وهل هو متوافق أم 

متعارض مع نموذج التكامل جنوب – جنوب؟



نظرة شاملة: 
عام البحر المتوسط
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الشراكة األورومتوسطية

 الدراسة االستقصائية األورومتوسطية للخبراء 
 والجهات الفاعلة لعام 2009: ماذا تخبرنا عن

حاضر الشراكة األورومتوسطية ومستقبلها؟

*)Erwan Lannon( إروان النون
جامعة غنت )Ghent(، بروكسل، وكلية أوروبا، ناتولين 

)Natolin(

*)Iván Martín( إيبان مارتين
معهد كومبلوتنسي للدراسات الدولية )ICEI(، مدريد

 (IEMed ( المتوسط  للبحر  األوروبي  المعهد   أجرى 
بالشراكة  الفاعلة  والجهات  للخبراء  استقصائية  دراسة 
األورومتوسطية )EMP(، بتكليف من المفوضية األوروبية، 
وأيلول )سبتمبر( عام  )يونيو(  بين حزيران  ما  الفترة  في 
الدراسة االستقصائية في ثالثة  2009. وتلخصت أهداف 

أهداف؛ وهي:

المجاالت  في  واإلخفاقات  واإلنجازات  التقدم  تقييم   )1
للشراكة األورومتوسطية؛ المختلفة 

الفاعلة  الجهات  أداء  لتحليل  أداة  وتطوير  ابتكار   )2
والخبراء وواضعي السياسات العاملين بمجال العالقات 

األورومتوسطية وتعبئتهم؛
تحديد االتجاهات الرئيسية لمنطقة البحر المتوسط عن   )3
وطرح  النظر  بعد  على  يعتمد  نهج  تبني  طريق 
الكبرى  والتحديات  تتواءم  مفّصلة  سياسية  مقترحات 
السنوات  في  المنطقة  تواجهها  أن  المنتظر  من  التي 

القادمة.

وتقدم الدراسة االستقصائية رؤية ثاقبة وفريدة للتصورات 
األورومتوسطية  والسياسات  بالتعاون  المعنية  المتنوعة 
أجل  من  واالتحاد  األورومتوسطية،  الشراكة  متضمنة 

 ،)ENP( الجوار األوروبية  )UfM(، وسياسة  المتوسط 
والخبراء  الممارسين  من  الصغير  العالم  بين  فيما  وذلك 
متنامية.  بصورة  المعقدة  العمليات  هذه  في  المشاركين 
وبسبب هذا التعقيد المتنامي على وجه التحديد، أُعد تقرير 
حول حالة الشراكة األورومتوسطية ومدى تقدمها؛ إلمداد 
بالدراسة االستقصائية بنظرة عامة ومعلومات  المشاركين 

مفّصلة بشأن التطورات في المجال منذ عام 12005.
فمن أصل حوالي 2800 استبيان مرسل، أعاد المشاركون 
واألربعين  الثالثة  البلدان  من  استبيانا   371 بالدراسة 
يعد هذا  أن  المتوسط. ويمكن  أجل  باالتحاد من  األعضاء 
عينة نموذجية لمجتمع الخبراء والجهات الفاعلة المتعاملين 
ُقّدم خمسة وثالثون سؤااًل  األورومتوسطية.  الشراكة  مع 
الكاملة  المجموعات  واشتملت  اختيارية،  إجابة   400 مع 
من اإلجابات البالغ عددها 371 مجموعة على 160000 
وما ال  وتعليق نصي.  إجابة   1800 معلومة، فضاًل عن 
يمكن إنكاره، أن الدراسة االستقصائية يعد أداة مفيدة للغاية 
بجوانب  والمتعلقة  المتنوعة،  والتقييمات  الرؤى  لفهم 
األورومتوسطية،  المنطقة  دول  بين  المتعددة  التعاون 
المباشر  التحليل  إلى  وباإلضافة  وإخفاقاتها.  وإنجازاتها 
للنتائج، فإن تفسير إجابات المشاركين بالدراسة االستقصائية 
كة  ا لشر با يتعلق  فيما  ضحة  ا و ت  ال ال د يعطي 
األورومتوسطية، واالتحاد من أجل المتوسط في المستقبل 
للتطورات  السياسي  التوجيه  ذلك،  من  واألهم  القريب، 

المستقبلية.
الرئيسية  النتائج  تلخيص  في  المقال  هذا  من  الهدف  يكمن 
للدراسة االستقصائية، وفي الوقت ذاته أيًضا عرض تحليل 
وتفسير أكثر دقة، لم يتوافرا لدراسة استقصائية بهذا المستوى 
من قبل. للحصول على عرض أكثر تفصياًل وتكاماًل للنتائج، 

يرجى الرجوع للتقرير الخاص بالدراسة االستقصائية2.

* المؤلفون هم الخبراء والمحررون الرئيسيون للتقرير الخاص بالدراسة االستقصائية الذي أجرته الشراكة األورومتوسطية للخبراء والممثلين. اآلراء المطروحة بهذا المقال هي آراء المؤلفين، وال 
تعكس بالضرورة آراء المعهد األوروبي للبحر األبيض المتوسط )IEMed( أو أي هيئة أخرى.

 lAnnon, Erwan and MArtín, Iván. Report on the Euro-Mediterranean Partnership. Status and Progress 2009, Documents IEMed No. 3,  1

.2010. Available at: www.iemed.org/publicacions/10_02_25_Report_BCN_Progress_Lannon_Martin.pdf
 Euromed Survey of Experts and Actors. Assessment of the Euro-Mediterranean Partnership: Perceptions and Realities. See the analysis 2

.of the Survey’s results at www.iemed.org/activitats/2010/euromedsurvey/ceuromedsurvey.php
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الشراكة األورومتوسطية ليس بعدد أعضائها، بل 
بوحدتها

الشامل  التقييم  أن  المثير مالحظة  فإنه من  بدء،  بادئ ذي 
حد  إلى  إيجابي  عام ‒  ‒ بوجه  األورومتوسطي  للتعاون 
االستقصائية  بالدراسة  المشاركين  من  ُطلب  فعندما  بعيد. 
14 عاًما  الشراكة األورومتوسطية ككل، بعد  تقييم تطور 
 (50% )قرابة  كبير  بشكل  إجاباتهم  تركزت  نشأتها،  من 
 ،10 إلى   0 بمقياس من   6 إلى  المتوسطة )4  القيم  حول 
وهي قيم ليست محبطة بدرجة كبيرة وليست أيضا إيجابية 
على  المتبقية  اإلجابات  توزيع  ومع  بعيد(،  حد   إلى 
من   22% )رأى  النطاق  طرفي  على  نسبًيا  متساٍو  نحو 
كة  ا لشر ا ن  أ ئية  الستقصا ا سة  ا ر لد با ركين  لمشا ا
األورومتوسطية إيجابية أو إيجابية للغاية ‒ بمقياس من 7 
محبطة  أو  لآلمال  مخيبة   26% رآها  بينما   ‒ 10 إلى 
للشراكة  المتوازنة  الرؤية  هذه  مجدًدا  وتنكشف  للغاية(. 
األورومتوسطية، على الرغم من كونها استقطابية إلى حٍد 
أجل  من  واالتحاد  األوروبية  الجوار  سياسة  تقييم  في  ما 
فئات  بين  جوهرية  اختالفات  إلى  تشير  وال  المتوسط، 
المشاركين )أي أن نماذج اإلجابات متشابهة إلى حد بعيد 
لدى مؤسسات  العاملين  والخبراء  السياسات  بين واضعي 
الفكر والرأي والجامعات ووسائل اإلعالم وممثلي المجتمع 

المدني(.

التقييم الخاص بإنجازات الشراكة  ويعد 
 األورومتوسطية أكثر سلبية إلى حد 

 بعيد بين المشاركين من بلدان 
 شمال البحر المتوسط وبلدان شرق 

المتوسط البحر 

ويرجع الفضل في خروج هذا التقييم بصورة إيجابية بشكل 
العاملين في مجال  للخبراء  العريضة  التطلعات  إلى  عام، 
التعاون األورومتوسطي، الذين يرحبون بأي مبادرة جديدة. 
لتعزيز  جديدة  إجراءات  اتخاذ  إلى  الحاجة  يظهر  والذي 
لفاعلة  ا لجهات  وا لخبراء  ا ويستقبل   . أيضا لتعاون  ا
المشروعات والمبادرات الجديدة بنبرة من الثقة والتطلعات 
النقاب عن تالحم  المستقبل، كاشفين  العريضة إلدائهم في 
كمشروع  األورومتوسطية  الشراكة  بين  النطاق  واسع 
وعملية، بغض النظر عن الصعوبات واإلخفاقات في عملية 
اإليجابية  الرؤية  ذلك:  على  جلي  ومثال  الفعلي.  التنفيذ 
للغاية لقدرة االتحاد من أجل المتوسط اإلسهامية في إنجاز 
الجديدة  المشروعات  أو  األورومتوسطية  الشراكة  أهداف 
من  كاف  وقت  قبل  المتوسط  أجل  من  باالتحاد  الخاصة 
المشاركين في  %60 من  )يعتبر  التنفيذ  دخولها في حيز 

البحر  لدول  الشمسية  الطاقة  خطة  مشروعي  االستفتاء 
بدول  الخاصة  المشروعات  من  التلوث  وإزالة  المتوسط 
البحر المتوسط، من اإلسهامات اإليجابية أو اإليجابية لحد 
بعيد، ويتبنى ما بين %50 و%60 من المشاركين الرأي 
ذاته بالنسبة لألربعة مشروعات األخرى(. ويأتي ذلك على 
يتعلق  فيما  واضحة  تحفظات  المشاركين  إبداء  من  الرغم 
باالرتباط ما بين الشراكة األورومتوسطية، وسياسة الجوار 
توسيع  وعملية  المتوسط،  أجل  من  واالتحاد  األوروبية، 
عضوية االتحاد األوروبي: اكتشف %48 من المشاركين 
بينها أو  فيما  الترابط  المنظومات تواجه نقص في  أن هذه 
تفتقر إليه تماما. أما بالنسبة لألمانة العامة لالتحاد من أجل 
الشراكة  إطار  في  دوره  بشأن  التطلعات  فإن  المتوسط، 
تأسيسه  قبل  ‒ حتى  عريضة  كانت  األورومتوسطية 
بالدراسة  المشاركين  من   58% توقع  فقد  رسمًيا ‒، 
البنية  تجاه  أو محورًيا  هاًما  دوًرا  يؤدي  أن  االستقصائية 
المؤسسية الجديدة، بينما توقع %19 من المشاركين عكس 

ذلك.
ثمة اختالفات كبيرة وخطيرة  فإن  الرغم من ذلك،  وعلى 
دون  والمناطق  الدول  بين  والتقييمات  الرؤى  بخصوص 
)انظر جدول  لألولويات  بالنسبة  الحال  اإلقليمية، كما هو 
الشراكة  بإنجازات  الخاص  التقييم  ويعد  يلي(.  فيما   13
األورومتوسطية أكثر سلبية إلى حد بعيد بين المشاركين من 
المتوسط  البحر  المتوسط وبلدان شرق  البحر  بلدان شمال 
)أي الذين يُفترض أن يكونوا المنتفعين الرئيسيين من هذه 
العملية( مقارنًة بدول االتحاد األوروبي، وكذلك أكثر سلبية 
العالقات والتعاون مع االتحاد  العربي )حيث  المغرب  في 
األوروبي أفضل بكثير( عنها في المشرق العربي. في واقع 
األمر، يُظِهر تحليل مقارن لتقييمات الشراكة األورومتوسطية 
من  مجموعات  على  أُجري  األوروبية  الجوار  وسياسة 
نموذًجا واضًحا:   )306 أ.2 ص  الخريطة  )انظر  البلدان 
أنه كلما كان المشاركون ينتمون إلى بلدان بعيدة عن قلب 
أقل أهمية  الشراكة األورومتوسطية، وكلما كانت األخيرة 
الشراكة  فإن  الجيوسياسية،  الناحية  من  لبلدانهم  بالنسبة 
نتيجة  فإن  ثم،  ومن  التقدير.  من  أكبر  بقدر  لديهم  تحظى 
العربي كانت سلبية بصورة  المغرب  لدول  بالنسبة  التقييم 
إيجابية  وأكثر  تركيا،  أو  العربي  المشرق  دول  أكبر عن 
بالنسبة لدول البلقان أو إسرائيل أكثر من أي بلد من البلدان 
الجوار  سياسة  على  أيضا  ذلك  وينطبق  الذكر.  سالفة 
المتوسط. ويطرح هذا بعض  األوروبية واالتحاد من أجل 
المنطقة  لم شمل  بأكملها على  الشراكة  األسئلة بشأن قدرة 
إلى فئات، نجد أن  المشاركين  وبنائها. وعن طريق تقسيم 
العملية  تقييم  إلى  يميلون  العموميين  والموظفين  الممثلين 
بشكل أفضل من الخبراء، بينما يقيّم ممثلو المجتمع المدني 
جميع  األخيرة.وفي  الفئة  عن  إيجابية  أقل  بشكل  العملية 
التقييم أكثر كفاءًة عندما يتعلق األمر بأسئلة  األحوال، يعد 
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تفصيلية ومصنفة تتعلق بالشراكة األورومتوسطية، ويحظى 
في  قصوى.  بأولوية  االستقصائية  الدراسة  نتائج  تحليل 
عند   ،1.4 رقم  السؤال  بنتائج  موضح  هو  كما  الحقيقة، 
باألهداف  المتعلقة  اإلجابات  إلى  شاملة  بصورة  النظر 
العمل  ببرنامج  األولوية  ذات  األربعة  بالجوانب  الخاصة 
للسنوات الخمس لعام 2005، نجد أن غالبية المشاركين ال 
التعاون  في جميع مجاالت  انحساًرا  أو حتى  تقدًما  يرون 
)انظر الرسم البياني 8(، ويرى حوالي ثلث المشاركين فقط 

تقدًما في جميع المجاالت األربعة ذات األولوية.

الشراكة األورومتوسطية وإخفاقاتها نجاحات 

المعالم  واضحة  أيًضا صورة  االستقصائية  الدراسة  تقدم 
كة  للشرا لملموسة  ا لرئيسية  ا قات  واإلخفا للنجاحات 
المنصرمة.  عاًما  عشر  األربعة  عبر  األورومتوسطية 
وبوجه عام، يعتبر المشاركون أن الشراكة األورومتوسطية 
تعود بالنفع في المقام األول على مناخ األعمال والمصالح 
االقتصادية، دون ترجمة هذا إلى خلق فرص عمل واندماج 
المرأة في الحياة االقتصادية والحد من الفقر وأوجه التفاوت 
في مجال التعليم، أو تقارب مستويات الدخل بدول االتحاد 
األوروبي. ويعني هذا أن تحسين مستويات معيشة األفراد 
ال يزال تحدًيا لم تتطرق إليه الشراكة األورومتوسطية. وَثمَّ 
البرامج  لغالبية  اإليجابي  التقييم  على  مبني  آخر  تفسيٌر 

المشاركين  أن  للشراكة األورومتوسطية، ومفاده  اإلقليمية 
الشراكة  أنجزتها  التي  أي  الواقعية؛  التعهدات  يستحسنون 

فعلًيا.
األورومتوسطية،  الشراكة  حققتها  التي  النجاحات  وسط 

ينبغي تسليط الضوء على:

البرامج اإلقليمية في المجال االقتصادي: قرابة 71%   )1
من المشاركين ذكروا أن َثمَّ تطوٌر في المساعدة التقنية 
االستثمار  آلية  ِقبل  من  المخاطر  المال  رأس  ودعم 
والشراكة األورومتوسطية )FEMIP(، و%70 للنقل 
والتعاون في مجال الطاقة، و%69 بشأن تنمية مجتمع 
لالبتكار  األورومتوسطي  )البرنامج  المعلومات 
دعم  في  و65%   ،)Medibtikar( والتكنولوجيا 
تشجيع  لوكاالت  األورومتوسطية  )الشبكة  االستثمار 
في  االستثمار  ومشروع   ،)ANIMA ( االستثمار 
 59% المتوسط )Invest in Med(. وقيم حوالي 
بالبرامج  يتعلق  فيما  مماثاًل  تقييًما  المشاركين  من 
المعني  البرنامج  أن  أيضا   59% واعتبر  البيئية، 
بـ "دور المرأة في الحياة االقتصادية" قد حقق تقدًما.

مناخ األعمال: يعتبر حوالي %60 من المشاركين أن   )2
بالنسبة  األعمال  مناخ  تحسين  على  طرأ  قد  تقدًما 
الدول  للشركات الصغيرة والمتوسطة )SMEs( في 
على  ذلك  وينطبق   .)MPCs( الشريكة  المتوسطية 
المعزز  والدعم  األعمال،  بين  المشتركة  العالقات 

تقييم التطور في الجوانب األربعة ذات األولوية بالنسبة للشراكة األورومتوسطية )EMP(الشكل 8
سؤال رقم 1.4. من بين األولويات المقررة عام 2005، ما هي األولويات التي ترى أنها شهدت إحراز قدر من التقدم، وما هي األولويات التي ترى أنها لم تشهد إحراز أي تقدم 

أو حتى انحسار؟

1. التعاون السياسي واألمني

ال أعلم 10%

يوجد تقدم 35%

ال يوجد تقدم 47%

يوجد انحسار 8%

2. اإلصالح والتنمية االجتماعيان واالقتصاديان المستدامان

ال أعلم 10%

يوجد تقدم 32%

ال يوجد تقدم 48%

يوجد انحسار 10%

3. التعليم والتبادالت االجتماعية والثقافية

ال أعلم 12%

يوجد تقدم 36%

ال يوجد تقدم 45%

يوجد انحسار 7%

4. الهجرة والتكامل االجتماعي والعدل واألمن

ال أعلم 17%

يوجد تقدم 31%

ال يوجد تقدم 41%

يوجد انحسار 11%
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البيئة  لتحسين  المبذولة  والمجهودات  لإلصالحات، 
المتعددة  البرامج  أو  واالقتصاد،  للتجارة  التنظيمية 

األطراف في المجال االقتصادي.
أو  الثقافة  أو  التعليم  مجاالت  في  التبادالت  حظيت   )3
الشباب أو األبحاث أيًضا بتقييم إيجابي للغاية )72% 
من المشاركين يلمسون تقدًما(. والحظ ما بين نصف 
المتعددة  البرامج  جميع  في  تقدًما  المشاركين  وثلثي 
االجتماعية،  والتبادالت  التعليم  مجال  في  األطراف 
الحوار  المشاركة في  الدول  وهذا ينطبق تحديًدا على 

الثقافي. بين الحضارات والتراث 
 59% أن يرى  لذلك؛  نتيجة  أن يكون  المحتمل  ومن   )4
فيما  تقدًما  االستقصائية  الدراسة  في  المشاركين  من 
والحضارات  للثقافات  والفهم  الوعي  بـ "زيادة  يتعلق 

المختلفة."

ومن وجهة نظر المشاركين، قد فشلت الشراكة أيًضا فشاًل 
بمجال  الخاصة  الرئيسية  الجوانب  بعض  في  ذريًعا 

التعاون:

الديمقراطية وحقوق اإلنسان: وال يرى  تعزيز إرساء   )1
أو حتى  تقدم  هناك  أن  المشاركين  من  تقريًبا   73%
في  للمشاركة  للمواطنين  الفرصة  إتاحة  في  انحسار 
األمر  ونفس  الداخلي،  المستوى  على  القرار  اتخاذ 
بالنسبة إلى %71 من المشاركين فيما يتعلق بالتعددية 
السياسية،  العملية  في  المواطنين  ومشاركة  السياسية 
بينما تبنى %69 الرأي نفسه فيما يتعلق بحرية التعبير 

واالندماج.
من   80% يرى  ال  المستدامة،  التنمية  مجال  وفي   )2
المشاركين تقدًما أو حتى انحساًرا في الحد من معدل 
الدخل، و%76 في  تقليص فجوة  الفقر، و%80 في 

خلق فرص العمل للشباب.
حتى  أو  تقدًما  المشاركين  من   71% يجد  ال  بينما   )3
زيادة  وتحديًدا  المالي،  التعاون  تعزيز  في  انحساًرا 
تأثير وفاعلية الموارد النادرة إلى أقصى درجة ممكنة 

الفاعلية(. )أي مسألة 
في حين ال يرى %76 من المشاركين تقدًما، و7%   )4
االقتصادي  التكامل  مجال  في  انحساًرا  يرون  ال 

اإلقليمي بين دول الجنوب.
يعتبر  لثقافي،  وا االجتماعي  لتعاون  ا مجال  وفي   )5
المشاركون أنه ليس هناك تقدًما أو حتى انحساًرا في 
الدول  بين  التعليمية  اإلنجازات  في  التفاوت  الحد من 
األوروبية ودول البحر المتوسط )بنسبة %73(، زيادة 
فرص العمل بالنسبة للخريجين عن طريق توفير تعليم 
عاٍل فعال وعالي الجودة )بنسبة %70(، ودعم فرص 

.)61% المتميز بصورة عادلة )بنسبة  التعليم 

وفيما يتعلق بالتعاون في مجال الهجرة والعدالة واألمن   )6
)ُقدمت بوصفها الركيزة الرابعة للتعاون عام 2005(، 
أو  لآلمال  مخيبة  أنها  المشاركين  من   50% اعتبر 
مخيبة لآلمال إلى حد كبير )من 0 إلى 3 على معيار 
من 0 إلى 10(، في مقابل %6 فقط يعتبرونها إيجابية 

أو إيجابية إلى درجة كبيرة. )7 إلى 10(.
أما بالنسبة لتيسير التنقل وإدارة الهجرة، فيرى 83%   )7
تسهيل  في  انحسارا  حتى  أو  تقدما  هناك  ليس  أنه 
الحصول على التأشيرات، فيما يرون تقدما طفيفا فيما 
نفس  وعلى  الحدود.  وإدارة  الدخول  بإعادة  يتعلق 
حتى  أو  تقدما  يرون  ال   83% نسبة  فإن  المنوال، 
انحسارا في التعامل مع "استنزاف العقول" الناتج عن 
الهجرة، ونفس األمر بالنسبة إلى %71 من المشاركين 
الشرعية واالتجار  الهجرة غبر  بالحد من  يتعلق  فيما 
تعزيز  الرأي بخصوص  نفس   69% ويتبنى  بالشر، 

الشرعية. الهجرة  فرص 

 السيناريو متوسط إلى طويل األجل في 
المتوسط منطقة 

وصرف  االعتبار،  في  العامة  النظرة  هذه  وضع  ومع 
على  بناًء  والشراكة،  لمنطقة  ا مستقبل  تجاه  نتباهنا  ا
مختلفة  فرضيات  على  المشاركون  علقها  التي  االحتمالية 
التعاون  وإطار  الحالي  المستوى  على  الحفاظ  تفترض 
األورومتوسطي )انظر الرسم 9 في الصفحة التالية، والذي 
يلخص اإلجابات على السؤال 4.2 بالدراسة االستقصائية(، 
ومن الممكن وضع سيناريو للتطلعات متوسطة إلى طويلة 

األجل لمنطقة المتوسط. وقد يبرز هذا السيناريو اآلتي:
كنتيجة  األورومتوسطي  التعاون  في  المستمر  الركود   •

العربي اإلسرائيلي؛ للصراع 
كثافة القوى المحركة للسكان وضغوط التوظيف بالدول   •
اجتماعية  توترات  إلى  المؤدية  الشريكة  المتوسطية 

مأساوية.
ندرة المياه كمصدر إضافي للنزاع والتوتر االجتماعي   •

المنطقة؛ في 
سيهدد  والذي  المتوسط،  منطقة  في  البيئي  التدهور   •

البحر؛ المطلة على  للدول  المعيشية  الظروف 
االتحاد  بدول  مثيالتها  الدخل عن  انخفاض مستويات   •

األوروبي؛
الهجرة غير  التحكم في زيادة معدل  القدرة على  عدم   •
التوترات االجتماعية  إلى زيادة  يؤدي  الشرعية؛ مما 

وكراهية األجانب في أوروبا؛
المتوسطية  الدول  في  المترسخة  السياسية  األنظمة   •
الشريكة، وإظهارها مستوى مرتفع من االستمرارية.
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وأما النتيجة الديناميكية اإليجابية الوحيدة، التي ظهرت من 
ِقَبل  خالل هذا االستطالع، فتتمثل في زيادة المشاركة من 

المرأة في الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية.
تقييم  بشأن  العالية  التوافق  درجة  المثير مالحظة  لمن  إنه 
إلى  متوسطة  المرحلة  المختلفة خالل  الفرضيات  احتمالية 
ومن  مختلفة  بلدان  من  المشاركين  بين  األجل  طويلة 
مجموعات من الدول. والتصور الوحيد الذي يوضح الخالفات 
نوًعا ما ،هو احتمالية إسهام الصراع العربي اإلسرائيلي في 
تقويض عمل الشراكة األورومتوسطية: فكلما كان المشاركون 
أبعد جغرافًيا عن الصراع، زادت فرص االحتماالت بالنسبة 

العربي احتمالية  المغرب  المشاركون من  لهم. لذلك، يرى 
من  المتوسط(  في   7.5( أكبر  بنسبة  األمر  هذا  وقوع 
فيما يرى  العربي )6.92(،  المشرق  المشاركين من دول 
المشاركون من "باقي دول االتحاد األوروبي" احتمالية وقوع 
األمر بنسبة )7.17( أعلى من دول االتحاد األوروبي المطلة 
على المتوسط )6.48(. أما المشاركون من إسرائيل، فلديهم 
ال  أو  التقويض،  هذا  حدوث  احتمالية  بشأن  متفائلة  رؤية 
يعيرونه اهتماًما كبيًرا )متوسط 3.75(، فيما يرى المشاركون 
من تركيا أن األزمة االقتصادية العالمية تمثل خطورة على 

تطلعاتهم التنموية في الوقت الراهن.

السيناريو متوسط إلى طويل األجل في منطقة المتوسطالشكل 9

سؤال رقم 4.2 ما هي درجة االحتمالية التي يمكنك منحها لالفتراضات متوسطة إلى طويلة األجل المحتملة التالية في منطقة المتوسط في ظل المستوى واإلطار الحاليين للتعاون؟

0

25

50

75

100

6.8 6.776.326.306.286.145.845.835.675.284.684.634.18Mean: 

جميع المشاركين (مقياس من 0 إلى 10: 0 = ال توجد احتمالية، 10 = احتمالية عالية)

االحتمالية العالية: نسبة المشاركين المجيبين على أكبر من أو يساوي 7

االحتمالية المنخفضة: نسبة المشاركين المجيبين أقل من 3

1. سيؤدي الصراع 
العربي اإلسرائيلي 

إلى إصابة 
الشراكة 

األورومتوسطية 
بالشلل

6. ستصبح ندرة 
المياه مصدًرا 

للنزاعات والتواترات 
االجتماعية في 

المنطقة

10. ستستمر الهجرة 
غير المنتظمة من 
البلدان المتوسطية 

الشريكة إلى أوروبا 
في الزيادة مهما 
فرض االتحاد 
األوروبي من 
آليات للمراقبة

9. ستزيد حدة 
الضغوط السكانية 

والوظيفية في 
البلدان المتوسطية 
الشركية؛ مما ينشأ 

عنه توترات اجتماعية 
شديدة الوطأة

2. سُتبدي األنظمة 
السياسية في 

البلدان المتوسطية 
الشريكة قدًرا 

عالًيا من الحرص 
على البقاء

12. سيزيد المستوى 
المرتفع للهجرة 

الشرعية وغير الشرعية 
من حدة التوترات 

االجتماعية 
والخوف من 

األجانب في أوروبا

7. سيتزايد إقبال 
المرأة على المشاركة 

في الحياة 
االقتصادية واالجتماعية 

والسياسية في 
البلدان المتوسطية 

الشريكة

5. سيصل التدهور 
البيئي في 

المنطقة المتوسطية 
إلى حد يهدد 

الظروف المعيشية 
واألنشطة االقتصادية 

بالدول الشاطئية

3. ستؤدي األزمة 
االقتصادية 

والمالية العالمية 
الحالية إلى ضيق 

في اآلفاق 
اإلنمائية بالمنطقة 
المتوسطية لمدة 

زمنية طويلة

11. سينتج عن 
حرية حركة 

البضائع والعمال 
إنشاء منطقة تحظى 

برفاهية وتنمية 
مشتركتين على 
شاطئ البحر 

المتوسط

13. سُيفسح المعدل 
المرتفع للهجرة 

والتبادالت 
االقتصادية والبشرية 

المجال لبروز 
هوية متوسطية 

مشتركة

4. سيعمل مجلس 
التعاون الخليجي 

على تهيئة مستوى 
أعلى من التعاون 
االقتصادي بين 
دول الجنوب 
في المنطقة 
المتوسطية

8. ستحافظ البلدان 
المتوسطية الشريكة 
على مستوى النمو 
االقتصادي المرتفع 
الذي جرى تحقيقه 
في السنوات الثالث 
األخيرة، وستقترب 

من مستويات الدخول 
باالتحاد األوروبي 
على المدى البعيد

بلدان االتحاد األو روبي األخرى 

بلدان البلقان األعضاء في االتحاد 

تركيا

إسرائيل

المشرق العربي

المغرب العربي

13. الهوية المتوسطية8. النمو والتقارب 6. ندرة المياه 1. النزاع

5. التدهور البيئي 8. النمو والتقارب 11. حرية الحركة2. االستمرارية السياسية

4. التعاون االقتصادي بين 
دول الجنوب

2. االستمرارية السياسية 3. األزمة

4. التعاون االقتصادي بين 
دول الجنوب

13. الهوية المتوسطية1. النزاع 9. الضغوط السكانية 
والوظيفية 

10. الهجرة غير المنتظمة

8. النمو والتقارب 1. النزاع 6. ندرة المياه

4. التعاون االقتصادي بين 
دول الجنوب

8. النمو والتقارب 6. ندرة المياه1. النزاع

8. النمو والتقارب13. الهوية المتوسطية 2.االستمرارية السياسية 6. ندرة المياه

االتحاد األوروبي المتوسطي

82 3 4 5 6 7

النتائج الرئيسية حسب المنطقة (متوسط 10-1: 0 = ال توجد احتمالية، 10 = احتمالية عالية)

من أجل المتوسط
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 )EMP( التنمية للشراكة األورومتوسطية  أولويات 
)UfM( واالتحاد من أجل المتوسط

وفًقا لهذا التحليل الوارد بشأن االتجاهات الحالية في منطقة 
المتوسط، وفيما يتعلق بالسؤال الخاص باألولويات الخمس 
القادمة  والقمة  المتوسط،  أجل  من  لالتحاد  أهمية  األكثر 
بالدراسة   5.2 رقم  )سؤال  المتوسط  أجل  من  لالتحاد 

االستقصائية(، فقد تردد ذكر هذه األولويات:

بالمنطقة )%62 من المشاركين( النزاع  تسوية   •
السياسية )%49(؛ الديمقراطية والتعددية  دعم   •
الحصول على المياه واالستدامة )41.5%(،  •

التعليم )41%(.  •

حماية  تتضمن  وروداً  األولويات  أقل  فإن  المقابل،  وفي 
المدنيين )حيث أدرجها %18 فقط ضمن أهم خمس أولويات 
بالنسبة لهم(، ومنطقة تجارة حرة أوسع، وتحرير األسواق 
الزراعية لالتحاد األوروبي، واألمن الغذائي، والحرب ضد 
الدمار  أسلحة  من  خالية  منطقة  وخلق  الدولي،  اإلرهاب 
األشخاص  تنقل  حرية  وترسيخ  المتوسط،  بمنطقة  الشامل 
بمنطقة المتوسط )%21 لكٍل منها(، وإدارة تدفقات الهجرة 
(%22(، وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة )23%(. 
وهذا يلقي بظالله على تحديد األولويات في الوقت الحالي 
في إطار االتحاد من أجل المتوسط، بما أن بعض القضايا 
المقبلة لالتحاد من أجل  القمة  ذات األهمية بجدول أعمال 
المتوسط )مثل توسيع منطقة التجارة الحرة أو األمن الغذائي( 

ال تبدو في نظر الخبراء والجهات الفاعلة من األولويات.

نتائج السؤال رقم 2 5جدول 13

في رأيك، ما هي األولويات الرئيسية التي ينبغي ألسبانيا وضعها في االعتبار أثناء مشاركتها في رئاسة االتحاد من أجل المتوسط )والقمة األورومتوسطية ببرشلونة 2010(؟ برجاء 
اختيار خمسة من القائمة كلها.

المشرق العربيالمغرب العربيالمجموع
دول االتحاد 

األوروبي الـ27
الدول 

األورومتوسطية
باقي دول 

إسبانيافرنساإسرائيلتركياأوروبا
 *%*%*%*%*% *%*%*%*%*%

التعاون السياسي واألمني
%1343%2181%750%758%4257%5453%9655%4077%5273%21162تسوية النزاع بالمنطقة

%413%14%857%433%1318%88%2112%1325%2231%7221مكافحة اإلرهاب الدولي
 استحداث منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل 

بمنطقة المتوسط
7321%1927%1937%2816%1111%1723%217%429%415%27%

 الحماية المدنية وتجنب الكوارث التي يحدثها 
اإلنسان

6218%1927%1019%2615%1313%1318%18%321%312%413%

%1447%1350%429%650%3345%4342%7643%2038%2028%13239حقوق اإلنسان والتعصب
%1860%1662%536%217%3345%5150%8448%3262%3752%16749تعزيز الديمقراطية والتعددية السياسية

 55 58 31 22 151 180 331 134 169 717مجموع اإلجابات
34271521761027412142630مجموع المشاركين

التعاون االقتصادي والمالي
زيادة الدعم المالي المخصص للشراكة األورومتوسطية 

(EMP)
9929%3144%1733%3520%2424%1115%542%536%935%930%

%1240%935%214%217%1419%2625%4023%1019%1521%7121منطقة تجارة حرة أكثر اتساًعا 
%1343%623%214%325%2432%3231%5632%1019%1521%9127الطاقة  

%723%1765%643%18%3446%4140%7543%2038%3245%14242الحصول على المياه واالستدامة
%413%623%17%18%1824%1414%3218%1631%1825%7121األمن الغذائي

%1033%1246%214%650%2838%3736%6537%1529%2941%12336قضايا البيئة والتنمية المستدامة
%827%831%17%325%1723%2222%3922%917%1420%7121تحرير األسواق الزراعية باالتحاد األوروبي 

 63 67 19 21 146 196 342 97 154 614مجموع اإلجابات
34271521761027412142630مجموع المشاركين

التعاون االجتماعي والثقافي واإلنساني
%1137%1142%214%18%1824%2625%5028%1631%2941%10230تطوير العمالة والسياسات المتعلقة بها

%1550%1350%214%758%2939%3231%7442%2446%2738%14041التعليم 
%1447%1350%214%433%1520%4140%4425%713%1724%7823دعم المساواة بين الرجل والمرأة

دعم مشاركة المجتمع المدني والشركاء االجتماعيين 
(EMP( بالشراكة األورومتوسطية

7923%1623%1223%3922%2625%1318%217%429%727%827%

%930%1454%321%433%3446%3231%6738%1529%2130%11935دعم الحوار بين الثقافات والتنوع الثقافي
%930%415%214%18%2230%4140%5230%815%1318%7622إدارة تدفقات الهجرة

 إقامة أسس حرية تنقل األشخاص في منطقة 
المتوسط

7121%1521%1019%4023%2625%1115%433%214%1038%723%

 73 72 17 23 142 224 366 92 138 665مجموع اإلجابات
34271521761027412142630مجموع المشاركين

* المجموع الكلي للمشاركين %.
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في  كبير،  بشكل  األولويات  تتغير  ذلك،  من  الرغم  على 
الدول.  ومجموعات  الدول  مستوى  على  الحاالت،  بعض 
لذلك، كما هو موضح بالجدول 13، تعّد تسوية النزاع من 
ككل،  المشاركين  من   62% إلى  بالنسبة  األولويات  أهم 
المشاركين  %73 من  التفصيل، فهذا ما يراه  وعلى وجه 
من المغرب العربي، و%77 من المشرق العربي، 55% 
فقط من دول االتحاد األوروبي السبع والعشرين )من داخل 
فرنسا  من  المشاركين  من   81% األوروبي،  االتحاد 
دعم  يعد  فيما  إسبانيا(.  من  المشاركين  من  فقط  و43% 
الديمقراطية والتعددية السياسية أولوية قصوى بالنسبة إلى 
للنظر  الفتة  اختالفات  مع  ولكن  المشاركين،  من   49%
أيًضا: %62 من المشاركين من المشرق العربي، و52% 
من المشاركين من المغرب العربي، و%48 من المشاركين 
السبع والعشرين. وتعد زيادة  االتحاد األوروبي  من دول 
التمويل المخصص للشراكة األورومتوسطية أولوية بالنسبة 
من   44% يمثلها  العينة،  مجموع  من  فقط   29% إلى 
من  فقط   20% و العربي،  المغرب  من  المشاركين 
المشاركين من دول االتحاد األوروبي. ويعد تطوير العمالة 
من  المشاركين  من   41% إلى  بالنسبة  قصوى  أولوية 
العينة  من  فقط   30% إلى  تصل  لكنها  العربي،  المغرب 
المشاركين من دول االتحاد األوروبي  ككل )و%28 من 

السبع والعشرين(.

)EMP( السياسية للشراكة األورومتوسطية اآلثار 

المفاجآت  االستقصائية على بعض  الدراسة  نتائج  تنطوي 
للسياسة  المحركة  القوى  يألفون  الذين  ألولئك  بالنسبة 
األورومتوسطية، لكن تجدر اإلشارة إلى نقاط محددة؛ من 

القريب: المستقبل  السياسية في  المقتضيات  أجل تحديد 

معقدة  األورومتوسطية  التعاون  عملية  أصبحت  لقد   ▪
األدوات  وتضاعف  متداخلة،  تعاون  )برامج  للغاية 
والتأثير  المؤسسي،  والتعقيد  اإلقليمية،  والديناميكيات 
المتباين في دول المتوسط الشريكة الجنوبية والشرقية 
التسع(، بحيث ينتشر نقص المعرفة بشأن كيفية العمل 
بين  حتى  األساسي،  الفني  المستوى  على  وتفاصيله 
الفاعلة المشاركة فيه. تقل الشراكة  الخبراء والجهات 
األورومتوسطية تدريجًيا في نطاق الدبلوماسيين، لكنها 
تزيد بين أوساط الخبراء المتخصصين من الوزارات 
الدفعة نحو  تلك  اإلقليمية. وقد عزز من هذا االتجاه، 
إقامة مشروعات بكافة أرجاء المنطقة )وبالتالي المزيد 
من األساليب التقنية (، وظهور "بعثة االتحاد من أجل 
رئاسة  إلى  التقارير  ترفع  والتي  بفرنسا،  المتوسط" 
إقليمية،  الجمهورية والمؤلفة من خبراء من وزارات 

كمحرك فعال على صعيد التعاون األورومتوسطي ال 
يضاهيه سوى هياكل المفوضية األوروبية فقط. وهذا 
األمر له تداعيات كبيرة على الهيكل المؤسسي للسياسة 
األورومتوسطية بالنسبة لغالبية دول االتحاد األوروبي 
والدول المتوسطية الشريكة، وسيتحول إلى عقبة كبيرة 
ردة النمو تسد الطريق أمام سير العملية ككل. وقد  مطَّ
يسهم ترسيخ األمانة العامة لالتحاد من أجل المتوسط 
القيادية  الهياكل  تلك  بين  التوازن  في زيادة حالة عدم 
الوطنية  السياسة  وهياكل  األورومتوسطي،  للتعاون 
للدول األعضاء باالتحاد األوروبي، والدول المتوسطية 
العام  االتجاه  إطار  في  القلق  يثير  وهذا  الشريكة، 
للتغيير فيما بين الحكومات، والذي يدعمه االتحاد من 

المتوسط. أجل 

مع ذلك، يبقى شعار"األورومتوسطي" ذو 
الكبيرة  التطلعات  قيمة، وذلك حسبما تؤكد 

 بشأن االتحاد من أجل المتوسط، برغم 
التي عرقلت  السياسية  جميع الصعوبات 

الماضيين،  العامين   انطالقته خالل 
كالتلوث الناتج عن الصراع العربي 

المالية  المصادر   اإلسرائيلي، ونقص 
المؤسسي والتخبط بشأن هيكلها 

وبنظرة أكثر موضوعية، فهناك إجماع على أن الصراع   ▪
المضي  أمام  رئيسية  عقبة  يمثل  اإلسرائيلي  العربي 
من   73% يعتقد  )حيث  التعاون  عملية  في  قدًما 
األورومتوسطية  الشراكة  أهداف  أن  المشاركين 
اء  بالغ جرَّ المتوسط مهددان بشكل  واالتحاد من أجل 
أكدت  فيما  اإلسرائيلي(،  العربي  الصراع  استمرار 
التطورات التي حدثت في العامين الماضيين ‒ وعلى 
وجه التحديد ‒ في األسابيع القليلة الماضية خالل فترة 
رئاسة أسبانيا لالتحاد األوروبي في النصف األول من 
أرض  على  تماًما  النظرة  هذه  أكدت   ،2010 عام 
الواقع. ويعتبر %63 من المشاركين أنه من المحتمل 
األورومتوسطية  الشراكة  أن تصاب  المرجح  من  أو 
أو  المتوسط  المدى  على  الصراع  هذا  جَراء  بالشلل 
التصور  إطار  في  تفسيره  ينبغي  أمر  وهذا  الطويل. 
كة  ا لشر با د  لجد ا ء  ألعضا ا م  إلسها لضعيف  ا
)ألبانيا والبوسنة والهرسك وكرواتيا  األورومتوسطية 
وموريتانيا وجمهورية الجبل األسود(: فالجميع يرون، 
يرون  الذين  المشاركين  نسبة  أن  كرواتيا،  عدا   فيما 
الشراكة  تعزيز  في  اإلطالق  على  يُسهموا  لن  أنهم 
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تتعدى  المقياس(  على   3 إلى   0( األورومتوسطية 
المحيط  بشأن  التفكير  إعادة  إلى  هذا  ويدعو   .40%
من  أنه  هل  أي  األورومتوسطي،  للتعاون  األكبر 
األفضل تبني نهج إقليمي ‒ إقليمي )على سبيل المثال: 
أو  العربية(  الدول  وجامعة  األوروبي  االتحاد  بين 
التركيز على المناطق دون اإلقليمية مثل منطقة غرب 

البحر المتوسط )بصيغة 3+3 أو 5+5(.
األورومتوسطية،  للشراكة  تفصيلي  تحليل  خالل  من   ▪
بحسب الجوانب ذات األولوية ‒ كما هو مطلوب في 
االستقصائية ‒،  بالدراسة  الخاص  الرأي  استطالع 
بناًء  تمت  التي  لإلجراءات  نسبًيا  كبير  تقدير  يظهر 
الثقافة  مجالي  في  األورومتوسطية  الشراكة  على 
والتعليم وفي برامجها لتبادل الخبرات، لكن المشاركون 
يعتبرون أيًضا أن الشراكة األورومتوسطية إنما تخدم 
األول،  المقام  في  االقتصادية  والمصالح  العمل  مناخ 
اندماج  أو  توفير فرص عمل،  إلى  بدون ترجمة ذلك 
أو  الفقر  من  الحد  أو  االقتصادية،  الحياة  في  المرأة 
بين مستويات  التقارب  أو تحقيق  التعليم  التباينات في 
الدخل باالتحاد األوروبي. وبهذا، يمكن االستدالل على 
في  أيضاً  أخفقت  قد  األورومتوسطية  الشراكة  أن 
ضمان وضوح إجراءاتها ‒ أو بصيغة أكثر معقولية ‒ 

للمواطنين. اليومية  بالحياة  فشلت في ربطها 

األولويات التي حدَّدها الخبراء والجهات الفاعلة بالدراسة   ▪
الديمقراطية  وتعزيز  النزاع  )تسوية  االستقصائية 
المياه واالستدامة  والحصول على  السياسية  والتعددية 
والتعليم( ال تتماشى والمشروعات ذات األولوية بالنسبة 
لالتحاد من أجل المتوسط. وبالمثل، فقد أخفق هذا األخير 
للشراكة  الملموسة  الرئيسية  لإلخفاقات  التطرق  في 

األورومتوسطية خالل األربعة عشر عام األخيرة.
تحليل  من  استخالصه  يمكن  رئيسي  استنتاج  ثمة   ▪
إطار  ضمن  المتوسط  لمنطقة  واآلفاق  االتجاهات 
ينبغي  يلي: ال  فيما  الحالي، ويمكن توضيحه  التعاون 
أن يكون الوضع الحالي ضمن الخيارات المطروحة؛ 
االستقرار  على  حقيقية  مخاطر  من  ذلك  يحمله  لما 

المتوسط. بمنطقة  واالرتباط 
مع ذلك، يبقى شعار"األورومتوسطي" ذو قيمة، وذلك   ▪
االتحاد من أجل  الكبيرة بشأن  التطلعات  تؤكد  حسبما 
التي  السياسية  الصعوبات  جميع  برغم  المتوسط، 
كالتلوث  الماضيين،  العامين  خالل  انطالقته  عرقلت 
ونقص  اإلسرائيلي،  العربي  الصراع  عن  الناتج 
المؤسسي.  هيكلها  بشأن  والتخبط  المالية  المصادر 
لهذا، فال بد من االستفادة من قيمة هذا الشعار بهدف 
التي  لألولويات  وفقاً  األورومتوسطي  التعاون  تعميق 

بالدراسة االستقصائية. المشاركون  إليها  أشار 
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)Dimitrios Triantaphyllou( ديمتريوس تريانتافيللو
 مدير عام المركز الدولي 

لدراسات البحر األسود )ICBSS(، أثينا
 أستاذ مساعد 

 )Rhodes( ،بجامعة إيجه

بعد مرور عقدين على نهاية الحرب الباردة، وَعِقب ثالثة 
توسعات، والتصديق على أربع معاهدات، تعمقت السياسة 
المؤسسي  المستوى  على  األوروبي  لالتحاد  الخارجية 
المشتركة/السياسة  واألمنية  الخارجية  السياسة  بوضع 
 ،)CFSP/ESDP( األوروبية  لدفاعية  وا األمنية 
األوروبي  المجلس  رئيس  جديدتين؛  وظيفتين  واستحداث 
و"مدير السياسة الخارجية"، وعلى المستوى االستراتيجي 
المحاولة  وهي  األوروبية،  األمنية  االستراتيجية  بوضع 
األولى لوضع رؤية أمنية متوافقة. وفي الوقت نفسه، اتسع 
نطاق االتحاد على المستوى الوظيفي والجغرافي؛ حيث قد 
بعد  البعثات – غالًبا ما تكون ذات  جرى إرسال عدد من 
عسكري – على مستوى العالم. ويُبرز ما سبق ذكره أيًضا 
– إلى حد ما – ظهور االتحاد األوروبي كجهة فاعلة على 
وإنمائية  تجارية  سياسيات  من  لديه  بما  العالمية  الساحة 
المعقدة على نحو متزايد  ومعاونة، والتهديدات والتحديات 

التي يواجهها منذ عشرين عاما.
إنه من األهمية بمكان على نحو خاص  السياق،  وفي هذا 
المحيطة  تجاه األطراف  األوروبي  االتحاد  تقييم سياسات 
به علًما بأنه يجب أن تكون نقطة البداية التي ينطلق منها 
الخارجية، جيرانه  يتعلق بسياسته  فيما  االتحاد األوروبي، 
الذين يحيطون به؛ حتى تصبح هذه السياسة فعالة ومناسبة. 
وجدير بالذكر أن االتحاد األوروبي قد انهمك بنشاط شديد 
إبان فترة ما بعد الحرب الباردة في وضع سياسات الجوار. 
2003 عندما  الظاهرة بوضوح منذ عام  وقد برزت هذه 
 (Wider Europe( "الموسعة "أوروبا  ظهر مصطلح 
االتحاد وجنوبه،  الواقعة في شرق  البلدان  لتهدئة خواطر 
المدى  االتحاد على  إلى  االنضمام  ثمار  تتذوق  لن  والتي 
الثمار(. ومما ال شك  تلك  لها تذوق  ر  ُقدِّ إن  القريب )هذا 

فيه، تسبق سياسات االتحاد تجاه الجنوب تاريخًيا سياسات 
لعدم وجود  نظًرا   ،Ostpolitik أو  الشرق  نحو  التوجه 
إشكاليات في التكامل يعاني منها معظم الشركاء الجنوبيين 
الحدود  بقاء  وأيًضا، مع  باستثناء قبرص ومالطا وتركيا. 
الجنوبية لالتحاد دون تغيير والتزام األعضاء المتوسطيين 
بجيرانهم  عالقاتهم  معالم  بتحديد  األوروبي  باالتحاد 
الجنوبيين، كان من األسهل – إلى حد ما – محاولة صياغة 
عالقات االتحاد بجيرانه المتوسطيين. وبعبارة أخرى، سمح 
الجنوبية بوضع شراكة  الحدود  به  الذي تحظى  االستقرار 
في وقت مبكر، وذلك في عام 1995. كما أضافت سياسة 
 2004 في عام  الموضوعة   )ENP( األوروبية  الجوار 
لإلرهاب  المتغيرة  بالطبيعة  جزئًيا  يرتبط  أمنًيا  عنصًرا 
وفي  الشرعية.  والهجرة غير  المنظمة  والجريمة  العالمي 
 (UfM( المتوسط  أجل  االتحاد من  يقدم  لم   ،2008 عام 
حواًرا سياسًيا متجدًدا فحسب، بل قدم عنصًرا عملًيا متمثاًل 
كاألمن  مختلفة،  مجاالت  في  المشتركة  المشروعات  في 

البحري والطاقة والهجرة والمياه.
األوروبي  لالتحاد  الشرقيون  الجيران  اتسم  المقابل،  وفي 
لعملية  كنتيجة  المتزايد  والتحدي  والتطور  بالديناميكية 
لروسيا.  الغربية  األطراف  مع  وتوافقه  االتحاد،  توسعة 
وهكذا، قد أصبح استقرار هذه البلدان المجاورة أكثر تعقيًدا 
وتحدًيا لالتحاد األوروبي؛ حيث قد كان يقتضي عليه وضع 
البلدان. وفي  تالئم مجموعة مختلفة من  سياسيات مختلفة 
أعقاب توسعات االتحاد في عامي 2004 و2007، جاءت 
مبادرة التآزر مع دول البحر األسود )BSS( تتمًة لسياسة 
الجوار األوروبية بتأكيدها على التعاون اإلقليمي، والشراكة 
الثنائي،  التعاون  تعميق  بتركيزها على   ،)EaP( الشرقية

ووضع إطار عمل للتعاون المتعدد األطراف.

حالة الشراكة األورومتوسطية: من الشراكة 
األورومتوسطية )EMP( إلى االتحاد من أجل المتوسط 

يصعب  جغرافية  مساحة  المتوسط  البحر  منطقة  تعتبر 
الشمال  بين  االختالف  أوجه  بسبب  بالتجانس؛  وصفها 

الشراكة األورومتوسطية

روابط الشراكة األورومتوسطية بالشراكة الشرقية 
ومبادرة البحر األسود
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والجنوب، وعدم وجود مصالح وأولويات مشتركة فيما بين 
اإلقليمية  القيادة  وغياب  القائمة  األمنية  والقضايا  الدول 
الحقيقية في الجنوب. كانت الشراكة األورومتوسطية/عملية 
برشلونة بحزمها الثالث المتميزة المحاولة األولى إلضفاء 
الطابع المؤسسي على العالقات الخارجية لالتحاد األوروبي 
الشراكة تكمن في  المتوسط. وكانت فكرة  البحر  مع دول 
على  المنطقة  في  تطوًرا  األقل  الدول  مع  التعاون  تعزيز 
االتحاد  وبين  بينها  )فيما  رأسًيا  لمستويات؛  ا جميع 
األساسية  واألنظمة  الهياكل  )إنشاء  وأفقًيا  األوروبي(، 
للتعاون فيما بين الدول األقل تطوًرا بعضها البعض(. ومن 
التي خصصت  التمويل  األخرى عملية  المبتكرة  الميزات 
وليس  مباشًرا،  تخصيًصا  معينة  مشروعات  لتنفيذ  موارد 
وليس  وأخيًرا  الدول.  هذه  لسلطات  أو  األعضاء،  للدول 
آخر  بمعنى  األورومتوسطية  الشراكة  كانت  ا،  آخًر
مع  أيًضا  تعاملت  أنها  حيث  كذلك؛  متمايزة  استراتيجية 
المتوسطي  الفضاء  إطار  في  اإلقليمية  دون  المناطق 

)كتركيا( بسياسات وآليات مختلفة.

إقامة  األورومتوسطية  الشراكة  استطاعت 
عالقة بين االتحاد األوروبي وجيرانه 

المؤسسية  الصبغة  ضفاء  واإ الجنوبيين 
بربط  المشروطية  إلى مفهوم  استناًدا  عليها، 

بإدخال إصالحات في  المالية  المعونات 
اإلدارة وحقوق اإلنسان والمؤسسات

ومع ذلك، لم تتمكن الشراكة األوروبية من إدراك أهدافها. 
لم  – إن  المحدود  النجاح  لهذا  الرئيسية  األسباب  وتمثلت 
والجنوب  الشمال  بين  االختالف  في  تاًما –  فشاًل  يكن 
اإلحساس  وضعف  المعنية  األطراف  بين  الثقة  وفقدان 
بامتالك زمام المبادرة وانتفاء وجود الوضوح واالستدامة 

للمشروعات.
وما استطاعت الشراكة األوروبية تحقيقه هو إقامة عالقة 
الجنوبيين.  وجيرانه  األوروبي،  االتحاد  بين  مؤسسية 
المشروطية  مفهوم  على  القائمة  العالقة  هذه  وربطت 
اإلدارة  نظام  في  إصالحات  بإجراء  المالية  المساعدات 
المشروعات  والمؤسسات. جرى تصميم  اإلنسان  وحقوق 
وتنفيذها من ِقبل الجهات الفاعلة بالمجتمع المدني، واُتخذت 
اإلجراءات على المستوى اإلقليمي ودون اإلقليمي والثنائي 
من  معينة  لدرجة  أسس  مما  عدة؛  بأساليب  واحٍد  آٍن  في 

اإليجابية. الالمركزية 
المتوسط في تموز )يوليو(  وجاء إطالق االتحاد من أجل 
الشراكة،  في  جديدة  حيوية  بهدف ضخ   2008 عام  من 
ورفع المستوى السياسي للعالقات االستراتيجية بين االتحاد 
االتحاد  بأن  القول  ويمكن  الجنوبيين.  األوروبي وجيرانه 

المكتسبات  المتوسط – إلى جانب محافظته على  أجل  من 
التي حققتها الشراكة – يمثل خطوة إلى األمام؛ فهو يعرض 
إدارة أكثر توازًنا، ووضوًحا متزايًدا للمواطنين، والتزاًما 
بالمشروعات اإلقليمية والدولية الفعلية. وزيادًة على ذلك، 
وأمانة  دورية،  رئاسة  المتوسط  أجل  من  االتحاد  يشمل 
مقرها برشلونة، وهي مسؤولة عن تحديد المشروعات ذات 
قطاعات  عبر  والدولي  اإلقليمي  ودون  اإلقليمي  المردود 

المشروعات. مختلفة، وتنمية هذه 

حالة بلدان الجوار الشرقية: من سياسة الجوار إلى 
مبادرة التآزر مع دول البحر األسود والشراكة الشرقية

في تسعينات القرن العشرين، كان يُنظر إلى البحر األسود 
على أنه متوغل في البعد، والفوضوية بالنظر إلى االتحاد 
لكلٍّ من  يعتبر مالصًقا  ذاته، كان  الوقت  األوروبي، وفي 
كان  السبب،  ولهذا  لهما.  األهمية  وشديد  وتركيا،  روسيا 
وجود االتحاد األوروبي في المنطقة مقصوًرا على التعاون 
فعلية  سياسة  ثمة  يكن  ولم  الفنية،  والمساعدة  االقتصادي 

لالتحاد األوروبي تجاه المنطقة خالل ذلك العقد.
2004، عندما وضع  التغير في عام  في  النهج  وبدأ هذا 
مع  العالقات  إلدارة  خاصة  سياسة  األوروبي  االتحاد 
الهدف  الجوار األوروبية. وكان  جيرانه؛ أال وهي سياسة 
دمج  في  يكمن  األوروبية  الجوار  سياسة  من  األساسي 
المجاورة  بالبلدان  المعنية  القائمة  المتنوعة  السياسات 
من  للسياسات،  متسق  إطار  ووضع  األوروبي،  لالتحاد 

شأنه تقريب بلدان المنطقة من االتحاد األوروبي .
وبصفة عامة، يمكن القول بأن المنطق المفهوم ضمنًيا من 
الفاصلة  الحدود  تمثل في طمس  الجوار األوروبية  سياسة 
االتحاد األوروبي و"خارجه".  يقع "داخل" نطاق  ما  بين 
لم تجلب سوى  الجوار األوروبية  بدا أن سياسة  وإجمااًل، 
المعاناة، فال هي توسعة لالتحاد، وال هي سياسة خارجية 
ما سبقها،  بفاعلية  المشروطية  مفهوم  تمارس  لم  فهي  له؛ 
يليها.  لما  الالزمة  السياسية  األدوات  جميع  تضمنت  وال 
خاصين  ممثلين  تعيين  يتمخض  ال  نفسه،  الوقت  وفي 
واألمنية  الخارجية  السياسة  إطار  في  بعثات  وإرسال 
المشتركة/ السياسة األوروبية لألمن والدفاع عن نتائج ذات 
للتعامل  األحيان طاقة سياسية  في معظم  تتوفر  ولم  قيمة. 
مع السياسة العليا. وربما كان عدم توافق في التطلعات بين 
التقريب  ما توقعه االتحاد األوروبي من جيرانه في سبيل 
على  قادرين  أو  مستعدين  أنفسهم  جيرانه  كان  وما  منه، 

للمشكلة. أساًسا  تقديمه 
وعلى الرغم من حالة الشلل المؤسسي واإلجهاد التوسعي 
األوروبي  االتحاد  بدأ  األخيرة،  التوسعات  عن  الناجم 
تدريجًيا في إدراك ضرورة وضع إطار عمل سياسي واحد 
جعل  فلقد  الشرق.  ناحية  الجدد  بجيرانه  خاص  متناسق 
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على  مطاًل  األوروبي  االتحاد  ورومانيا  بلغاريا  انضمام 
يتعلق  فيما  ذلك،  على  وعالوة  األسود.  البحر  شواطئ 
بالجغرافيا السياسية، منح هذا االنضمام االتحاد األوروبي 
الصعيد  على  محتمل  بدور  لالضطالع  تؤهله  نًة  مكا

الجيوسياسي.
جاء  سريعة،  تغيرات  يشهد  الذي  السياق  هذا  إطار  وفي 
عام  في  األسود  البحر  دول  مع  التآزر  مبادرة  انطالق 
2008 كخطوة أولى هامة في سبيل تكوين سياسة متسقة 
واُعتبرت  الشرق.  الناشئين في جهة  االتحاد  تجاه جيران 
البحر األسود خطوة وسيطة تجاه  التآزر مع دول  مبادرة 
في  األوروبي  لالتحاد  مترابطة  استراتيجية  رؤية  وضع 
بأنها  توصف  المبادرة  هذه  كانت  البداية،  ومنذ  المنطقة. 
االتحاد  بين  والعالقات  األوروبي،  الجوار  لسياسة  تتمة 
تركيا؛  مع  االنضمام  ومفاوضات  وروسيا  األوروبي 
الوثيقة  أنها  يتبين  القائمة،  السياسية  بالمبادرات  وبمقارنتها 
تعزيز  يمكن  حيث  األساسية  الجوانب  تحدد  التي  األولى 
بالجوار  العهد  الشرقية حديثة  البلدان  التعاون اإلقليمي في 
إنجاًزا  هذا  يعد  الصدد،  هذا  األوروبي. وفي  االتحاد  مع 

كبيًرا.

المنطق  بأن  القول  وبصفة عامة، يمكن 
الجوار  المفهوم ضمنًيا من سياسة 

الفاصلة  الحدود  األوروبية تمثل في طمس 
بين ما يقع "داخل" نطاق االتحاد األوروبي 

و"خارجه"

وفي المقابل، اختلفت مبادرة الشراكة الشرقية التي انطلقت 
في عام 2009 عن مبادرة التآزر مع دول البحر األسود 
الجوار  سياسة  "إخفاقات"  االعتبار  بعين  أخذت  أنها  في 
األوروبية والنجاح المحدود لمبادرة التآزر مع دول البحر 
بأن سياسة  القائل  الشائع  األسود. وباالستفادة من االعتقاد 
لم  البحر األسود  لدول  التآزر  الجوار األوروبية ومبادرة 
بسيطة  المطروحة  الفكرة  جاءت  قيمة،  ذات  بنتائج  تأتيا 
"تحقيق  مبدأ  على  قائمة  تزال –  ‒ وال  وكانت  للغاية، 
أن  القول  يمكن  ذلك،  إلى  وباإلضافة  والمزيد".  المزيد 
أكثر  بنوًدا  الشرقية تتضمن  بالشراكة  الخاصة  المقترحات 
طموًحا من تلك التي تتألف منها سياسة الجوار األوروبية، 
على  التأكيد  مع  األسود،  البحر  دول  مع  التآزر  ومبادرة 
حد  على  األطراف  ومتعددة  ثنائية  عناصر  إلى  الحاجة 
للشراكة  الفكرة األساسية  تستند  سواء. وفي حقيقة األمر، 
الشرقية إلى خبرات مجموعة "فيسغراد"، واتفاقية التجارة 
الحرة ألوروبا الوسطى؛ ومن ثم ستمنح البلدان ذات الصلة 
من  تكتل  إطار  في  أفضل  نحو  على  لالندماج  الفرصة 
مع  والتوافق  الداخلية  اإلصالحات  تنفيذ  مع  البلدان، 

الواقع، يمكن  الوقت نفسه. وفي  المجتمعية في  المكتسبات 
لقائل أن يقول للشراكة الشرقية أهداف أبعد من ذلك، وأنها 
تمثل شبه وثيقة استراتيجية ما قبل االنضمام، حتى وإن لم 

يُذكر مصطلح "التوسيع" ضمن األهداف.

الناشئة  الحواجز 

يمثل ظهور مبادرة التآزر مع دول البحر األسود واالتحاد 
من أجل المتوسط والشراكة الشرقية فيما بين عامي 2007 
و2009 خطوة لألمام في عملية وضع السياسة الخارجية 
بداية عهد جديد. وفضاًل  إلى  لالتحاد األوروبي، وإشارة 
األولويات  عن  النقاب  السياسات  هذه  ترفع  ذلك،  عن 
االتحاد  في  األعضاء  الدول  لبعض  المختلفة  والمصالح 
تطرح  كما  الخارجية،  بالسياسة  يتعلق  فيما  األوروبي 
أن  األساسي  المؤشر  ويبين  بنجاح.  تنفيذها  األسئلة حول 
طبيعة  لها  أي  مزدوجة؛  طبيعة  ذات  الناشئة  الحواجز 
"داخلية" متمثلة في حالة البحر األسود، وأخرى "خارجية" 

فيما بين البحر المتوسط والبحر األسود.
الشراكة  إطالق  أن  يبدو  "الداخلي"،  الحاجز  يخص  فيما 
البحر األسود على نحو  التآزر مع دول  الشرقية ومبادرة 
سياسة  وضع  عملية  تعقيد  إلى  أدى  قد  تقريًبا  متوازي 
وقد  الشرقيين.  جيرانه  حيال  األوروبي  لالتحاد  متماسكة 
يمكن  كيف  مثل:  استفهام؛  عالمات  ظهور  إلى  هذا  أدى 
للشراكة الشرقية ومبادرة التآزر مع دول البحر األسود أن 
تمويل  ضمان  يمكن  وكيف  اآلخر،  منهما  كٌل  يكمل 
االقتصادية  العمليات  تحفيز  يمكن  وكيف  المشروعات، 
والسياسية في البلدان الشريكة من خالل استخدام المسارات 
الشأن،  هذا  وفي  واإلقليمية؟  األطراف  والمتعددة  الثنائية 
طغت القضايا المفتوحة، كتقسيم العمل وتخصيص التمويل 
وتوزعيه ونقص اإلدارة والموارد المحدودة ودور روسيا 

في المنطقة على أجندة العمل منذ عام 2008.

يمثل ظهور مبادرة التآزر مع دول البحر 
األسود واالتحاد من أجل المتوسط والشراكة 
2007 و2009  الشرقية فيما بين عامي 

السياسة  خطوة لألمام في عملية وضع 
األوروبي لالتحاد  الخارجية 

فإن  للحواجز،  "الخارجية"  بالطبيعة  يتعلق  في  وأما 
المشكالت القائمة ال تختلف كثيًرا. في خضم األزمة المالية 
كيفية  عن  المعنية  األطراف  من  العديد  يتساءل  الجارية، 
هذا  توزيع  وكيفية  السياسات،  هذه  تمويل  عملية  تأمين 
التمويل فيما بين المبادرات/ المشروعات المتنوعة، وكيفية
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األطراف  والمتعددة  الثنائية  المسارات  مع  االتحاد  تعامل 
واإلقليمية المختلفة، وخصوًصا عندما تشترك بعض البلدان 
آخر  سؤال  وَثّم  جميعها.  الثالث  المسارات  في  )كتركيا( 
السياسة  ستتمكن  كيف  وهو  أال  العمل؛  بتقسيم  يتعلق 
الخارجية من تنفيذ سياسات الجوار الثالث المختلفة بوسائل 
الشراكة  حالة  في  أنه  الحديثة  الخبرات  تظهر  محدودة؟ 
قد جرى  األسود  البحر  التآزر مع دول  الشرقية ومبادرة 
آخًرا  الشرقية.  للشراكة  البشرية  الموارد  تخصيص معظم 
تتمثل في اإلشارات  وليس أخيرا، ثمة مسألة أوسع نطاًقا 

التي أُرسلت إلى دول المنطقة.

وبالنظر إلى أهمية جيرانه الشرقيين الجدد، 
ينبغي لالتحاد األوروبي االهتمام بتعزيز 

قامة عالقات  وجوده ودوره في المنطقة، واإ
جيدة مع جيرانه

للسياسة  تحسيًنا/ تطويًرا  السياسات  هذه  إطالق  يمثل  هل 
باختالف  السياسات  هذه  ترمز  أم  األوروبية،  الجوار 
الخارجية،  السياسة  في  حتى  جديد؟  شيء  إلى  أولوياتها 
للبنود واإلشارات والرسائل مدلول ‒ يعتبر الترحيب المبدي 
بتركيا في االتحاد من أجل المتوسط وتأييد أوكرانيا للشراكة 
الشرقية على حساب مبادرة التآزر مع دول البحر المتوسط 

حاالت وثيقة الصلة بالموضوع.

المحتملة االتصاالت 

ُطرحت مبادرة التآزر لدول البحر األسود والشراكة الشرقية 
واالتحاد من أجل المتوسط جميعها من ِقبل االتحاد؛ لتلبية 
متطلبات دول معينة من األعضاء ذوي المصالح واألسهم 
في الشرق أو الجنوب. تشترك هاتان المنطقتان المجاورتان 
أوجه  األساسية في عدٍد من  األوروبي  االتحاد  وسياسات 

الشبه التي ينبغي النظر إليها بعين االعتبار.

والنقل  والبيئة  والهجرة  بالطاقة  المتعلقة  القضايا  تعد   )1
الحالتين. البحري أولويات في كلتا 

الهدف المشترك في المنطقتين هو إنشاء منطقة تجارة   )2
التقنية بين الجانبين. حرة. ويستلزم هذا تبادل الخبرة 
المدني منخفضة. المجتمع  الحالتين، مشاركة  في كلتا   )3

يوجد عدٌد من الصراعات الطويلة األمد، مما يصعِّب   )4
بشدة التعاون المشترك بين جميع الجهات الفاعلة على 

المستويات. مختلف 

تمويل سياسات االتحاد األوروبي متماثل نسبًيا، وفي   )5
كلتا الحالتين القطاع الخاص ضالٌع في الموضوع.

يتجلى في المشروعات الفعلية التي جرى إطالقها تحت   )6
التعاون على  مفهوم  المتوسط  أجل  االتحاد من  مظلة 
استراتيجية  إطار  في  المقترح  القطاعات،  مستوى 
اتجاه  االتحاد األوروبي تجاه الشرق. وهذا مما يبرز 
المفوضية األوروبية إلى تسلم زمام القيادة على أرض 

الواقع.

المستقبل إلى  الطريق 

على الرغم من ذلك، وبالنظر إلى أهمية جيرانه الشرقيين 
وجوده  بتعزيز  االهتمام  األوروبي  لالتحاد  ينبغي  الجدد، 
ودوره في المنطقة، وإقامة عالقات جيدة مع جيرانه. ومن 
األوروبي  االتحاد  على  يتعين  الهدف،  هذا  تحقيق  أجل 
في  المنطقة  في  المتعارضة  السياسات  من  عدد  استيعاب 

سبيل تجنب ازدواج الجهود.
من ثم، يتطلب الطريق إلى المستقبل ما يلي:

والبلدان  األوروبي  لالتحاد  ينبغي  ال  البراغماتية:   •
الشريكة له أن يكون لديهما قائمة طويلة من األولويات 
التركيز على عدد محدود جًدا من  ينبغي  الشكلية، بل 
وإنجازها  تنفيذها  يمكن  التي  واألهداف  المشروعات 

في إطار ثنائي أو متعدد األطراف أو إقليمي.
من  عدد  تجميع  األوروبي  لالتحاد  ينبغي  التنسيق:   •
الفاعلة  الجهات  تعمل  التي  القطاعات  في  الشراكات 
واإلسهام  المحتملة  المناطق  في  بها  بالفعل  والمانحة 
في الموارد وتنفيذ األهداف المشتركة حيثما أمكن ذلك 
)مثال: في المناطق المجاورة(. زيادة على ذلك، فيما 
وحدة  أو  آلية  إيجاد  أيًضا  يمكن  بالتنسيق،  يتعلق 
لمفوضية  ا ر  إطا في  لمنطقتين  ا تين  لها للتنسيق 
الصلة  ذات  األعمال  تنظيم  أجل  من  األوروبية؛ 

بينها. والتوفيق 
المبادرات  الملكية: يجب على االتحاد األوروبي دعم   •
)مثال:  المنطقتين  من  المطروحة  بالثقة  الجديرة 
ليند  آنا  مؤسسة  ِقبل  من  المقدمة  التآزر  مبادرات 
أو  الجنوب،  (Anna Lindh Foundation( في 
الشرق  في  األسود  البحر  لدول  االقتصادي  التعاون 

.)BSEC)
المتعدد  أو  الثنائي  النطاق  تهيئة  ينبغي  المرونة:   •
األوروبي  االتحاد  لمبادرات  اإلقليمي  أو  األطراف 

النقاش. للتحديات والقضايا محل  المتنوعة وفًقا 
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سياسة  ينوي وضع  األوروبي  االتحاد  كان  إذا  وعموًما، 
خارجية جديدة مطّورة تتعلق باألطراف المحيطة به، ينبغي 
أن يكون النهج الذي ينتجه في سبيل ذلك متناسًقا ومتوازًنا. 
ولذا يعتمد تنفيذ السياسات "الشرقية" و"الجنوبية" على ما 

يلي:
اإلرادة القوية لالتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه   •
ينبغي  الغاية،  هذه  تحقيق  سبيل  في  قدًما.  للمضي 
لالتحاد األوروبي تنظيم هيكله داخليا؛ لتنسيق سياساته 
فيما  وخاصًة  أهميتها،  لدرجة  وفقا  بالمنطقة  المتعلقة 
 (CFSP( يخص السياسة الخارجية واألمنية المشتركة
وعمليات  الخارجية"  "للعالقات  الروتينية  واألنماط 

قبل االنضمام. التوسعة/ ما 
أكثر  أساسي  إقليمي  كفاعل  الروسي  االتحاد  إشراك   •

فعالية.
اشتراك الدول األعضاء المعنية في االتحاد األوروبي   •
وإيطاليا  وفرنسا  وإسبانيا  )البرتغال  فعال  نحو  على 
في  وبلغاريا(  ورومانيا  وقبرص  ومالطة  واليونان 

التآزر. تعزيز مبادرات 
اإلقليمية  الفاعلة  الجهات  كافة  أداء  الحكم على  ينبغي   •
وفًقا اللتزام حقيقي باإلصالحات السياسية واالقتصادية 

األساسية. 
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زميل باحث 
 مركز الدراسات األوروبية، كلية سانت أنطوني 

)St. Anthony’s College(، أكسفورد

البلقان لالنضمام  عندما ُدعيت عدة دول من منطقة غرب 
 ،2008 المتوسط )UfM( في عام  االتحاد من أجل  إلى 
التي  األساسية  للمبادرة  إضعاًفا  هذا  في  المعلقون  رأى 
في  األوروبي.  االتحاد  لمجلس  الفرنسية  الرئاسة  أطلقتها 
نهاية األمر، كان الرئيس نيكوال ساركوزي ومستشاروه قد 
لمنتدى يضم أعضاء االتحاد  وضعوا في األساس تصوًرا 
نادًرا(، وعدداً  الشاطئيين )لم تذكر سلوفينيا إال  األوروبي 
قلياًل من بلدان شمال أفريقيا والشرق األوسط، قد يكون من 
والهرسك  والبوسنة  كرواتيا  ضم  جرى  تركيا.  ضمنها 
والجبل األسود وألبانيا بعد االتفاق الفرنسي ‒ األلماني الذي 
المتعددة  العمل  أُُطر  المتوسط في  االتحاد من أجل  أرسى 
المنطقة ‒ عملية برشلونة  التي تغطي  الموجودة  األطراف 
نهًجا  تبنت  ثم  )ENP(؛ ومن  الجوار األوروبية  وسياسة 
جامًعا في سبيل العضوية جلب بلدان غير مطلة على البحر 
المتوسط إلى االتحاد األوروبي من شمال أوروبا ووسطها 
وشرقها. ومع ذلك، في السنة األولى من إنشاء االتحاد من 
أجل المتوسط، بقي البعد الخاص بغرب البلقان مهمًشا إلى 
أقصى درجة. ويُعزى هذا إلى كلٍّ من التوقف التام للمؤسسة 
في أعقاب الحرب على غزة في عام 2008، وإلى الطبيعة 
الضمنية لعالقة جنوب شرق أوروبا مع االتحاد األوروبي. 
االتحاد من  قد يصبح  أجاًل،  األبعد  المدى  ذلك على  ومع 
للبلدان  أهمية  أكثر  خارجية  لسياسة  منفًذا  المتوسط  أجل 
إلى االتحاد األوروبي  إلى االنضمام  المعنية؛ ألنها تسعى 

أو االقتراب منه. 
ومع  األربعة.  البلدان  من  األبرز  العضو  كرواتيا  تعتبر 
تستعد  النهائية،  المرحلة  من  االنضمام  مفاوضات  اقتراب 
زغرب اآلن لتصبح جزًءا من االتحاد األوروبي بحلول عام 
سياسات  صياغة  في  صوًتا  كرواتيا  سيمنح  مما  2011؛ 
االتحاد في عدٍد من القضايا بدًءا من البيئة والنقل البحري 
حتى العالقات السياسة مع بلدان "جنوب البحر المتوسط".

ومن األهمية بمكان اإلشارة إلى أن كرواتيا تحظى بأطول 
 1800( السابقة  اليوغسالفية  بالدول  مقارنًة  ساحلي  خط 
الوظيفية في  المسائل  كم(. ويمثل هذا مصلحة طبيعية في 
ج له في  صميم االتحاد من أجل المتوسط الذي قد كان يُروَّ
لجان  الشهير  للمفهوم  جديد  كتجسيد  نطاًقا  األوسع  العالم 
اعتباره سياسة  للتكامل على   )Jean Monnet( مونيه 
تسير بخطوات صغيرة. في يومي 26 و27 تشرين الثاني 
التاريخية وزراء  دوبروفنيك  مدينة  استضافت  )نوفمبر(، 
البيئة باالتحاد من أجل المتوسط؛ حيث أدى هذا الحدث إلى 
وفي  المشروع.  إطار  في  أوضح  بصورة  كرواتًيا  إبراز 
والبحر  األدرياتيكي  البحر  أهمية  أتاحت  لقد  الحقيقة، 
المتوسط على نطاق أوسع العتبارهما مصدًرا اقتصادًيا قدم 
فرًصا وتحديات على حد سواء للدبلوماسية الكرواتية. وفي 
اإلقليمية  المياه  الناشئة حول  الصراعات  أدت  قد  الواقع، 
إلى وجود عقبات اعترضت  البحار  إلى أعالي  والوصول 
االتحاد  في  العضوية  على  الحصول  سبيل  في  البلد  تقدم 
األوروبي، إلى جانب تعطيل سلوفينيا لمفاوضات االنضمام؛ 
بخليج  اإلقليمي  النزاع  في  زغرب  على  الضغط  بغرض 
بيران في استرايا. وبالمثل، قد توترت في الماضي عالقاتها 
إيطاليا، ومرة أخرى مع سلوفينيا حول قرار كرواتيا  مع 
 ،ZERP ( واألسماك"  للبيئة  المحمية  "المنطقة  لتنفيذ 
بدًءا من  البحر األدرياتيكي  الكرواتية( في  باللغة  اختصار 
أوائل عام 2008 فصاعًدا، والتحكم في عملية الصيد التي 
الضغط من بروكسل،  المراكب األجنبية. وبفعل  بها  تقوم 
اضطرت حكومة إيفو ساندر )Ivo Sander( وقتها إلى 
األوروبي  االتحاد  في  األعضاء  للبلدان  والسماح  التنازل 
23870 كم  التي تغطي  بالمنطقة،  باالستمرار في الصيد 
مربع. إال أنه قد استدل نشطاء داخل البالد بأمثلة في بلدان 
رأسها  وعلى  المتوسط،  أجل  من  االتحاد  ضمن  أخرى 
البلدان المشتركان في الرئاسة؛ فرنسا ومصر؛ للدعوة إلى 

للبيئة واألسماك.  تنفيذ المنطقة المحمية 
قمة  على  المتوسطي  للتعاون  االقتصادية  التوقعات  تأتي 
 Stjepan( تصورات زغرب. دعا الرئيس ستيبان ميسيتش
Mesić( إلى إقامة عالقات ودية مع الجزائر وليبيا ومصر 
الكرواتية  للشركة  الطاقة  موارد  تأمين  لضمان  كسبيل 

الشراكة األورومتوسطية

 بلدان غرب البلقان وعملية برشلونة: 
االتحاد من أجل المتوسط 
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المستقبلية  األزمة  وتفادي   ،)INA( النفطية  للصناعات 
المحتمل وقوعها بسبب تعطيل التدفقات القادمة من روسيا 

والبلدان المنتجة في كومنولث الدول المستقلة.1 

تستفيد كرواتيا أيًضا من العالقات الودية 
ليوغسالفيا السابقة مع عدٍد من بلدان 

الشرق األوسط، التي كانت في وقت من 
األوقات القوة الدافعة وراء حركة عدم 

االنحياز

يؤكد  االرتباط،  حول  المثار  الحديث  بكل  يتعلق  وفيما 
المراقبون المتمرسون مثل تونشي تاديتش )Tonči Tadić(؛ 
وهو سياسي محلي، ورئيس المنتدى المتوسطي للمنظمات 
غير الحكومية أنه ال يوجد تفكير طويل المدى حول وجود 
عبارة عن عالمة  و"المتوسطية"  "الجنوب"2  في  كرواتيا 
عامة محددة للهوية في الخطاب السياسي للبالد، وخصوًصا 
ذاك الخطاب المفضل للشراكات مع دول البلقان الموصومة 
"بالتخلف" و"العنف".3 كما تستفيد كرواتيا أيًضا من العالقات 
الودية ليوغسالفيا السابقة مع عدٍد من بلدان الشرق األوسط، 
التي كانت في وقت من األوقات القوة الدافعة وراء حركة 
إلى جميع هذه األسباب، من غير  بالنظر  االنحياز.4  عدم 
المحتمل أن تأخذ كرواتيا بزمام المبادرة السياسية فيما يتعلق 
لالتحاد  انضمامها  بمجرد  األورومتوسطية  بالسياسات 
قمم  في  كرواتيا  شاركت  لقد  الواقع،  وفي  األوروبي. 
الرئيس  2005. وعرض  منذ عام  أورومتوسطية مختلفة 
بين سوريا وإسرائيل عن طريق  التوسط  ميسيتش مؤخرا 
استضافة مؤتمر في مصيف تيتو في جزر بريوني.5 ومع 
ذلك، ما زالت تتجه أولوياتها الخارجية ‒ بال ريب ‒ نحو 
يوغسالفيا السابقة، وخصوًصا جيرانها، كالبوسنة وصربيا 
والجبل األسود. فهذه البلدان تحظى بروابط سياسية واقتصادية 
وبشرية متعددة مع كرواتيا. وفي المقابل، يبقى عامل البعد 
المكاني لألعضاء الجنوبيين في االتحاد من أجل المتوسط. 
وخالل زيارته لزغرب، أعلن الرئيس السوري بشار األسد 

أنه ال يوجد تعاون اقتصادي مع كرواتيا. 
الجبل األسود )مونتينيغرو(  وإذا توغلنا جنوًبا، وجدنا أن 
الدول  إحدى  تصبح  أن  أمل  على  سريعة  بخطى  تتقدم 

األعضاء في االتحاد األوروبي في وقت ما من العقد القادم. 
حيث تقدمت في كانون األول )ديسمبر( بأوراق ترشيحها، 
الطلب.  دراسة  على  حالًيا  األوروبية  المفوضية  وتعكف 
البلقان )620000  بمعايير  بلًدا صغيًرا حتى  وباعتبارها 
نسمة فقط(، ال يمكن أن يَُتوقع اضطالع الجبل األسود بدوٍر 
نشٍط في إطار االتحاد من أجل المتوسط. وهذا ال يعني أن 
لهذه  بالنسبة  أهمية  ذات  ليست  المتوسطية"  "المنطقة 
التي سعت لرسم صورة  السابقة،  اليوغسالفية  الجمهورية 
ما  إلى  ترقى  والترفيه،  للسياحة  جنة  بوصفها  لها  دولية 
تحظى به موناكو في هذا الصدد. كما أنها تسعى أيًضا إلى 
االشتراك في المحافل المتوسطية المختلفة ألسباب رمزية؛ 
من  التي  الميزات  إحدى  المتوسطي  التواصل  أن  حيث 
المحتمل أن تكون قد أدت إلى فصل الهوية التاريخية للجبل 

األسود عن صربيا6.

ال يمكن أن ُينَتظر من الجبل األسود 
االضطالع بدوٍر نشٍط في إطار االتحاد من 
أجل المتوسط. وهذا ال يعني أن "المنطقة 

المتوسطية" ليست ذات أهمية بالنسبة لهذه 
الجمهورية اليوغسالفية السابقة، التي سعت 
لرسم صورة دولية لها بوصفها جنة السياحة 

والترفيه

وال يزال التمييز بين المناطق الساحلية واألخرى الشمالية 
على  يصر  لفريق  معقاًل  تعتبر  فاألخيرة  ملحوًظا،  للبالد 
اعتبار سكان الجبل األسود جزًءا من األمة الصربية األكبر. 
إحدى الفوائد التي استفادتها السياسة المتوسطية من الجبل 
بين  فيما  السلمية  العالقات  تعزيز  في  األسود هي خبرتها 
هذا  ويشمل  لمتنوعة.  ا لدينية  وا لعرقية  ا لمجتمعات  ا
المسلمين/ البوسنيين السالفيين واأللبانيين، حوالي %9 من 
إجمالي عدد السكان، الذين صوتوا تصويًتا كاسًحا لصالح 
هويتهم  وينسبون   ،2006 عام  استفتاء  خالل  االستقالل 
قيّمة؛  الجبل األسود. وهذا قد يمثل ميزة  إلى دولة  عموًما 
فالهدف البعيد المدى لالتحاد من أجل المتوسط يكمن أيًضا 

في تجاوز الحواجز الثقافية. 

1 زار الرئيس المصري حسني مبارك كرواتيا في تشرين األول )أكتوبر( عام 2009، وجاءت الطاقة على رأس القضايا محل االهتمام. جريدة األهرام، العدد 968، 15-21 تشرين األول )أكتوبر( 

عام 2009.
.17 November 2009 ،Poslovni List ،]كرواتيا بدون استراتيجية لالتحاد من أجل المتوسط[ “Hrvatska bez strategiji o Uniji za Mediteran” 2 مقتبس من

 rAzsA, Maple and lindstroM, Nicole. “Balkan is Beautiful: Balkanism in the Political Discourse of Tudjman’s Croatia,” East European  3

.Politics & Societies, Vol. 18, No. 4, p. 628-650, 2004
 Bechev, Dimitar. “Distant Neighbours: The Mediterranean Policies of the Countries in South East Europe” in schäfer, Isabel and :انظر  4

.henry, Jean-Robert. Mediterranean Policies from Above and Below. Baden-Baden: Nomos, 2009
.Haaretz, 30 October 2009 5

 roBerts, Elisabeth; Realm of the Black Mountain: A History of Montenegro, Ithaca: انظر:  األسود،  الجبل  سكان  بهوية  المتعلقة  الخالفية  بالفكرة  يتعلق  فيما   6

 .Cornell University Press, 2007
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وعلى الرغم من أن ألبانيا قد تقدمت كذلك 
بطلب عضوية، إال أنها تتبوأ مركزًا أكثر تأخرًا 

في طابور انتظار الحصول على عضوية 
االتحاد األوروبي، ومع ذلك فهي مندمجة 

اندماًجا وثيًقا مع جنوب أوروبا فيما يتعلق 
التجارية والبشرية بالحركة 

وعلى الرغم من أن ألبانيا قد تقدمت كذلك بطلب عضوية، 
إال أنها تتبوأ مركًزا أكثر تأخرا في طابور انتظار الحصول 
مندمجة  فهي  ذلك  ومع  األوروبي،  االتحاد  على عضوية 
اندماًجا وثيًقا مع جنوب أوروبا فيما يتعلق بالحركة التجارية 
أهمية  واليونان  إيطاليا  تمثل  أللبانيا،  وبالنسبة  والبشرية. 
أكبر على نحو ال يقارن بمنقطة غرب البلقان، بما في ذلك 
التجارة  مقدونيا، من حيث  في  األلبانية  والجالية  كوسوفو 
البلدين  بالفعل في  األلباني  االقتصاد  واالستثمار. ويتوزع 
اليوم  أللبانيا  الخارجي  التوجه  وينطوي  ذكرهما.  السالف 
على إضفاء الطابع المتوسطي على البالد من أقصاها إلى 
المتعددة األطراف؛  الدبلوماسية  المشاركة في  أقصاها قبل 
وهو ما يعد اتجاًها مناقًضا تمام التناقض للحالة االنعزالية 
الشيوعي. ومن شأن هذه  الحكم  التي ُفرضت عليها تحت 
االتجاه أن يحدث صدى في التاريخ األلباني. وتجدر اإلشارة 
إلى أن البيروقراطيين والجنود من أصل ألباني مسلم قاموا 
مستوى  على  العثماني  الحكم  نفوذ  بسط  في  بارز  بدور 
األناضول والشرق األوسط وشمال أفريقيا، والحفاظ عليه. 
ويعد محمد علي، مؤسس مصر الحديثة، واحًدا من نماذج 
المتوسطية.  المنطقة  الذين شكلوا ماضي  لأللبانيين  عديدة 
وليس الغرض من هذه اإلشارة التقليل من أهمية اندماج هذا 
واشتراكه   ،2007 عام  في  المتوسطية  الشراكة  في  البلد 
أن  على  يدل  وهذا  المتوسط.7  أجل  من  االتحاد  في  اآلن 
ألبانيا ‒ كأي بلد آخر في جنوب شرق أوروبا ‒ أصبحت 

مصدًرا  وليس  المنطقة،  استقرار  في  جوهرًيا  مساهًما 
الجنوبية من أوروبا كما كانت  الحدود  لالضطرابات على 

في تسعينات القرن العشرين. 
تعتبر البوسنة والهرسك من أوجه عدة غريبة على التكتل 
البلقاني داخل نطاق االتحاد من أجل المتوسط. ومع احتدام 
الخالف حول مسألة الدولة ذاتها في الداخل، فمن الصعب 
سياستها  ناهيك عن  للبلد،  الخارجية  السياسة  الحديث عن 
انضمام  مسيرة  وتعاني  البعد.  في  الموغلة  المناطق  تجاه 
بسبب  التعطيل  من  حالًيا  األوروبي  االتحاد  إلى  البوسنة 
الالزمة  الدستورية  اإلصالحات  حول  المستمرة  األزمة 
من  ونزع صالحيات  المركزية،  الدولة  مؤسسات  لتدعيم 
صربسكا  جمهورية  وأبرزهما  لتأسيسيتين،  ا لهيئتين  ا
(Srpska(. ويشير توقف المحادثات حديًثا في بوتمير إلى 
منذ  التحديات  أنها أخطر  الكثيرون على  قد وصفها  أزمة 
نهاية الحرب في عام 1995. وقد أدى استبعاد البوسنة من 
مجموعة البلدان التي حصلت على ميزة السفر بدون تأشيرة 
تفاقم اإلحساس  إلى  الخاضعة التفاقية شينغن  المنطقة  إلى 
بالعزلة لديها داخل بلدان غرب البلقان وأوروبا. وال تعتبر 
يتكون  السياسي.  بدياًل لالرتباط  المتوسطية مجااًل  المنطقة 
ساحل البوسنة من قطاع صغير ُمحاط باألراضي اإلقليمية 
الكرواتية. وبعبارة أخرى، يقل االهتمام بالمصلحة الوظيفية 
مقارنًة  بشدة  البحرية  المجاالت  في  التعاون  من  العائدة 
بالوضع في البلدان الثالثة األخرى. ويعد غياب البوسنة من 
المال  لرأس  أمًرا غير مالئم نظرا  المتوسطية  المبادرات 
الرمزي لمدن مثل سرايفو، في مواقع التعايش بين األديان 
الشراكة  بها  أشادت  لتي  ا مثل  لمتعددة  ا واألعراق 
الذي خلفها.  المتوسط  األورومتوسطية، واالتحاد من أجل 
وفضاًل عن ذلك، كان التدخل الغربي في البوسنة، باإلضافة 
من  المسلمين  الضحايا  مساعدة  إلى  يهدف  كوسوفو،  إلى 
التطهير العرقي. وهكذا، تبعث البوسنة برسالة تذكير للبلدان 
أفريقيا أن دوافع  الشرق األوسط وشمال  والمجتمعات في 

أوروبا سليمة النية. 

 MontoBBio, Manuel, “Coming Home: Albania in the Barcelona Process: Union for the Mediterranean”, Med.2009 :7 للحصول على تحليل تفصيلي، انظر

.Mediterraean Yearbook, Barcelona: IEMed/CIDOB, p. 154-160



14
7

20
10

ي 
سط

تو
الم

ملة
شا

رة 
نظ

)Nicola de Santis( نيكوال دي سانتيس
 رئيس قسم 

بلدان الحوار المتوسطي ومبادرة إسطنبول للتعاون، إدارة 
بالناتو، بروكسل العامة  الدبلوماسية 

 )NATO( تحول حلف شمال األطلسي

تشرين  في  والحكومات  الدول  لرؤساء  لشبونة  قمة  تمثل 
للمصطلح  واعتمادها   ،2010 عام  في  )نوفمبر(  الثاني 
االستراتيجي الثالث الذي خضع للمراجعة من ِقبل الحلف، 
منذ نهاية الحرب الباردة، حدًثا هاًما في مسيرة تحول حلف 
المفهوم  تبني  المؤدية إلى  العملية  شمال األطلسي. ستُعتبر 
2010 العملية االستشارية  الناتو عام  االستراتيجي لحلف 
السياسات  وضع  نحو  شمولية  واألكثر  نطاًقا  األوسع 
للمنظمة. وهي عملية ال يقتصر من ُدعي إلي اإلسهام فيها 
المتوسطي،  الحوار  أيًضا  تشمل  بل  الناتو،  حلف  على 
ومبادرة تعاون إسطنبول، وبلدان مجلس الشراكة األوروبية 
منظمة  مالءمة  أن  الواضح  ومن   .)EAPC( األطلسية 
التغير  السريع  األمني  للمشهد  الناتو  أمنية مشتركة كحلف 
لحلف  األمني  المفهوم  تعريف  وسيجري  مستمرة،  عملية 
على  قادرة  المنظمة  أن  لضمان  دورًيا؛  تعريًفا  الناتو 

المستجدة. التحديات والتهديدات األمنية  مواجهة 
في  األعضاء  والحكومات  الدول  لرؤساء  قمة روما  وفي 
حلف الناتو في تشرين الثاني )نوفمبر( عام 1991، تمت 
مراجعة المفهوم االستراتيجي الجديد للحلف الذي كان يتسم 
األمن. وطرحت  تحقيق  نحو  التعاوني  والتوجه  بالشمولية 
القمة اقتراًحا على بلدان أوروبا الوسطى والشرقية، وروسيا 
وجميع دول االتحاد السوفيتي سابًقا، يهدف إلى بناء نظام 
أمني جديد باالشتراك مع البلدان األعضاء في حلف الناتو 
على أساس التعاون، بداًل من المواجهة في مجال السياسات 
على  الناتو  لحلف  االستراتيجي  المفهوم  ويستند  األمنية. 
الحوار والتعاون  ثالثة عناصر داعمة على نحو مشترك: 
والمحافظة على القدرات الدفاعية المشتركة؛ لمنع األزمات 

التي تؤثر على أمن أعضاء الحلف، أو إدارتها بنجاح. 

 1991 للحلف في عام  الجديد  المفهوم االستراتيجي  تبنّى 
نهًجا أوسع نطاًقا لتحقيق األمن، حيث كان من الضروري 
ذات  المخاطر  االعتبار  في  تأخذ  أن  األعضاء  للبلدان 
أسلحة  انتشار  عن  الناجمة  كالمخاطر  الشاملة،  الطبيعة 
واألعمال  الحيوية  الموارد  تدفق  وتعطيل  الشامل  الدمار 
نطاًقا  األوسع  النهج  هذا  وفي ظل  والتخريبية.  اإلرهابية 
السياسي والتعاون دوًرا  الحوار  لتحقيق األمن، سيضطلع 
إيالء  مع  العسكرية،  القوات  تخفيض  وسيجري  بارًزا. 
مع  التأقلم  على  وقدرتها  ومرونتها  بحركتها  أكبر  اهتمام 
مختلف األحداث الطارئة، وإعادة هيكلة القدرات العسكرية 

إلدارة األزمات والدفاع المشترك على حٍد سواء.
تسع  مرور  بعد  أخرى  مرة  االستراتيجي  المفهوم  روجع 
قمة  في  جديد  استراتيجي  مفهوم  اعتماد  وجرى  سنوات، 
واشنطن عام 1999، مع التأكيد على دور حلف الناتو في 
مواجهة  في  واالستقرار  األمن  وتعزيز  السالم،  حفظ 
المخاطر األمنية المعقدة، بما في ذلك االضطهاد والصراع 
السياسي  النظام  وانهيار  االقتصادية  واألزمات  العرقي 
وانتشار أسلحة الدمار الشامل. يعبر المفهوم االستراتيجي 
الناتو  لحلف  الثابتتين  والطبيعة  الغاية  عن   1999 لعام 
أوروبا  بين  لألطلسي  العابرة  للعالقة  تجسيًدا  باعتباره 
إليه،  المسندة  األساسية  األمنية  والمهام  الشمالية  وأمريكا 
ويعين  الجديدة  األمنية  للبيئة  المركزية  الميزات  ويحدد 
للحلف في سبيل  النطاق  الواسع  بالنهج  الخاصة  العناصر 
تحقيق األمن ويوفر اإلرشادات الالزمة لزيادة تأقلم قواته 

العسكرية.
الناتو  لحلف  المسندة  األساسية  األمنية  المهام  يوضح  كما 
لمعاهدة واشنطن وميثاق األمم  بها وفًقا  القيام  ينبغي  التي 
 4 للمادة  المتحدة، مثل: األمن والمشاورات السياسية وفًقا 
من معاهدة واشنطن والردع والدفاع طبًقا للمادتين 5 و6 
وإدارة األزمات بموجب المادتين 4 و7، والشراكة بتعزيز 
المتبادلة  والثقة  الشفافية  لدعم  والتعاون  السياسي  الحوار 

المشترك.  والعمل 
يؤكد المفهوم االستراتيجي لعام 1999 على أهمية الحوار 
ِقبل  باهتمام خاص من  الذي يعد مجااًل يحظى  المتوسطي 

األمن

االتصال والتعاون بين حلف شمال األطلسي والبلدان 
المتوسطية عبر الحوار المتوسطي
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الحلف. كما يشير إلى أن األمن في أوروبا مرتبٌط ارتباًطا 
تعتبر مبادرة  المتوسطية واستقرارها.  المنطقة  بأمن  وثيًقا 
النهج  يتجزأ من  الناتو جزًءا ال  المتوسطي لحلف  الحوار 
التعاوني لحلف الناتو في سبيل تحقيق األمن. وقد كان يُرى 
الشفافية  وتعزيز  الثقة  لبناء  إطار  لتوفير  سبيل  أنه  على 
األخرى  الدولية  للجهود  وكمعزز  المنطقة،  في  والتعاون 
ومعزز منها. ولذا، التزم الحلف بتطوير الجوانب السياسية 
للحوار تدريجًيا، بهدف تحقيق تعاون  والمدنية والعسكرية 
ِقبل  أكثر نشاًطا من  الشريكة، ومشاركة  البلدان  أوسع مع 

هذه البلدان.

شركاء جدد في مسيرة السالم

 ،1994 الثاني( عام  )كانون  يناير  في  بروكسل  قمة  في 
قرر رؤساء دول وحكومات بلدان حلف الناتو المضي قدًما 
برنامج  شراكة  إقامة  التعاوني عن طريق  األمن  بمفاهيم 
السالم الذي ساهم في إرساء ثقافة جديدة للتعاون من خالل 
المسلحة  للقوات  الديمقراطي  التحكم  هامة:  ميزات  ثالث 
الذي يعني خضوعها للزعماء السياسيين المدنيين المنتخبين 
يجب  التي  الدفاع  ميزانيات  وشفافية  ديمقراطًيا  انتخاًبا 
مناقشتها في المجالس النيابية والتشغيل المتبادل، بما يسمح 
لحلف الناتو والبلدان الشريكة مشاركة الجهود المبذولة في 

الداعمة للسالم.  إدارة األزمات والعمليات العسكرية 

تعتبر مبادرة الحوار المتوسطي لحلف الناتو 
جزًءا ال يتجزأ من النهج التعاوني لحلف الناتو 

في سبيل تحقيق األمن

ر فيها هذا المفهوم  وكانت الطريقة الفعلية األولى التي ُسخِّ
الجديد للشراكة في خدمة المجتمع الدولي في عام 1995 
من  بلًدا   16 الناتو  حلف  راية  تحت  انضوى  عندما 
األعضاء، وما يصل إلى 21 بلًدا من البلدان الشريكة من 
غير األعضاء في حلف الناتو الستعادة السالم في البوسنة. 
حيث باشرت هذه البلدان العمل تحت مظلة األمم المتحدة؛ 
باريس في كانون األول  المتفق عليها في  القرارات  لتنفيذ 
المعنية في هذا  ِقبل األطراف  1995 من  )ديسمبر( عام 
لالتفاقيات  الدولي ووفًقا  المجتمع  ِقبل  النزاع، وكذلك من 

المبرمة في دايتون. 
في عام  البلقان  منطقة  في  االندالع  إلنهاء صراع حديث 
األمم  بتكليف من  قواته  أخرى  الحلف مرة  نشر   ،1999
البلدان األعضاء  بلًدا من   16 لوائه  المتحدة، جامًعا تحت 
من حلف الناتو، و20 بلًدا من البلدان الشريكة غير التابعة 
لحلف الناتو كجزء من قوات KFOR )قوات حفظ السالم 
في كوسوفو(، وهي قوات مؤلفة لحفظ بيئة آمنة ومطمئنة 

وفي  العرقية.  أصولهم  عن  النظر  بغض  كافة  للمواطنين 
أفغانستان، ساهم 46 بلًدا من البلدان الشريكة التابعة لحلف 
 ISAF إيساف  له عن طريق عملية  التابعة  الناتو وغير 
األمم  من  بتكليف  انطلقت  التي  الدولية(  األمن  دعم  )قوة 
المتحدة؛ لمساعدة الحكومة األفغانية على تهيئة بيئة مستقرة 
تسود  أن  المستدامة  والتنمية  اإلعمار  إلعادة  يمكن  آمنة 
أيًضا في  الناتو  الغرض، يساعد حلف  فيها. ولتحقيق هذا 
وضع الهياكل الحكومية األفغانية الالزمة لحفظ األمن في 

شتى أنحاء البالد بدون تدخل القوات الدولية للمساعدة. 
شهد عصر ما بعد الحرب الباردة تحول حلف الناتو ليصبح 
توفير  بها  منوط  منظمة  اليوم:  عليه  الذي  الوضع  على 
التي  السالم  دعم  مهام  ساعدت  فقد  واالستقرار.  األمن 
أطلقها الحلف من منطقة البلقان إلى أفغانستان ‒ بتفويض 
الدولية األخرى  الجهات  المتحدة، وبالتنسيق مع  من األمم 
آمنة يمكن  بيئة  تهيئة  الفاعلة ‒ بل وال زالت تساعد على 
السياسي  الصعيد  على  اإلعمار  بإعادة  القيام  إطارها  في 
واالجتماعي واالقتصادي في مرحلة ما بعد انفراج األزمة؛ 
الذين  المسلمين  السكان  على  مباشرة  بفائدة  هذا  ويعود 
أيًضا األخذ في االعتبار  البلدان. وينبغي  تلك  يقطنون في 
أن عدًدا من البلدان المتوسطية قد شارك، وال يزال يشارك 
في نجاح هذه العمليات التي قادها حلف الناتو، أو ساهمت 

هذه البلدان في نجاحها بطريقة أو أخرى.

الحوار المتوسطي لحلف الناتو

في ديسمبر )كانون األول( من عام 1994، بعد مرور أحد 
عشر شهًرا على عقد قمة بروكسل التي أُطلقت فيها مبادرة 
خارجية  وزراء  قرر  السالم(،  أجل  من  )الشراكة   PfP
لمبادرة  ا إطالق  لناتو  ا حلف  في  األعضاء  لبلدان  ا
الذي  الخارجي  التأقلم  من  جزًءا  تعد  وهي  المتوسطية، 
ينتهجه حلف الناتو؛ لتوسيع نطاق النهج الجديد القائم على 
التعاون في سبيل تحقيق األمن، الذي بدأ العمل به في عام 
1991، ليشمل البلدان من غير األعضاء في حلف الناتو 
البلدان  خارجية  وزراء  وأعلن  المتوسطية.  المنطقة  في 
اتصال  قنوات  "لفتح  استعدادهم  الناتو  األعضاء في حلف 
مباشر بين الحلف والبلدان المتوسطية من غير األعضاء، 
االستقرار  تعزيز  في  اإلسهام  بغرض  حدة؛  على  كلٍّ 
جلسة  في  األطلسي  شمال  مجلس  وجهوا  حيث  اإلقليمي" 
استعراض  "مواصلة  إلى  الدائمون  األعضاء  حضرها 
في  والشروع  المتقرح  الحوار  تفاصيل  وتطوير  المواقف 
خرجت  وهكذا  المالئمة".  األولية  االتصال  قنوات  فتح 

مبادرة الحوار المتوسطي )MD( إلى النور. 
وإسرائيل  مصر  وهي  الخمسة:  البلدان  الناتو  حلف  دعا 
الحوار  في  للمشاركة  وتونس؛  والمغرب  وموريتانيا 
حلف  بين  أفضل  مشترك  تفاهم  تحقيق  بهدف  المتوسطي 
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لناتو  ا لحلف  لتابعة  ا غير  المتوسطية  لبلدان  وا لناتو  ا
البلدان  بين  فيما  الحلف  المغلوطة حول  المفاهيم  وتصحيح 
مستوى  على  وودية  جيدة  عالقات  وتعزيز  المشاركة 

المنطقة.
قرر الحلفاء أن يستند الحوار المتوسطي على نهٍج مرحلي. 
أن  إال  بلدان،  إلى خمس  الدعوة  ُوِجهت  األمر،  بادئ  في 
باب العضوية سيبقى مفتوًحا أمام البلدان األخرى لالختيار 
من بينها وفًقا لمبدأ اإلجماع الذي يحكم عملية صنع القرار 

داخل حلف الناتو. 
الحوار  مبادرة  إلى  الحًقا  األردن  انضمت  الواقع،  وفي 
 1995 عام  )نوفمبر(  الثاني  تشرين  في  المتوسطي 

والجزائر في كانون الثاني )يناير( عام 2000.

وفي تطور آخر لمبادرة الحوار المتوسطي في 
حزيران )يونيو( من عام 2002، وافق 

مجلس شمال األطلسي على إدراج تقوية 
أواصر العالقات بين حلف الناتو وبلدان 

الحوار المتوسطي وتعميقها على قمة 
أولويات الحلف

بدأ الحوار المتوسطي ‒ مثله مثل جميع عالقات الشراكة 
األخرى لحلف الناتو ‒ في شكل مبادرة ثنائية )حلف الناتو 
+ بلد من البلدان(، ومع مرور الوقت، تطور إلى ما يمكننا 
يتيح  حيث  األطراف.  متعددة  مبادرة  بأنه  اليوم  وصفه 
المشاورات السياسية المتعددة األطراف )حلف الناتو + 7 
أطراف(، كما يتيح أيًضا التعاون اإلقليمي بموجب معادلة 
قمة  في  تقررت  التي  األطراف،  من  الناتو + عدد  حلف 
أنه  هذا  ويعني   .2002 عام  المنعقدة  الناتو  لحلف  براغ 
مبادرة  إلى  المنضمة  البلدان  من  أكثر  أو  بلدين  بإمكان 
الحوار المتوسطي التحالف في مشروعات تعاونية معنية، 

قد جرى اقتراحها على حلف الناتو. 
1997، ثمة إجراءات للتعاون العملي بين حلف  منذ عام 
إطار  في  اتخاذها  المتوسطي جرى  الحوار  وبلدان  الناتو 
طريق  عن  الثقة  بناء  إلى  يهدف  سنوي،  عمل  برنامج 
التعاون في عدٍد من األنشطة: اإلعالم والصحافة والتخطيط 
والبيئة  والعلوم  الجوي  الفضاء  وإدارة  للطوارئ  المدني 
األزمات  وإدارة  الخفيفة  واألسلحة  الصغيرة  واألسلحة 
للطابع  ووفًقا  السنين،  مرور  ومع  العسكرية.  واألنشطة 
التقدمي الذي تتخذه مبادرة الحوار المتوسطي لحلف الناتو، 

قد زادت المبادرة قوًة على نحو تدريجي. 
دول  رؤساء  وافق   ،1999 لعام  واشنطن  قمة  وفي 
صدد  في  الناتو  حلف  في  األعضاء  البلدان  وحكومات 
التصديق على المراجعة الثانية للمفهوم االستراتيجي لحلف 
الركيزتين  تقوية  على  الباردة،  الحرب  نهاية  منذ  الناتو 

الحوار  وهما:  المتوسطي،  الحوار  عليهما  يقوم  اللتين 
العملي. السياسي والتعاون 

في حزيران  المتوسطي  الحوار  لمبادرة  آخر  تطور  وفي 
)يونيو( من عام 2002، وافق مجلس شمال األطلسي على 
وبلدان  الناتو  حلف  بين  العالقات  أواصر  تقوية  إدراج 
الحلف.  أولويات  قمة  على  وتعميقها  المتوسطي  الحوار 
من  سلسلة  على  أيًضا  األطلسي  شمال  مجلس  ووافق 
اإلجراءات التي تستهدف تعزيز مبادرة الحوار المتوسطي 
ذلك  في  بما  )سبتمبر(،  أيلول   11 أحداث  أعقاب  في 
المشاورات بين حلف الناتو وبلدان الحوار المتوسطي حول 
2002، في  )نوفمبر( عام  الثاني  اإلرهاب. وفي تشرين 
البلدان األعضاء  قمة براغ، قرر رؤساء دول وحكومات 
بتبني  المتوسطي  الحوار  مبادرة  تحديث  الناتو  حلف  في 

العملي. للتعاون  فعلًيا  مجاالت جديدة 
تقوم مبادرة الحوار المتوسطي على عدٍد من المبادئ: 

الحوار  في  الشركاء  يحصل  أن  يعنى  التمييز،  عدم   ▪
المتوسطي على الفرصة ذاتها ألنشطة التعاون والنقاش 

كما هو الحال مع حلف الناتو. 
وفًقا  مخصص،  نهج  باتخاذ  يسمح  الذاتي:  التمايز   ▪
الشريكة على  البلدان  بلد من  المعينة لكل  لالحتياجات 

حدة. 
الشمولية: ينبغي لجميع بلدان الحوار المتوسطي أن يروا   ▪
المبذول  التعاوني  الجهد  في  أصحاب مصلحة  أنفسهم 

ذاته. 
المتوسطي  الحوار  يعد  األطراف:  الثنائي  االرتباط   ▪
الناتو بموجبها  ثنائية األطراف" يسعى حلف  "شراكة 
إلى إسهام الشركاء في نجاح تلك المبادرة عن طريق 
عملية منتظمة من المشاورات، مع إيالء اهتمام خاص 

بالتعاون العملي. 
عدم اإلجبار: للشركاء في الحوار المتوسطي الحرية في   ▪
اختيار مسار التعاون ومداه؛ فحلف الناتو ال يرغب في 

فرض أي شيء عليهم. 
المبذولة من  الجهود  تعتبر  المشترك:  والدعم  اإلنجاز   ▪
مبادرة الحوار المتوسطي والمؤسسات الدولية األخرى 
لبعضها  وداعمة  مكملة  الواقع ‒  ‒ في  بالمنطقة 

البعض.

مع اقتراب عمر الشراكة المتوسطية من إتمام عشر سنوات، 
في  الناتو  حلف  وحكومات  بلدان  خارجية  وزراء  قرر 
اجتماعهم ببروكسل في كانون األول )ديسمبر( عام 2003 
البحث عن مزيٍد من التقدم، بعيًدا عن اإلجراءات التي تبناها 
الحلف في قمة براغ، وكلفوا مجلس شمال األطلسي بالنظر 
في وضع ما أطلقوا عليه "إطار عمل أكثر طموًحا وأوسع 
قمة  عقد  قبيل  وذلك  المتوسطي"،  الحوار  لمبادرة  نطاًقا 

إسطنبول في عام 2004. 
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الشراكة المتوسطية

في قمة إسطنبول في حزيران )يونيو( عام 2004، عرض 
مبادرة  الناتو تصعيد  بلدان حلف  رؤساء دول وحكومات 
لتصبح شراكة حقيقية ذات هداف عام  المتوسطي  الحوار 
يتمثل في اإلسهام في تحقيق األمن واالستقرار اإلقليميين، 
تطوير  طريق  عن  األخرى  الدولية  الجهود  واستكمال 
التعاون العملي؛ وهو الهدف الذي سيتحقق بتحقيق التشغيل 
المتبادل وتطوير اإلصالح الدفاعي والمشاركة في الحرب 
هذه  تحقيق  يمكن  أنه  إلى  أيًضا  وأشاروا  اإلرهاب.  على 
األهداف عن طريق تحسين األبعاد السياسية والعملية على 

حد سواء لمبادرة الحوار المتوسطي.
زيادة  المتوسطي  للحوار  السياسي  البعد  تحسين  شمل 
المشاورات على مستوى األعمال والسفارات بالنظام المتعدد 
والثنائي األطراف  7 أطراف(  الناتو +  األطراف )حلف 
االجتماعات  وتنظيم  واحد(  طرف   + لناتو  ا )حلف 
المخصصة على المستوى الوزاري، أو حتى على مستوى 
رؤساء الدول والحكومات. على سبيل المثال: ُعقدت ثالثة 
اجتماعات بين حلف الناتو ووزراء خارجية بلدان الحوار 
في  و2008  و2007   2004 أعوام  في  المتوسطي 
ووزراء  الناتو  حلف  بين  اجتماعان  ُعقد  كما  بروكسل، 
الدفاع لبلدان الحوار المتوسطي في عام 2006 بتاورمينا، 

وفي عام 2007 بأشبيلية. 

وأيًضا جرى عقد تسعة اجتماعات بين حلف الناتو، رؤساء 
الدفاع ببلدان الحوار المتوسطي منذ قمة إسطنبول في عام 
2004. باإلضافة إلى ذلك، في إطار تعزيز البعد السياسي، 
قام األمين العام السابق لحلف الناتو؛ جاب دي هوب شيفر 
(Jaap de Hoop Scheffer(، بزيارات رسمية إلى 
جميع البلدان المشاركة في مبادرة الحوار المتوسطي، أما 
أندرس فوغ راسموسن  الناتو؛  الحالي لحلف  العام  األمين 
فلم يقتصر دوره   ،)Anders Fogh Rasmussen)
على القيام بزيارات ثنائية رسمية إلى بلدان المنطقة، بل قد 
أكد أيًضا منذ اليوم األول له في هذا المنصب على أنه ينوي 
ضمن  المتوسطي  الحوار  مبادرة  تحسين  زيادة  وضع 
أميًنا عاًما  أثناء واليته  أولوياته  الثالثة على قمة  األهداف 

الناتو.  لحلف 
في قمة إسطنبول، قرر قادة حلف الناتو أيًضا تعزيز البعد 
العملي لمبادرة الحوار المتوسطي بدرجة كبيرة عن طريق 
المتبادل.  التشغيل  لتحقيق  العسكريين؛  بين  التعاون  تعزيز 
حددت النتائج الجوانب التالية لألولويات: المشاركة الفعالة 
قوات  قدرة  لتحسين  المحددة؛  العسكرية  التدريبات  في 
الحلف، وذلك  العمل مع قوات  المتوسطيين على  الشركاء 
لميثاق  الناتو وفًقا  التي يشنها حلف  العمليات  باإلسهام في 
األمم المتحدة، والتي يمكن أن تشمل عمليات التدخل السريع 
فيما ال يتوافق مع المادة 5، مثل: اإلغاثة في حالة الكوارث 

والمساعدات اإلنسانية وعمليات البحث واإلنقاذ ودعم السالم 
المثال ‒  سبيل  ‒ على  طريق  عن  اإلرهاب  ومحاربة 
البحري، كما هو  والتعاون  الفعالة  االستخبارية  المشاركة 
الحال إلطار العمل الخاص بعملية المسعى النشط، والمهمة 
البحرية للحلف لكشف النشاط اإلرهابي وردعه وإيقافه في 
للقوات  الديمقراطي  التحكم  وتعزيز  المتوسطية  المنطقة 
المسلحة وتيسير الشفافية في تخطيط الدفاع الوطني ووضع 
الميزانيات الدفاعية دعًما لإلصالح الدفاعي، واإلسهام في 
الدمار  أسلحة  تمثلها  التي  التهديدات  تجاه  الحلف  عمل 
في  التعاون  وتعزيز  تسليمها  ووسائل   )WMD( الشامل 
اإلمكانية  ذلك  في  بما  للطوارئ،  المدني  التخطيط  مجال 
مركز  من  المساعدة  لطلب  المتوسطيين  للشركاء  المتاحة 

التنسيق األوروبي األطلسي لمواجهة الكوارث. 
استخدام  إمكانية  العملي:  للبعد  اإلضافي  التطوير  تضمن 
شركاء  مع  واالتفاق  الناتو؛  لحلف  االستئمانية  الصناديق 
الحوار المتوسطي على خطط عمل تشمل مجموعة كبيرة 
من أنشطة عملية تعاونية فيما يتعلق بالقضايا ذات الصلة؛ 
وبرامج التعاون الفردي التي تسمح بالتمايز الذاتي واستخدام 
األنشطة واألدوات الحالية لمبادرة الشراكة من أجل السالم؛ 
بغية تحسين قدرة قوات الحلف والشركاء المتوسطيين على 
بقيادة  المستقبلية  العمليات  في  البعض  التعاون مع بعضها 
المالئمة  التدريبات  في  المشاركة  وتعزيز  الناتو،  حلف 
في  التعاون  وزيادة  السالم  أجل  من  الشراكة  لمبادرة 

العملية والبيئية. المجاالت 

في قمة إسطنبول، قرر قادة حلف الناتو 
تعزيز البعد العملي لمبادرة الحوار المتوسطي 

بدرجة كبيرة عن طريق تعزيز التعاون بين 
العسكريين؛ لتحقيق التشغيل المتبادل

الناتو وضع ترتيبات  أيًضا حلف  إلى جانب ذلك، عرض 
التعاون  وقسم  بروكسل  في  الحلف  بمقر  مالئمة  اتصال 
مونس  في  الناتو  لحلف  االستراتيجية  بالقيادة  العسكري 
(Mons(؛ بغرض تعزيز التعاون في األنشطة بين البلدان 

المعنية، وخصوًصا في المجال العسكري.
األنشطة  عدد  ارتفع   ،2004 عام  في  إسطنبول  قمة  منذ 
واألحداث لبرنامج العمل السنوي للحوار المتوسطي المقترح 
100 نشاط وحدث إلى ما يقرب  الناتو من  ِقبل حلف  من 
من 700 في عام 2010، في مجموعة كبيرة من مجاالت 
والتعليم  والتدريب  العسكري  التعليم  ذلك:  بما في  التعاون 
الدفاعي  الدفاعية واالستثمار  والسياسات واالستراتيجيات 
والتسليح  األزمات  وإدارة  للطوارئ  المدني  والتخطيط 
والبيئية  العلمية  والمشروعات  االستخباراتية  واألنشطة 

العامة. الدبلوماسية  واألنشطة 
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الناتو،  حلف  وضعها  التي  الفردية  التعاون  برامج  تثبت 
وراجعها مراجعة دورية بشكل ثنائي األطراف مع كل بلد 
من البلدان الشريكة في الحوار المتوسطي على حدة، أنها 
للمصالح  وفًقا  العملي  التعاون  لتهيئة  الفاعلية  بالغة  أداة 

واالحتياجات الخاصة بشركائنا في المنطقة المتوسطية. 

جهد دبلوماسي عام مشترك

منذ قمة إسطنبول، قد تعاون حلف الناتو مع البلدان الشريكة 
بالمنطقة  العام  للرأي  للتوضيح  المتوسطي  الحوار  في 
لتحقيق  الجديد  التعاوني  النهج  أن يصبح  كيفية  المتوسطية 
األمن المقترح من ِقبل حلف الناتو ذا فائدة مشتركة لحلف 

الناتو، وبلدان المنطقة.

العامة  الدبلوماسية  الناتو هذه  يعتبر حلف 
البلدان الشريكة  يتبناها مع  التي  المشتركة 
في الحوار المتوسطي "عملية تواصل ثنائية 

االتجاه"، يشترك خاللها حلف الناتو في 
حوار مع جماهيره المستهدفة؛ إلقامة 
عالقات تعاونية مع الجهات الفاعلة 

األساسية وتقويتها والحفاظ عليها بمرور 
الزمن

يعد الجهد الدبلوماسي العام المشترك المبذول من ِقبل حلف 
الناتو وبلدان الحوار المتوسطي عاماًل هاًما لبيان السياسات 
صحيح  فهم  توفير  مع  الناتو،  لحلف  الحالية  واألهداف 
بنائها  إلى  يُسعى  التي  الحقيقية  الشراكة  لألهداف ومغزى 
وواضعي  الرأي  لقادة  المتوسطي  الحوار  طريق  عن 
المنطقة  في  نطاًقا  األوسع  والجمهور  واإلعالم  السياسات 

المتوسطية.

بالمنطقة  األشخاص  له من  بأذهان عدد ال حصر  تترسخ 
منذ  الناتو  لحلف  الزمن  عليها  عفى  صورة  المتوسطية 
سنوات الحرب الباردة. لذا، فإنه من األهمية بمكان إبراز 
المنطقة؛ حلف  إلى شعوب  الناتو  لحلف  الجديدة  الصورة 
الناتو الذي قد ساعد شعب البوسنة ومقدونيا، والذي يمد يد 
العون في الوقت الحالي لشعب كوسوفو وأفغانستان؛ ليحيوا 
الخاص دون  بأمنهم  تمكينهم من االعتناء  أفضل مع  حياة 
الناتو ذاته الذي  االعتماد على مساعدة أجنبية؛ وهو حلف 
اإلغاثة  يقدم  أو  دارفور،  في  األفريقي  االتحاد  يساعد 
أو  فادحة،  إنسانية  لمواجهة كارثة  باكستان؛  اإلنسانية في 
يعمل على مواجهة التهديد المتنامي للقرصنة عبر البحار.

التي  المشتركة  العامة  الدبلوماسية  هذه  الناتو  حلف  يعتبر 
المتوسطي "عملية  الحوار  الشريكة في  البلدان  يتبناها مع 
تواصل ثنائية االتجاه"، يشترك خاللها حلف الناتو في حوار 
مع جماهيره المستهدفة؛ إلقامة عالقات تعاونية مع الجهات 
الزمن،  بمرور  عليها  والحفاظ  وتقويتها  األساسية  الفاعلة 
وذلك بتشكيل المفاهيم العامة في بلدان الحوار المتوسطي؛ 

لتعزيز الفهم والثقة المتبادلين على نحو أفضل.
إقامة  إلى  الناتو  لحلف  العامة  الدبلوماسية  أنشطة  تهدف 
حوار حقيقي مع قطاع عريض من المجموعات المستهدفة 
في بلدان الحوار المتوسطي، مع التركيز على المناظرات 
والمناقشات المباشرة، بداًل من التواصل األحادي الجانب.

باإلضافة  المنطقة،  في  الدولية  والندوات  المؤتمرات  تُعقد 
واألكاديميون  الرأي  قادة  بها  يقوم  التي  الزيارات  إلى 
والبرلمانيون وواضعو السياسات وممثلو اإلعالم من أجل 
بما يوضح  المتوسطي؛  الحوار  إلي شركائنا في  االستماع 
لهم أن مصالحهم وأفكارهم ذات أهمية لحلف الناتو؛ ومن 

ثم يبدي حلف الناتو استعداًدا إيجابًيا لتلقي إسهاماتهم.
في  المستهدفة  الجماهير  مع  االندماج  من  النمط  هذا  يعد 
الحوار  لنجاح  مهًما  شرًطا  المتوسطي  الحوار  بلدان 
الدبلوماسية  من  كلٍّ  على  النفع  فسيعود  ذاته؛  المتوسطي 
العامة والتعاون السياسي والعملي مع شركائنا في الحوار 

المتوسطي.
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األمن

الحماية المدنية: البعد الجديد لألمن المتوسطي

)Niklas Bremberg( نيكالس بريمبرغ
للدكتوراه  مرشح 

السياسية، جامعة ستوكهولم العلوم  قسم 

تُحد  لم  الباردة  الحرب  نهاية  يُثار جدٌل مؤداه أن  عادًة ما 
من تهديد نشوب الحروب في أوروبا بدرجة بالغة فحسب، 
بل ساعد ذلك على توسيع نطاق األجندة األمنية في الدول 
العابرة  المخاطر  بأن  األيام  هذه  إقراٌر  وَثمَّ  األوروبية. 
والجريمة  كاإلرهاب  العسكرية،  غير  والتهديدات  للحدود 
المنظمة وتغير المناخ واألوبئة تأتي ضمن التهديدات األمنية 
الرئيسية التي يواجهها المواطنون والمجتمعات في أوروبا، 
وغيرها من المناطق. وبناًء على ذلك، بدأ البساط ينسحب 
اإلقليمي(  )الدفاع  التقليدية  األمنية  السياسات  تحت  من 
بحماية  الخاصة  السياسات  أما   ،)Gärtner 2003)
المجتمعات المدنية، والوظائف االجتماعية في حالة الغزو 
العسكري الواسع النطاق )الدفاع المدني(، فيجري استبدالها 
على نحو متزايد بسياسات تهدف إلى توفير األمان واألمن 
لمواجهة الكوارث الطبيعية، والهجمات اإلرهابية )الحماية 

 .)Alexander 2002( )المدنية
يمكن أيًضا مالحظة الوجود الواقعي لهذا االتجاه في تنمية 
األوروبي.  االتحاد  المدنية في  الحماية  التعاون في مجال 
حماية  إلى  األوروبي  لالتحاد  المدنية  الحماية  وتهدف 
"األشخاص، وأيضا البيئة والممتلكات، بما في ذلك التراث 
عن  والناجمة  الطبيعية  الكوارث  وقوع  حالة  في  الثقافي 
أو  التقنية  والحوادث  اإلرهابية  البشري واألعمال  النشاط 
اإلشعاعية أو البيئية، التي تتضمن التلوث البحري الطارئ، 
 Bremberg & Britz( "وتقع داخل المجتمع أو خارجه
الحماية  أصبحت  قد  ذلك،  عن  وفضاًل   .)2009:298
يتصل  فيما  اإلقليمي  للتعاون  مضماًرا  أيًضا  المدنية 
تسعينات  منتصف  منذ  المتوسطية  األوروبية  بالعالقات 
القرن العشرين. ومن أحدث األمثلة على ذلك ما ُطرح في 
بباريس في تموز   )UfM( المتوسط قمة االتحاد من أجل 
)يوليو( 2008، حيث َتقرر أن تصبح الحماية المدنية أحد 
المشروعات المتعددة التي سينصب تركيز االتحاد من أجل 

البحر  بين دول حوض  التقريب  المتوسط عليها؛ من أجل 
المتوسط ومجتمعاته.

بدايات الحماية المدنية األورومتوسطية...

المدنية  الحماية  مجال  في  اإلقليمي  التعاون  فكرة  جاءت 
‒ في بادئ األمر ‒ على أنها مبادرًة لبناء الثقة وفًقا لهدف 
واالستقرار  السالم  تعزيز  في  المتمثل  برشلونة  إعالن 
الحماية  تحظى  وهكذا،  المتوسطية.  المنطقة  في  واألمن 
المدنية األورومتوسطية بمستويات عالية من الدعم السياسي. 
وفي اجتماع وزراء الخارجية األورومتوسطيون في لشبونة 
التعرض  قابلية  "زيادة  أن  الحضور  أدرك   ،2007 عام 
المنطقة  من  متعددة  بقاع  في  والبشرية  الطبيعية  للكوارث 
المتوسطية تؤكد على الحاجة إلى اتخاذ مزيٍد من إجراءات 
السالمة واألمن لصالح المواطنين"، كما أعلن رؤساء الدول 
والحكومات في قمة االتحاد من أجل المتوسط بباريس عام 
الجميع. وأن  المناخ ال تخفى على  تغير  "آثار  2008 أن 
الكوارث،  تلك  تجاه  بحساسية  تتسم  المتوسطية  المنطقة 
المنطق  فهم  العسير  من  وليس  لها."  التعرض  وبقابلية 
السياسي من دعم الحماية المدنية؛ فهي تتعامل مع القضايا 
لها  وليست  الطبيعية،  كالكوارث  حساسية،  األقل  األمنية 
عالقة مباشرة بالصراعات المتأزمة في المنطقة. ومع ذلك، 
للحماية  والعملي  التشغيلي  الجانب  أن  إلى  اإلشارة  ينبغي 
ثابت؛  المدنية األورومتوسطية قد زادت أهميته على نحو 
اإلقليمية  التوترات  حدة  تخفيف  على  يساعد  قد  مما  وهذا 

على المدى األبعد.  
وقد مّول االتحاد األوروبي بشكل أساسي التعاون في مجال 
المنطقة  في  اإلقليمي  المستوى  على  المدنية  الحماية 
المتوسطية، وقد أصبح واقًعا عن طريق برنامجين متتابعين 
وبوجه   .)EMP( األورومتوسطية  الشراكة  مظلة  تحت 
نجاحين، من  الشراكة األورومتوسطية  برنامجا  يعد  عام، 
حيث العدد الكبير من األنشطة المحققة والدول المشاركة. 
أُطلق البرنامج األول األورومتوسطي بهدف تعزيز التعاون 
القتراح  وفًقا   1998 عام  في  المدنية  الحماية  مجال  في 
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عليه  يُطلق  وكان  وإيطاليا.  مصر  به  تقدمت  مشترك 
لتخفيف  النموذجي إلنشاء نظام أورومتوسطي  "المشروع 
البشري،  النشاط  عن  والناجمة  الطبيعية  الكوارث  آثار 
هذا  وركز   ،)2004‒1998( وإدارتها"  منها  والوقاية 
وتبادل  واإلعالم  التدريب  على  رئيسًيا  تركيًزا  البرنامج 
المدنية. وقد  الحماية  التقنية في مجال  الخبراء والمساعدة 
لوحظ أنه "عن طريق الندوات والدورات التدريبية المتنوعة 
بين  االتصال  إمكانية  البرنامج  أتاح  الخبراء،  وتبادل 
 Courela ( كافة"  المشاركة  الدول  من  الممارسين 
2004:13(. وعالوًة على ذلك، مضى هذا البرنامج قدًما 
في ذروة التوتر في العالقات األورومتوسطية بفعل األحداث 
أو   ،2000 عام  الثانية  الفلسطينية  كاالنتفاضة  الجارية، 
الهجمات اإلرهابية على الواليات المتحدة في عام 2001 

)المرجع نفسه(. 
أورومتوسطي  انتقالي  "برنامج  التالي؛ وهو  البرنامج  أما 
والناجمة  الطبيعية  الكوارث  آثار  من  الوقاية  إلى   يهدف 
وإدارتها"  حدتها  من  والتخفيف  البشري  النشاط  عن 
وإعالم  المخاطر  من  الوقاية  فطرح   )2008‒2005)
الشديدة  الطوارئ  حالة  في  المساعدة  وتبادل  العام  الرأي 
(Bremberg وآخرون 2008(. وفي إطار هذا البرنامج 
تبادل  التدريبية وعمليات  الممارسات  العديد من  إنجاز  تم 
في  األعضاء  الدول  من  ممارسين  بمشاركة  للخبرات، 
حد  على  المتوسطية  الشراكة  وبلدان  األوروبي  االتحاد 
سواء. ويستنتج أحد تقارير التقييم للبرنامج االنتقالي أنه "قد 
الثقة  بناء  في  المتوسطين  المواطنين  بين  الترابط  استمر 
الحد من  التعاون في سبيل  تفاهم مشترك ألهمية  وتعزيز 

 .)Olding 2007:3( "المخاطر، ومواجهة الكوارث

...والخطوة التالية

الثالث  البرنامج  أُطلق   ،2009 عام  )مارس(  آزار   في 
"البرنامج  عليه  ويُطلق  األورومتوسطية.  المدنية  للحماية 
األورومتوسطي للوقاية من آثار الكوارث الطبيعية والناجمة 
 PPRD( "عن النشاط البشري واالستعداد لها ومواجهتها
South( )2009–2012(، ومن شأنه أن يساهم في الهدف 
المدنية  للحماية  ومستدام  فعال  نظام  لوضع  المدى  البعيد 
األورومتوسطية."وينبغي اإلشارة إلى أنه في الواقع ال فرق 
بين برنامج PPRD South، و"مشروع الحماية المدنية" 
في إطار االتحاد من أجل المتوسط. ومن المنتظر أن يعمل 
البرنامج على توفير معرفة متعمقة حول التعرض للمخاطر 
في المنطقة، وتعزيز آليات الوقاية الحالية على المستويات 
اإلقليمية والوطنية والمحلية، وتحسين القدرة على االستجابة 
اإلعالم  وفعال، وزيادة  نحو منسق ومؤثر  للكوارث على 
للمخاطر  بالتعرض  يتعلق  فيما  السكان  لدى  الوعي  ورفع 

والوقاية منها ومواجهتها. 

 4.4 يبلغ  تمويل  على   PPRD South برنامج  حصل 
للجوار  األوروبى  الجهاز  تقريًبا عن طريق  يورو  مليون 
والشراكة )ENPI(، وتقدر المفوضية األوروبية أن االتحاد 
األوروبي قد أنفق ما يصل إلى 15 مليون يورو على الحماية 
المدنية األورومتوسطية منذ عام 1998. ويخضع البرنامج 
للتوجيه من ِقبل اتحاد الدول األعضاء في االتحاد األوروبي 
والشركاء المتوسطيين برئاسة إيطاليا، وبتنسيق مشترك من 
المتحدة  األمم  وأمانة  وفرنسا  ومصر  الجزائر  جانب 
 .)UN/ISDR( الكوارث  من  للحد  الدولية  لالستراتيجية 
ِقبل ائتالف  النموذجي من  البرنامج  وبالمثل، جرى توجيه 
إيطالي مصر، أما البرنامج االنتقالي، فخضع للتوجيه من ِقبل 
جزائري  مصري  إيطالي  توجيه  )مع  فرنسي  ائتالف 

مشترك(. 

وفي عام 2004 ِعقب تفجيرات مدريد 
مباشرًة، تبنى المجلس األوروبي مادة 

التضامن، معلًنا عن أن الدول األعضاء في 
االتحاد األوروبي سوف "تتعاون بروح من 
المتاحة  الوسائل  التضامن"، وتعبئة جميع 

لمساعدة إحدى الدول األعضاء التي 
تعرضت لهجوم إرهابي، أو ُمنيت بكارثة 

طبيعية

في تشرين األول )أكتوبر( عام 2009، التقى مديرو العموم 
في  األعضاء  الدول  في  المدنية  للحماية  الوطنية  للهيئات 
المنطقة  وبلدان  دولة،   27 وعددها  األوروبي؛  االتحاد 
المتوسطية والبلقان الشريكة في االتحاد من أجل المتوسط؛ 
والهرسك  والبوسنة  والجزائر  )ألبانيا  دولة   14 وعددها 
وكرواتيا ومصر وإسرائيل واألردن ولبنان والجبل األسود 
والمغرب وفلسطين وسوريا وتونس وتركيا( في بروكسل، 
العمل  خطة  مناقشة  بغرض  التوجيهية  للجنة  اجتماع  في 
لبرنامج PPRD South واعتمادها. وعلى سبيل المثال، 
توجد ورش عمل تدريبية وزيارات دراسية وتدريب محاكاة 
كامل على الكوارث على المستوى اإلقليمي مدرجٌة في جدول 

األعمال بغية تنظيمها في إطار البرنامج.

وماذا عن البعد الخارجي للحماية المدنية لالتحاد 
األوروبي؟

لقد تطور التعاون في مجال الحماية المدنية فيما بين الدول 
مدار  تطوًرا سريًعا على  األوروبي  االتحاد  في  األعضاء 
العامين الماضيين، ومع سريان مفعول معاهدة لشبونة، ثمة 
اآلن مادة منبثقة من المعاهدة تختص بالحماية المدنية لالتحاد 
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الحماية  كانت  العشرين،  القرن  ثمانينات  وفي  األوروبي. 
المدنية تعتبر إحدى وسائل االتحاد األوروبي في دعم الدول 
الواسعة  والصناعية  البيئية  الحوادث  لمواجهة  األعضاء 
النطاق، ولكن مع ظهور تغير المناخ واإلرهاب العالمي، قد 
أصبح التعاون أكثر بروًزا على الصعيد السياسي. اُعتمدت 
آلية الحماية المدنية للمجموعة األوروبية في عام 2001؛ 
بعد وقوع الهجمات اإلرهابية على نيويورك بمدة وجيزة، 
وفي عام 2004 َعقب تفجيرات مدريد مباشرًة، تبنى المجلس 
األوروبي مادة التضامن، معلًنا عن أن الدول األعضاء في 
التضامن"،  من  بروح  "تتعاون  سوف  األوروبي  االتحاد 
وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لمساعدة إحدى الدول األعضاء 
التي تعرضت لهجوم إرهابي، أو ُمنيت بكارثة طبيعية. كما 
كشف "التسونامي" الذي ضرب جنوب شرق آسيا في أواخر 
تطوير  إلى  حاجة  في  األوروبي  االتحاد  أن   2004 عام 
وسائل لدعم مواطني االتحاد، وليس فقط السكان المحليين 

عندما تنزل الكوارث على بلدان أخرى. 

تتخذ الحماية المدنية األورومتوسطية طابًعا 
خارجًيا على نحو متزايد، بيد أنها تعد بعًدا 

شديَد الترابط للحماية المدنية لالتحاد 
األوروبي

تشارك جميع الدول السبع والعشرين األعضاء في االتحاد 
األوروبي و3 دول من غير األعضاء )أيسلندا وليشتنشتاين 
األوروبية،  المجموعة  آلية  في  كاملة  بعضوية  والنرويج( 
ويتوفر لها عدٌد من األدوات تحت تصرفها. وربما يعد مركز 
المراقبة واإلعالم )MIC( أهم أداة من بين هذه األدوات. 
حيث يمكن للدول األعضاء في االتحاد األوروبي ومن دونها 
واإلعالم.  المراقبة  مركز  عبر  المساعدة  الدول طلب  من 
وزيادًة على ذلك، تعد آلية المجموعة األوروبية وسيلة لالتحاد 
األوروبي من أجل التعاون مع البلدان غير األعضاء على 
أساس منتظم عن طريق إشراك الدول الشركاء في برامج 
آلية  في  المشاركة  بأن  علًما  والتدريب.  الخبرات  تبادل 
المجموعة األوروبية متاحة لجميع البلدان المرشحة لالنضمام 
الثالثة  للبلدان  يمكن  أنه  حين  في  األوروبي  االتحاد  إلى 
التعاون في األنشطة الخاضعة لهذه اآللية، حيثما  األخرى 
تسمح االتفاقيات المبرمة بينها وبين االتحاد األوروبي بذلك. 
فعلى سبيل المثال، تشارك كرواتيا وجمهورية مقدونيا وتركيا 
باعتبارها بلداًنا مرشحة لالنضمام إلى االتحاد األوروبي، وقد 
وقعت المفوضية األوروبية على اتفاقيات إدارية مع أستراليا 
إمكانية  أيًضا  المفوضية  اقترحت  كما  وأوكرانيا.  وروسيا 

توقيع اتفاًقا مماثاًل مع المغرب. 
سياق  في  األوروبية  المجموعة  آلية  تنشيط  جرى  قد 
أورومتوسطي عدة مرات منذ عام 2001. فمثاًل، اُستخدمت 

اآللية لتنسيق المساعدات المرسلة من ِقبل العديد من الدول 
األعضاء في االتحاد األوروبي إلى المغرب في أعقاب زلزال 
الحسيمة في عام 2004. وباإلضافة إلى ذلك، تلقى مركز 
السلطات  من  كلٍّ  من  للمساعدة  طلبات  واإلعالم  المراقبة 
القبرصية واللبنانية لمساعدتها على مواجهة األزمة اإلنسانية 
واألضرار البيئية التي خلفها الهجوم اإلسرائيلي على جنوب 
لبنان في عام 2006. وساهمت العديد من الدول األعضاء 
الحماية  عملية  عبر  والعدة  بالعتاد  األوروبي  االتحاد  في 
المدنية لالتحاد األوروبي. وأثناء اشتعال الحرائق المروعة 
في غابات اليونان في صيف عام 2007، أرسلت دول عديدة 
من أعضاء االتحاد األوروبي ومن خارجه )من بينها تركيا 
وإسرائيل( المساعدات. ومن األمثلة األخرى الزالزل التي 
ونشوب   ،)2009( وإيطاليا   )2003( الجزائر  ضربت 
 (2007( وإيطاليا   )2007( ألبانيا  في  الغابات  حرائق 
والبرتغال )2004( وإسبانيا )2006(، والفيضانات التي 
اجتاحت الجزائر )2006(. وقد ورد بالفعل ذكر أن الحماية 
أجل  من  لالتحاد  التعاون  مجاالت  أولويات  تعد  المدنية 
للحماية  الجغرافي  النطاق  أن  النظر  يُلفت  المتوسط. ومما 
المدنية األورومتوسطية قد اتسع ليشمع بلدان غرب البلقان. 
والجبل  وكرواتيا  والهرسك  والبوسنة  ألبانيا  اآلن  فتشارك 
األسود في برنامج PPRD South بالتعاون مع الشركاء 
 PPRD South المتوسطيين األساسيين. ويُخِضع برنامج
األورومتوسطية  الشراكة  إطار  في  المدنية  الحماية  أيًضا 
إخضاًعا تاًما إلطار عمل سياسة الجوار األوروبية من حيث 
الخاصة  العمل  خطط  جميع  وتتضمن  والبرامج.  التمويل 
بسياسة الجوار األوروبية فيما يتعلق بالشركاء المتوسطيين 
إشارات إلى الحاجة لتعزيز التعاون مع االتحاد األوروبي في 
مجال الحماية المدنية وإدارة األزمات. وعلى الرغم من أنه 
يتعلق  فيما  األوروبية  الجوار  لسياسة  توجد خطة عمل  ال 
في  نشاًطا  الشركاء  أكثر  البلد من  هذا  كان  فقد  بالجزائر، 

مجال الحماية المدنية األورومتوسطية. 

تشارك كرواتيا وجمهورية مقدونيا وتركيا 
إلى  بلداًنا مرشحة لالنضمام  باعتبارها 

االتحاد األوروبي، وقد وقعت المفوضية 
األوروبية على اتفاقيات إدارية مع أستراليا 

وروسيا وأوكرانيا. كما اقترحت المفوضية 
أيًضا إمكانية توقيع اتفاًقا مماثاًل مع المغرب

دور  تقوية  إلى  تسعى  المفوضية  بأنه  القول  الممكن  ومن 
االتحاد األوروبي في التعاون اإلقليمي بشأن الحماية المدنية، 
وذلك باللجوء إلى منطق وظيفي؛ من أجل التصدي للتهديدات 
غير العسكرية، والمخاطر العابرة للحدود التي يتعرض لها 
وما  أوروبا  في  المجتمعية  والوظائف  المدنيون،  السكان 
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جاورها. ال يتمتع االتحاد األوروبي بقدرات خاصة إلدارة 
األزمات والطوارئ )أي: ال توجد "قوة حماية مدنية تابعة 
لالتحاد األوروبي" دائمة(. بل عوًضا عن ذلك، يكمن الدور 
استخدام  تنسيق  على  القدرة  في  االتحاد  به  يضطلع  الذي 
قدرات الدول األعضاء ومواردها وتيسيره عندما تقع حادثة 
طارئة لعدٍد من الدول األعضاء، أو تتجاوز قدرات الدولة 
وتقترح  خارجه.  أو  األوروبي  االتحاد  داخل  المنكوبة 
المفوضية إنشاء "فضاء أورومتوسطي أوسع نطاًقا للحماية 
المدنية" على نحو تدريجي، بحيث يرتبط ارتباًطا وثيًقا بآلية 
إلى  لهذا االقتراح أن يستند  المجموعة األوروبية. وينبغي 
البرامج )كبرنامج  القائم، ويتألف في األساس من  التعاون 
PPRD South( والشبكات والمساعدة المتبادلة )بالتنسيق 
المبكر.  اإلنذار  وأنظمة  واإلعالم(  المراقبة  مركز  عبر 
الغاية، تتخذ الحماية المدنية األورومتوسطية  ولتحقيق هذه 
شديَد  بعًدا  تعد  أنها  بيد  متزايد،  نحو  على  خارجًيا  طابًعا 

الترابط للحماية المدنية لالتحاد األوروبي.

التحديات المستقبلية للحماية المدنية األورومتوسطية

منذ  األوروبي  االتحاد  مع  التعاون  تجارب  إلى  بالنظر 
المشترك  التدريب  برامج  تقوم  العشرين،  القرن  ثمانينات 
وتدريبات المحاكاة لممارسي الحماية المدنية بدور هام في 
تعزيز التفاهم المشترك حول الوقاية من الكوارث الطبيعية 
لها ومواجهتها.  البشري واالستعداد  النشاط  والناتجة عن 
جهود  تضافر  في  النجاح  مفتاح  يكمن  للمفوضية،  ووفًقا 
البحر  حوض  أنحاء  شتى  في  المدنية  الحماية  سلطات 
المتوسط، وتبادل الخبرات والممارسات المثلى بين الدول 
المتوسطيين.  والشركاء  األوروبي  االتحاد  في  األعضاء 
المدنية"،  للحماية  األورومتوسطي  "الفضاء  إطار  وفي 
إقليمًيا  مركًزا  تمثل  أن  األوروبية  الجماعة  آللية  يمكن 
تنسيق  حيث  من  المدنية  الحماية  مجال  في  للتعاون 
التدريبية  الدورات  للكوارث، وتيسير  الفورية  المساعدات 

التقني.  والدعم 

ومما ُيلفت النظر أن النطاق الجغرافي للحماية 
المدنية األورومتوسطية قد اتسع ليشمع بلدان 

غرب البلقان. فتشارك اآلن ألبانيا والبوسنة 
والهرسك وكرواتيا والجبل األسود في برنامج 

PPRD South بالتعاون مع الشركاء 
المتوسطيين األساسيين

لفضاء  "ا ظهور  تتعرض  مشكالت  ثمة  ذلك،  ومع 
أواًل؛ حل.  إلى  تحتاج  المدنية"  للحماية  األورومتوسطي 

فيه تحديد  يجب على االتحاد األوروبي والدول األعضاء 
األوروبية  الجماعة  آللية  ينبغي  الذي  الدور  ماهية 
الدول  مشاركة  وكيفية  أوروبا"،  "خارج  به  االضطالع 
المتوسطية من غير األعضاء في هذا الشأن. واآلن، يوجد 
في  المشاركة  إمكانية  أخرى  لبلدان  يتيح  قانوني  أساس 
البلدان ال  فتلك  بنظام مخصص؛  اآللية، ولكن يجري هذا 
تحظى بعضوية كاملة. اليوم، يشارك شركاء البلقان وتركيا 
من  جزًءا  باعتباره   PPRD South برنامج  في 
إلى  كرواتيا  تنضم  عندما  االنضمام.  قبل  ما  استراتيجية 
العضوية  أيًضا عضًوا كامل  االتحاد األوروبي، فستصبح 
في آلية المجموعة األوروبية. ومع ذلك، ال يعد هذا خياًرا 
مطروًحا في حالة المغرب ‒ مثاًل ‒ حتى هذا اليوم. ثانًيا؛ 
فيما  األوروبية  المجموعة  آلية  دور  توضيح  أيًضا  يلزم 
مجال  في  العاملة  األخرى  الدولية  بالمنظمات  يتعلق 
المساعدات اإلنسانية وإغاثة الكوارث، وعلى رأسها األمم 
المتحدة. وقد وردت اإلشارة إلى أنه عندما تحدث كوارث 
يمكن  ما  إطار  في  العمل  اآللية  على  يتعين  الخارج،  في 
متسقة  سياسة  توجد  ال  حيث  سياسًيا"؛  "فراًغا  تسميته 
المدنية في  الحماية  بعمليات  يتعلق  فيما  لالتحاد األوروبي 
البلدان األخرى. وقد يتغير الوضع إلى األفضل مع سريان 
مفعول معاهدة لشبونة، ومع التغييرات األخرى التي يجري 
الكوارث  بإدارة  المتعلقة  السياسات  على  إدخالها  بالفعل 
أمانة  فيه  تشترك  ما  يعد  ثم،  ومن  األوروبي.   باالتحاد 
الكوارث  من  للحد  الدولية  لالستراتيجية  المتحدة   األمم 
UN/ISDR من توجيه لبرنامج PPRD South خطوًة 

في االتجاه الصحيح.
تختلف طرق  األرجح،  على  األخطر  المشكلة  وهي  ثالًثا؛ 
تنظيم إدارة الحماية المدنية ومواجهة الكوارث في الشركاء 
لديهما  والجزائر  فالمغرب  ملحوًظا.  اختالًفا  المتوسطيين 
الداخلية، في  تابعة لوزارات  المدنية  للحماية  إدارات جيدة 
حين أن الحماية المدنية في األردن تتبع وزارة البيئة، وال 
يتوفر لها من الموارد إال النذر اليسير. ولكي أكون منصًفا، 
الدول  بين  فيما  بيًّنا  اختالًفا  المدنية  اإلدارة  تنظيم  يختلف 
هذا  تسبب  وقد  أيًضا،  األوروبي  االتحاد  في  األعضاء 
االختالف أحياًنا في عرقلة تطوير الحماية المدنية لالتحاد 
األوروبي )Bremberg & Britz 2009( تعتمد الحماية 
على  كبيًرا  اعتماًدا  األوروبية  الشراكة  إطار  في  المدنية 
االتصاالت الشخصية فيما بين المشاركين. وفي الحقيقة، قد 
األشخاص  يتواصل  حيث  قيمتها  االتصاالت  هذه  أثبتت 
وقوع  عند  سريع  نحو  على  البعض  بعضهم  مع  المعنيون 
أنها قد تمثل أيًضا عائًقا أمام إضفاء الطابع  الكوارث، إال 
المؤسسي على التعاون بدرجة أكبر. وقد أُنشئت شبكة من 
البلدان  في  األوروبية  المجموعة  آللية  االتصال  نقاط 
المتوسطية الشريكة، ولكنها قد تنطوي على احتمال فرض 
نظام اتصال على الهياكل الداخلية الموجودة بدون إدماجها، 
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أو االستناد بالفعل إلى ما وصلت إليه. ويتعين أيًضا األخذ 
في االعتبار أنه قد تعوق هياكل الحماية المدنية التي غالًبا ما 
تكون هرمية، والدور الذي تضطلع به القوات المسلحة في 
تلك  عمل  سالسة  الشريكة  المتوسطية  البلدان  من  العديد 
المدنية  الحماية  لممارسي  دائًما  يُسمح  ال  حيث  الشبكات؛ 
به  المسموح  ذاته  الحد  إلى  لهم  يتراءى  حسبما  بالعمل 
األوروبي.  االتحاد  في  األعضاء  الدول  في  لنظائرهم 
المدنية  المدني إلى الحماية  الدفاع  التحول من  وباختصار، 
غير واضح المعالم في العديد من بلدان شمال أفريقيا والشرق 
األوسط كما هو الحال في معظم الدول األوروبية في عصر 

ما بعد الحرب الباردة ألسباب معروفة. 

يحمل تعزيز التعاون اإلقليمي في مجال 
الحماية المدنية وعًدا بمعالجة بعض أشد 

التحديات األمنية فيما بعد الحرب الباردة إلحاًحا 
التي تواجه الدول والمجتمعات في هذه المنطقة 

المعرضة للصراعات والموعودة بالكوارث

مجال  في  اإلقليمي  التعاون  تعزيز  يحمل  الختام،  وفي 
التحديات األمنية  المدنية وعًدا بمعالجة بعض أشد  الحماية 
الدول  تواجه  التي  إلحاًحا  الباردة  الحرب  بعد  فيما 
للصراعات  المعرضة  المنطقة  هذه  في  والمجتمعات 
والموعودة بالكوارث. وبال شك، يضطلع االتحاد األوروبي 
المدنية األورومتوسطية. ومع  الحماية  بدور هام في دعم 
األهداف  تصبح  أن  قبل  طوياًل  الطريق  يزال  ال  ذلك، 
مؤسسي  طابع  ذا  مستداًما  سياسًيا  عماًل  المعلنة  السياسية 

لصالح شعوب المنطقة المتوسطية. 
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األمن

 )UNIFIL( تجربة قوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان
في عام 2009

)Timur Goksel( تيمور غوكسل
المحاضر في إدارة الصراعات 
بالجامعة األمريكية في بيروت 

المتحدث الرسمي والمستشار السابق لقوة األمم المتحدة 
لبنان المؤقتة في 

نظًرا لما يحظى به من اهتمام دولي، وطبيعة ذات حساسية 
المتأزم  الفلسطيني  اإلسرائيلي  الصراع  يزال  ال  مفرطة، 
القضية األساسية التي تعمل على زعزعة استقرار المنطقة 
الصراعات  على  بظاللها  وتلقي  الشرقية،  المتوسطية 
األخرى القائمة التي قد تمثل خطًرا. ومن هذه الصراعات 
ألعنف  ساحًة  كانت  التي  اللبنانية  اإلسرائيلية  الجبهة 

مواجهات في الشرق األوسط في عام 2006.
وعلى الرغم من بالغة الخطاب الحربي للطرفين، الذي يبدو 
أنه موجًها في األساس إلى الجماهير بالداخل، قد أصبحت 
الجبهة المتوسطية الشرقية هادئة نسبًيا منذ ذلك الحين، بفضل 
جهود إدارة الصراع لألمم المتحدة التي تعمل عن طريق قوة 
التي  المنطقة،  حفظ السالم الطويل األجل الخاصة بها في 
 ،)UNIFIL( يُطلق عليها قوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان
والتي تلقت تعزيًزا قوًيا من أوروبا في أعقاب الحرب بين 
2006. وال شك أن احتمال  حزب هللا وإسرائيل في عام 
اندالع مواجهات أشد عنًفا قد تفضي إلى زعزعة االستقرار 
في المنطقة المتوسطية الشرقية والتأثير على أوروبا، قد أدى 
إلى بذل جهود غير مسبوقة من ِقبل البلدان المتوسطية في 
المقام األول؛ لإلسهام في إدارة الصراع. ولدى إسبانيا التي 
تقود اآلن قوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان وحدة كبيرة من 
الجنود المشاة، وتسهم من حين آلخر في فرقة العمل البحرية 
التابعة لألمم المتحدة. كما تسهم إيطاليا حالًيا بمشاركة كبيرة 
البحرية، وقد كان  بالجنود المشاة، باإلضافة إلى الوحدات 
إليطاليا جناح صغير من المروحيات يتبع قوة األمم المتحدة 
المؤقتة في لبنان لسنوات عديدة. أما فرنسا، فقد ساهمت بقوة 
تركيا  وتشارك  بحرية.  بوحدات  وأحياًنا  ضخمة،  مشاة 

واليونان أيضا في القوة البحرية.
االهتمام  منح  قد  تأثير،  من  الفعلي  لوجودها  ما  وبقدر 
والزيارات  المتوسطية،  البلدان  هذه  تبديه  الذي  السياسي 

والمسؤولين،  الساسة  كبار  ِقبل  من  للجنود  المتكررة 
األمم  قوة  منح  هذا  كل  الصراع،  بأطراف  واتصاالتهم 
تمتعت  مما  أكثر  فعالية سياسية  لبنان  في  المؤقتة  المتحدة 
المشاركة  دامت  1978. وما  في عام  بدء عملها  منذ  به 
أن  بعيد  حد  إلى  المرجح  غير  فمن  مستمرة،  األوروبية 
نزاع  فتيل  إشعال  في  األطراف  من  طرف  أي  يشرع 
خطير، سرعان ما يتّصعد إلى حرب إقليمية. وبالرغم من 
ذلك، يعني استمرار وجود العديد من القضايا دون حل أن 
لم  2006 ال يزال هًشا، وأنه  القتال في عام  اتفاق وقف 
تُتخذ أي خطوات هامة في سبيل تحقيق وقف دائم إلطالق 
بين  للتواصل  الوحيد  والسبيل  ولبنان.  إسرائيل  بين  النار 
المتحدة  األمم  قوة  لقائد  الثالثية  االجتماعات  هي  البلدين 
اللبنانية  المسلحة  القوات  لبنان مع كبار ممثلي  المؤقتة في 
(LAF(، وقوات الدفاع اإلسرائيلية )IDF(، حيث يجري 
باإلضافة  األمنية والتشغيلية،  القضايا  أهم  استعراض  فيها 
في  لبنان  في  المؤقتة  المتحدة  األمم  قوة  تحقيق   إلى 
لهذه  اإليجابية  الخبرة  تثمر  وقد  الخطيرة.   الحوادث 
الهدنة المشتركة  اتفاًقا يسير على خطى لجنة  االجتماعات 
اآلن.  لها  وجود  ال  أصبحت  التي  اإلسرائيلية ‒ اللبنانية 
إحدى  والتواصل  االتصال  على  القائم  العمل  هذا  ويعد 
قوة  قد وفرتها  التي  المعلن عنها  األساسية غير  الخدمات 
األمم المتحدة المؤقتة في لبنان منذ لحظة إنشائها؛ بغرض 
الصراع، وإحباط تصعيده. ويوجد مثال حي  تخفيف حدة 
إسرائيل  أطلقت  عندما   ،2009 عام  في  ذلك حدث  على 
تدريًبا على الجبهة الداخلية، حظي بدعاية واسعة النطاق، 
وتقارير مبالغ فيها لدرجة أن أطراف معينة في لبنان رأت 
فيه تمهيًدا لعملية عسكرية ضد بالدهم. وأجرت قوة األمم 
قوات  مع  كثب  عن  اتصاالت  لبنان  في  المؤقتة  المتحدة 
أن ما حدث هو في األساس  الدفاع اإلسرائيلية، وتفهمت 
تدريب ذو برنامج طويل على الدفاع المدني، وتمكنت من 
من  العديد  في  حدث  وكما  لبنان.  في  الفهم  سوء  إزالة 
الوقائع السابقة منذ عام 1978، ساعدت ترتيبات االتصال 
مع  لبنان  في  المؤقتة  المتحدة  األمم  قوة  بها  قامت  التي 
إلى  الذي قد يؤدي  الفهم  المعنية على منع سوء  األطراف 

التوتر. تصعيد حالة 
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لبنان حوالي  في  المؤقتة  المتحدة  األمم  قوة  واليوم، تضم 
القوة  إجمالي  من  الرتب  جميع  من  جندي   12500
جرى  وقد  جندي.   15000 تبلغ  والتي  بها،  المصرحة 
في  ظلت  التي  البولندية،  اللوجستي  الدعم  فرق  استبدال 
الدنمارك.  لوجستي من  بشركة دعم  لمدة طويلة،  الخدمة 
العمل  فرقة  قيادة  إيطاليا  سلمت  )أغسطس(،  آب  وفي 

ألمانيا.  إلى  البحرية 
ويُثار نقٌد من حين إلى آخر فيما يتعلق بالتساؤل: هل ينبغي 
هذا  على  تبقى  أن  لبنان  في  المؤقتة  المتحدة  األمم  لقوة 
فالقوة ال تشرع في عمليات  الفعالية؟  العالي من  المستوى 
أمنية من تلقاء نفسها، بل تقصر أنشطتها على دعم القوات 
المسلحة اللبنانية التي تنشر 5000 جندي تقريًبا في جنوب 
لبنان. وعلى الرغم من شرعية إثارة هذه التساؤالت نظًرا 
للتكاليف الباهظة، والحاجة إلى قوات حفظ السالم في بقاع 
أخرى ملتهبة حول العالم، إال أنها تتجاهل ما قد تحقق من 
المرة األولى  المتقلبة. وهذه هي  الجبهة  إنجازات في هذه 
في  الحجم  بهذا  اللبناني  الجيش  من  قوة  فيها  تُنشر  التي 
جنوب لبنان منذ أوائل سبعينات القرن العشرين. فقد كانت 
تمثل  كانت  حيث  اللبنانية؛  الدولة  سيطرة  خارج  المنطقة 
نية  للبنا ا لمسلحة  ا لمجموعة  ا بين  عنيف  قتال  ساحة 
والفلسطينية من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، باإلضافة 
إلى الصراعات الداخلية بين الفصائل اللبنانية والفلسطينية 
المختلفة. ومع أن القوات المسلحة اللبنانية ال تزال ضعيفة، 
قوة  إلى  والعدة، وتحولت حديًثا  والتدريب  العتاد  ينقصها 
لمجاراة  الداخلي؛  األمن  بمهام  مثقلة  أنها  إال  تطوعية، 
المليشيات المدججة بالسالح الموجودة في معظم بقاع البالد 
األمم  قوة  وجود  عن  غنى  ال  وبهذا،  األول.  المقام  في 
للقوات  المحدود  غير  ودعمها  لبنان  في  المؤقتة  المتحدة 
األمني  النفوذ  تعزيز  زيادة  أجل  من  اللبنانية  المسلحة 

للدولة.
شهد جنوب لبنان زيادة ملحوظة في حدة التوتر في بداية 
عام 2009 مع اندالع أزمة غزة. وعلى الرغم من وجود 
ما يقرب من 300000 الجئ فلسطيني في لبنان، وحشد 
من الفصائل الفلسطينية المسلحة، تم تحاشي التصعيد على 
القوات  ِقبل  من  مبذولة  ضخمة  بجهود  اللبنانية  الجبهة 
لبنان.  في  المؤقتة  المتحدة  األمم  وقوة  اللبنانية،  المسلحة 
وفي الربع األول من عام 2009، أُطلقت صواريخ ثالث 
النار  إطالق  من  ات  بزخَّ مرة  كل  في  لبنان،  من  مرات 
في  تسبب  مما  مرات؛  ثالث  إلى  مرتين  بمعدل  الجماعي 
إصابات طفيفة ألربعة مدنيين في إسرائيل. ومن جانبها، 
عثرت القوات المسلحة اللبنانية وقوة األمم المتحدة المؤقتة 
وقامت  لإلطالق،  ُمعدة  أخرى  صواريخ  على  لبنان  في 
الدفاع اإلسرائيلية، فردت في كل  قوات  أما  فتيلها.  بنزع 
مرة من تلك المرات بهجمات مدفعية قصيرة المدى صوب 
مصدر إطالق الصواريخ، ولم يسفر ذلك عن خسائر في 

مجموعة  أي  تعلن  لم  أنه  ومع  الممتلكات.  أو  األرواح 
أنه  الهجمات الصاروخية، إال  مسؤوليتها عن أيٍّ من هذه 
الهجمات،  بتلك  قامت  فصائل صغيرة  أن  قوي  اعتقاد  َثمَّ 
بما في ذلك على األرجح جماعات جهادية، إلبراز دعمها 
كان  الوحيد  واالستثناء  المحتلة.  فلسطين  في  إلخوانها 
إطالق صاروخين بعيدي المدى من طراز "كاتوشيا" من 
هذا  شن  وقبل  جنوب صور.  القليلة،  لبلدة  مجاور  مكان 
المأهولة  المناطق  من  صواريخ  أي  تُطلق  لم  الهجوم، 
بالسكان، ولم يصل أيٌّ منها إلى مدينة نهاريا التي تقع في 
شمال إسرائيل. وكانت هذه هي المرة األولى التي تنطوي 
أو  لبناني  تواطؤ محلي؛ حيث ال يوجد فصيل  على شبهة 
فلسطيني يجرؤ على استعداء قوات الدفاع اإلسرائيلية على 
 12 القوات اإلسرائيلية في صورة  لبنانية. وجاء رد  بلدة 
يتسبب هذا في  لم  المدفعية، ولكن  نيران  ة من إطالق  زخَّ

أية خسائر لبنانية في األرواح.
ومع ذلك، ال يعني الهدوء النسبي الذي ساد جنوب لبنان، 
التي طال  للدولة  المتزايدان بصفة يومية  والسيادة والنفوذ 
غيابها أن الدولة أو قواتها المسلحة مسؤولة مسؤولية كاملة 
عن مثل هذه الهجمات. وأحياًنا ما يؤثر هذا الوضع أيًضا 
وقد  لبنان.  في  المؤقتة  المتحدة  األمم  قوة  عمليات  على 
في  أعضاء  فيها  أعاق  التي  الحاالت  من  العديد  وجدت 
الوالء  شديدي  المحليين  السكان  من  أفراد  أو  حزب هللا، 
المسلحة  القوات  تجريها  التي  التحقيقات  سير  للحزب 
لبنان في حوادث  المؤقتة في  المتحدة  األمم  اللبنانية وقوة 

أمنية.

ال يعني الهدوء النسبي الذي ساد جنوب 
المتزايدان بصفة  لبنان، والسيادة والنفوذ 

يومية للدولة التي طال غيابها أن الدولة أو 
قواتها المسلحة مسؤولة مسؤولية كاملة عن 

مثل هذه الهجمات

بها قوات  تقوم  التي  الحوادث واالنتهاكات  وبالمثل تستمر 
الجوي  للمجال  يومية  انتهاكات  فثمة  اإلسرائيلية؛  الدفاع 
طيار  بدون  والطائرات  الطيران  سالح  ِقبل  من  اللبناني 
األمم  لقوة  المستمرة  االحتجاجات  بالرغم من  اإلسرائيلية 
)أكتوبر(،  األول  تشرين  ففي  لبنان.  في  المؤقتة  المتحدة 
تحت  آلي  استشعار  نظام  اُكتشف  بلدة حوال،  من  بالقرب 
األرض تابع لقوات الدفاع اإلسرائيلية للتجسس على نظام 
الدفاع  قوات  احتلت  وقد  هللا.  لحزب  تابع  اتصاالت 
اإلسرائيلية )IDF( الجزء الشمالي من بلدة الغجر منذ عام 
2006 في تحٍد مخجل غير مبرر لقرار مجلس األمن رقم 
قوة  قدمت   ،2008 عام  )يونيو(  وفي حزيران   .1701
انسحاب  لتسهيل  اقتراًحا  لبنان  في  المؤقتة  المتحدة  األمم 
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جنود قوات الدفاع اإلسرائيلية من األراضي اللبنانية ببلدة 
ئيلية  واإلسرا للبنانية  ا الحكومتين  كال  وأبدت  الغجر. 
المؤقتة في  المتحدة  األمم  قوة  اقتراح  لمناقشة  استعدادهما 
حفظ  لقوات  خطًرا  وربما  ملًحا  ترتيًبا  كان  الذي  لبنان، 
المتحدة. ومع ذلك، ال تكف إسرائيل  التابعة لألمم  السالم 
من ذلك الحين عن المماطلة في االستجابة لهذا االقتراح، 
على الرغم من الضغط الشديد الذي تمارسه األمم المتحدة 
أن  الواضح  ومن  الدولية؛  الضغوط  من  وغيره  عليها، 
سياسية  اعتبارات  إلى  يرجع  المماطلة  هذه  في  السبب 
داخلية. وكانت النتيجة ضربة موجعة لمصداقية قوة األمم 
التأخر  ينجم عن مزيٍد من  فقد  لبنان.  في  المؤقتة  المتحدة 

في االنسحاب اإلسرائيلي عواقب وخيمة.

في غياب أي محاولة مجدية في سبيل 
تحقيق وقف دائم إلطالق النار وحل الصراع، 

يتمثل الدور الرئيسي لقوة األمم المتحدة 
المؤقتة في لبنان حالًيا في الحفاظ على 
الوضع القائم، ودعم لبنان على نحو دائم

وقوة  اللبنانية  المسلحة  القوات  2009، واصلت  عام  في 
المنظمات  من  والعديد  لبنان  في  المؤقتة  المتحدة  األمم 
والذخائر  األلغام،  إزالة  في  األساسية  األعمال  الدولية 
عام  حرب  في  بكثافة  إسرائيل  أطلقتها  التي  العنقودية 
لنقص  نظًرا  ببطء؛  العمل  هذا  يجرى  كان  وإن   ،2006
1000 موقع  أكثر من  تحديد  التمويل. حتى اآلن، جرى 
تعرض للهجوم بالقنابل العنقودية؛ مما أدى إلى تلوث أكثر 
48 مليون متر مربع. كما جرى تحديد ما يقرب من  من 
مواقع 160000 ذخيرة عنقودية، وإزالتها، ويتبقى قرابة 

12 مليون متر مربع في انتظار اإلزالة.
َعِقب بضع حوادث من اختراق غير مقصود للخط األزرق، 
في  الخط  بموقع  واعين  غير  ورعاة  مزارعين  ِقبل  من 

لبنان  في  المؤقتة  المتحدة  األمم  قوة  اضطلعت  األساس، 
بوضع عالمات مميزة للخط، وهي مهمة أُهملت بشكل ال 
يُصدق في عام 2000 عندما تم االتفاق على ترسيم الخط 
المهمة ذات  المشروعات األخرى  الدولتين. ومن  ِقبل  من 
بمد طريق مواٍز  اللبنانية  المسلحة  القوات  قيام  الصلة هو 
للخط األزرق بدعم هندسي من قوة األمم المتحدة المؤقتة 
في لبنان. وسيوفر اكتمال هذا الطريق القدرة على الوصول 
وقوة  اللبنانية  المسلحة  للقوات  أسهل  نحو  على  والتدخل 
الخط  امتداد  على  لبنان  في  لمؤقتة  ا لمتحدة  ا األمم 

األخضر.
 .)MTF( للعيان ما تقوم به فرقة العمل البحرية باٍد  غير 
العمل  فرقة  استقبلت  قد  )أكتوبر(،  األول  تشرين  منذ 
البحرية ما يربو عن 28000 سفينة، وتولت تفتيشها. ومع 
أن العمل يسير بمعدل بطيء؛ من سبعة إلى ثمانية مراكب، 
 400 يزيد عن  ما  فتشت  قد  البحرية  العمل  فرقة  أن  إال 
ويعاني  اللبنانية.  البحرية  مع  بالتنسيق  فيها  مشتبه  سفينة 
من  القريبة  السفن  فحص  أثناء  اللبناني،  البحري  السالح 
البحرية، من نقص  العمل  اللبنانية بدعم من فرقة  الموانئ 

المالئمة. البحرية  الوحدات  في 
تحقيق وقف  ذات مغزى في سبيل  أي محاولة  في غياب 
الرئيسي  الدور  يتمثل  الصراع،  النار وحل  دائم إلطالق 
لقوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان حالًيا في الحفاظ على 
الوضع الراهن، ودعم لبنان على نحو دائم. ويتعين إيجاد 
السبل والوسائل دون اإلخالل بالمعادالت السياسية الحساسة 
المسلحة  والقوات  اللبنانية  الدولة  تضطلع  كي  لبنان؛  في 
اللبنانية بمسؤولية أكبر تجاه حكم جنوب لبنان، وخطب ود 
بمظهر  والظهور  طويلة،  لفترات  أُهِملوا  الذين  سكانه 
السلطة الوحيدة المسؤولة عن إقرار الحرب والسالم. وإنه 
لضرب من ضروب الخيال أن يُنتظر من قوة األمم المتحدة 
إسرائيل  بين  القائم  الصراع  تحل  أن  لبنان  في  المؤقتة 
ولبنان، ولكن بإمكانها ‒ بال ريب ‒ تشجيع الدولة اللبنانية 

على أن تصبح جهة فاعلة في المستقبل. 
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العلوم االجتماعية والسياسية قسم 
جامعة قبرص 

المتأزم قبرص والنزاع 

المسؤولين  أحد  صرح  الزمان،  من  مضى  عقٍد  منذ 
األمريكيين السابقين المعنيين بالنزاع القبرصي، في مؤتمر 
النزاع  أصبح  "قد  قائال:  أيًضا  له  المدعوين  أحد  كنت 
القبرصي تجارًة؛ حيث يتجاوز عدد األشخاص المنخرطين 
يعيشون على  الذين  األشخاص  المشكلة عدد  في حل هذه 
ظهر هذه الجزيرة". وبين لي هذا التصريح حقيقًة مفادها 
وهو أن الصراع القبرصي قد استحق عن جدارة أن يصبح 
تأزًما، واألعمق تجذًرا على األجندة  النزاعات األشد  أحد 
الزمان.  العالمية على مدار ما يقرب من نصف قرن من 
القومية  العرقية  الصراعات  خصائص  بجميع  يتسم  فهو 
أطراف  من  فيه  بما  النزاع  تعقد  ذلك:  في  بما  المتأزمة، 
متعددة؛ واالستمرارية بما في ذلك طغيانه على معظم أوجه 
الحياة االجتماعية والسياسية؛ والمخاوف الخاصة بالوجود؛ 
والتضحية  بناء؛  حل  إلى  الوصول  في  األمل  فقدان  و 
بعد،  تُرفع وتندمل  لم  التي  والمظالم والصدمات  العرقية؛ 
الموارد؛  توزيع  وسوء  االقتصادي؛  االختالف  وأوجه 
 ،Azar ( السكانية  التركيبة  بين  المساواة  عدم  وأوجه 
 .)Hadjipavlou 2007و Bar-Tal 20001985 و
وتوجد هذه الخصائص جميعها في الوضع القائم في قبرص 
(Hadjipavlou ، 2003 و2004(. وطبًقا لعلماء النفس 
القومية  العرقية  النزاعات  في  الخصوم  يميل  السياسيين، 
إلى "تشويه سمعة" كلٍّ منهم اآلخر؛ حيث يعزي كل فريق 
أسباب المعاناة أو الظلم الواقع عليه إلى الفريق اآلخر دون 
غيره. وتلقي هذه النظرة الجوهرية بالالئمة على العدو مع 
وله  باالستقامة،  يتسم  "فريقنا"  الظرفية.  العوامل  استبعاد 
مبرراته فيما يفعله، في حين أن "اآلخر" موصوٌم بالعدوانية 
وديدنه  "دأبه  هذا  ألن  مسلكها؛  ويسلك  األصل،  في 

دائًما." 

المتأزمة دور  النزاعات  التي تشكل  العوامل األخرى  من 
بعد  وما  االستعمارية  لسياسة  كا لخارجية،  ا لقوى  ا
االستعمارية والتدخالت الخارجية، كسياسة الحرب الباردة 
حالة  في  أيًضا  العامل  هذا  ويتحقق  اإلقليمية.  والمصالح 
قبرص. ووفًقا لكولمان )Coleman, 2000(، قد تتألف 
النزاعات المعقدة من قضايا متعددة تتعلق بالموارد والقيم 
األساسية. ويؤكد كولمان  اإلنسانية  والطاقة واالحتياجات 
أيًضا على عامل الوقت في قوله: "النزاعات المعقدة ذات 
وهذا  مظلم".  ومستقبل  مضطرب  وحاضر  طويل  ماٍض 
والخوف  الكراهية  جراء  من  تعقيًدا  أكثر  النزاع  يجعل 
الطرف اآلخر،  يرتكبها  ما  التي غالًبا  الوحشية  واألعمال 
مع  إقامة عالقة جديدة  أجل  التغاضي عنها من  ويصُعب 
الحالة  على  الخصائص  هذه  وتنطبق  السابق".  "العدو 
القبرصية. وباإلضافة إلى ذلك، تنشأ العديد من النزاعات 
التفاوت  أوجه  من  وسط  في  القبرصي  كالنزاع  المعقدة، 
العرقي  الناجمة عن االستعمار والتعصب  المساواة  وعدم 
وحاالت انتهاك حقوق اإلنسان. وتنشأ هذه األوضاع عن 
آزار  عليه  أطلق  ما  أو  القوى،  توازن  عدم  من  حاالت 
هذا  وفي ضوء  البنيوية"،  "التضحية   )Azar, 1990) 
المصطلح، يلحق الضرر بالفئات ذات الوضع االجتماعي 
للمجتمع.  األساسية  االجتماعية  التركيبات  ِقبل  األدنى من 
 1990 ،Burton( وتفترض نظرية االحتياجات اإلنسانية
وKelman، 1990 و1997( أن النزعات ذات الجذور 
غير  األساسية  اإلنسانية  االحتياجات  بسبب  تنشأ  العميقة 
 (Burton( بيرتون أشار  الغاية،  الملبّاة. وفي سبيل هذه 
إلى الهوية واألمن واالعتراف باآلخر والعدل، باعتبارها 
احتياجات وجودية. وفي قبرص، تعتبر الهوية واألمن من 
للعدل  بالنسبة  الحال  هو  كما  عليها،  المختلف  المسائل 
واالعتراف باآلخر. ومما يتعلق بما سبق حالة االغتراب 
تؤدي  كهذه  وبيئة  واالتصال؛  التواصل  الناشئة عن عدم 
إلى زيادة القوالب النمطية والمفاهيم المغلوطة. وقد عانت 
االقتصادية  المساواة  تركيا من عدم  القبرصية في  الجالية 
عام  من  بدًءا  وخصوًصا  سواء،  حد  على  واالجتماعية 
1963 حتى 1974 فصاعًدا. قد حكم القبارصة اليونانيون 
جمهورية قبرص، وتمتعوا بجميع امتيازات الدولة منذ عام 

السياسة المتوسطية | أوروبا

التطلعات إلى جمع الشمل القبرصي في عام 2010؟
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تركيا على  إلى  ينظرون  هم  نفسه،  الوقت  وفي   .1963
 1974 عام  أحداث  منذ  وخاصًة  لهم،  دائم  تهديد  أنها 
عندما أصبح األمن قضية خطيرة. وتجلى هذا في استفتاء 
من   67% صوت  حينما  2004؛  عام  )أبريل(  نيسان 
بـ"نعم" لخطة عنان ولالتحاد  تركيا  القبرصية في  الجالية 
في حين  األوروبي،  االتحاد  إلى  كاملًة  قبرص  وانضمام 
ضد  صوتوا  اليونانية  القبرصية  الجالية  من   76% أن 

ذاتها. الخطة 

صرح أحد المسؤولين األمريكيين السابقين 
المعنيين بالنزاع القبرصي، قائال: "قد أصبح 

النزاع القبرصي تجارًة؛ حيث يتجاوز عدد 
األشخاص المنخرطين في حل هذه المشكلة 

عدد األشخاص الذين يعيشون على ظهر هذه 
الجزيرة"

السياسي  التاريخ  الحقيقة تحواًل في  النتيجة في  كانت هذه 
الجزيرة  أصبحت  حيث  للجزيرة.  الحديث  واالجتماعي 
عضًوا في االتحاد األوروبي في أيار )مايو( عام 2004، 
بل أن الحكومة القبرصية المؤلفة من القبارصة اليونانيين 
فقط هي الممثل الوحيد للجزيرة المقسمة. إال أن القبارصة 
اليونانيين  القبارصة  وبأن  شديد،  بإحباط  األتراك شعروا 
تخلوا عنهم، وفسروا نتيجة االستفتاء على أنهم مرفوضون 
من ِقبل القبارصة اليونانيين. وشعر القبارصة األتراك بأن 
حقوق اإلنسان والشواغل األمنية الخاصة بهم غير ُمعتنى 
التحليالت  من  العديد  أُعد  وقد  عنان.  إطار خطة  في  بها 
األسباب  أحد  أن  رأيي،  وفي  الخطة.  فشل  أسباب  لبحث 
بين  والتعايش  الحل  ثقافة  ننشر  لم  أننا  في  تتمثل  العامة 
المجتمعات المختلفة في قبرص؛ وهي عملية طويلة المدى 
ينبغي أن تكون قد بدأت قبل االستفتاءات بزمن بعيد. وأثار 
التايواني" وتعميق  النموذج  المأزق مخاوف "استلهام  هذا 

حدة االنفصال.

الحالية إلى جمع الشمل التطلعات 

وانتخاب  عنان  خطة  فشل  منذ  طرأت  التي  التغيرات  ما 
رئيس جديد في المجتمع القبرصي التركي في عام 2008؟ 
الالزمة  السياسية  واإلدارة  للتقدم  جديدة  بوادر  ثمة  هل 
لجمع الشمل، والوصول إلى اتفاق على نموذج التحاد بين 
مناقشة هذه  المقال  بقية  مجتمعين ومنطقتين؟ سأحاول في 

األسئلة. 
شباط  في  قبرص  لجمهورية  الرئاسية  االنتخابات  في 
األتراك  لقبارصة  ا نتخب  ا  ،2008 م  عا ير(  )فبرا

 ،)Dimitris Christofias( "ديميتريس كريستوفياس"
رئيس  كأول   ،)AKEL( الشيوعي  للحزب  العام  األمين 
وبعد   2004 استفتاء  منذ  األولى  وللمرة  للبالد.  يساري 
فشل "خطة عنان"؛ مما أدى إلى تجدد محيط انعدام الثقة 
والتخوين واإلحباط بين الجانبين، يتضح ثمة إمكانية جديدة 
وبصيص أمل في األفق فيما يتعلق بحل النزاع القبرصي 
بقائدين  أن قبرص تحظى اآلن  إلى حقيقٍة مؤداها  استناًدا 
الشخصي،  المستوى  وعلى  بالوحدة.  مؤمنين  يساريين 
الجديد  للرئيس  األولية  التصريحات  من  ثالثة  في  رأيت 
ثقافة سياسية  بأنه ستنشأ  اعتقد  مما جعلني  مغزى عميًقا؛ 
"يتمنى  أنه  بقوله  أواًل؛ صرح  تدريجي.  نحو  جديدة على 
القبارصة  لصالح  القبارصة  ِقبل  من  حل  إلى  التوصل 
القادة  أحد  فيها  يصرح  التي  األولى  المرة  إنها  أنفسهم." 
الكثير  كان  بما  فيه  لبس  ال  نحو  على  األتراك  القبارصة 
منا في حركة التقريب بين الطائفتين يروج له. يدعونا هذا 
على  للعمل  كقبارصة  بمسؤوليتنا  االضطالع  إلى  المبدأ 
لنماذج  فوداًعا  الخارجي.  التدخل  عن  بعيًدا  حل  إيجاد 
تسود  التي  المؤامرة  ونظرية  اآلخر"  على  اللوم  "إلقاء 
خطاباته  جميع  في  ثانًيا؛  السياسية.  القبرصية  لثقافة  ا
العامة، ال يشير كريستوفياس إلى الزعيم القبرصي التركي 
المجتمع  إلى  أيًضا  يشير  بل  فحسب،  طلعت  علي  محمد 
في  وبروزه  وجوده  عزز  مما  ككل؛  التركي  القبرصي 
الوعي  رفع  مع  اليونانية،  القبرصية  والعقلية  المناقشات 
بالعالقات المتبادلة. ثالًثا؛ صرح كريستوفياس قائاًل: "نحن 
أن  يعني  وهذا  ما"،  لتقبل حل  مجتمعنا  تهيئة  إلى  بحاجة 
بل  إيجاد حل"،  في  "الرغبة  في  ببساطة  ينتهي  ال  األمر 
هذا  ويستلزم  الحلول.  تقبل  ثقافة  نشر  أيًضا  علينا  يتعين 
العام  والصفح  المشتركة،  الماضي  بأخطاء  عام  اعتراف 
وإدخال  الماضي،  في  وقعا  اللذين  واألذى  الظلم  عن 
تغييرات على األنظمة التعليمية واإلعالم؛ بهدف تحويلهما 
المدني  المجتمع  وتمكين  تعايشية،  توافقية  مؤسسات  إلى 
ثقافة  بناء  في  إسهاماته  على  الشرعي  الطابع  وإضفاء 
 Harold( السالم؛ وذلك ألنه كما يقول هارولد ساوندرز
أن تضطلع  للدول  يمكن  األشياء  Saunders(، "بعض 
بها، في حين أنه ثمة أشياء أخرى يمكن للمواطنين القيام 
تدشين مصطلح  بمثابة  التصريحات  هذه  كانت  هل  بها". 

توافقي شامل جديد؟
بالسيد طلعت في حضور ممثل  السيد كريستوفياس  التقى 
بين ما  آذار )مارس(، واتفقا ‒ من  المتحدة في  من األمم 
في  ليدرا/ لوكماتسي  شارع  معبر  فتح  على  عليه ‒  اتفقا 
مرور  بعد  الحًقا  حدث  ما  وهو  المقسمة،  نيقوسيا  مدينة 
رمزية،  تاريخية  لحظة  هذه  كانت  شك،  بال  أيام.  عشرة 
جرى  وقد  المجتمعين.  كال  من  المواطنين  لتعبئة  ونتيجة 
1963 بعد أول  إحاطة شارع ليدرا بسلك شائك منذ عام 
المعبر  فتح  الطائفتين. وأدى تحرك  بين  العنيفة  الصدمات 
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إلى تجديد التواصل بين الشعبين وإعادة االتصال بين مالك 
القدامى.  المتاجر والجيران 

بتعيين مجموعات عمل ولجان  الزعيمان قراًرا آخر  اتخذ 
للنزاع ‒ الحوكمة  المختلفة  األوجه  لدارسة  الخبراء؛  من 
واالتحاد  واالقتصاد  الثقافي  والتراث  واألمن  والممتلكات 
اللجان  هذه  بدأت  وقد  وغيرها،  والتنمية  األوروبي 
والمجموعات في عملها. وتتألف هذه اللجان في الغالب من 
الرجال من كال المجتمعين، ويشير الغياب التام للمرأة إلى 
عدم وجود الديمقراطية والمساواة بين الجنسين في قبرص، 
باإلضافة إلى انتهاك قرار مجلس األمن باألمم المتحدة رقم 

1325 لعام 2000.
كما أبدى كال الزعيمين استعدادهما للعمل على إنشاء اتحاد 
توقع  أقرب فرصة. وقد  والمنطقتين في  المجتمعين  يجمع 
إليها  المشار  العمل  ومجموعات  اللجان  تثمر  أن  كالهما 
يجتمعا  أن  قبل  القضايا  مختلف  حول  حقيقية  نتائج  سابًقا 
مرة أخرى في أواخر أيار )مايو( من عام 2008؛ لتقييم 
حزيران  نهاية  قبل  المفاوضات  تبدأ  أن  وتمنيا  النتائج، 
على  اإلعالم  وسائل  أشاعته  الذي  الجو  وكان  )يونيو(. 
وتجدد  المتاحة  اإلمكانات  ثمار  أحد  العالمي  المستوى 
التفاؤل. وتجدر اإلشارة إلى أن معرفة الزعيمين بعضهما 
ببعض تمتد إلى زمن بعيد، وقد تعاونا في الماضي؛ ومما 
في  عاماًل  كانت  الشخصية  العالقة  هذه  أن  فيه  شك  ال 
لكريستوفياس  قال طلعت  تغيير. عندما  بإحداث  التزامهما 
الوحدة  المبكرة: "إذا فشلنا في إعادة  في أحد اجتماعاتهما 
فالتقسيم آت"، ورد عليه كريستوفياس والدموع  للجزيرة، 
نفسي  رشحت  السبب  ولهذا  ذلك؛  "أعلم  عينيه:  في 

للرئاسة". 

فمن أكبر الشواغل الحالية التي تشغل 
اليونانيون وضع تركيا وأزمتها  القبارصة 

انسجامها  إلى إشكالية  الداخلية، باإلضافة 
مع االتحاد األوروبي

في الشهور األولى، كانت جميع عمليات االقتراع المتعلقة 
صالحه؛  في  تصب  المنصب  في  كريستوفياس  باستمرار 
فقد أقر خمس وسبعون بالمائة أنه قد أوفى بوعوده، وظل 
مخلًصا لبرنامجه االنتخابي. وفضاًل عن ذلك، للمرة األولى 
التعايش مع  كبيرة على  بنسبة  اليونانيون  القبارصة  وافق 
ذاتها  القطاعات  في  العمل  وعلى  األتراك،  القبارصة 
نفسها  الترفيه  أماكن  التردد على  إلى  (%85(، باإلضافة 
(%82(، وقد وافقوا أيًضا على حضور األطفال القبارصة 
تسعة  أن  بل   .)88%( المختلطة  المدارس  في  األتراك 
أي  لديهم  ليس  أنهم  قالوا  الالجئين  من  بالمائة  وعشرين 
الدولة  إدارة قبرصية تركية في  الحياة في ظل  مشكلة في 

القبرصية التركية، وذلك في حالة التوصل إلى حل. وفي 
الواقع، ثمة تغيرات كبيرة حدثت على المستوى االجتماعي 
بابادوبولوس،  إدارة  ظل  في  االقتراع  بعمليات  مقارنًة 
الحاكمة  للنُخب  يمكن  بيانات مهمة،  التغيرات  هذه  وتمثل 
االستفادة بها في إعداد أجنداتهم التفاوضية، وتعزيز اإلرادة 

الرامية إلى إيجاد حل. 

ال يمكن للقيادة في حد ذاتها أن تحدث 
تغييرًا؛ فثمة حاجة أيًضا إلى حكومة مطلعة 
ومجتمع مدني فعال؛ الطرفان اللذان ال تزال 

تفتقدهما قبرص 

إلى  األوروبي  االتحاد  أن  الهامة  األخرى  العوامل  ومن 
كل  وتركيا؛  واليونان  المتحدة  والواليات  بريطانيا  جانب 
هؤالء يرغبون في التوصل إلى حل. ومع ذلك، فمن أكبر 
وضع  اليونانيون  القبارصة  تشغل  التي  الحالية  الشواغل 
انسجامها  إشكالية  إلى  باإلضافة  الداخلية،  وأزمتها  تركيا 
سياسية  أحزاب  توجد  وأيًضا،  األوروبي.  االتحاد  مع 
السيد طلعت ال  أن  باستمرار على  تؤكد  يونانية  قبرصية 
يمكنه اتخاذ إجراءات على نحو مستقل عن أنقرة، ومجلس 
إلى حد ما،  التصور صحيح  التركي. وهذا  القومي  األمن 
القبرصي  المجتمع  أن  إلى  اإلشارة  أيًضا  ينبغي  ولكن 
تعبئة االحتجاجات وتنظيمها  قد أظهر قدرته على  التركي 
عنها  نتج  والتي  و2003،   2002 عامي  في  حدث  كما 
الخط  طول  على  التفتيش  نقاط  وفتح  القيادة  في  تغييٌر 
الشعب. ومن  بين عنصري  التواصل  يتيح  األخضر؛ مما 
مبادرات  إلى  الجديدة  المحركة  القوة  هذه  تحويل  الممكن 
عملية  لتشجيع  الطرفين؛  كال  في  القيادة  ِقبل  من  سياسية 
الشرعية عليها على مستوى  الصبغة  السالم وإضفاء  بناء 
القاعدة الشعبية. ومن ثم، توجد قوة محركة قبرصية تركية 
يمكن عند تنشيطها أن ترسل رسائل إلى أنقرة، وليس أن 
تحدث  أن  ذاتها  حد  في  للقيادة  يمكن  ال  فقط.  منها  تتلقي 
تغييًرا، فثمة حاجة أيًضا إلى حكومة مطلعة ومجتمع مدني 

فعال؛ الطرفان اللذان ال تزال قبرص تفتقدهما.

المستقبلية المبادرات والتحديات  أحدث 

االتحاد  إلى  انضمامها  منذ  آخر  تغييًرا  قبرص  شهدت 
األوروبي؛ أال وهو منح المجتمع القبرصي التركي 249 
المواطنين  وتثقيف  التحتية،  البنية  إلنشاء  يورو  مليون 
في  واإلسهام  ومبادئه،  األوروبي  االتحاد  قوانين  حول 
غير  القطاع  مستوى  على  المبذولة  لتوافقية  ا الجهود 
الحكومي. إلى جانب هذا، قد نظم االتحاد األوروبي ‒ وال 
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يزال ‒ ندوات ومنتديات عامة يشارك فيها المواطنون من 
والتعاون.  والتوافق  الوحدة  تعزيز  بهدف  المجتمعين  كال 
الخط  بطول  منتشرة  تفتيش  نقاط  ست  توجد  واليوم، 
األزرق، في حين أنه من المنتظر افتتاح نقطة أخرى في 
األوروبي.  االتحاد  من  بتمويل  قريًبا  ليمنتيس  منطقة 
الزيارات  جانب  إلى  المؤشرات  هذه  كل  تدل  وهكذا، 
إلى  األوروبي  االتحاد  مسؤولو  بها  يقوم  التي  المستمرة 
السالم،  لعملية  األوروبي  االتحاد  دعم  على  الجزيرة 

والبحث عن حل.

النزاع القبرصي تأثيرًا إيجابًيا،  سيثمر حل 
ليس فقط على العالقات بين القبارصة 

اليونان  اليونانيين والقبارصة األتراك، وبين 
 وتركيا، وبين تركيا واالتحاد األوروبي، 

ولكن يمتد أيًضا ليشمل الشرق األوسط 
المضطرب

وطلعت  كريستوفياس  بين  السالم  محادثات  استمرت  قد 
طوال األشهر الثمانية عشر الماضية، وقد أُعلن أنه قد تم 
االتفاق على الفصول المعنية بالحوكمة )الوحدات االتحادية 
أُحرز  قد  كما  بعيد.  حد  إلى  واختصاصاتها(  والتأسيسية 
أيًضا تقدم ملحوظ في القضايا المتعلقة باالقتصاد واالتحاد 
األوروبي. ولذا، قد جرى تغطية الكثير من الموضوعات، 
واألمم المتحدة وفرقها المتخصصة مستعدة لتقديم مساعيها 
الحميدة متى أبدى الزعماء حاجتهم إلى ذلك. أما القضايا 
المسائل  في  فتتمثل  بعد،  تسويتها  تجِر  لم  التي  الشائكة 
المحكمة  حكم  أدى  وقد  واألمن.  بالممتلكات  المتعلقة 
ضد   )Ormas ( ورماس  أ قضية  في  نية  لبريطا ا
قرار  آخر  جانب  إلى   ،)Apostolides( أبوستوليدس 
في  اإلنسان  لحقوق  األوروبية  لمحكمة  ا أصدرته 
ستراسبورغ فيما يتعلق بقضية الممتلكات، إلى زيادة تعقيد 
األوروبية  المحكمة  لحكم  وطبًقا  بها.  المتعلقة  المحادثات 
اآلن  اليونانيين  القبارصة  على  يتعين  اإلنسان،  لحقوق 
في  المنقولة"  غير  الممتلكات  "لجنة  إلى  بطلبات  التقدم 
تحظى  لجنة  وهي  تركيا؛  شكلتها  التي  قبرص  شمال 
بصالحيات استرداد الممتلكات، أو تعويض المكافآت. وإذا 
فقط  حينئٍذ  يمكنه  اللجنة،  بقرار  بالطلب  المتقدم  يرَض  لم 
التقدم بطلب للمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان. وقد عبر 
في  الحكم،  تجاه  البالغ  استيائهم  اليونانيون عن  القبارصة 
رضاها  أبدت  التركية  القبرصية  والنُخب  تركيا  أن  حين 
به. ورأى بعض الساسة من كال الطرفين في هذا التطور 
بين  المفاوضات  األخير عاماًل سيعمل على تسريع وتيرة 
انتخابه  إلعادة  طلعت  السيد  ويستعد  القبارصة.  الزعماء 
في نيسان )أبريل(، أما منافسه السيد أروغلو الذي ال يؤيد 

مركزا  يحتل  فإنه  والمنطقتين،  المجتمعين  بين  االتحاد 
متقدًما حالًيا في االقتراع. وَثمَّ توقع مفاده أنه في حالة تقدم 
محادثات السالم قبيل االنتخابات إلى جانب قرار المحكمة 
األوروبية لحقوق اإلنسان، يمكن أن يدعم هذا طلعت في 

انتخابه. إعادة 
من  مجموعة  مع  االجتماع  َعِقب  )مارس(،  آذار  في 
األولى  للمرة  اليونانيين  القبارصة  والسياسيين  الصحفيين 
طيب  رجب  التركي،  الوزراء  رئيس  اقترح  أنقرة،  في 
المستوى يضم سبعة  اجتماع عالي  إلى  الدعوة  أردوغان 
المجتمعين، ورؤساء وزراء  فيه زعماء  أطراف؛ يشارك 
واألمين  األوروبي  واالتحاد  وبريطانيا  وتركيا  اليونان 
ودعمها.  السالم  عملية  تعزيز  بهدف  المتحدة  لألمم  العام 
اليوناني  القبرصي  الزعيم  قد رفض  الحالي،  الوقت  وفي 
خشية  الدعوة  هذه  تقريًبا  السياسية  األحزاب  وجميع 
وجهة  ومن  قبرص.  جمهورية  وضع  تقويض  احتمالية 
نظري، توجد فرصة كبيرة لألطراف المعنية كافة للبحث 
وتثبت  نيتها،  حسن  تُظهر  أن  ولتركيا  حقيقي،  حل  عن 
التزامها المعلن بالبحث عن حل يتضمن انسحاب 35000 
وهكذا،  الجزيرة.  من  الشمالي  الجزء  من  تركي  جندي 
يزال  ال  أنه  من  الرغم  على  للوحدة،  محركة  قوة  توجد 
المستوىين  على  به  للقيام  الشاق  العمل  من  الكثير  هنالك 

والجزئي. الكلي 

فكرة ختامية

سيثمر حل النزاع القبرصي تأثيًرا إيجابًيا، ليس فقط على 
األتراك،  والقبارصة  اليونانيين  القبارصة  بين  العالقات 
األوروبي،  واالتحاد  تركيا  وبين  وتركيا،  اليونان  وبين 
ولكن يمتد أيًضا ليشمل الشرق األوسط المضطرب القريب 
من الجزيرة. وهذا قد يوضح االهتمام المتجدد الذي يبديه 
والقائمون  المتحدة  والواليات  وبريطانيا  الدولي  المجتمع 
إلى  التوصل  المفوضية األوروبية. وسيتيح  بالوساطة من 
نئها  موا وفتح  لجمهورية،  با االعتراف  لتركيا  حل 
ومطاراتها للقبارصة، باإلضافة إلى تسهيل عملية انضمام 
تركيا إلى االتحاد األوروبي. كما ستُستأنف عمليات التبادل 
االقتصادي والثقافي، وستنشأ ثقافة للتعايش، وتاريخ جديد 
إلقامة عالقات طبيعية على نحو تدريجي. تتطلب القضايا 
جريئة  وقرارات  سياسية  شجاعة  النقاش  قيد  الصعبة 
واإلقدام على المخاطر والثقة والتطلع إلى المستقبل. وإني 
هذا  كل  تحقيق  يمكنهما  القبرصيين  الزعيمين  أن  أعتقد 
بدعم على المستوى المحلي والدولي على حد سواء. وبهذا 
إلى  النية، والتطلع  الرشيدة، وحسن  للقيادة  سيضربا مثااًل 
هذه  تحقيق  سبيل  وفي  السالم.  يسوده  مشترك  مستقبل 
فسيؤدي  المتأزم،  القبرصي  النزاع  إذا جرى حل  الغاية، 
األمد  الطويلة  للصراعات  إيجابي  زخم  خلق  إلى  ذلك 
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المالصق  الفلسطيني  اإلسرائيلي  كالصراع  األخرى، 
إلى حل سيعمل على  التوصل  فإن  النهاية،  لقبرص. وفي 
وتقييم  التعايش  القبارصة  األطفال  الجديد من  الجيل  تعليم 
وحب  الجنسين  بين  والمساواة  والديمقراطية  االختالف 

بأكمله. بلدهم 
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)Jean Monnet Chair( برنامج جون مونيه
 )UAB( جامعة أوتونوما برشلونة

 مديرة، 
UAB ،)IUEE( المعهد الجامعي للدراسات األوروبية

إلى  الشفافية والتبسيط  مقدمة مفتوحة: من مقتضى 
الحاجة إلى "تعرف" حقيقي )استكشاف( و"تطهير 

للنموذج فكري" )تطهير( 

في  التوقيع،  تاريخ  على  حافلتان،  سنتان  سنتان،  مضت 
لشبونة  معاهدة  على   ،2007 األول(  )كانون  ديسمبر 
االتحاد  معاهدة  وهما  أال  تقليديتين  هيئتين  على  المبنية 
األوروبي ومعاهدة عمل االتحاد األوروبي، واللتان يجب 
للدول  إعالنا  و65  بروتوكوال   37 إليهما  نضيف  أن 
األعضاء أو المؤسسات على اختالف طبيعتها، وقد دخلت 
2009. وهذا  األول(  )كانون  ديسمبر   1 التنفيذ في  حيز 
ليس راجعا فقط إلى 'التفاصيل' الخاصة المحدثة في إطار 
مختلف التصديقات أو إلى الممارسة االستثنائية في بعض 
الحاالت للصالحيات الرئاسية المنصوص عليها في بعض 
دساتير الدول األعضاء، بل أيضا إلى التغير الشامل الذي 
حدث في السياق العالمي وأيضا األوروبي بين التاريخين، 
ذات  األجندات  إعداد  في  اإلهمال  بعض  إلى  أدى  مما 
األولوية لتفعيل اآلليات الجديدة للمؤسسات واالختصاصات 
الموقعة من قبل الجميع، باإلضافة إلى الحاجة إلى "إعادة 

اكتشاف" الخطوات التي يجب اتخاذها فورا.
التي  بالجهود  المرتبط  األول  المقتضى  الجميع،  يعلم  كما 
السابقة كان يجبر  الحكومية  بلورتها االتفاقية والمؤتمرات 
على  باألحرى  أو  التكيف،  على  اإلصالحية  الخطوة  في 
استنفذ  قد  يكن  لم  – الذي  دولة   27 هيكلي التحاد  تعديل 
ينجز  أن  ينبغي  استيعاب أعضاء جدد – كان  قدرته على 
وتوضيح  القرارات  اتخاذ  في  أكثر  تبسيط  شعار  تحت 
االختصاصات، وشفافية داخلية وخارجية أكبر، باإلضافة 
والسياسات  المدنية  المجتمعات  من  أكثر  التقرب  إلى 
انخراط  عبر  الديمقراطية  الشرعية  وتوطيد  األوروبية 

المشاركة  مراقبة  حول  النقاش  في  الوطنية  البرلمانات 
الجيدة في القرار.

الخاصة  التوقعات  تنفيذ  فإن  الجميع،  يعلم  أنه، وكما  غير 
اإلطار  في  يتم  المساطر  وكذا  والصالحيات  بالمؤسسات 
اإلسباني  الرئاسي  والثالثي  اإلسبانية  للرئاسة  المرحلي 
عشر  لثمانية  تستمر  فترة  خالل  المجري  – البلجيكي – 
شهرا، والتي تبرز فيه كأولوية، إلى جانب دخول التعديالت 
المؤسسية الجديدة السالف ذكرها حيز التنفيذ، مجموعة من 
األزمة   )1 معروفة:  مستويات  ثالث  في  الملحة  الشكوك 
على  متباينة –  – بدرجات  التأثير  ذات  الغربية  المالية 
على  فقط  ليس  أساسا  تؤثر  والتي  العالمي  المستوى 
االقتصادات الغربية بل أيضا على االقتصادات والمجتمعات 
االقتصادي  البناء   )2 الضعيفة.  للدول  التنمية  في طريق 
المرتبط  والمالي واالنسجام االجتماعي لالتحاد األوروبي 
العالمي  االقتصادي  والتطور  الغربية  المالية  بالهندسة 
بواسطة عرض مشاريع تخضع للمعاينة من طرف مختلف 
فبراير  في  أعلنت  التي  تلك  مثل  الحكماء"،  "مجموعات 
الثالثة والثالثين  المقترحات  2009 عن محتوى  )شباط( 
للمفوضية  المقدم   )Larosière( الروسيير  تقرير  في 
لجنة  أو"تقرير  الدولي،  المالي  والنظام  أوروبا  بشأن 
2008 فريق  إنجازه في عام  الذي كلف بمهمة  الحكماء" 
 ،)Felipe González( فيليبي غونثاليث يترأسه  عمل 
الهيكلية  التحديات  لمواجهة  مقترحاته  اليوم  نشر  والذي 
3( المستوى األكثر  الشاملة ألوروبا في السنوات المقبلة. 
دقة للمخاطر الرئيسية على منطقة اليورو وخصوصا على 
الدولية  المتهورة لألسواق  االنتهاكات  بعد  اليورو  مستقبل 
الكبير(،  وعجزه  المرتفعة  ديونه  )بسبب  معين  بلد  ضد 
نتحدث هنا عن اليونان – وهي الدولة العضو ال يجب أن 
في   16 الدول  اقتصاد  على  بذلك  أثر  ما  ذلك –  ننسى 
على  الستار  كشف  الذي  األمر  وهو  اليورو،  مجموعة 
أو  )المحلية  المصالح  وأهمية  وثغراته  النظام  اختالالت 

الموجودة.  البحتة(  المضارباتية 
إلى جانب مقتضى التبسيط والشفافية السالف الذكر، تؤدي 
مستويات الشكوك الثالثة المضافة في تنفيذ توقعات معاهدة 
لشبونة إلى ممارسة أكثر صعوبة – على سبيل المثال في

السياسات المتوسطية | أوروبا

 أوروبا ما بعد معاهدة لشبونة: بعض التأمالت 
حول األثر المؤسسي لبعض االبتكارات



16
6

20
10

ي 
سط

تو
الم

ملة
شا

رة 
نظ

تعديل مناهجها وفي التعجيل بقراراتها – من المنتظرة في 
والشرعية  النجاعة  إلى  فقط  التطرق  يجب  ال  األصل. 
أن  يمكن  بل  تنفيذها،  الواجب  العملية  الحلول  ووضوح 
المضافة  الجديدة  للمهمة  أيضا عن تطوير واضح  نتحدث 
من  جدا  واضحين  بمفهومين  هنا  أربطها  أن  أريد  التي 
للعالم اإلغريقي  الحقيقي  التأثير  اليوناني – جوهر  التراث 
بحقوق  الصدد  هذا  في  المطالبة  دون  حتى  جميعا،  فينا 
المؤلف: "من أجل تفعيل أوروبا ما بعد معاهدة لشبونة ال 
بد من اللجوء إلى تقنية "التعرف" أو االستكشاف، معرفة 
"ما وراء" الذات، ومنهجية "التطهير الفكري" أو التطهير 
الحقيقي للنموذج. باختصار، باإلضافة إلى نتائج النصوص 
والثقة  باآلخر  االعتراف  إلى  نحتاج  المعدلة،  القانونية 
المتبادلة والتكيف الصحيح؛ هناك حاجة إلى إعادة تأسيس 
النادي للعالم بأجمعه، إلى جانب إجراء تحديث عميق، دون 
سنرى  كما  لتقليدية،  ا لدبلوماسية  ا للتقنيات  تنازالت، 

الحقا. 

التغيير المؤسسي المحدث بموجب  تأمالت خاصة حول 
المراهنة على مأسسة أكثر.   معاهدة لشبونة: 

 أ( المجلس األوروبي ورئيسه؛ 
ب( الممثل السامي لالتحاد من أجل السياسة الخارجية 

واألمنية 

التعديل المؤسسي في  المفاوضات بشأن  من المعروف أن 
تتجه  كانت طموحة.   2007 لسنة  الدولي  المؤتمر  إطار 
جانبا  بتركها  الصعب –  لشبونة – عبر مشوارها  معاهدة 
تنازالت في  التي تظهر  تلك  أو  فيها  المبالغ  المصطلحات 
والرموز  العالمات  عن  وبتخليها  الوطنية  السيادات 
تتجه  الدستورية،  المعاهدة  لمشروع  األوروبية  المشتركة 
مراهنة  في  مهم،  تغيير مؤسسي  نحو  وقوية  ثابتة  بخطى 
صريحة على مأسسة أكثر تتمتع بمرونة أكبر وفصل بين 
مختلف فضاءاتها. يتبين لنا من خالل النظرة األولى وجود 
اختالل واضح في التوازن المؤسسي السابق بين المجلس 
األوروبي  والبرلمان  والمفوضية  والمجلس  األوروبي 
و"ارتفاع"  كبير  تأثير  الوطنية  للبرلمانات  المعزز، حيث 
في الحضور المعزز للجنة الجهات والكيانات المحلية، كما 
تتضاعف  الدوائر  فإن  أخرى،  جهة  من  الحقا.  سنرى 
واالتجاه نحو مناهج موسعة لالندماج المتباين أصبح ممكنا 
عبر اللجوء – أقل استثنائية على األرجح  – إلى الشراكات 
المعززة، معظمها تهب في صالح عمل ناجع لالتحاد. على 
أية حال، كتقييم أولي موجز لمدى التأثير المؤسسي، تضع 
تتميز  انتقالية  أمام مرحلة  المعاهدة االتحاد األوروبي  هذه 
بتعريف رسمي لتأثير بعض تعديالتها مع جدليات مؤسسية 

لنرى.  العملي.  تنفيذها وتعديلها  انتظار  في 

بعدما  إلى مؤسسة حقيقية  المجلس األوروبي  أوال، تحول 
ملحوظا  نوعيا  تغيرا  يعتبر  ما  تكوينا مؤسسيا، وهو  كان 
"من  الهرم  من  العلوي  الجزء  في  الكثافة  تلك  عن  يعبر 
الدرجة  المسؤولين من  "نادي  إلى األسفل"، وهو  األعلى 
مع  األول –  رئيسه  علنا  ذلك  عن  أعرب  األولى"– كما 
الداخلي  الصعيدين  )على  نافذة  وسلطات  مستقرة  رئاسة 
خاضعة  معين(  خارجي  نطاق  على  وأيضا  والتنظيمي 
البرلمان  إبالغ  لضرورة  األحوال،  جميع  وفي  للرقابة، 
األوروبي بعد اختتام اجتماعاتها: حيث ينص الفصل 15.1 
من "معاهدة االتحاد األوروبي" على أن "المجلس األوروبي 
سيمنح لالتحاد الدفعة الالزمة من أجل تطوره وسيحدد له 
أي  يمارس  ولن  العامة.  السياسية  واألولويات  التوجهات 
فينص  النافذة،  سلطاته  بخصوص  أما  تشريعية".  مهام 
االتحاد  عمل  "معاهدة  من   236 و  235 الفصالن 
باإلجماع، ولكنه يمكن  يتخذ قراراته  أنه  األوروبي" على 
تجدر  مؤهلة.  بأغلبية  أو  بسيطة  بأغلبية  تمريرها  أيضا 
الناحية  من  بمكان  األهمية  من  نقطة  إلى  هنا  اإلشارة 
العامة  الشؤون  مجالس  بين  الفصل  يتوقع  بحيث  العملية، 
بشكل  سيتعاون  الذي  األول  لصالح  الخارجية  والشؤون 
وثيق مثل بنية تحتية حقيقية للمجلس أوروبي. وبالتالي فإن 
اجتماعات  فقط  سيحضرون  الخارجية  الشؤون  وزراء 
تلك  مثل  القصوى،  األهمية  ذات  العامة  الشؤون  مجالس 
أخرى  مرة  إننا  الطاقي.  أو  االقتصادي  بالمجال  المتعلقة 

للسياسات "الجوهرية". أكثر  أمام مأسسة 

تتجه معاهدة لشبونة بخطى ثابتة وقوية 
نحو تغيير مؤسسي مهم، في مراهنة 

صريحة على مأسسة أكثر تتمتع بمرونة 
أكبر وفصل بين مختلف فضاءاتها 

قرار  بموجب  األوروبي  للمجلس  الداخلي  النظام  تبني  تم 
المجلس بتاريخ 1 ديسمبر )كانون األول( 2009، المنشور 
في DO L 315 ،02/12/2009، ص 51. وفي صلب 
في  المعين  األوروبي  المجلس  لرئيس  تعود  النظام،  هذا 
االتحاد  عمل  "معاهدة  من   15.6 للفصل  وفقا  مقره، 
األوروبي"، مهمة ترؤس وتشجيع أشغال المجلس بالتعاون 
أن  إلى  باإلضافة  اإلجماع،  إلى  والسعي  المفوضية  مع 
إلى سنتين ونصف  الممتدة  الوالية  تمنحه  الذي  االستقرار 
سنة بالنسبة للشخص المعين، سيضمن بشكل كبير االنسجام 
واالستمرارية في عمل االتحاد األوروبي. ولكن أخذا بقول 
الرئيس األول "فان رومبوي" )Van Rompuy(، فإن 
دكتاتورا"  وال  متفرجا  "ليس  األوروبي  المجلس  رئيس 
للمناورة  واسعا  هامشا  لنفسه  تاركا  المجلس،  داخل 
االرتجالية في أدائه: اجتماعات واتصاالت غير رسمية مع 
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رؤساء الدول والحكومات – الذي يرفضون لقاءه صراحة 
ما عدا في حاالت الطوارئ – وحضور مؤسسي إعالمي 
"محدود" منذ البداية الفعلية لواليته؛ يبدو أنه مصمم على 
الممارسات  هذه  طريق  عن  المعاهدات  فراغات  ملء 

التي تستجيب "لتنظيم عفوي" محسوب. االرتجالية 

يمكن القول إن جهاز الممثل السامي مرتبط 
المتمثل في ممارسة مهام  الهرمي  بالتسلسل 
بالعضوية  أكثر منه  للمفوضية  الرئاسة  نيابة 

المؤسسية

ويتمثل االبتكار المؤسسي الثاني المالحظ الذي عقدت عليه 
الكثير من اآلمال في خلق منصب الممثل السامي لالتحاد 
تشغله  الذي  األمنية  الخارجية والسياسة  الشؤون  أجل  من 
ليدي أشتون، وهو المنصب الذي ال يمكن مقارنته بمنصب 
فيما  الرئيسية  خصائصه  تتلخص  حيث  الخارجية،  وزير 
الوقت  نفس  في  يشغل  إذ  المنصب،  في  ازدواجية  يلي: 
تحت  فقط  الخارج،  في  لالتحاد  السامي  الممثل  منصب 
سلطة رئيس المجلس األوروبي، بترؤسه مجالس الشؤون 
الخارجية، كما يشغل أيضا منصب نائب رئيس اللجنة. ما 
ليدي أشتون تواصل حضورها شخصيا في مكاتب  زالت 
المفوضية )مفوضية التجارة في عهدها السابق( إلى جانب 
األساسية  مهمتها  وتتمثل  السابق.  ديوانها  من  كبير  جزء 
للعمل  األوروبية  "بالمصلحة  يسمى  ما  تشكيل  في  الثانية 
الخارجي"، وهي المصلحة الدبلوماسية األوروبية الجديدة 
التي حصلت لها أشتون على اتفاق سياسي مبدئي لوزراء 
خارجية االتحاد األوروبي في 26 أبريل )نيسان( 2010، 
عام  أوائل  في  التنفيذ  حيز  يدخل  مستقال  جهازا  باعتباره 
مؤخرا  إليه  التوصل  تم  الذي  االتفاق  أن  يبدو   .2011
البرلمان  مع  الفورية  للمشاورات  األساس  حجر  سيكون 
بموافقة  األوروبي  المجلس  قبل  تبنيه من  قبل  األوروبي، 
المقتضيات  على  المصادقة  وستتم  األوروبية.  المفوضية 
األساسي  والقانون  المالية  المسطرة  )تكييف  التطبيقية 
للموظفين، الذي يترتب عنه تأثير الميزانية( بموجب قرار 

مشترك مع البرلمان األوروبي. 
جهاز  أي  بخلق  المتعلقة  الصعوبات  عن  النظر  بصرف 
حقيقية  مصلحة  ليصبح  أحدث  بجهاز  بالك  فما  جديد، 
لالتحاد، وكذا صعوبات ترسيخ العديد من مندوبيات اللجنة 
التي لم تكن تمارس إال مهمات التمثيل واإلدارة الخارجية 
العديد  التقليدية،  والقنصلية  الدبلوماسية  المهام  عن  بعيدة 
بالروح  يتعلق  فيما  سيما  وال  نفسها،  تطرح  األسئلة  من 
في  الوطنية  الدبلوماسيات  من  للكثير  والخالصة  النوعية 
يصعب  إقصائية  ضيقة  بنظرة  تتميز  التي  مهامها  أداء 
مشاركتها وإشراكها. يجب علينا تصحيح هذه النظرة التي 

في الكثير من النزاعات الصغيرة الحدودية مع دول ثالثة 
اليونان  أو  إيطاليا  في  أو  والمغرب  إسبانيا  في  – لنفكر 
وألبانيا على سبيل المثال – ربما "العدو" يكون جار االتحاد 
األوروبي، ذلك الذي "يقلقنا" في أداء دبلوماسيتنا المحلية... 
ومن جهة أخرى، أصبحت الحصص التي تهم كل دولة من 
األصل  ذات  المصلحة  تكوين  مقابل  العضو  دولة   27
المؤسسي )مندوبية العالقات الخارجية للمفوضية والمجلس 
يتعلق  فيما  التوترات  التي تؤجج  القضايا  األوروبيين( من 
ولكن  بالبسيطة.  ليست  عملية  ممارسة  وهي  بتصميمها، 
"اللعبة"  خلق  بعد  كالتالي:  هو  الجوهري  السؤال  ربما 
كبير  تأثير  ذات  حقيقية،  وأمنية  خارجية  لسياسة  الحاملة 
مجاالت  في  لالتحاد  موحد  بتمثيل  تتمتع  هائلة،  وصعوبة 
إلى محتويات ومواقف  الوصول  اختصاصاتها، هل سيتم 
الخارجي؟  لموقفه  بلورة االتحاد  موحدة واضحة من أجل 
لبلورة  بالسهلة، ولكن هناك حاجة ملحة  تكون  لن  المهمة 
الخارجية لمختلف سياسات  الجوانب  مواقف موحدة وبناء 
باتساق كاف سواء  يتمتع  االتحاد بصوت موحد وواضح 
خصوصيات  وطمس  )بتفكيك  العرضي  المستوى  على 
الذراع  أو  الداخلي والخارجي  باتساقه  يتعلق  فيما  الدولة( 

الخارجي ألي سياسة داخلية. 

المهمة لن تكون سهلة، ولكن هناك حاجة 
ملحة لتطوير مواقف موحدة وبناء الجوانب 
الخارجية لمختلف سياسات االتحاد بصوت 

موحد وواضح يتمتع باتساق كاف

المتعلقة  المسألة  كبيرة جدا هي  أهمية  ذات  أخرى  مسألة 
تحت  الخارجي"  للعمل  األوروبية  "المصلحة  بطبيعة 
إشراف الممثل السامي لالتحاد: هناك نموذجان محتمالن. 
بالطبيعة  ارتباطا  أكثر  مستقلة،  خارجية  مصلحة  نموذج 
الخارجية،  الشؤون  ولمجلس  أوروبي  للمجلس  القانونية 
وبالتالي غير مسؤولة بشكل مباشر أمام المؤسسات األخرى 
لمراقبة  نموذج مصلحة خاضعة  أو  دوليا،  انبثاقا  بصفتها 
برلمان تتمتع كما نعلم باختصاصات جديدة في مجال العمل 
عبر  األوروبية  المفوضية  في  وخصوصا  الخارجي، 
طريقين: الطريق المؤسسي، وهذا ما حصل بتبوء الممثل 
المفوضية،  رئيس  نائب  منصب  لبداية  ا منذ  السامي 
مثل  مجاالت  في  األقل  على  الموضوعي  واالختصاص 
السياسة التجارية أو المساعدات التنموية على سبيل المثال، 

والتي تعتمد بشكل واضح على عملها.
ألن يكون النموذج النهائي – وطبيعته – تحت تبعية صارمة 
للمؤسسة التي تخضع إلشراف الممثل السامي لالتحاد؟ ألن 
"ازدواجية الرأس" التي يتميز بها هذا األخير، وفقا للمادة 
إلى  تبقى نسبية  18 من "معاهدة االتحاد األوروبي"  رقم 
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في  المتمثل  الوحيد  وباالستثناء  أخرى،  بعبارة  ما:  حد 
هو  كما  األوروبي  البرلمان  طرف  من  عليه  المصادقة 
إن  القول  يمكن  المفوضية،  أعضاء  بقية  مع  عليه  الحال 
جهاز الممثل السامي مرتبط بالتسلسل الهرمي المتمثل في 
ممارسة مهام نيابة الرئاسة للمفوضية أكثر منه بالعضوية 
المفوضين في  لمختلف  العضوية  بالنوعية  أي  المؤسسية، 

المؤسسة.  تلك 

أصرت أيرلندا، بطريقة استغاللية غير 
مقبولة، على الحفاظ على منصب مفوض 

أيرلندي – حتى إشعار آخر – كشرط 
لتصديقها على معاهدة لشبونة، وبعد ذلك لم 

يحدث أي تغيير يذكر في التركيبة المكونة 
من 27 عضوا، وهي تركيبة مفرطة كما يعلم 

الجميع

يتبوؤه  الموضوعي  اختصاصه  الحقيقي  "الرأس"  ألن 
كمجلس للشؤون الخارجية الذي يترأسه وينفذ مهامه تحت 
المجلس  الحقيقي لالتحاد: رئيس  الخارجي  الممثل  إشراف 
األوروبي الذي ينص الفصل 15 من "معاهدة عمل االتحاد 
أنه "سيتحمل،  قبل األخيرة على  فقرته ما  األوروبي" في 
الخارجي  التمثيل  مسؤولية  ومكانته،  درجته  على  بناء 
المشتركة،  الخارجية واألمنية  السياسة  لالتحاد في قضايا 
دون المساس بسلطات الممثل السامي لالتحاد في الشؤون 
الخارجية والسياسة األمنية". من وجهة نظرنا، يضع شرط 
"دون المساس" – مع جميع عواقبه – بصفة نهائية الجهاز 
في مجال عمل من اختصاص المجلس األوروبي. هذا هو 
السامي  لممثل  ا لطبيعة  أفضل  لفهم  الصحيح  الموقع 

لالتحاد. 

التغيير المؤسسي المحدث بموجب  تأمالت خاصة حول 
معاهدة لشبونة: ج( عالقات مؤسسية دولية جديدة 
للبرلمان األوروبي: المالحظات  واختصاصات أوسع 

الختامية.

كما هو معلوم، فالرئاسة الدورية ما زالت قائمة، وفي هذه 
األيام تمارس الرئاسة اإلسبانية مهامها في هذا اإلطار منذ 
أول يناير)كانون الثاني(، فيما تحولت تشكيالت "الترويكا" 
– بحثا عن مأسسة أكثر – ولضمان االستمرارية واالنسجام 
على  تتوفر  التي  الدورية  الثالثية  الرئاسة  يسمى  ما  إلى 
 18 لمدة  عليه  والمصادقة  مناقشته  تتم  مشترك  برنامج 
شهرا، ويتطرق البرنامج، كما يمكن فهمه وإدراكه بسهولة، 
الذي يطرح هو  التي ال تحصى. السؤال  الحالية  للمخاطر 

أدخل  الذي  التعديل  الحاليون  الرؤساء  كالتالي: هل عالج 
توزيع  يقنن  الذي  الجديد  النظام  بموجب  النقطة  على هذه 
هل  ذروته؟  في  األوروبي  لالتحاد  المؤسسي"  "الفضاء 
األوروبي  المجلس  مأسسة  درجة  من  الرفع  أن  فهموا 
بمفهومه  الدولي"  "للعمل  نوعية  يغير  رئيسه  وظهور 
الكالسيكي، ما يفتح المجال مرة أخرى أمام ظهور العمل 
في  منهم،  بتجاهل  ربما  المودع،  الحقيقي"  "األوروبي 
محتمل  جنيني  دور  في  خاصة  البداية،  منذ  المجلس 
"لحكومة" أوروبية؟ نعم، لحكومة أوروبية ربما لن تكون 
مؤسسة  مع  خارجية  جدلية  إلى  سنوات  بضع  في  بحاجة 
في  بنفسه،  يستأثر  أن  ولكن  األوروبية(،  )اللجنة  أخرى 
أنه ال  المهام. ولكن أخشى  بهذه  الظاهر،  بينية في  جدلية 

أحد حاول أن يفهم أي شيء حيال هذا األمر. 
إذا ما تمعنا قليال في هذه الخالصة الموجزة حول التعديل 
وألسباب  سنجد  لشبونة  معاهدة  أحدثته  الذي  المؤسسي 
مختلفة أن اللجنة األوروبية هي المؤسسة التي أدخل عليها 
األمر ظاهريا.  يبدو  هكذا  األقل  على  أو  التعديالت،  أقل 
غير  استغاللية  بطريقة  أيرلندا،  أصرت  فقد  نعلم،  وكما 
مقبولة، على الحفاظ على منصب مفوض أيرلندي – حتى 
إشعار آخر – كشرط لتصديقها على معاهدة لشبونة، وبعد 
ذلك لم يحدث أي تغيير يذكر في التركيبة المكونة من 27 
عضوا، وهي تركيبة مفرطة كما يعلم الجميع. غير أنه في 
المؤسسات هناك ظواهر جديدة  بين  العالقة  إطار حصيلة 
للتهجين والتدهور في العالقة بين المؤسسات ستضع على 

المتوسط. المدى  اللجنة األوروبي على  المحك مستقبل 

يلعب البرلمان كمشرع مشترك ومقرر مشترك 
في مجال الميزانية دورا مميزا في مجاالت 
واسعة وجديدة، بما في ذلك جزء كبير من 
االتفاقيات الخارجية لالتحاد. حيث سيبني 

القرار المشترك ما يسمى بالمسطرة التشريعية 
العادية

بل  حقيقية  هيئة  اللجنة  تعد  لم  السياسي،  الجانب  من  بدءا 
مصالح  لهم  سياسيين  ممثلين  بنادي  أشبه  تبدو  أصبحت 
حال  أصبح  هكذا  إذن  مختلفة.  وثقافات  ولغات  وطنية 
داخلية  سياسية  مناصب  لشغل  أكثر  يميلون  المفوضين، 
بسبب طغيان األهداف االنتخابية التي تبعدهم كل البعد عن 
طوال  األوروبية  اللجنة  ميزت  التي  األصيلة  الروح 
"القضايا  التي مضت على حضور  األولى  األربعين سنة 
أقل  برئاسة  ومرورا  العمل.  أجندة  في  األوروبية" 
بين  المؤسسة( وعالقات  نواة  باسم  )المتحدث  كاريزماتية 
للمجلس  تكن  لم  إذا  لألوامر،  ما  نوعا  خانعة  المؤسسات 
أو  الحالية  للدول األعضاء  – "وهو أمر مستحيل" – فهي 
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بالتهجين والرأس  وانتهاء  إلحاحا وقوة.  األكثر  المستقبلية 
أن  نفكر  يجعلنا  هذا  كل  فهمهما:  أسيئ  اللذين  المزدوج 
مجموع المؤسسات يتواجد في مرحلة – رغم ما تحمله من 

انتقالية "مستقرة". مفارقة – 

البد من اإلشارة إلى أن البرلمان قد بدأ 
ينتهج، بشكل أكثر حيوية مما كان عليه في 

السابقة، نموذج اختصاصات  العقود 
الناجعة على  تصاعدية، انطالقا من سلطاته 

مستوى الميزانية، وذلك في تطبيق واضح 
1979 لشرعيته الديمقراطية منذ عام 

وأخيرا، في هذه النافذة المفتوحة على أوروبا ما بعد معاهدة 
الستحالة عرض  نظرا  عجالة،  في  نركز  دعونا  لشبونة، 
مفصل للتعديالت في هذا الصدد، على البرلمان األوروبي 
الذي يعتبر الفائز األكبر من حيث االختصاصات والحضور 
البرلمان  يلعب  لشبونة.  معاهدة  نصوص  في  المؤسسي 
الميزانية دورا  كمشرع مشترك ومقرر مشترك في مجال 
مميزا في مجاالت واسعة وجديدة، بما في ذلك جزء كبير 
القرار  سيبني  حيث  لالتحاد.  الخارجية  االتفاقيات  من 
التي  العادية،  التشريعية  بالمسطرة  يسمى  ما  المشترك 
الخاصة، وال  المساطر  إليها عدد ال يحصى من  سيضاف 
عمل  "معاهدة  من  الجديد  الخامس  الباب  مجال  في  سيما 
االتحاد األوروبي" والمتعلق بمجال الحرية واألمن والعدل 
والذي شاركت فيه قبل دخول معاهدة لشبونة حيز التنفيذ في 
صياغة ومناقشة ما يسمى ببرنامج ستوكهولم المتبنى خالل 

الرئاسة السويدية في ديسمبر )كانون األول( 2009. 

البد من اإلشارة إلى أن البرلمان قد بدأ ينتهج، بشكل أكثر 
حيوية مما كان عليه في العقود السابقة، نموذج اختصاصات 
مستوى  على  الناجعة  سلطاته  من  انطالقا  تصاعدية، 
الديمقراطية  لشرعيته  تطبيق واضح  في  وذلك  الميزانية، 
االختصاص  إطار  في  تدخله  أن  كما   .1979 عام  منذ 
الموضوعي في المجال الخارجي، غالبا بشكل تلقائي وغير 
الصعيد  على  اليوم  أصبح  جدا،  قريب  وقت  حتى  مباشر 
التعاون من أجل  اتساعا وعمقا في مجال  أكثر  المؤسسي 
والمالي  التقني  والتعاون  اإلنسانية  والمساعدات  التنمية 
والسياسة التجارية المشتركة، هذا باإلضافة، من بين أمور 
يفتح مجاال  الشراكة. كل هذا  اتفاقيات  إلى مجال  أخرى، 
أكبر أمام تدخالت محتملة جدا في مجاالت سياسية بامتياز، 
تقننها  الشخصية، والتي  البيانات  المتعلقة بحماية  تلك  مثل 
قواعد قانونية محددة أو النظام القانوني لرعايا دول ثالثة. 
تنطوي مثال  قد  التي  الثنائية  العالقات  إطار  في  أيضا  أو 
على تطبيق فعال للمقاربة الشاملة في مجال الهجرة، األمر 
ما  دائما  قضايا  وهي  ستوكهولم،  برنامج  في  نجده  الذي 

البرلمان بقدر كبير من الحساسية.  تعامل معها 
الوظيفة  لهذه  فوريا  أثرا  اليوم  منذ  نلمس  أن  يمكننا  هل 
للبرلمان  لمحسنة  ا لمشتركتين  ا لمقررة  وا لتشريعية  ا
األوروبي في الداخل )توسيع المسطرة التشريعية العادية( 
اآلن  الخاضع  الخارجي،  العمل  في  )الحضور  والخارج 
بشكل كبير للقرار المشترك(؟ شيء بسيط ومفهوم وحتمي 
وواضح بشكل خاص: بسيط إلى درجة أننا نالحظ انتقاال 
غير  المصالح  أصحاب  لمختلف  اللوبي  ضغط  لوسائل 
دوائر  إلى  للمفوضية  الجغرافية"  "الدوائر  من  الرسمية 
أنه  ويبدو  للعيان.  واضحا  األمر  هذا  أصبح  البرلمان. 
ينتظرهم عمل شاق، مختلف ربما من حيث طبيعته، ولكنه 

ليس خاليا من الصعوبات. 
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مدير أبحاث متقاعد في المركز الوطني للبحث العلمي 
)CNRS(

 مؤسسة األبحاث والدراسات حول العالم العربي واإلسالمي 
)IREAM-MMSH(، ايكس اين بروبينس

ابتداءا  التعاون األورومتوسطي  عندما نتمعن في "تجميد" 
من أواخر سنة 2008 ال يسعنا إال أن نصدر حكما قاسيا 
السنتين  المبذول خالل  المكثف، والمتواضع،  النشاط  على 
أدان  فقد  برشلونة".  "عملية  تنشيط  إلعادة  الماضيتين 
واإلرتجاالت  التناقضات  ذلك،  في  الحق  ولهم  الكثيرون، 
الفرنسية حول  المبادرة  التي طبعت  والتوترات واألخطاء 
المتوسطي. حيث أن هذا التراكم الغريب أضر كثيرا بتلك 
المبادرة التي كان نيكوال ساركوزي يريد أن يجعلها الهدف 
األكبر للدبلوماسية الفرنسية خالل فترة واليته. ويجدر الذكر 
هذه  إسهامات  االعتبار  بعين  يؤخذ  لن  النقد  هذا  في  أنه 
المتوسطي في  الملف  إلى وضع  السعي  قبيل  المبادرة من 
بالحوار  الزج  إعادة  محاولة  أو  األوروبي  النقاش  قلب 
األوروبي ‒ العربي )وحتى الحوار العربي اإلسرائيلي( في 
إلى األمور من  إذا نظرنا  العملية األورومتوسطية. ولكن 
منظور أوسع سيتضح لنا أن عثرات السياسة الفرنسية ليست 
أكثر من مجرد فقاعات لظاهر األمور. ولكنها مع ذلك تبقى 
في  رئيسيا  فاعال  تزال  ال  فرنسا  ألن  السطح  على  طافية 
أيضا  فشلها هو فشل ألوروبا  أن  المتوسطي. كما  المشهد 
مجتمعات  مع  تقبل عالقتها  في  أبانت عن صعوبات  التي 
الضفة األخرى للبحر األبيض المتوسط، أو على األقل جزء 
منها. إذن أوروبا قاطبة هي المسؤولة عن تعثر العالقات 
للسؤال عن أسباب هذا  الوقت  األورومتوسطية. وقد حان 

الفشل الذريع، حسب ما وصفه العديد من المراقبين. 
من الناحية الظرفية، واضح أن األوروبيين لم يعرفوا، منذ 
تأثير الصراع  2009،كيف يمنعون  الثاني )يناير(  كانون 
في  تبنيها  تم  التي  القرارات  تطبيق  على  سلبا  غزة  في 
تشرين  في  بمرسيليا  المنعقد  األورومتوسطي"  "المؤتمر 
لم  بل  يتمكنوا،  لم  أنهم  حيث   .2008 )نوفمبر(  الثاني 
وهو  هجومهم،  بدء  عن  اإلسرائيليين  ثني  حتى،  يحاولوا 

عدم  حول  الموقعة  االلتزامات  مع  كلية  يتعارض  أمر 
استخدام القوة لتسوية الصراعات في منطقة البحر األبيض 
استعمال  في  للتشكيك  واسعا  المجال  يفتح  مما  المتوسط، 
ضرب  من  ألنه  مزدوج،  لخطاب  األوروبيين  الزعماء 
الحربية  باالستعدادات  علم  على  يكونوا  ال  أن  المستحيل 

االسرائيلية. 
أما من الناحية الهيكلية، فإن غياب تصور واضح لالتحاد 
األوروبي حول مستقبل أوروبا وحول أفق األورومتوسطي 
لوطنية  ا تيجيات  االسترا عودة  م  ما أ لمجال  ا فسح  أ
لفاعلين  ا أوساط  في  أيضا ‒  لقومية  ا ‒ والحركات 
التوجه مكانته إلى  األوروبيين األساسيين. وقد فرض هذا 
حد ما على الرغم من وجود بعض االستثناءات، كالجهود 
المبذولة من طرف الرئاسة الفنلندية في عام 2006 إلحياء 
الذكرى  فشل  بسبب  المتعثر  األورومتوسطي  التعاون 
فترة  انتهاء  وبعد  برشلونة".  "لمؤتمر  العاشرة  السنوية 
الرئاسة التشيكية الفاشلة التي امتدت طوال النصف األول 
من سنة 2009، ُعقدت كل اآلمال على الرئاسة السويدية 
إلعادة تنشيط العملية األورو متوسطية، ولكن هذا البصيص 
من األمل ما لبث أن تالشى بسبب عدم وجود توافق قوي 
في المواقف حول الصراع في الشرق األوسط. وعلى كل 
حال، من غير الواقعي أن ننتظر من عدد محدود من الدول 
أن تغطي  األوروبية  بالقوة األخالقية  تؤمن  تزال  التي ال 

الجماعية.  الشجاعة  وحدها على غياب 
نحن نواجه اليوم أمرا أصبح يشكل جانبا حاسما في المسألة 
المتوسطية: التدهور الحاد في النظرة األوروبية للتحديات 

األورومتوسطية.
والزعماء  الحكومات  من  لعديد  ا أن  الواضح  ومن 
يشاركون  األلمانية،  المستشارة  فيهم  بمن  األوروبيين، 
ساركوزي تحفظه على انضمام تركيا لكونها "ليست جزءا 
من أوروبا". بالمعنى الفصيح، هذا التردد يعبر عن الخوف 
بأن اإلسالم  العالم اإلسالمي واإلحساس  )والرفض( تجاه 
يتعارض مع المشروع األوروبي. كما هو الحال مع مسألة 
الهجرة، مثل هذا الشعور ينسب إلى الرأي العام الذي تنظر 
إليه الغالبية العظمى من المسؤولين السياسيين قبل اإلعالن 

عن مواقفهم صراحة حول هذا الموضوع.

السياسات المتوسطية | أوروبا

السياسة المتوسطية لالتحاد األوروبي أمام اختبار 
التراجعات الهوياتية والوطنية



17
1

20
10

ي 
سط

تو
الم

ملة
شا

رة 
نظ

الشعوبية  اإلغراءات  هذه  بسبب  أوروبا  أصبحت  وقد 
يتعلق  فيما  مشروعها  نظر  وقصر  الدبلوماسية  وضعف 
إلى طموحات متوسطية. وأصبحت  تفتقر  التعايش  بمسألة 
التفكير في عالقتها مع  الصعوبات عند  الكثير من  تواجه 
الجنوب، هذا إن لم تحوله بشكل سلبي وضمني إلى مرآة 
وحدود للهوية األوروبية. ولكن هذه العملية ليس لها عنوان 
واحد فقط: هناك عوامل وجهات فاعلة أخرى تعمل اليوم 

على وضع أسس جديدة للعالقات األورومتوسطية. 

المتوسطية ألوروبا النظر  تضييق وجهات 

أظهر التقاعس الذي طغى على مشروع "االتحاد من أجل 
الرؤية  فقدت  أوروبا  أن  جليا  والدته  منذ  المتوسط" 
منطقة  في  سيما  وال  الدولية،  الساحة  على  والمصداقية 
األبيض  البحر  منطقة  وهي  أال  لها،  بالنسبة  حساسة 
القدس  إلى  الديبلوماسية األوروبية  البعثة  فإدانة  المتوسط. 
في تشرين الثاني )نوفمبر( 2009 الستراتيجية الضم غير 
األوروبي  االتحاد  اتخاذ  اإلسرائيلية ستسفر عن  القانوني 
لموقف صارم نسبيا، وهو األمر الذي لم تستوعبه تل أبيب. 
وقد بدأت أوروبا سنة 2010 بشكل متواضع، فبعد محاولة 
المتوسط" في   أجل  متعثرة إلحياء مؤسسات "االتحاد من 
كانون الثاني )يناير( 2010 في القاهرة، وجدت الرئاسة 
الصعوبات  بسبب  ضعيف  موقف  في  نفسها  اإلسبانية 
قراءة  سوء  إلى  إضافة  البلد،  يعيشها  التي  االقتصادية 
الحكامة األوروبية الناتجة عن إحداث المؤسسات األوروبية 

الجديدة. 
وبالرغم من أن الدبلوماسية األمريكية لم تكن أفضل حاال 
بشكل  لتبصم  بوش  عهد  طي صفحة  من  تمكنت  أنها  إال 
مختلف على حضورها في الساحة األورومتوسطية في عام 
الرئيس  ألقاهما  اللذين  الخطابين  بعد  خصوصا   ،2009
أن  باإلشارة  القاهرة. جدير  إسطنبول وجامعة  في  أوباما 
عن  غريبا  ليس  األوروبية  للمواقف  النسبي  التراجع  هذا 
الذي طرأ على مستوى أسلوب اإلدارة األمريكية  التغيير 
اإلدارة  هذه  توليها  التي  الباهتة  األهمية  الجديدة وال عن 

للشراكة مع أوروبا1.
هناك  المتواضعة،  الدبلوماسية  الظرفية  هذه  جانب  إلى 
في  األوروبي  لالنكماش  وعمقا  خطورة  أكثر  عالمات 
تبلور حساسية شديدة  في  وتتمثل  األورومتوسطية  حدوده 
من  وبالرغم  األجانب.  كره  عليها  يطغى  الهوية  حول 
الذي  الهوياتي،  التراجع  هذا  أن  إال  المتشعبة2،  جذوره 
يبدو أنه أصبح يميز التحول في آليات المشروع األوروبي 

هو موجه في المقام األول ضد الجيران الجنوبيين. انطالقا 
المناقشات  إلى  ووصوال  تركيا  انضمام  حول  الجدل  من 
تراكم  يدعو  األوروبية،  أو  الوطنية  الهوية  األخيرة حول 
اليوم  التفكير  إلى  والمناقشات  األحداث  من  السلسلة  هذه 
إلى اآلخر خارجيا  تحويل اإلسالم  إلى  تسعى  أوروبا  أن 
"الحدود اإلسالمية"  بناء هذه  إلى  اللجوء  وداخليا3. ويعد 
في  الصغيرة"  "أوروبا  نسبيا:  جديدا  أمرا  أوروبا  في 
القومية والشمولية  الخمسينات، المحصنة من الحرب ضد 
فتح  في  تتردد  تكن  ولم  العالم  على  انفتاحا  أكثر  كانت 
المجال أمام البحر األبيض المتوسط. اليوم، أصبح التوتر 
عشوائي  بشكل  أوروبا  بيت  يجتاح  "كمجنون"  الهوياتي 
وبدون تحقيق أي غاية. حيث أصبح يغذي األوهام األمنية 
على  مخيفة  مصافات  في  األوروبي  المشروع  ويضع 
العالم  مع  العالقات  في  سخاء  األكثر  الرؤية  خالف 
بجامعة  في خطابه  أوباما  الرئيس  بلورها  التي  اإلسالمي 

القاهرة.

الدبلوماسية  الظرفية  إلى جانب هذه 
أكثر خطورة  المتواضعة، هناك عالمات 
وعمقا لالنكماش األوروبي في حدوده 

تبلور حساسية  في  وتتمثل  األورومتوسطية 
الهوية يطغى عليها كره  شديدة حول 

األجانب

يجب اإلشارة إلى أن أوروبا هي معنية أكثر من الواليات 
المتوسط،  األبيض  البحر  بربط عالقات مع دول  المتحدة 
وهذا ليس راجعا فقط ألسباب أمنية واستراتيجية واقتصادية 
اإلنساني  التقارب  تسيير  الرتباط  أيضا  وإنما  وبيئية، 
والثقافي مع الجنوب بمستقبل المشروع األوروبي. وسيشكل 
البعد اإلنساني للعالقات األورومتوسطية الذي ظل مرفوضا 
العالقات مع  األيام تحديا رئيسا في  قادم  لفترة طويلة في 
حقائقها  في  سواء  المتوسط،  األبيض  البحر  مجتمعات 

القديمة كما في أشكالها جديدة.
"انقسام  تتحدث عن  التي  الخطابات  إلى  فقط  لم نركن  إذا 
الشرق  بين  "الصراع  أو  المتوسط"  األبيض  البحر 
أذهاننا  إلى  ستتبادر  التي  األولى  الكلمة  فإن  والغرب"، 
أوروبا  تجمع  التي  الروابط  عن  بموضوعية  للتعبير 
كلمة  هي  المتوسط  األبيض  البحر  جنوب  ومجتمعات 
الواضح،  والتاريخي  الجغرافي  التقارب  ذلك  "تقارب"، 
وبالتأكيد التقارب االقتصادي واإليكولوجي، باإلضافة إلى 

1 إلغاء حضور أوباما إحياء الذكرى العشرين لسقوط جدار برلين وُشح التضامن األطلنطي في مؤتمر حول "البيئة" وغياب أوباما عن قمة "االتحاد األوروبي" ‒ الواليات المتحدة في مدريد.

2  انتقاد السرعة المفرطة التي تم بها التعامل مع توسيع "االتحاد األوروبي" ليشمل الشرق دون تحضير الرأي العام بما فيه الكفاية لهذه الخطوة.

3 جدير بالذكر أيضا اإلدارة السيئة في 2006 لمسألة الكاريكاتورات التي مست شخصية الرسول محمد وخطابات األحزاب المحافظة إبان االنتخابات األوروبية والموقف الغامض للبابا حول "بيت" 

أوروبا، "وطن روحي" تلعب فيه المسيحية "دورا حاسما" )خطاب 26 أيلول )سبتمبر( 2009 في براغ(.
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فإن  اإلطار،  هذا  في  الكبير.  والثقافي  اإلنساني  التقارب 
ال  المتوسط"  األبيض  البحر  "ببوتقة  المعروف  المفهوم 
العصور  من  أو  الماضي  من  تراث  على  فقط  يحيلنا 
القرنين  أنه خالل  الوسطى، بل ينطوي أساسا على حقيقة 
المتوسط  البحر األبيض  تعايشت شعوب منطقة  الماضيين 
أن  كما  أوروبا.  في  عليه  الحال  هو  كما  متماسك  بشكل 
هذه  أفرزتها  التي  والثقافية  اإلنسانية  الروابط  تداخل 
المعايشة تحولت إلى خصوصيات ثقافية وإنسانية مشتركة 
األبيض  البحر  غرب  في  بوضوح  مالحظتها  – يمكن 
المتوسطية والرؤية  للحدود  بناء أوروبا  تقاوم  المتوسط – 

للهويات. الذاتية 

ترسم،  التي  الفرنسية هي  الدبلوماسية  كانت 
الكاريكاتور،   بشكل أقرب ما يكون إلى 
الداخلية على حساب  المخاوف   تفاقم 

"أزمة"  فرنسا  استغلت  التعددية.  منطق 
المتوسطية  مبادراتها  لمضاعفة  الشراكة 

األحادية

ولكنه إلى غاية اآلن، المشروع األوروبي سير هذا الواقع 
انطالق  شهدت  التي   1986 سنة  فمنذ  سيء.  بشكل 
سياسة  باتباعه  المشروع،  هذا  سعى  "شنغن"،  اتفاقيات 
تميل أكثر إلى التهور منه إلى التأمل، إلى تعزيز الحدود 
اإلنسانية ألوروبا في البحر األبيض المتوسط، حيث كانت 
الحوار  فشل  بعد  القاعدة.  هي  األشخاص  تنّقل  حرية 
العربي األوروبي، لم تعاود "عملية برشلونة" التأكيد على 
الشراكة مع  تعزيز  في  بالرغم من رغبتها  السياسة،  هذه 
بل  المتوسط،  األبيض  البحر  من  األخرى  الضفة  بلدان 
سعت إلى تعزيز الفصل بين الفضاء االقتصادي والفضاء 
المجتمعات  بين  الثقافي  الحوار  على  معتمدة  اإلنساني، 
فيما ساهمت  عليه.  التي ستترتب  اآلثار  من  للحد  المدنية 
بعد ذلك سياسة الجوار إيديولوجيا، على الرغم من حسن 
"الجيران"  بين  التمييز  تكريس  في  األصلية،  النوايا 

واألسرة األوروبية.
وسرعان ما ظهرت جليا محدودية هذه السياسة األوروبية 
تفشل  لم  فهي  النسبي".  العنصري  "الفصل  المعتمدة على 
ت  للعالقا ني  إلنسا ا لبعد  ا لة  مسأ تنظيم  في  فقط 
األورومتوسطية، بل أكثر من ذلك، أدت إلى ظهور آثار 
عكسية، مثل نمو الهجرة السرية وما نتج عنها من سقوط 
أقل مأساوية  نتائج أخرى،  الضحايا. ويمكننا ذكر  آلالف 
مثل  األوروبية،  السياسة  لهذه  أهمية  أقل  ليست  لكنها 

طرف  من  أوروبا  حدود  لتجنب  القانونية  االستراتيجية 
األفراد الذين يدخلون في إطار تسوية الجنسية المزدوجة. 
هذه الحاالت تحسب اليوم بالماليين، حيث يساعدون على 
صفوف  تعزز  حقيقية  أورومتوسطية  نية  فردا بروز 
نفس  وفي  أوروبا.  في  المتواجهة  المتوسطية  المجتمعات 
لشأن  با لمهتم  ا لمدني  ا لمجتمع  ا تطور  فقد  لسياق،  ا
)جزئيا  برشلونة"  "عملية  منذ  كبير  بشكل  المتوسطي 
عن  مستقل  تصاعدي  اتجاه  في  مساعدتها(،  بفضل 
يكن  لم  الذي  األمر  وهو صراحة،  الدولية،  االهتمامات 
يسعى إليه منظرو هذه المنظومة، فهم كانوا يحاولون في 
مساعدين  إلى  المدنيين  الفاعلين  هؤالء  تحويل  األساس 

األورومتوسطية4.  للسياسة 

تأثير منطق الدول على السياسة المتوسطية األوروبية 

للتعاون  فقا  أ  1995 في  برشلونة"  "عملية  رسمت 
األورومتوسطي والذي تم تبنيه من قبل مجموعة كبيرة من 
التبني  هذا  اعتبار  ويمكن  والخاصين.  العامين  الفاعلين 
نتيجة  أكبر  الفاعلين  طرف  من  األورومتوسطي  للمرجع 
هذا  اعتماد  تم  وقد  برشلونة".  "لعملية  ومستمرة  ملموسة 
يكن  لم  المقترح  التعاوني  تامة ألن اإلطار  التبني بسهولة 
يستند  وكان  محفز،  بل  الشراكة(  اتفاقات  )باستثناء  مقيد 
المختصة5.  األجهزة  من  مجموعة  من  مالي  دعم  على 
للفكرة األورومتوسطية في "عملية  الترويج  وبالتالي، فإن 
سياسات  انتشار  على  ملحوظ  بشكل  ساعد  برشلونة" 
تجربة  يعرض  فاعل  كل  أن  من  الرغم  على  الفاعلين، 
الفضاء األورومتوسطي وفقا ألهدافه  الخاصة مع  عالقته 
الرمزية.  أو  السياسية  أو  االقتصادية  ومصالحه  الخاصة 
تستجيب،  المتوسطيين  الفاعلين  لعبة  فإن  أخرى،  وبعبارة 
منذ السنوات األولى "لعملية برشلونة"، لدينامية متناقضة: 
الدوران حول مرجعية مشتركة،  إلى  تميل  من جهة، هي 
بالرغم من انطباعيتها، في التضامن المتوسطي، ومن جهة 
أخرى، هذا فإن التقارب من حيث المبدأ ينقسم، على وجه 
واالستراتيجيات  السياسات  من  العديد  إلى  الخصوص، 
المشتركة  المتوسطية  السياسة  تتعايش مع  التي  المتوسطية 
الفاعلين  لدى  المناورة  هامش  كثيرا  اتسع  وقد  ألوروبا. 
المدنيين نظرا لليونة السياسة الخارجية ألوروبا في البحر 
الملفات  مع  للتعامل  عن  لعجزها  أو  المتوسط  األبيض 

الفلسطيني اإلسرائيلي. النزاع  الرئيسة مثل  السياسية 
هذا االتجاه تفاقم بشكل ملحوظ في ظل ما سمي "باألزمة" 
أو تردي الشراكة والذي تم إيعازه إلى عدة عوامل، حيث 
الذكرى  بمناسبة  المنعقدة  القمة  فشل  بعد  بجالء  سيتضح 

.henry, J.R. “Le retour de la dimension humaine”, in La méditerranée, un avenir en question, Questions internationales, March-April 2009 4

 Politiques méditerranéennes entre logiques étatiques et espace civil. Une réflexion franco-allemande )J.R. :5 على هذه المالحظة تمت صياغة كتاب

.)Henry & G. Groc, eds. Paris: Karthala, 2000
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السنوية العاشرة "لمؤتمر برشلونة". ونتيجة لهذه األزمة، 
المتوسطية  والسياسة  بروكسل  دور  في  التباس  سيحدث 
الساحة  على  أكبر  دور  أمام  المجال  ليفسح  المشتركة 
الضعف  )بلغ عددها  "الثانويين" – دوال  للفاعلين  اإلقليمية 
إلى  سطوة  أدت  األزمة  هذه  أن  كما   .6 وأفرادا تقريبا( 
الفاعلين الحكوميين األقوياء على اتخاذ المبادرات الخاصة، 
فقط   :2006 صيف  في  لبنان  حرب  خالل  لوحظ  مثلما 
بقدراتها  متباهية  األوروبي،  االتحاد  في  العظمى  القوى 
بالتحرك  لها  يسمح  موقف  في  كانت  واختصاصاتها، 
دولة  السالم. وأحيانا كانت كل  قوات حفظ  واقتراح نشر 
ظل  في  المثال،  سبيل  على  مبادراتها؛  تثمين  إلى  تسعى 
الصراع  تحريك  في  رغبتها  ألمانيا  تخف  لم  رئاستها، 
يتعلق  فيما  مصالحها  عن  بقوة  تدافع  واليوم  الفلسطيني. 
بمسألة الطاقة الشمسية، بالضبط كما تفعل فرنسا في مسألة 
السيناريو  هذا  في ظل  الحال،  وبطبيعة  النووية7.  الطاقة 
ضعف  الكبرى  الدول  استغالل  مخاطر  تتفاقم  القاتم، 
المجموعة لتسخير أوروبا لمصالحها الخاصة. في الماضي 
القريب، كانت الدبلوماسية الفرنسية هي التي ترسم، بشكل 
الداخلية  المخاوف  تفاقم  الكاريكاتور،  إلى  يكون  أقرب ما 
شيراك،  رئاسة  نهاية  وبعد  التعددية.  منطق  حساب  على 
مبادراتها  لمضاعفة  الشراكة  "أزمة"  فرنسا  استغلت 
 ،2007 المتوسطية األحادية. ولكنه منذ  شباط )فبراير( 
البحر  بشأن  المكثفة  نشاطاتها  محدودية  جلي  بشكل  تبين 
األبيض المتوسط المتجسدة في مشروع "االتحاد من أجل 
نيكوال  طرف  من  الكامل  بالدعم  حظي  الذي  المتوسط" 

ساركوزي8.
التنافس  الفرنسية حدة  المبادرة  وقد أججت طريقة تسويق 
بين الفاعلين الحكوميين األوروبيين، والتي طغى عليها في 
في  الحال  هو  كما  وطنية،  خصوصيات  األحيان  بعض 
المشروع. وقد تطور  الفرنسي األلماني بسبب هذا  النزاع 
األمر ليصبح أخطر سوء تفاهم حدث بين البلدان، قبل أن 
تتدخل إسبانيا وإيطاليا لتهدئة األمور، بدال من المسؤولين 
هذه  من  ضعفاء  سيخرجون  الذين  لالتحاد  الجماعيين 
دالالت  على  التركيز  يجدر  الصدد،  هذا  وفي  األزمة. 
اعتبار القمة التأسيسية "لالتحاد من أجل المتوسط" المنعقدة 
في باريس في  تموز )يوليو( 2008 والمؤتمر األوروبي 
المتوسطي في مرسيليا عمليات دولية باألساس، حيث كانت 
فرنسا تسعى من وراء ذلك إلى االستفادة من األمر أقصى 

ما يمكن. وهو نفس المنحى الذي اتخذه دورها في مسألة 
جورجيا في العام نفسه. 

إن الغموض الحالي في قراءة حكامة المنظومة األوروبية 
ال يساعد على تغيير المسار. كما أن المنافسة المحتدمة بين 
"رئاسة اللجنة" والرئاسة الدائمة الجديدة لالتحاد والرئاسة 
للشؤون  لسامي  ا لتمثيل  و"ا لسنوية  ا نصف  لدورية  ا
المشتركة "لالتحاد من أجل  الرئاسة  الخارجية"، وأخيرا، 
المتوسط" ال تساهم في بلورة رؤية أوروبية مشتركة تجاه 
العالم الخارجي. وهنا تجدر اإلشارة إلى أن دور "البرلمان 
مستوى  إلى  يرقى  ال  المتوسطي  الملف  في  األوروبي" 
هذه  قبل  من  المتخذة  القرارات  من  يستشف  ال  تطلعاته: 
انتقاداتها  من  بالرغم  واضح،  متوسطي  موقف  المؤسسة 
ورغم  الجوار،  سياسة  وغموض  الشراكة  الختالالت 
الوضع  تأجيل  على  غزة،  في  حدث  ما  بعد  مصادقتها، 

المتقدم الذي كان قد منح للتو إلسرائيل.

العالقة مع البحر األبيض المتوسط تؤثر 
بشكل كبير في تطور المشروع األوروبي 
وفي اتساع رقعته ومحتواه، بحيث أن أية 

أزمة شراكة ستؤثر ال محالة على المشروع 
األوروبي نفسه

المؤسسات  على  يطغى  الذي  المؤسساتي  الغموض  إن 
الدول  لعبة  واتباع  التدويل  عودة  على  يساعد  األوروبية 
بين فرنسا  الثنائي  التحالف  الكبرى، كما يتضح األمر في 
وألمانيا فيما يخص المشاكل الكبرى التي يواجهها االتحاد 
على  المؤسساتي  الغموض  هذا  جانب  إلى  األوروبي9. 
هيكلة  مستوى  على  آخر  غموضا  نجد  العليا  المستويات 
"الشراكة األورومتوسطية": بين "عملية برشلونة" وسياسة 
الجوار و"االتحاد من أجل المتوسط"، البنود والمتحصالت 
غير واضحة – حتى فيما يتعلق بالمفردات – وقد تحولت 
القانونيين. وفي جميع  تفسيرات من طرف  إلى موضوع 
أجل  من  "االتحاد  تجميد  أن  واضحا  يبدو  األحوال، 
أن  بعد  للشراكة:  الشامل  السير  على  يؤثر  المتوسط" 
في  غريب  بشكل  المتوسط"  أجل  من  "االتحاد  انحرف 
2009، وفي سنة 2010، رغم جهود الرئاسة اإلسبانية، 

 Mediterranean policies from above and below )I. schäfer & J.R. henry, eds. Baden-Baden: :6 هذا التحول يتجلى بوضوح في الدراسات التي تم جمعها في كتاب

لتبني فكرة  المتعددة  الطرق  الكتاب بدراسة  للشمال والجنوب. ويهتم  الوطنية  المتوسطية  للسياسات  ليشمل مجمعا مهما  التحليل  السابق ويعمق  الكتاب  . والذي ينظم فرضيات   )Nomos, 2009
المتوسطي وانخراطها في موقف أو سياسة محددة، فيما يخص سياسات هذه الدول كل واحدة على حدة.

 Eduard soler i lechA, “Madrid: action indirecte ou baisse de régime,” in the on-line 7 حول البحث عن دور ريادي إلسبانيا، انظر مقالة إدواردو صولير إي ليتشا

.journal Outre-Terre, 2009-3 )No. 23(
 French Initiative in the Mediterranean Region: Back to Square One?” in Mediterranean Yearbook, Med.2008, Barcelona: IEMed” 8 انظر مقالنا

 .2008
9 مجلس الوزراء الفرنسي ‒ األلماني بتاريخ 4 شياط )فبراير( 2010 يتوقع بلورة التعاون بين كال البلدين حول 80 نقطة، من بينها ملف الشرق األوسط. كما أن الثنائي الفرنسي ‒ األلماني هو الذي 

تحكم في توجيه قيمة المساعدات لليونان بدعم من الرئيس األوروبي الجديد وعلى حساب رئيس اللجنة األوروبية والرئاسة التناوبية اإلسبانية والدول األوروبية التي تعاني من مشاكل في "النادي 
Cf. Gerd strohMer, « La frontière du Rhin », in Outre-Terre, op. cit. المتوسطي". إن استئناف الحوار بين االستراتيجيات لن يقضي على الخالفات. انظر
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اإليقاع  استعادة  األورومتوسطية  االجتماعات  تستطع  لم 
السابق لالتحاد. 

الدروس  استخالص  يجب  ال  سبق،  ما  كل  من  بالرغم 
السياسات  وتوطين  االنقسام  عملية  من  فقط  لسلبية  ا
المنتهجة من  المتوسطية  الدبلوماسية  إن مثال  المتوسطية. 
لم  التي  المعضلة  أكثر من غيره هذه  فرنسا يجسد  طرف 
تضافر  تشجيع  يتم  كيف  اآلن:  حتى  حلها  أوروبا  تستطع 
الموارد  لمختلف  المشتركة  المصلحة  خدمة  في  الجهود 
التجربة  ينكر  أحد  )ال  األوروبيين؟  للفاعلين  المتوسطية 
يمكن  كيف  الفرنسية(.  للدبلوماسية  الكبيرة  المتوسطية 
التقبل بشكل إيجابي تعدد االنتحاءات والميول والمكتسبات 
لالتحاد  لمكونين  ا لفاعلين  ا وباقي  للدول  لمتوسطية  ا
األوروبي؟ كما هو معلوم، فتحدي الحكامة األوروبية دائما 

ما يكبر بشكل متواز مع اتساع أوروبا. 
ومن الواضح أن ليس فقط العالقات السياسية، وإنما الثقافية 
والبشرية أيضا، إلسبانيا أو فرنسا مع بلد مثل المغرب هي 
شركائهما  من  العديد  مع  تربطهما  التي  تلك  من  أقوى 
تنوع  يشكله  الذي  الجسر  ربط  يمكننا  كيف  األوروبيين. 
العالقات المتوسطية الخاصة بين فاعلي الشمال والجنوب 
بضرورة وجود سياسة مشتركة؟ االتحاد األوروبي تطرق 
"التعاون  نافذة  خالل  من  خجول  بشكل  مسألة  هذه  إلى 
التقلبات  إن  والجنوبي10.  الشمالي  الجارين  بين  المعزز" 
عالقة  تسيير  أن  توضح  الماضيين  العامين  عرفها  التي 
فرضية  إلى  فقط  يستند  أن  يمكن  ال  جنوبها  مع  أوروبا 
المبادرات  بعض  إلى  وال  المشتركة  الخارجية  السياسة 
بمستوى  االرتقاء  نتمنى  المطلوب  والعشوائية.  المتنافسة 
المستوى  على  خصوصا  ألوروبا،  المتوسطية  السياسة 
اإلقليمي11. ولكن هل من الممكن االرتقاء إلى هذا االنسجام 
دون تقليص الطوارئ المستقبلية – الفيدرالية أو الدولية – 

للمشروع األوروبي؟ 
في  المنعقدة  الكبيرة  األورومتوسطية  المحافل  كانت  إذا 
االتحاد  مؤسسات  على  سلبا  أثرت  قد   2008 في  فرنسا 
للفاعلين  يذكر  اهتمام  أي  تعر  لم  كذلك  فإنها  األوروبي، 
غير الحكوميين والمدنيين، هذا على الرغم من أنهم كانوا 
 ،1995 الكثير من االتساق والنضج منذ عام  اكتسبوا  قد 

القطاعات.  على األقل فيما يتعلق ببعض 
تنقل  لة  مسأ يخص  ما  في  مالحظته  يمكن  ما  وهذا 
استفحال  أدى  فقد  المتوسطي.  الفضاء  في  األشخاص 
ثارها  وآ لشرعية  ا غير  للهجرة  لمتكررة  ا ما  لدرا ا
اإلعالمية12 إلى إنضاج وعي الرأي العام إزاء أهمية هذه 

التعريف  في  والتي ساهمت  األوروالمتوسطية،  التحديات 
وإنما  تهديدات  أو  فقط كضحايا  ليس  للهجرة  بالمرشحين 
مدفوعين  المتوسطي،  الفضاء  في  جدد  كفاعلين  أيضا 

"برغبة في أوروبا" مشروعة. 

ومن الواضح أن ليس فقط العالقات 
أيضا،  الثقافية والبشرية  نما  السياسية، واإ

إلسبانيا أو فرنسا مع بلد مثل المغرب هي 
أقوى من تلك التي تربطهما مع العديد من 

األوروبيين شركائهما 

متزايد  بشكل  تعرف  الحكومية  المنظمات غير  بدأت  وقد 
الناجمة  اإلنسانية  بالعواقب  تندد  بمطالبهم، حيث أصبحت 
المنظمات  هذه  بين  ومن  األوروبية.  الحدود  إغالق  عن 
إنسانية  اهتمامات  ذوي  فاعلين  نجد  الحكومية،  غير 
اجتماعية  )منتديات  أو سياسية  اإلنسان(  )رابطات حقوق 
الجمركية"، وفي  الموارد  العالمية على  التجارة  و"منظمة 
فرنسا: "شبكة التربية بال حدود"( أو دينية )"جمعية سان 
الالجئين"(. كل هذه  لمساعدة  الدولية  إخيديو" و"المنظمة 
المدني  العصيان  إلى  الدعوة  في  تتردد  ال  المنظمات 
األخرى  الكبرى هي  الكنائس  كمنهجية عمل. وقد ضمت 
ومن  السياسة13.  هذه  تدين  التي  األصوات  إلى  صوتها 
منذ  األورومتوسطي"،  المدني  "المنتدى  يطالب  جانبه، 
األشخاص  تنقل  بحرية   ،2006 سنة  مراكش  مؤتمر 
وقد  األورومتوسطية".  "الشراكة  لتطوير  أساسي  كشرط 
األعمال  ترتيب جدول  إعادة  إلى  النقاشات  هذه  أدت كل 
بإعطاء مسألة السياسة األوروبية المتعلقة بالهجرة األهمية 

تستحقها.  التي 
ومع ذلك، وبالرغم من تعاظم نفوذه، فإن المجتمع المدني 
والمفاوضات  لمناقشات  ا في  فقط  ثانويا  دورا  لعب 
أجل  من  "االتحاد  تأسيس  إلى  أفضت  التي  الدبلوماسية 
المتوسط". وعلى غرار ما حدث في برشلونة عام 1995، 
فقد تم تهميش الفاعليين المدنيين في عملية إنشاء "االتحاد 
من أجل المتوسط"، ولم يتم إشراكهم من طرف المؤسسات 

العليا إال في "مشاريع" معينة.  
فيما يخص المسألة الحساسة التي تهم تنقل األشخاص، فإن 
مارسيليا"  و"مؤتمر  باريس"  "قمة  تبنتها  التي  النصوص 
تجمع على حماية األمن العام للدول )الشمالية والجنوبية(، 
فيما لم تعر الكثير من االهتمام لمطالب الفاعلين المدنيين. 

10 انظر مشاركات روستان مهدي في Rapport Reiffers )تقرير خبراء "المؤسسة المتوسطية حول مشروع االتحاد المتوسطي، مارسيليا، تشرين األول )أكتوبر( 2007(.

11 يتعلق األمر بتخوفات أباحت بها بقوة "اللجنة المتوسطية الدولية لمؤتمر المناطق المجاورة بحريا ألوروبا .)CRPM( تسعى اللجنة إلى تنشيط "إطار ‒ منطقة متوسطية"، معولة على الدعم الذي 

يمنحه "االتحاد األوروبي" للمبادرات اإلقليمية.
12 أو سينمائية: أفالم مثل Welcome لفيليب ليوري )Philippe Lioret( أو Eden à l’Ouest لكوستا غافراس )Costa-Gavras( اللذين تم عرضهما في 2009.

13 انظر، على سبيل المثال، اإلدانة األخيرة لرئيس المجلس األسقفي "عدالة وسالم"، الكاردينال توركسون )Cardinal Turkson(، لسياسات الهجرة األوروية: "إننا نتجه إلى خطر تالشي الحدود 

.(La Croix, 2010 )بين القوانين التقييدية والعنصرية" )12 شباط )فبراير
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في ظل  تبنيها  تم  التي  بالهجرة  المتعلقة  المعاهدة  أن  كما 
الحمائية وفرض  بتركيزها على  تميزت  الفرنسية  الرئاسة 
القيود، األمر الذي يظهر جليا أن أوروبا تراعي أمنها فوق 
الهجرة  إشكالية  مازالت  أخرى،  جهة  من  اعتبار.  كل 
"المنتقاة" والهجرة "المفروضة" قائمة، كما لو كان األمر 
السوق.  منطق  في  الحشائش  عن  القمح  بفصل  يتعلق 
بنصيحة  يعملوا  أن  يريدون  ال  السياسيون  فالمسؤولون 
على  يشددون  الذين  واالقتصاديين  الديمغرافيين  الخبراء 
األشخاص  لتنقل  الحدود  فتح  إعادة  في  أوروبا  مصلحة 
القانون  لرجال  اهتماما  يعيرون  ليبرالية، وال  أكثر  بشكل 
األساسية:  اإلنسان  حقوق  من  حق  انتهاك  يدينون  الذين 

التنقل14.  حرية 

ما هي الوسائل المتاحة لكي تصبح أوروبا متوسطية 
من جديد؟ 

متشائمة  إعطاء رؤية  السابقة  التأمالت  الغرض من  ليس 
العالقات األورومتوسطية. هذا رغم  بالمرة حول مستقبل 
عام  في  ساركوزي  نيكوال  مبادرة  نهاية  من  يتبق  لم  أنه 
في  المحك  على  أوروبا  "مستقبل  عبارة  سوى   2007
من  بالكثير  تحتفظ  عبارة  المتوسط"،  األبيض  البحر 

أهميتها. 

ومن جانبه، يطالب "المنتدى المدني 
 األورومتوسطي"، منذ مؤتمر مراكش 
 سنة 2006، بحرية تنقل األشخاص 

"الشراكة  كشرط أساسي لتطوير 
األورومتوسطية"

بالنسبة لألوروبيين، فقربهم من المجتمعات المتواجدة على 
الضفة األخرى من البحر األبيض المتوسط هو واقع ال مفر 
العالقة  أن  لبناء مستقبل مشترك. كما  استيعابه  منه وجب 
تطور  في  كبير  بشكل  تؤثر  المتوسط  األبيض  البحر  مع 
المشروع األوروبي وفي اتساع رقعته ومحتواه، بحيث أن 
أية أزمة شراكة ستؤثر ال محالة على المشروع األوروبي 

نفسه15.
أمرا  التقارب  هذا  تسيير  يعتبرون  األوروبيون  كان  إذا 
ضروريا، فإنه من الالزم أيضا تقبل األمر ككل غير قابل 

للقسمة: وقد تجسد وهم أو خطأ برشلونة في محاولة فصل 
والطاقية  االقتصادية  أخرى:  األبعاد  عن  اإلنساني  البعد 
والبيئية والثقافية أيضا. وهو الخطأ الذي ما يزال قائما في 
عبر  األورومتوسطي  للتعاون  الجديدة  المقاربة  إطار 
"مشاريع معينة" في إطار "االتحاد من أجل المتوسط". إن 
القرب من مجتمعات  لهذا  الطاقي  أو  البيئي  البعد  معالجة 
األبعاد  االعتبار  بعين  األخذ  دون  من  أخرى  متوسطية 
األخرى لهذا التقارب ال يمكنه إال أن ينتج اإلحباط وسوء 
المثال، في خطة  التفكير، على سبيل  يمكن  التفاهم. كيف 
مهمة  بيئية  آثار  عنها  سينتج  – والتي  متوسطية  شمسية 
بالنسبة للجنوب – من دون ربطها بتنمية بشرية واجتماعية 
إلنقاذ  بالهرولة  فقط  يتعلق  األمر  كان  إذا  أما  مشتركة؟ 
المتوسط" فال يسعنا  القطاعية "لالتحاد من أجل  المشاريع 
حالة  في  يوجد  الشامل  المشروع  بأن  نسلم  أن  إال  آنذاك 

لها16.  يرثى 
ما هي إذن المكاسب والعوامل التي يمكنها اليوم أن تعطي 
انطالقة جديدة وحقيقية للعالقات األورومتوسطية؟ سنحاول 
لفاعلين  با لمتعلقة  ا تلك  خصوصا  بعضها،  نذكر  أن 
لهذه  نية  اإلنسا لتحديات  ا بشأن  لوعي  وا لمستقبل  وا

الشراكة. 

1( العامل األول هو تعزيز قدرة الفاعلين المدنيين – أفرادا 
تصواراتهم  لتفعيل  حكومية –  غير  منظمات  أم  كانوا 
ووجهات نظرهم حول العالقات األورومتوسطية. إذا كانت 
الفجوة بين االتفاقية الدولية المبرمة في باريس ومارسيليا 
وغياب مراعاة تصورات المجتمع المدني قد أدت في سنة 
أجل  من  "لالتحاد  األساسي  القانون  تبني  إلى   2008
بين  الفترة  تلك  في  نشب  الذي  التوتر  فإن  المتوسط"، 
إلى  يتحول  أن  يمكنه  المدنية  الدولي والطموحات  المنطق 
يمكن  حيث  مرحلة  إلى  وصلنا  أننا  يبدو  ديناميكية.  قوة 
لألزمة وحدها أن تحرك البيادق في بعض الملفات المتعلقة 
بالدفاع عن حقوق اإلنسان من خالل المطالب والنزاعات 
يجب  الحكومية.  غير  المنظمات  طرف  من  إليها  المشار 
العمل على تغيير تصورات وآراء كلتا الضفتين من البحر 
األبيض المتوسط. فالصورة اإليجابية للقوة المفضالة التي 
لبثت  ما  الشمال،  في  كما  الجنوب  في  ألوروبا،  كانت 
إغالق  عن  الناجمة  اإلنسانية  األضرار  بسبب  تتالشى 

الحدود. 
ولقد الحظنا كيف أن المنظمات غير الحكومية التي تنشط 
فشيئا  شيئا  تتخلص  بدأت  األورومتوسطي  الفضاء  داخل 

 Cf. in particular: “Vers un droit à la mobilité?,” special issue of Migrations et sociétés, January-February 2009; C. Wihtol de Wenden, La 14

 globalisation humaine, Paris: PUF, 2009; and the Human Development Report 2009. “Overcoming Barriers: Human Mobility and
.Development,” UNDP, October 2009

 Les enjeux méditerranéens de la crise européenne,” in Construction de la paix par le dialogue interculturel. Mélanges en” مقالتنا:  انظر   15

l’honneur deTuomo Melasuo )Henriksson & Kynsilehto, eds.(, Tampere: TAPRI, 2008
16 يصعب إعطاء تفسير مغاير لالجتماع الوزاري حول التنمية المستدامة الذي نظمته في باريس الرئاسة الفرنسية المشتركة "لالتحاد من أجل المتوسط" في حزيران )يونيو( 2009، ومشروع 

"المعاهدة األورومتوسطية" حول الطاقة والتغير المناخي المنجزة من طرف الجزائر وإسبانيا والتي ستقدم إلى قمة "االتحاد من أجل المتوسطي في حزيران )يونيو( 2010 ببرشلونة. 
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وأصبحت  العمومية  للسلطات  سلبي  كمساعد  دورها  من 
مجال  في  أهمية  أكثر  دور  عن  لنفسها  تبحث  أن  تحاول 
احترام حقوق اإلنسان. فقد ساعدت انتقاداتها على تجاوز 
كما  فرنسا17،  في  والهجرة  الوطنية  الهوية  النقاش حول 
لمناقشة بعض جوانب  النقاش على مصراعيه  فتحت  أنها 
أنهم  يبدو  الباحثون  حتى  األورومتوسطية18.  السياسة 
الخبراء  برأي  تأثرا  أقل  أصبحوا  التغيير:  بهذا  تأثروا 
لعالقات  ا حول  ليل  تحا إجراء  على  حرصا  وأكثر 

األورومتوسطية. 

إذا كانت الفجوة بين االتفاقية الدولية 
المبرمة في باريس ومارسيليا وغياب مراعاة 
تصورات المجتمع المدني قد أدت في سنة 

2008 إلى تبني القانون األساسي "لالتحاد 
من أجل المتوسط"، فإن التوتر الذي نشب 

في تلك الفترة بين المنطق الدولي 
 والطموحات المدنية يمكنه أن يتحول إلى 

ديناميكية قوة 

الفاعلين  بين  الملحوظ  التوتر  إلى  اإلشارة  يجدر  وهنا 
ليند  نا  "آ مؤسسة  في  المدنيين  لفاعلين  وا الحكوميين 
األورومتوسطية للحوار بين الثقافات"، والتي تعتبر واحدة 
فيها  نجد  التي  القليلة  األورومتوسطية  المنظمات  من 
عالقة  تربطهم  المدنيين  والفاعلين  الحكوميين  الفاعلين 
المؤسسة  هذه  إنشاء  تم  البداية  في  واضح.  بشكل  منظمة 
للمجتمع  الدولية  "المنظمة  غريبة:  صيغة  أساس  على 
الحادة بسبب  االنتقادات  العديد من  المدني"، وقد واجهت 
إحداث  إلى  أدى  مما  األولى،  السنوات  في  أدائها  ضعف 
األمر  المؤسسة،  فريق  وكذا  وهيكلة  سياسة  في  تغييرات 
الذي سيسفر في كانون األول )ديسمبر( 2008 عن تبني 
المطالب  تعديل  بموجبه  تم  سنوات  ثالث  مدته  برنامج 

"األساسية " حول تنقل األشخاص.
لعالقات  ا يخدم  ال  مؤسساتي  إطار  ظل  في  إذن، 
على  المدنيين  الفاعلين  قدرة  تصبح  األورومتوسطية، 
بالغة. وهذا  ذا أهمية  المبادرة والعمل والمعارضة سالحا 
التأكيد على  إلى  السياسية  الجهات  يدفع بعض  بالضبط ما 
تفعيل  دة  إلعا لفاعلين  ا بهؤالء  نة  االستعا ضرورة 

الشراكة19.

إعادة  خانة  في  يصب  الذي  اآلخر  اإليجابي  العامل   )2
تفعيل الملف األورومتوسطي هو أن النقاشات التي دارت 
اآلمال  من  بالرغم  أسفرت،  الماضيين  العامين  طوال 
المحبطة، عن والدة "اجتماع إبداعي" موسع بشأن مستقبل 

الملف. هذا 
"لالتحاد  والمبهم  التافه  المفهوم  على  االختيار  وقوع  قبل 
أخرى  سبل  استكشاف  تم  قد  كان  المتوسط"،  أجل  من 
في  الوقوع  دون  األورومتوسطي،  مستقبل  في  للتفكير 
مفهومه  كان  الذي  األورومتوسطي  مشروع  تناقضات 
بالطبع  األوروبي.  االتحاد  وواقع  فكرة  مع  متعارضا 
من  مجموعة  تغطي  بل   ، يدة محا ليست  وين  لعنا فا
إثارة لالهتمام هي  األكثر  الصيغة  السيناريوهات. وكانت 
صيغة "االتحاد المتوسطي" التي اقترحها وزير الخارجية 
نفسها  الصيغة  وهي  موراتينوس،  أنخيل  ميغيل  اإلسباني 
آخرون  سياسيون  قبله  من  قترحها  ا قد  كان  لتي   ا
)د. ستراوس كان في عام 2004( وبعض مراكز التفكير. 
ورغم أن السيد موراتينوس كان يعتبرها خيارا ظرفيا إال 
أن هذه الصيغة كانت تتميز بكونها متعددة المعاني. يمكن 
ليشمل  األوروبي  االتحاد  )توسيع  أقصى  معنى  تشمل  أن 
االتحاد  تضم  بنية  )إنشاء  أدنى  أو  الجنوبيين(  الشركاء 
المنظور،  مع  تماما  متماشية  ستكون  حيث  األوروبي(. 
المذكور أكثر من مرة، للتوسيع التدريجي "لمجلس أوروبا" 

المتوسط.  البحر األبيض  تجاه منطقة 

يعرب اليوم سياسيون من مختلف التيارات 
في فرنسا عن امتعاضهم من اآلثار الناجمة 
عن إغالق الحدود األوروبية في وجه تنقل 
األشخاص، ويعربون عن قلقهم حول كيفية 

تبلور السياسة األوروبية في هذا الصدد

وفي جميع األحوال، تترك هذه الصيغة الباب مفتوحا على 
المتوسطي،  اإلنساني  الفضاء  تسيير  لتحسين  مصراعيه 
وخصوصا من أجل خلق رؤية واضحة لمستقبل مشترك. 
أما "االتحاد من أجل المتوسط" فال يمكنه في أي حال من 
لجميع  المشترك  الخيالي  المحرك  دور  يلعب  أن  األحوال 
لفضاء  ا في  بحرية  لتحرك  ا من  لمحرومين  ا أولئك 
معنى  تمنح  أن  يمكنها  الصيغة  هذه  أن  كما  المتوسطي. 
يستفيد  الذي  المتقدم" )نحو ماذا؟(  "الوضع  لنظام  ملموسا 

اليوم.   المغرب  منه 

17 هذا النقاش تعدى الحدود الوطنية. على خالف جميع األعراف الديبلوماسية، وصل األمر إلى حد إعراب وزير أول بلجيكي سابق لجريدة "لوموند" عن "خيبته" بشأن شكل ومضمون النقاش.

18 مثل ملتقى "التضامن من أجل التنمية والسالم" )SODEPAU( المنعقد بتاريخ تشرين الثاني )نوفمبر( 2007 ببرشلونة. في نفس السياق، يمكن أن ندرج الدعوة التي وجهها في 1 آذار/ مارس 

2010 حوالي 15 ديبلوماسيا فرنسيا ساميا سابقا لرئيس الجمهورية الفرنسية لتفعيل مبادرة أوروبية بشأن الصراع الفلسطيني ‒ اإلسرائيلي.
19 انظر ملحوظة 6 أيار )مايو( 2009 التي وزعها السفير الفنلندي المكلف بالمسطرة األورومتوسطية، ريستو فيلتهايم )Risto Veltheim(، على المؤسسات األورومتوسطية.
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التي  النقاشات  فتحت  بالكلمات،  اللعب  إلى جانب هذا   )3
دارت خالل العامين الماضيين المجال أمام بعض السياسيين 
تجاه  أوسع ألوروبا  إنساني  انفتاح  تحابي  مواقف  التخاذ 
من  سياسيون  اليوم  يعرب  المثال،  سبيل  على  الجنوب. 
اآلثار  من  امتعاضهم  عن  فرنسا  في  التيارات  مختلف 
تنقل  وجه  في  األوروبية  الحدود  إغالق  عن  الناجمة 
األشخاص، ويعربون عن قلقهم حول كيفية تبلور السياسة 
األوروبي،  المستوى  أما على  الصدد.  األوروبية في هذا 
"فالخضر"، المتواجدون في كل أرجاء أوروبا، ينددون بما 

قد تسبب فيه من أضرار "قلعة أوروبا". 

البعد اإلنساني للعالقات  باختصار، فإن 
األورومتوسطية يشكك أساسا في الفكرة 
األوروبية. حيث يرتبط مستقبل المشروع 

األوروبي بشكل كبير بتسيير الفضاء 
بالتقارب اإلنساني مع مجتمعات  المتعلق 

الضفة األخرى للبحر األبيض المتوسط

بالطبع فالنضال من أجل عودة حرية الحركة وتنقل األشخاص 
يتطلب قدرا من الشجاعة السياسية. ويقول في هذا الصدد 
المتوسط": "إنها  ديبلوماسي فرنسي في "االتحاد من أجل 

مسألة تؤرق السياسيين"، حتى عندما يدركون أهميتها. 
إلى  المتوسط  األبيض  البحر  تحويل  المستحيل  لمن  إنه 
فضاء سالم، وفقا للنموذج األوروبي، دون مراعاة التقارب 
اإلنساني وتداخل الروابط بين المجتمعات اإلنسانية في كلتا 

الوحيد  السبيل  يكون  أن  يعقل  آخر، هل  بمعنى  الضفتين. 
تهدئة  في  التي نجحت  نفسها  الوصفات  تطبيق  المتاح هو 

المتوسطي؟  الفضاء األوروبي على 
وقد تجسدت األولى، اعتبارا من "إعالن شومان"، في ربط 
السكان  لدى  مصداقية  وذي  وطموح  خيالي  مشروع 
في  األخرى  الوصفة  تمظهرت  فيما  المتاحة.  بالسياسات 
للسياسات  األولوية  بإعطاء  بدءا  اإلنساني،  التبادل  تعزيز 
التي تستهدف الشباب. ولكن مسألة إنشاء "مكتب متوسطي 
الطلبة  لتنقل  الخارجي  التعاون  نافذة  أو "برنامج  للشباب" 
الجامعيين" )ERASMUS(، والتي سبق وأن تم طرحها 
السياسية  بالعراقيل  اليوم  المرات، تصطدم  العديد من  في 
نفسه يحدث مع تطوير  بتنقل األشخاص. واألمر  المتعلقة 

المتوسط.  البحر األبيض  التعاون بين ضفتي 
األورومتوسطية  للعالقات  اإلنساني  البعد  فإن  باختصار، 
مستقبل  يرتبط  حيث  األوروبية.  الفكرة  في  أساسا  يشكك 
المتعلق  الفضاء  بتسيير  كبير  بشكل  األوروبي  المشروع 
للبحر  األخرى  الضفة  مجتمعات  مع  اإلنساني  بالتقارب 
والهوية  الذات  على  االنغالق  إما  المتوسط.  األبيض 
األوروبية في حدود البحر األبيض المتوسط وجعل أوروبا 
"حلقة مغلقة" مبنية على الخوف من اجتياح البرابرة الجدد، 
ضفاف"،  بال  "أوروبا  على  الرهان  وإما  المسلمين،   أي 
"فرانسوا  قرن  نصف  من  أكثر  منذ  تصورها   كما 
المنطقة  ووضع   ،)François Perroux ( بيرو" 
األورومتوسطية كلها في حلقة نبيلة تراعى فيها جميع أبعاد 
المتوسط. وهذا ال  األبيض  البحر  بين مجتمعات  التقارب 
وإنما  أوروبيا  المتوسط  األبيض  البحر  يصير  أن  يعني 

عكس ذلك تماما. 
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)Bernabé López García( برنابيه لوبيث غارثيا
مدير ورشة الدراسات الدولية للشؤون المتوسطية

أستاذ تاريخ اإلسالم المعاصر.
قسم الدراسات العربية واإلسالمية

جامعة أوتونوما )Autónoma( بمدريد

من الواضح أن عشر سنوات هي مدة كافية لوضع مخطط 
حكومي. هل يمكن القول أن محمد السادس قد استغل عقده 
األول في سدة الحكم للتخطيط لهذا البرنامج وبدء بلورته؟ 
يتعلق  األمر  أن  أم  القبيل،  برنامج من هذا  هل هناك حقا 
بأجندة خفية حتى ال يتم الكشف علنا عن مشروع قد يحرك 

النخاع؟ حساسيات متعددة في مجتمع محافظ حتى 
المغرب  التي عرفها  باألحداث  المتعلق  التقييم  هذا  يسعى 
خالل السنوات العشر األولى من حكم محمد السادس إلى 
المشروع األوروبي بحكمه واحدا  اقترابه من  تقييم درجة 
من الشركاء الرئيسيين لالتحاد األوروبي في منطقة البحر 
منحه وضعية  تم  فقد  معلوم  هو  وكما  المتوسط،  األبيض 

الشريك المتقدم في 13 تشرين األول )أكتوبر( 2008.

الدولية السادس والصحافة  محمد 

عكس ما كان عليه والده، يبدو أن محمد السادس ال يميل 
إلى إطالع وسائل اإلعالم على مشاريعه. مقابالته  كثيرا 
الصحفية قليلة جدا، نذكر منها تلك التي أجراها مع "تايم" 
(Time( يوم 20 حزيران )يونيو( 2000 عشية زيارته 
 Le( "أو مقابلته مع صحيفة "لوفيغارو المتحدة  للواليات 
المقابلة  2001، أو  أيلول )سبتمبر(   4 بتاريخ   )Figaro
التي  الزيارة  قبيل   )El País( "إلباييس" بها  التي خص 
الثاني  كانون   16 في  المغرب  إلى  إسبانيا  ملكا  بها  قام 

.2005 )يناير( 
في أولى هذه المقابالت التي جاءت بعد سنة واحدة فقط من 
أولوياته  السادس  محمد  استعرض  العرش،  على  تربعه 
كحاكم: مكافحة الفقر والعوز ومحو األمية، إحداث مفهوم 

ليس  و  الشعب  خدمة  على  قائمة  باعتبارها  للسلطة  جديد 
إطار مغرب متسامح  العنف والجهل في  العكس، مكافحة 
مؤكدا  الرصاص،  سنوات  بضحايا  المعنوي  واالعتراف 

على أهمية انخراط الشعب وخاصة الشباب. 
المحافظة  الفرنسية  الصحيفة  أجراها مع  التي  المقابلة  في 
عن  بوضوح  الملك  تحدث  الحكم،  في  الثانية  سنته  بعد 
"التراث  فيه  يتوافق  إطار  في  يتم  أن  شرط  "اإلصالح" 
والحداثة" اللذان "يمكن أن يتم تفعيلهما سويا" حسب رأيه. 
ف  تُعرِّ المغربية  الملكية  اإلسباني،  النموذج  وعلى خالف 
"قوية  بل  برلمانية"  وال  مطلقة  "ليست  بكونها  نفسها 
وديمقراطية وتنفيذية". كان لزاما على التطور في المغرب 
الدولة  في  مجسد  حقيقي"  أوروبي  "بانخراط  يمر  أن 
االتحاد  أمام  "محاميته  الخصوص،  وجه  على  الفرنسية 

األوروبي".
بعد  التي نشرتها الصحيفة اإلسبانية،  المقابلة  وأخيرا، في 
العاهل  العرش، ركز  مرور نصف عقد على تربعه على 
المغربي على استعراض عدة إصالحات منجزة على غرار 
مدونة األسرة التي ساهمت في تقريب المساواة بين الرجل 
والمرأة وتعزيز ثقافة األمازيغ وإعادة هيكلة الحقل الديني 
هيئة  إحداث  خالل  من  ماضيه  مع  المغرب  وتصالح 
شدد  الملكية،  بمفهوم  يتعلق  فيما  والمصالحة.  اإلنصاف 
الملكيات  نموذج  مع  "المقارنة  عدم  على ضرورة  الملك 
األوروبية". وأكد محمد السادس على الدور الحيوي الذي 
المتوسطي  طنجة  )ميناء  التحتية  لبنية  ا تطوير  يشكله 
والطرق السريعة والسياحة والمناطق الحرة...(، كما أشار 
إلى اعتبار إسبانيا "محامية جيدة لقضيتنا في أوروبا" على 
فترة.  قبل  البلدان  بها  قد مر  كان  التي  األزمة  الرغم من 
ملتزم  المغرب  أن  المغربي  العاهل  أكد  آخر،  وفي سياق 
جدا بعملية برشلونة، بغض النظر عن اتفاق التجارة الحرة 
المتحدة األمريكية. كما شدد على أن  الواليات  المبرم مع 
الذي ال  العربي  المغرب  يتجزأ من  المغرب هو جزء ال 
إلى  سعت  الذي  الكبير  األوسط  الشرق  من  جزءا  يشكل 

السابقة. تصميمه اإلدارة األمريكية 

السياسات المتوسطية | المغرب

المغرب: 
10 سنوات من حكم الملك محمد السادس
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خطب العرش والمشاريع السياسية

استغل محمد السادس خطب العرش التي يلقيها في ذكرى 
المقابالت  من  دقة  أكثر  بشكل  العرش،  على  تربعه 
الصحفية، من أجل اإلعالن عن مشاريعه المستقبلية. حيث 
 1999 )يوليو(  تموز   30 بتاريخ  األول  خطابه  كشف 
طريق  "سلك  ملكيته:  فيه  ستدور  الذي  الفلك  عن  الستار 
بنظرة شاملة حول  الثالثة  األلفية  والحداثة وولوج  التنمية 
الحفاظ  الشركاء مع  المتبادل مع  المثالي والتفاهم  التعايش 
محيطها،  على  االنغالق  دون  وخصوصيتها  هويتها  على 
تتنافى  ال  التي  والحداثة  األصالة  تعزيز  سياق  في  وذلك 
وقيمنا المقدسة". اعتمد المغرب نموذجا سياسيا مبنيا على 
"الملكية الدستورية والتعددية الحزبية والليبرالية االقتصادية 
والحريات  اإلنسان  حقوق  وصون  القانون  دولة  وبناء 
واالستقرار  األمن  على  والحفاظ  والجماعية  الفردية 
المشروع بعد مرور  الذي تم إنجازه من هذا  للجميع". ما 

عقد من الزمن؟

التوفيق بين التراث والحداثة جعل سياسة 
محمد السادس تميل إلى االستمرارية أكثر 

منها إلى القطيعة

إن التوفيق بين التراث والحداثة جعل سياسة محمد السادس 
تميل إلى االستمرارية أكثر منها إلى القطيعة. أشار المؤرخ 
إلى  الثاني"  "المغرب والحسن  كتابه  العروي في  عبد هللا 
أنه منذ الوهلة األولى لتربع العاهل الجديد على العرش بدا 
واضحا عبء النظام القديم إلى حد أن "اإلخالص للتقاليد 
كان أقرب من الخرافة". وتحدث أيضا عن فرصة ضائعة 
لإلعداد من أجل ولوج عهد الملكية الدستورية، والتي كانت 
العقد  شعبه.  أوساط  بين  كبيرا  قبوال  ستلقى  رأيه،  حسب 
مثير  أنه  كما  القطبين.  هذين  بين  إذن  تأرجح  المنقضي 
لالنتباه أنه في سنة 2009 عندما تم تأسيس حزب سياسي 
الملك )فؤاد عالي  جديد بزعامة شخصية عامة مقربة من 
المدرسة  في  دراسته  سنوات  إبان  الملك  صديق  الهمة، 
الملكية ورجل النظام القوي في هذا العقد من منصبه نائبا 
اسم  عليه  أطلق  األمنية(  الشؤون  في  الداخلية  لوزير 
التركيز  تم  اللذان  القطبان  هذان  والمعاصرة"،  "األصالة 
عليهما منذ الخطاب الملكي األول واللذان يمثالن اتجاهان 
مختلفان، ورغم كل المحاوالت للتوفيق بينهما فهما يعوقان 

التنمية.  التقدم نحو 
وازنة  مؤسسات  رأس  على  القديم  النظام  رجال  بقاء 
االستمرارية.  هذه  على  دليل  أكبر  هو  واألمن  كالجيش 
صحيح أنه منذ الشهور األولى لتربعه على العرش، وفي 
تمت  التغيير،  اتجاه  في  بداية  اعتبرت  التي  النشوة  أوج 

اإلطاحة برجل الحسن الثاني القوي، وزير الداخلية إدريس 
شخصيات  على  اإلبقاء  تم  المقابل،  في  ولكنه  البصري، 
ترمز إلى سياسة االستبداد السابقة أمثال الجنرالين حسني 
بن سليمان وحميدو لعنيكري وغيرهم من المسؤولين الذين 
نددت بهم منظمات حقوق اإلنسان بسبب مشاركتهم الفعالة 
في حقبة سنوات الرصاص. مثل هذه الحقائق ضرت كثيرا 
قرارات  قيمة  من  وأنقصت  الخارج  في  المغرب  بصورة 
كإبراهام  بارزين  منفيين  عودة  مثل  تاريخية  أخرى 
قامت  التي  السرفاتي وإحداث هيئة اإلنصاف والمصالحة 
وحاالت  الدولة  جرائم  في  بالتحقيق  لها  تحسب  بجرأة 

االختفاء كما قامت أيضا بتعويض ضحايا القمع. 

اإلصالحات واإلسالمية و"االنتقال البطيء"

من  إليه  ينظر  ما  وراء  الكامن  السبب  أن  الواضح  من 
الخارج "كانتقال بطيء" هو تواجد مشروعين متعارضين 
كال  المضاد.  االنتقال  تسميته  يمكن  وما  االنتقال  يدعمان 
المشروعين يسيران في خطين متوازيين ولكن في اتجاهين 
متعاكسين، وبالتالي فإنهما في الكثير من األحيان يتناحران. 
وقد أدت حالة التشرذم التي اتسم بها المشهد السياسي منذ 
الثاني )والتي بدأت مسيرتها خالل فترة حكم  عهد الحسن 
السياسية  القوى  إضعاف  إلى  سعى  الذي  الخامس  محمد 
لتعزيز سلطة الملكية(، إلى ضرورة تحالف خمسة أو ستة 
متناقضة  سياسية  توجهات  ذات  سياسية  أحزاب  سبعة  أو 
من أجل الحصول على أغلبية برلمانية، مما يستحيل معه 
رسم خط واضح للتوجه الحكومي. انطلقت حكومة التناوب 
السنوات  في  اليوسفي،  الرحمن  عبد  االشتراكي  بزعامة 
األخيرة من حياة الحسن الثاني، ببرنامج إصالحات سعت 
سدة  إلى  السادس  محمد  وصول  لدى  عليه  الحفاظ  إلى 
مثل  محافظة  أحزاب  مع  اإلجبارية  تحالفاتها  لكن  الحكم، 
أحزاب  أو  لألحرار  الوطني  التجمع  أو  االستقالل  حزب 
للمحجوب  الشعبية  الوطنية  الحركة  محافظة جدا من طينة 
مشروع  مثل  رائدة  مشاريع  عرقلة  إلى  أدت  أحرضان، 

إدماج المرأة في التنمية. 

بقاء رجال النظام القديم على رأس مؤسسات 
وازنة كالجيش واألمن هو أكبر دليل على هذه 

االستمرارية 

اإلسالمية  الجماعات  إليها  دعت  مظاهرات  وقع  وعلى 
هذا  أجبر  األشخاص،  من  اآلالف  مئات  فيها  وشارك 
يدي  بين  الحداثي  التغيير  مشروع  وضع  على  االئتالف 
الملك من أجل فتح المجال أمام وضع عائلي جديد، بإقرار 
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2004، وهو  )فبراير(  3 شباط  بتاريخ  الجديدة  المدونة 
القانون الذي غير إيجابيا وضعية المرأة بالمغرب، ليكون 
الرغم من  العقد على  تحقيقه في هذا  تم  إنجاز  أكبر  بذلك 
والعدالة  جدا  المتحفظ  العام  الرأي  يضعها  التي  العقبات 

المتقادمة في طريق تطبيقه. 

السبب الكامن وراء ما ينظر إليه من الخارج 
"كانتقال بطيء" هو تواجد مشروعين 

متعارضين يدعمان االنتقال وما يمكن تسميته 
باالنتقال المضاد 

إلى جانب األحزاب المحافظة، القريبة دائما من الحكومة، 
هناك أيضا التيار اإلسالمي السياسي الذي يشكل طرفا في 
الجبهة المضادة ألي انتقال ديمقراطي ثابت. في أطروحة 
الوحيد  الكتاب   ،1994 عام  في  المنشورة  الدكتوراه 
حزب  تقنين  قبل  كتبه  والذي  السادس،  لمحمد  المعروف 
العدالة والتنمية، أجاب محمد السادس، الذي كان آنذاك وليا 
تقنين  ضرورة  حول  سؤال  على  الطريقة  بهذه  للعهد، 
فيها  بالتحكم  طبعا  يسمح  "التقنين  اإلسالمية:  الجماعات 
ولكن  القانوني،  السياسي  العمل  نحو  طاقاتها  وتوجيه 
الخطر، أليس هو رؤية اإلسالميين يصادرون الديمقراطية؟ 
محمد  استطاع  حكمه،  من  األولى  العشر  السنوات  خالل 
اإلسالمي  الجناح  هذا  مع  جيد  بشكل  التعايش  السادس 
وقد  المغربي  الملكي  النظام  بإطار  يقبل  الذي  القانوني 
األصوات،  حيث  من  الوطني،  المستوى  على  استطاع 
مضاهاة أحزاب تاريخية مثل االستقالل واالتحاد االشتراكي 
للقوات الشعبية. وقد استطاع تجنب حظره بعد هجمات أيار 
)مايو( 2003. ولكن انتخابات 2002 و2007 أظهرت 
بها  يتمتع  التي  القوة  العدالة والتنمية، رغم  جليا أن حزب 
داخل المدن، لديه سقف انتخابي محدد يمنعه من الحصول 
البلديات كان  على أغلبية برلمانية. بالمقابل، في انتخابات 
الحزب قريبا من التحكم بالعديد من المدن الكبيرة، السيما 
العاصمة االقتصادية الدار البيضاء، لوال تالعبات اإلدارة 

بتواطؤ مع حزب األصالة والمعاصرة. 
تجدر اإلشارة إلى أن هذا التعايش لم يكن بنفس النجاعة مع 
جماعة عبد السالم ياسين التي تعارض قيادة العاهل المغربي 
للحقل الديني والتي مازالت محظورة ‒ ولو بشكل نسبي ‒ 

حيث كانت هدفا للعديد من حمالت القمع المتتالية. 

االنتخابي العمل  تطبيع وتتفيه 

تميزت هذه السنوات العشر من حكم محمد السادس بتطبيع 
انتخابات  بانتظام:  أجريت  التي  االنتخابية  اإلجراءات 

في  جماعية  وانتخابات  و2007   2002 في  تشريعية 
قد  االنتخابات في عهد والده  إذا كانت  2003 و2009. 
من  كثير  في  وتأجيلها  إجرائها  في  االنتظام  بعدم  اتسمت 
األحيان تحت ذريعة أو أخرى، وطغى عليها أيضا التدخل 
الفاضح لوزارة الداخلية، فإن االنتخابات التي تم إجراؤها 
في السنوات العشر األخيرة تميزت بشفافيتها. غير أنهم لم 
اهتمامها  أبدت عدم  أمام ساكنة  إخفاء خفوتها  يتمكنوا من 
المعاشة  الحياة  االنتخابات على  نتائج  تأثير  بسبب ضعف 

البلد.  في 
يمكن القول بأن واحدة من األولويات خالل هذه السنوات 
تأهيل  إعادة  السادس كانت محاولة  العشر من حكم محمد 
السياسة، وهو هدف لم يتم تحقيقه حتى اآلن. فقد تراجعت 
االنتخابات  %58 في  االنتخابات من  المشاركة في  نسبة 
إلى   )1997( الثاني  الحسن  عهد  في  األخيرة  التشريعية 
الجديد  الملكي  العهد  في  األولى  االنتخابات  في   52%
 2007 %37 في عام  لتنخفض بعد ذلك إلى   ،)2002)
رغم المجهودات الهائلة المبذولة من طرف هيئات المجتمع 
المدني لتعزيز المشاركة مثل عملية "دابا 2007". وتشير 
أربعة أشخاص في سن  أن واحدا من كل  إلى  المعطيات 
التصويت غير مسجلين في اللوائح االنتخابية، وبالتالي لم 
أوساط األجيال  بالخصوص في  يشاركوا. حيث تستشري 
ففي  المؤسسات.  في  الثقة  وعدم  األمل  خيبة  الجديدة 
المستوى  نفس  إلى  لم تصل  أنها  البلدية، رغم  االنتخابات 
تستأثر  لم  أنها  إال  التصويت،  عن  االمتناع  من  المتدني 
األصالة  الجديد  الحزب  دخول  من  بالرغم  كبير  باهتمام 
أحزاب  على  متفوقا  لسياسية  ا لساحة  ا لمعاصرة  وا

تاريخية. 

تجدر اإلشارة إلى أن هذا التعايش لم يكن 
بنفس النجاعة مع جماعة عبد السالم ياسين 

التي تعارض قيادة العاهل المغربي للحقل 
الديني والتي مازالت محظورة ‒ ولو بشكل 

نسبي ‒ حيث كانت هدفا للعديد من حمالت 
القمع المتتالية.

بخصوص هذه الالمباالة التي يظهرها الشعب غالبا ما يلقى 
فيه  بما ال شك  تعاني  التي  السياسية  باللوم على األحزاب 
يتم  ما  نادرا  نخبة  تتزعمها  حيث  ملحوظ،  جمود  من 
المسيطرة:  المؤسسة  تجديدها وتقبل لعب دور ثانوي أمام 
السياسية  الحياة  تجديد  األخيرة  هذه  جربت  وقد  الملكية. 
في  الثانوي  بدورها  المس  دون  لألحزاب  قانون  باعتماد 
السادس  محمد  عهد  في  االنتخابات  أولى  شهدت  النظام. 
ظهور أحزاب سياسية جديدة كثيرة، حيث شارك في هذه 
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االنتخابات  في  حزبا   15 مقابل  حزبا   26 االنتخابات 
السابقة )قبل خمس سنوات(. بعض هذه األحزاب الجديدة 
انشقت عن أحزاب أخرى قديمة، متبعين بذلك تقليد التشرذم 
في  صدر  الذي  القانون  كان  المغرب.  تاريخ  ميز  الذي 
هذه  تشجيع  إلى  يهدف   2005 )ديسمبر(  األول  كانون 
تدور  أقطاب سياسية  التركز على  الواسعة على  األطياف 
بعض  أن  النتيجة  وكانت  ثباتا.  األكثر  التشكيالت  حول 
النداء  لهذا  استجابت  التي  هي  فقط  الصغيرة  األحزاب 
)باستثناء، فيما يخص األحزاب التاريخية، الحركة الشعبية 
التي اندمجت الفروع المنشقة عنها في حزب واحد(، وهكذا 
غمار  دخلت  التي  السياسية  األحزاب  عدد  وصل  فقد 
عن  أسفر  ما  حزبا،   32 إلى   2007 عام  في  المنافسة 
برلمان مشكل من 20 حزبا سياسيا، خمسة فقط منها تتحكم 
4 و%8 فيما  %16 من المقاعد وثالثة بين  10 إلى  في 
%3 من المقاعد  الباقي )12 حزبا( يسيطر على أقل من 

البرلمانية. 
إلى  أدى  الذي  السبب  قانون األحزاب هو  ربما كان فشل 
إعادة خلق حزب مهيمن يجسد قيم النظام الملكي. غير أن 
المشهد  محللي  رأي  حسب  والمعاصرة  األصالة  حزب 
طيات  في  "يحمل  توزي:  محمد  أمثال  المغربي  السياسي 

اسمه بذور التناقض ما يضعه خارج مشروع الحداثة". 

تقييم

الخمسين  السنوية  بالذكرى  المغرب  احتفل   2006 في 
من  وبمبادرة  استغالله،  تم  الذي  الحدث  وهو  الستقالله. 
الخطاب الملكي بتاريخ 20 آب )أغسطس( 2003، لتوكيل 
مهمة إنجاز جرد وتقييم للمنجزات والصعوبات والتحديات 
األطر  كبار  من  مائة  من  أكثر  إلى  البالد  واجهتها  التي 
والمثقفين. وقد كان التقرير )"50 سنة من التنمية البشرية 
األحيان،  بعض  في  وناقدا  مفصال   )"2025 عام  وآفاق 
الدعاية ويركز على  الوقوع في فخ  الواقع دون  يعبر عن 
مشاريع التنمية البشرية. وقد سلط الضوء على العديد من 
التضخم  الخارجي ونسبة  العام  الدين  كتقليص  االنجازات 
اللذين منحا المغرب بعض االرتياح على الصعيد الدولي، 
القروي  العالم  تحسين  مثل  داخلية  أخرى  إنجازات  وكذا 
المياه  وإمدادات  الكهرباء  شبكات  في  ملحوظة  بزيادة 
في  التقدم  بعض  تسجيل  إلى  باإلضافة  للشرب،  الصالحة 
المشاكل  من  واحدا  يعتبر  يزال  ما  الذي  التعليم  تعميم 
التقرير  اعترف  المقابل،  البالد. في  تواجهها  التي  الكبيرة 
أيضا بالعراقيل التي أدت بخمسة ماليين مغربي إلى العيش 
تحت خط الفقر، كما حقيقة أن أكثر من %10 من السكان 
في  باألساس  تتركز  جاليات  البالد، وهي  يعيشون خارج 
إحداث  التقييم  هذا  عن  نتج  األوروبي.  االتحاد  دول 
الفقر  البشرية" من أجل مكافحة  للتنمية  الوطنية  "المبادرة 

والتهميش على وجه الخصوص، وهي مبادرة حسنة تساهم 
بالقصر  مرتبطة  خيرية  ومؤسسات  صناديق  عدة  فيها 
التي   130 الرتبة  من  البالد  إخراج  في  تنجح  لم  ولكنها 
األمم  لبرنامج  البشرية  التنمية  مؤشر  ترتيب  في  يحتلها 

 .2009 المتحدة اإلنمائي لسنة 
لهذا  المغربي  الشعب  تقييم  اعتبار  يمكن  ذلك  مع  ولكن 
العقد من الحكم إيجابيا إذا ما أخذنا بعين االعتبار استطالع 
آب   4 بتاريخ  "لوموند"  صحيفة  نشرته  الذي  الرأي 
المستطلعة  األشخاص  من   91%  :2009 )أغسطس( 
الحكم  من  العقد  هذا  على  رضاهم  عن  عبروا  آرائهم 
(%40 اعتبروه إيجابيا جدا و%51 إيجابيا فقط. كما أن 
هي  المغربية  الملكية  أن  يرون  المستطلعين  من   49%
نظام ديمقراطي و%69 أن الدور االقتصادي المهم الذي 
يلعبه الملك إيجابيا للتنمية في المغرب. بالنسبة آلفة الفقر، 
قد  البالد  أن  يشعرون   37% متناقضة،  كانت  األجوبة 
تحسنت في هذا المجال فيما نفس النسبة ترى عكس ذلك. 
مدونة  تعديل  أن  المستطلعين  غالبية  يرى  األخير،  وفي 
 30% مقابل  للمرأة  جدا"  "كثيرة  حقوقا  منح  قد  األسرة 
%16 يعتبرون أن هذا  يرون األمر إيجابيا، في حين أن 
هذا  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  كاف.  غير  يزال  ال  التعديل 
الفرنسية  الصحيفة  المغرب.  في  نشره  يتم  لم  االستطالع 
االستطالع  هذا  نشرتا  اللتان   Tel Quel واألسبوعية 
باألكشاك بموجب قرار  لم تستطيعا طرحه  بشكل مشترك 

إداري. 

في نهاية هذا العقد، وعلى الرغم من 
التحسن الذي طرأ على صورة المغرب في 
الخارج في العديد من المجاالت، مازالت 

بعض القضايا تلقي بثقلها سلبا على هذه 
الصورة، من بينها قضية الحريات وحقوق 

اإلنسان وتمديد نزاع الصحراء

الذي طرأ  التحسن  الرغم من  العقد، وعلى  نهاية هذا  في 
على صورة المغرب في الخارج في العديد من المجاالت، 
مازالت بعض القضايا تلقي بثقلها سلبا على هذه الصورة، 
نزاع  وتمديد  اإلنسان  وحقوق  الحريات  قضية  بينها  من 
الصحراء. ولكن تحرير مجال الصحافة ساهم في تحسين 
واقع وسائل اإلعالم في البالد، رغم أن الصحافة المستقلة 
والعقوبات  الصعوبات  بعض  من  العقد  هذا  عانت طوال 
الذي يخضع  والقضاء  الحكومي  التعسف  بسبب  المحدودة 
االتحاد  مفوضية  سفير  أشار  الصدد،  هذا  وفي  ألوامره. 
أن غياب  إلى  توماس،  الرباط، برونو دي  األوروبي في 
إصالح القضاء )في مقابلة مع صحيفة لوماتان بتاريخ 27 
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تحقيق  أمام  خطيرة  عقبة  يشكل   )2009 )يوليو(  تموز 
التنمية نظرا لعدم تسهيل عملية مكافحة الفساد وإعاقة ثقة 

األجانب.  المستثمرين 

في نهاية هذا العقد، وعلى الرغم من 
التحسن الذي طرأ على صورة المغرب في 
الخارج في العديد من المجاالت، مازالت 

بعض القضايا تلقي بثقلها سلبا على هذه 
الصورة، من بينها قضية الحريات وحقوق 

اإلنسان وتمديد نزاع الصحراء

ومن جهة أخرى، وجدت مشكلة الصحراء أخيرا طريقها 
مبادرة  النزاع مع إطالق  هذا  لحل  مقترحات جديدة  نحو 
في  المتحدة  األمم  أمام  المغرب  قدمها  التي  الذاتي  الحكم 
أنها ال  يبدو  المبادرة  هذه  ولكن   .2007 )أبريل(  نيسان 
تتماشى كثيرا واإلطار اإلقليمي والدستوري للمغرب. تقف 
كانون  في  أنشئت  التي  للجهوية،  االستشارية  اللجنة  اليوم 
كان  الذي  برئاسة عمر عزيمان،   2010 )يناير(  الثاني 
بدائل  تقديم  تحدي  أمام  إسبانيا،  في  للمغرب  آنذاك سفيرا 
بالتعددية  يتمتع  لمغرب  بوضع تصميم جديد  اإلطار  لهذا 
المجمدة طوال  المفاوضات  تسهيل  أجل  والالمركزية من 
بها  قامت  التي  الوساطة  محاوالت  كل  الفترة، رغم  هذه 
جبهة  بين  المتتالية  المحادثات  وجوالت  المتحدة  األمم 

الجديد  التصميم  هذا  نجاح  إن  والمغرب.  البوليساريو 
قانون  دولة  إطار  في  تتويجه  على  باألساس  متوقف 

 . حقيقية
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انتصار فقير
مساعدة التحرير بنشرة اإلصالح العربي

 مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي، واشنطن 
)Carnegie Endowment for International Peace(

)Christopher Boucek( الدكتور كريستوفر بوسيك
باحث ببرنامج الشرق األوسط

 زميل مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي، 
واشنطن

تعاني موريتانيا من تحديات جيوسياسية واقتصادية وأمنية، 
تهدد باالنتقال إلى ما حولها، ما لم تتدخل البلدان المتوسطية 
والواليات المتحدة الحتوائها. وقد أدى انتشار اإلرهاب إلى 
لسياسية  ا بالصراعات  لمليء  ا لبالد  ا ريخ  تا قم  تفا
السياسة  في  العسكري  والتدخل  المدنية  واالضطرابات 
الداخلية والظروف االقتصادية الصعبة. ومنذ عام 2007، 
المغرب اإلسالمي تربة خصبة  القاعدة في  تنظيم  قد وجد 
السياسي  الوسط  ويعد  الساخطين.  الموريتانيين  لتجنيد 
المضطرب للبالد مثالًيا لتحقيق طموحات تنظيم القاعدة في 
حملة  الجماعة  بدأت  إنشائها،  وفور  اإلسالمي.  المغرب 
عدوانية بغرض زعزعة استقرار المنطقة، وذلك باستهداف 

الدولية.  التحتية، والمصالح  بنيتها 
األوروبي رسالًة  االتحاد  المتوسطية عبر  البلدان  أرسلت 
العزيز غير  باالعتراف بوصول عبد  يتعلق  فيما  واضحًة 
الشرعي إلى السلطة؛ وهو ما يعني أنه سيجري التضحية 
فهذان  ذلك،  ومع  االستقرار.  سبيل  في  بالديمقراطية 
اآلخر.  أحدهما  ينقض  وال  متضادين  غير  المصطلحان 
وينبغي للجهات الفاعلة على المستوى الدولي أن تنسق ما 
وقمع  موريتانيا،  استقرار  لدعم  إجراءات  من  تتخذه 
األساسية  لمبادئ  ا ية  حما ثناء  أ بية  اإلرها لشبكات  ا
للديمقراطية الموريتانية. ويركز هذا المقال على التطورات 
عام  في  الموريتانية  واألمنية  واالقتصادية  السياسية 

.2009

السياسة  

انقالب آب )أغسطس( 2008 وعواقبه المباشرة

لم يلبث سيدي محمد ولد الشيخ عبد هللا؛ أول رئيس منتخب 
نسيان  في  الحكم  تولى  أن  لموريتانيا  ديمقراطًيا  انتخاًبا 
)أبريل( من عام 2007 حتى بدأ في مواجهة عقبات كأداء. 
بارتفاع  تفاقمت  التي  االقتصادية  الصعوبات  أدت  حيث 
الفساد،  تفشي  جانب  إلى   ،2008 عام  في  السلع  أسعار 
الضغط على كاهل  إلى زيادة  الهجمات اإلرهابية  وزيادة 
البرلمانية  الحكومة. كما جاء أداء الرئيس محبًطا لألغلبية 
التوتر  بلغ   ،2008 عام  )يوليو(  تموز  وفي  له.  المؤيدة 
البرلمان  أعضاء  من  عدٌد  تقدم  عندما  ذروته  السياسي 
باستقاالتهم؛ اعتراًضا على سياسات الحكومة الفاشلة. وفي 
هللا،  عبد  الرئيس  بين  يتصاعد  الشقاق  بدأ  نفسه،  الوقت 
وكبار القادة العسكريين الذين ساندوه بعد اإلطاحة بمعاوية 
ما  الحكم  سدة  في  أمضى  الذي  الطايع،  أحمد  سيدي  ولد 

يقرب من عقدين. 
ومع تصاعد الضغط من البرلمان، تقدمت أول وزارة لعبد 
بتعيين  قام   ،2008 )مايو( عام  أيار  باستقالتها، وفي  هللا 
وزارة ثانية على أمل التخفيف من حدة االستياء العام. ولكن 
باءت الوزارة الثانية التي ترأسها رئيس الوزراء يحيى ولد 
مع  جيدة  عالقة  إقامة  في  أيًضا  بالفشل  الواقف  أحمد 
البرلمان. وفي تموز )يوليو( عام 2008، هدد الرئيس عبد 
هللا بحل البرلمان، إذا أخفق في التعاون مع الوزارة الجديدة. 
بدأ  الرئيس  بأن  القائلة  التصورات  التحرك  وقد عزز هذا 
يتخذ موقًفا مستقاًل إلى حد بعيد؛ مما أحدث جفوة بينه وبين 
كبار قادة الضباط العسكريين. وفي 6 آب )أغسطس( عام 
في  عسكريين  قادة  أربعة  أكبر  هللا  عبد  عزل   ،2008

البالد. 
وفي غضون ساعات من اإلعالن، جاء انتقام الضباط بقيادة 
اللواء ولد عبد العزيز بالسيطرة على القصر، وإعالن عدم 
صالحية الرئيس عبد هللا، ورئيس الوزراء الواقف للحكم، 

السياسات المتوسطية | المغرب

موريتانيا: استعراض أهم األحداث في عام 2009
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وفي  المنصب.  في  شهًرا  عشر  خمسة  مرور  بعد  وذلك 
أعقاب االنقالب، شكل اللواءات "مجلس دولة" لحكم البالد 
المتعلقة بالخالفة في الحكم  إلى أن يجري حل اإلشكاليات 
واالنتخابات. بدًءا من 6 آب )أغسطس( عام 2008 حتى 
نفسه، كان عبد هللا  العام  21 كانون األول )ديسمبر( من 
من  اآلالف  وخرج  الجبرية.  اإلقامة  تحت  محتجًزا 
بعد  الجديدة  بالقيادة  احتفااًل  الشوارع  إلى  الموريتانيين 
األمل  االنقالب  هذا  في  البعض  بعبد هللا. ورأى  اإلطاحة 
األفضل في تلبية االحتياجات األمنية واالقتصادية الملحة؛ 
المشاحنات  خضم  في  سواء  حد  على  اإلهمال  نالها  فقد 
مشاعر  تنتابهم  الموريتانيين  أن  بدا  ذلك،  ومع  السياسية. 
متناقضة تجاه االنقالب، كما انقسمت األحزاب في مواقفها 
البالد  أن  تشكًكا  األكثر  المراقبين  بعض  تنبأ  بل  حياله. 
ستنكص على عقبيها في خطواتها األولى تجاه الديمقراطية، 
السياسة  المستمر في  العسكري  التدخل  وأبدوا تخوفهم من 

الداخلية. 
االنقالب  بإدانة  وسارع  استياءه؛  الدولي  المجتمع  أبدى 
المتحدة  الواليات  طلبت  األمر،  بادئ  في  عنيفة.  بلهجة 
واالتحاد األوروبي واالتحاد األفريقي )AU( من المجلس 
في  ذلك،  الرئيس عبد هللا. ومع  تنصيب  إعادة  العسكري 
غموًضا،  أكثر  بآخر  الطلب  هذا  اُستبدل  أيام،  غضون 
وأخف حدة يدعو إلى "العودة إلى الحكم الدستوري". في 
إعاناتها غير  المتحدة  الواليات  ردة فعل لالنقالب، علقت 
اإلنسانية فوًرا، بما في ذلك منح مؤسسة التصدي لتحديات 
األفريقي  االتحاد  علق  كما  األمنية.  والمساعدات  األلفية، 
نيسان  وفي  عقوبات.  عليها  وفرض  موريتانيا،  عضوية 
)أبريل( علق االتحاد األوروبي، تحت رئاسة فرنسا، بعثاته 
المعنية بالمساعدات اإلنسانية في موريتانيا على نحو فعال 
لمدة عامين. وأيًضا، توقفت المشروعات اإلنمائية الممولة 
 .)IMF( الدولي  النقد  وصندوق  الدولي  البنك  ِقبل  من 
هذه  إزاء  بالصمت  العربية  الجامعة  الذت  وكعادتها، 
القضية، وتنوعت ردود أفعال البلدان المجاورة لموريتانيا. 
أن  حين  وفي  بعيد،  حد  إلى  الصمت  التزمت  فالجزائر 
النظام  مع  مبكرة  عالقات  إلقامة  بتحفظ  سعى  المغرب 
أفريقيا،  شمال  منطقة  من  المدونين  أحد  وأصاب  الوليد. 
وهو صاحب مدونة "The Moor Next Door" حينما 
أشار إلى أنه يمكن تفسير مساعي المغرب إلقامة عالقات 
ود  لكسب  محاولة  باعتبارها  العسكريين  القادة  مع  ودية 
باعتراف  مطلًقا  متحمًسا  المغرب  يكن  فلم  الجديد.  النظام 
كممثلين  البوليساريو  جبهة  بقادة  هللا  عبد  السابق  الرئيس 

الغربية.  للصحراء  شرعيين 

الحوار الوطني والحكومة االنتقالية 

في األشهر التالية لالنقالب، قضى قائد المجلس العسكري 
المجتمع  شرائح  إلى  التودد  في  طوياًل  وقًتا  العزيز  عبد 

المبادرات  الوعود بطرح  قاطًعا  االنقالب،  الساخطة على 
وتوفير  المعيشة،  مستويات  وتحسين  الوطنية،  اإلنمائية 
السلع األساسية. وأطلق عليه لقب "رئيس الفقراء"، وعلى 
الرغم من العزلة الدولية التي ُفرضت عليه، فقد استفاد من 
انخفاض أسعار السلع العالمية الذي جاء في الوقت المناسب. 
التفاوض مع الزعماء الدوليين حول  وكما شرع أيًضا في 
تدفق  الدستوري"؛ لضمان  الحكم  إلى  "العودة  استحقاقات 

المساعدات األجنبية مرة أخرى. 
2009، أعلن عبد  )يناير( من عام  الثاني  5 كانون  وفي 
العزيز من جانب واحد عن نيته في إقامة انتخابات رئاسية 
ثانية تحدد  أيار )مايو(، مع احتمال خوض جولة   30 في 
أيام من  َعِقب  )يونيو(،  13 حزيران  في  مبدئًيا  إجراؤها 
المشاورات في مؤتمر لمجلس الدولة. ولم يحٓظ هذا االتفاق 
المناهض للمجلس العسكري،  التحالف  ِقبل  باالعتراف من 
الديمقراطية  عن  للدفاع  الوطنية  بالجبهة  والمعروف 
(FNDD اختصاًرا من اللغة الفرنسية(، وتألف من أربعة 
المخلوع. وأدى اإلعالن  أحزاب سياسية وطنية والرئيس 
بأن المعارضة لن تشارك في االنتخابات إلى تزايد المخاوف 
من استمرار الحكم العسكري؛ حيث لم يستبعد قائد المجلس 
االنتخابات  في  األمور  زمام  تولي  احتمال  العسكري 

القادمة. 

في األشهر التالية لالنقالب، قضى قائد 
المجلس العسكري عبد العزيز وقًتا طوياًل في 

التودد إلى شرائح المجتمع الساخطة على 
االنقالب، قاطًعا الوعود بطرح المبادرات 
اإلنمائية الوطنية، وتحسين مستويات 

المعيشة، وتوفير السلع األساسية

في نهاية آذار )مارس( عام 2009، أعلن اللواء محمد ولد 
بمن  المعارضة  قادة  للرئاسة. وطعن  العزيز ترشحه  عبد 
الديمقراطية  القوى  تكتل  رئيس  داداه،  ولد  أحمد  فيهم 
(RFD( في مشروعية ترشح ولد عبد العزيز للرئاسة. كما 
الرئيس  إلى جانب  لالنقالب،  المعارضة  هددت األحزاب 
السابق عبد هللا، بمقاطعة االنتخابات. وجاء رد عبد العزيز 
على ذلك التهديد بتعديل الدستور بما يسمح للقادة العسكريين 
السابقين بالترشح لمنصب الرئيس. وفي نيسان )أبريل( عام 
تركيز  أجل  العسكرية. ومن  استقال من وظيفته   ،2009
إلى  الزيارات  من  بالعديد  قام  الفقراء،  على  جهود حملته 
المناطق الهامشية الفقيرة، قاطًعا الوعود بتحسين مستويات 
المعيشة والبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس 
والطرق. كما قطع كذلك على نفسه وعوًدا كثيرة بمحاربة 
لشبكات  ا حيال  صارمة  إجراءات  ذ  تخا وا د،  لفسا ا

اإلرهابية. 
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ومع انزعاجه من هذا المنعطف لألحداث، مارس المجتمع 
الدولي ضغًطا على كلٍّ من عبد العزيز والمعارضة بهدف 
العودة إلى طاولة المفاوضات. وتحت رعاية سنغالية، بدأ 
الطرفان في التفاوض من أجل الوصول إلى حل وسط، فيما 
يتعلق باالنتخابات وتشكيل حكومة انتقالية. وقد باءت جهود 
الوساطة السابقة التي تزعمها الرئيس الليبي معمر القذافي 
إلى زعيم  اُعتبر منحاًزا ‒ إلى حد كبير ‒  بالفشل؛ حيث 
االنقالب. وفي 3 حزيران )يونيو(، انصاع ولد عبد العزيز 
اتفاق  إلى  الدولي، وتوصلوا  للضغط  المعارضة  وأعضاء 
في داكار يقضي بتأجيل االنتخابات حتى 18 تموز )يوليو(؛ 
بحيث تتولى حكومة وحدة وطنية زمام األمور خالل الفترة 

االنتقالية. 

أدت الصعوبات االقتصادية التي تفاقمت 
بارتفاع أسعار السلع في عام 2008، إلى 

جانب تفشي الفساد، وزيادة الهجمات 
اإلرهابية إلى زيادة الضغط على كاهل 

الحكومة. كما جاء أداء الرئيس محبًطا 
لألغلبية البرلمانية المؤيدة له

26 منصًبا وزارًيا، توزعت  تألفت الحكومة االنتقالية من 
على مؤيدي المجلس العسكري والمعارضة. وطبًقا لالتفاق، 
أي مطالبات  وتنازل عن  المخلوع رسمًيا،  الرئيس  تنحى 
بالرئاسة، ووقع على قرار رسمي بتعيين الحكومة االنتقالية. 
مبدئًيا  المجتمع  أبداه  الذي  الضمني  االستحسان  وتحول 
لالتفاق إلى ثناء على الحلول الوسط التي تقدم بها المجلس 
العسكري الحًقا، والتي تتجلى فيها رغبة صريحة الستعادة 
مسار الديمقراطية. ووافقت المعارضة بما فيها تكتل القوى 
الوطنية  الجبهة  وتحالف  داداه،  ولد  بزعامة  الديمقراطية 
على  أحزاب  أربعة  من  المؤلفة  الديمقراطية  عن  للدفاع 
ال  أنه  من  الرغم  على  القادمة،  االنتخابات  في  المشاركة 

يزال يساورها القلق. 
بقى موالي ولد محمد لغظف، الذي ُعيّن رئيًسا للوزراء من 
ِقبل عبد العزيز بعد االنقالب بأيام قالئل، في منصب رئيس 
المناصب  الوزراء في الحكومة االنتقالية، كما ظل نصف 
البالغ عددها 26 منصًبا في الحكومة دون تغيير، في حين 
جرى توزيع النصف المتبقي على فصائل المعارضة. وُعيّن 
مؤقًتا  رئيًسا  الشيوخ،  مجلس  رئيس  إمباري،  مامادو  با 

للبالد. 

الرئاسية االنتخابات 

باالنتخابات.  سيفوز  العزيز  عبد  أن  البداية  من  جلًيا  كان 
السباق  نتيجة  في  تمثل  غالًبا  المطروح  السؤال  ولكن 

رئيس  بلخير،  ولد  مسعود  المرشحين  بين  من  الرئاسي. 
القوى  تكتل  رئيس  داداه،  ولد  وأحمد  الوطني،  المجلس 
انقالب  فال، مستقل وقائد  الديمقراطية، وإعلي ولد محمد 
عام 2005. ومن بين المرشحين األقل شهرًة مثل حمدي 
ولد ميمو وابراهيم مختار سار، أحد المرشحين السابقين في 
التنافس  2007. وإجمااًل، انحصر  لعام  الرئاسة  انتخابات 
بين عشرة مرشحين، وانسحب أحدهم قبل التصويت ببضعة 

أيام. 
قبل حلول موعد االنتخابات بشهر واحد، بدأت استعدادات 
متعجلة، شملت إنشاء هيئة إدارية مستقلة أطلق عليها اللجنة 
الوطنية المستقلة لالنتخابات؛ وذلك إلدارة العملية االنتخابية. 
وأرسل االتحاد األفريقي والجامعة العربية ومنظمة الدولية 
للفرانكفونية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي مراقبين؛ لإلشراف 
واالتحاد  المتحدة  الواليات  حين  في  االنتخابات.  على 

األوروبي امتنعا عن إرسال مراقبين. 
ثالثة  بين  المنافسة  انحصار  الوطنية  االقتراعات  توقعت 
ولد  المعارضة؛  وقائدي  العزيز،  عبد  مفضلين:  مرشحين 
داداه وولد بلخير. ووفًقا للنتائج النهائية التي أعلنتها وزارة 
الداخلية، فاز عبد العزيز بنسبة %52.6 من إجمالي عدد 
األصوات. وحل ولد بلخير في المركز الثاني بفارق كبير 
بنسبة %16.2، أما ولد داداه جاء في المركز الثالث بنسبة 
نتائج  من  استيائهم  عن  المعارضة  قادة  وعبر   .13.6%
التزوير، ووجود  فيها بدعوى  االنتخابات، وتقدموا بطعن 
مخالفات في التصويت، وتالعب في االقتراع. في حين أن 
إلى  االنتخابات كانت عادلة  أن  أعلنوا  الدوليين  المراقبين 
حد كبير، وسرعان ما ُرفضت دعاوى المعارضة. وفي 5 
آب )أغسطس( عام 2009، تولى عبد العزيز منصبه حيث 
العديد من شخصيات  اليمين في حفل وطني حضره  حلف 
والجامعة  األفريقي  االتحاد  من  المستوى  رفيعة  أجنبية 

العربية، بما في ذلك البلدان المجاورة. 

رحب االتحاد األفريقي بنتائج االنتخابات، 
مشيًدا بها باعتبارها عودة إلى مسار 

الديمقراطية. وبحلول أيلول )سبتمبر( عام 
2009، عادت موريتانيا إلى صفوف 

الدولي المجتمع 

بها  وأشاد  االنتخابات،  بنتائج  األفريقي  االتحاد  رحب 
العقوبات  ورفع  الديمقراطية،  مسار  إلى  عودًة  باعتبارها 
أيلول  وبحلول  االنتخابات.  قبل  داكار  اتفاق  إبرام  فور 
صفوف  إلى  موريتانيا  عادت   ،2009 عام  )سبتمبر( 
مع  األمنية  برامجه  الناتو  واستأنف  الدولي.  المجتمع 
االتحاد  2009، وأكد  أيلول )سبتمبر( عام  في  موريتانيا 
األول  تشرين  في  موريتانيا  إلى  زيارة  بعد  األوروبي 
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الدستوري، ووعد  الحكم  إلى  بالفعل  أنها عادت  )أكتوبر( 
ذلك،  بل واألهم من  العالقات،  العقوبات، واستعادة  برفع 
وأعادت  يمولها.  كان  التي  المساعدات  مشروعات  عودة 
األمم األعضاء في االتحاد األوروبي عالقاتها مع موريتانيا 
للموقف  ربما  2009؛  عام  )ديسمبر(  األول  كانون  في 
وليس  اإلرهاب،  تجاه  لموريتانيا  يبدو ‒  ‒ كما  الصارم 
لصالحية االنتخابات التي أجرتها. كما استأنف البنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي برامجهما هناك في أيلول )سبتمبر( 

عام 2009. 

يجب التعامل مع الظروف في المنطقة، بما 
في ذلك الحكومات المركزية الضعيفة، 

والمساحات الشاسعة الخارجة عن سيطرة 
الدولية،  الحكومة، واألنشطة اإلجرامية 

المزمنة،  االقتصادية والحكومية  والتحديات 
إذا كان المراد محاربة اإلرهاب على نحو 

ذكي

منذ توليها المنصب، قد حاولت حكومة عبد العزيز التركيز 
تشريعا  الحكومة  مررت  وحديًثا،  اإلرهاب.  قضايا  على 
لمكافحة اإلرهاب يمنح مزيًدا من السلطات للحكومة بهدف 
الوصول إلى األفراد المشتبه في ممارستهم أنشطة إرهابية 
قضايا  في  سيُفصل  الجديد،  القانون  وبموجب  ومراقبتهم. 
اإلرهاب في محاكم خاصة. كما أعلنت الحكومة أيًضا خطة 
مكافحة  بهدف  واألمنية؛  العسكرية  الخدمات  إلصالح 
اإلرهاب وإيقاف أعمال السلب والنهب )تهريب المخدرات 

وغيرها(.

اإلرهاب واألمن

متنامًيا  يمثل شاغاًل  التطرف اإلسالمي في موريتانيا  كان 
الهجمات  من  عدد  وقع  قد  ومؤخًرا،  عديدة.  لسنوات 
اإلسالميين،  المتطرفين  إلى  المنسوبة  الخطيرة  اإلرهابية 
والتنظيم اإلقليمي للقاعدة في المغرب اإلسالمي. وقد شملت 
قاعدة عسكرية  2005 على  هجوم حزيران )يونيو( عام 
موريتانية في لمغيطي، وقتل أربعة أفراد فرنسيي الجنسية 
في كانون األول )ديسمبر( عام 2007 في أالك، وهجوم 
األول  كانون  في  الغالوية  في  موريتانيين  جنود  على 
تبع هذه   ،2008 أيًضا. وفي عام   2007 )ديسمبر( عام 
شباط  اعتداء  منها  كان  عديدة،  أخرى  هجمات  الحوادث 
)فبراير( على السفارة اإلسرائيلية في نواكشوط، ومعركة 
وكمين  أيًضا،  العاصمة  في  )أبريل(  نيسان  في  باألسلحة 
من  بالقرب  موريتانيين  جنوًدا  استهدف  )سبتمبر(  أيلول 

المغرب  القاعدة في  تورين. وقد أشار كبار زعماء تنظيم 
تصريحات  في  موريتانيا  إلى  عموًما  والقاعدة  اإلسالمي 
لهم، وذلك في مناسبات عديدة، حيث دعا الرجل الثاني في 
عام  )فبراير(  شباط  في  الظواهري  أيمن  القاعدة  تنظيم 
الحكومة  ضد  بالثورة  موريتانيا  في  المسلمين   2007

"العميلة".
وعلى مدار عام 2009، ُشنت ثالثة هجومات إرهابية في 
موريتانيا. وقع الهجوم األول في 23 حزيران )يونيو( عام 
كان  نواكشوط.  في  أمريكي  مواطن  ُقتل  عندما   ،2009
يعمل   )Christopher Logest( لوجيست  كريستوفر 
مشتبه  متطرفين  ِقبل  من  ُقتل  عندما  موريتانيا  في  مدرًسا 
آب   8 في  انتحاري  تفجير  لوجيست  مقتل  وتبع  بهم. 
الفرنسية في نواكشوط. وأسفر  السفارة  )أغسطس( خارج 
تفجير  أول  ويعتبر  فقط،  جرحى  ثالثة  عن  الهجوم  هذا 

انتحاري بموريتانيا.
وتبع هذه الهجمات اختطاف ثالث أفراد من حاملي الجنسية 
اإلسبانية من العاملين في مجال تقديم المعونة أثناء سفرهم 
من نواكشوط إلى نواذيبو. وأعلن تنظيم القاعدة في المغرب 
اإلسالمي مسؤوليته عن عملية االختطاف، ونُقل اإلسبان 
البلد المجاور مالي. وأثناء كتابة هذا المقال،  فيما بعد إلى 
التقارير اإلعالمية إلى أن الحكومة اإلسبانية تجري  تشير 
للتقارير،  مفاوضات حول إطالق سراح مواطنيها. ووفًقا 
المختطفون  تنازل  المال بعد أن  المفاوضات على  تركزت 
العسكريين  المتمثلة في إطالق سراح  عن مطالبهم األولية 

المحتجزين رهن السلطات اإلسبانية. 

يواجه اقتصاد موريتانيا تحديات عديدة قبل 
انقالب آب )أغسطس( عام 2008 وبعده، 
علًما بأن نصف سكانها تقريًبا يعيشون في 

البلد اعتماًدا رئيسًيا على  الفقر. يعتمد 
السمكية والصناعات  الزراعة والثروة 
الخام والنحاس  )الحديد  االستخراجية 

والذهب(

في حين التطرف اإلسالمي يعد شاغاًل متنامًيا في موريتانيا 
أنه يتعين وضع  المحللين  العديد من  الساحل، يحذر  وعبر 
التطرف في  المالئم. وال يعتبر  القضية في منظورها  هذه 
تجنيد  من  الرغم  وعلى  مستوطنة،  ظاهرة  موريتانيا 
المغرب  في  القاعدة  تنظيم  في  الموريتانيين  المواطنين 
اإلسالمي، يبدو أن التركيبة الداعمة لهذا التنظيم حالًيا في 
البالد محدودة. يجب التعامل مع الظروف في المنطقة، بما 
في ذلك الحكومات المركزية الضعيفة، والمساحات الشاسعة 
الخارجة عن سيطرة الحكومة، واألنشطة اإلجرامية الدولية، 
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والتحديات االقتصادية والحكومية المزمنة، إذا كان المراد 
محاربة اإلرهاب على نحو ذكي. 

االقتصاد

آب  انقالب  قبل  عديدة  تحديات  موريتانيا  اقتصاد  يواجه 
سكانها  نصف  بأن  علًما  وبعده،   2008 عام  )أغسطس( 
اعتماًدا رئيسًيا على  البلد  يعتمد  الفقر.  في  يعيشون  تقريًبا 
الزراعة والثروة السمكية والصناعات االستخراجية )الحديد 
النفط  اُكتشف   ،2006 الخام والنحاس والذهب(. في عام 
اإلنتاج  من  االستفادة  في  تأمل  زالت  وال  موريتانيا،  في 
النفط  إمكانات حقول  للطاقة. ومع ذلك، ال تزال  المرتقب 

الموريتانية غير مقطوع بها. 

اإلصالحات االقتصادية 

التحديات االقتصادية  العزيز بمواجهة  تعهدت حكومة عبد 
الفساد وتحسين  الفقر ومكافحة  الحد من  الثالثة األساسية: 
أنشطة  "ممارسة  لتقرير  وفًقا  أنه  غير  األعمال.  مناخ 
األعمال" الصادر عن البنك الدولي، لم تحرز موريتانيا أي 
إصالحات ملحوظة في العام األخير، بل ساء مناخ األعمال؛ 
لتحتل   2008 عام  في   161 المرتبة  من  تراجعت  حيث 
المركز 166 في عام 2009 من بين 181 بلًدا. وعالوًة 
على ذلك، تُصنف موريتانيا بين البلدان األكثر فساًدا، وفًقا 
الشفافية  منظمة  الصادر عن  الفساد  مفاهيم  مؤشر  لتقرير 
الدولية )Transparency International( )في عام 
2008، حيث احتلت المرتبة 115 من بين 180 بلًدا، ثم 

تراجعت إلى المركز 130 في عام 2009(. 

ساهم عدم االستقرار السياسي الداخلي 
والكساد االقتصادي العالمي في انخفاض 

االستثمار األجنبي المباشر الذي بلغ 103 
مليون دوالر تقريًبا في عام 2008 )مقارنًة 
بـ154 مليون دوالر في عام 2007( وفًقا 

للمعلومات اإليكونوميست  لتقرير وحدة 

الدولي  البنك  مع  تمويل  اتفاقية  تعمل  أن  المرجح  ومن 
االقتصادي  المناخ  تحسين  على  الدولي  النقد  وصندوق 
للبالد. ومن حيث اإلنفاق، وفًقا للتقرير الصادر عن وحدة 
األول  تشرين  لشهر   )EIU( للمعلومات  اإليكونوميست 
إلى  النفط  إعانات  زيادة  تُرّجح   ،2009 عام  )أكتوبر( 
ويشكك  العامة.  والمشروعات  العسكري  اإلنفاق  جانب 
التقرير في مدى التزام الحكومة بمكافحة الفساد بزعم أنه 

وفًقا  ذلك،  "انتقائية". ومع  العملية  تكون  أن  المحتمل  من 
المجلة  في   2009 عام  )ديسمبر(  األول  كانون  لتقرير 
 ،)Jeune Afrique( "األسبوعية الفرنسية "جون أفريك
قد استهدف الرئيس منذ تولي منصبه العديد من المسؤولين 
أو  تزوير  وقائع  في  بتورطهم  المشتبه  المستوى  رفيعي 
فساد. ومن بين هؤالء المسؤولين؛ مدير الميزانية، ورئيس 
في  ومسؤولون  االجتماعي،  للضمان  الوطني  الصندوق 
العاصمة  محافظ  جانب  إلى  الريفية،  لتنمية  ا وزارة 

نواكشوط. 

الحقائق والتوقعات االقتصادية

ساهم عدم االستقرار السياسي الداخلي والكساد االقتصادي 
الذي بلغ  المباشر  العالمي في انخفاض االستثمار األجنبي 
103 مليون دوالر تقريًبا في عام 2008 )مقارنًة بـ154 
وحدة  لتقرير  وفًقا   )2007 عام  في  دوالر  مليون 
صناديق  عودة  مع  أنه  إال  للمعلومات.  اإليكونوميست 
من  المكتشفة،  النفط  حقول  وزيادة  األجنبية  المساعدات 
لعام  للبالد  االقتصادية  التوقعات  تتحسن  أن  المرجح 
تدنى  اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  أن  2010. وفي حين 
من %3.5 في عام 2008 إلى %1.5 في عام 2009، 
 ،2010 في عام   3% إلى  النسبة  أن تصل  المنتظر  من 
معدل  مع  بالكاد  تتماشى  النسبة  هذه  أن  من  الرغم  على 

المواليد. 
 80 تكلفته  البالغة  برنامجه  الدولي  النقد  استأنف صندوق 
أداء  وتحسين  العام،  التمويل  قطاع  لدعم  دوالر؛  مليون 
تعهد  كما   .2009 )سبتمبر( عام  أيلول  في  الطاقة  قطاع 
تسهيل  برنامج  إطار  في  إضافية،  مالية  باعتمادات  أيًضا 
2010. واستؤنفت كذلك  الفقر، في عام  النمو والحد من 
إجمالًيا  المالية  اعتماداتها  تبلغ  التي  الدولي  البنك  برامج 
للدعم  برنامًجا   17 لحوالي  دوالر مخصصة  مليار   1.4
 .2009 عام  )سبتمبر(  أيلول  في  األساسية  البنية  وتنمية 
األنباء اإلسبانية )EFE(، منحت  وحسبما جاء في وكالة 
أيلول  يبلغ 3.5 مليون يورو لموريتانيا في  إسبانيا قرًضا 
من  كهرباء،  شبكة  بناء  بغرض   2009 عام  )سبتمبر( 
المحتمل أن تحّسن األداء الزراعي في المنطقة حول نهر 

السنغال. 

الصناعات االستخراجية 

تحرص الحكومة أيًضا على زيادة العائدات من الصناعات 
تعاقدات  إلى  االستخراجية. أشارت وكاالت األنباء عديدة 
تازيازت  شركة  مع  مبرمة  صفقة  ذلك  في  بما  حكومية، 
 ،)Tasiast Mauritania Limited( موريتانيا المحدودة
 Red Back( وهي تابعة لشركة ريد باك ماينينغ الكندية
Mining( التي مقرها في فانكوفر بهدف زيادة استخراج 
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الشركة  أن  إلى  اإلشارة  أخرى  تقارير  الذهب. وتضمنت 
 (SNC-Lavalin( الكندية إس إن سي الفالين الهندسية 
اإلنشائية  الخدمات  لتوفير  اتفاقية مع موريتانيا؛  قد وقعت 
من  بالقرب  الخام  الحديد  استخراج  لمشروع  والهندسية 
المشروع  يزيد  أن  ويُتوقع  الزويرات.  الشمالية  المدينة 
المعنية  المجلة األسبوعية  الخام. وذكرت  الحديد  استخراج 
بالتعدين )Minig Weekly( أيًضا أن الشركة األسترالية 
العديد  التي تحمل   )Forte Enegery( إنيرجي فورت 
من رخص االستكشاف في موريتانيا، من المتوقع أن توسع 
نطاق مشروعها الستكشاف اليورانيوم في شباط )فبراير( 

لعام 2010. 

على الرغم من الوضع االقتصادي المضطرب 
لموريتانيا، فإنه مهيأ للتحسن في عام 

2010، وخاصة في ضوء األزمة السياسية 
التي سيطرت على عام 2008 وعلى شهور 

طويلة من عام 2009

لم يبلغ استخراج النفط السعة المرغوب فيها، ومن المنتظر 
 (Total( توتال  كالفرنسية  الرائدة؛  الشركات  تزيد  أن 
استكشافاتها.  نطاق   )Petronas( بتروناس  والماليزية 
تواجه شركة بتروناس التي تتولى حالًيا تشغيل حقل الغاز 
 (Chenguitti( تشينغوتي النفط  بندا )Benda( وحقل 
لتقرير  وفًقا  ذلك،  عن  وفضاًل  وجيولوجية.  فنية  تحديات 
وحدة اإليكونوميست للمعلومات، يبدو مستقبل كال الحقلين 
في  التقرير  ويقول  إنتاجهما.  لضعف  نظًرا  واضح  غير 
برنامجها  في  قدًما  تمضي  توتال  شركة  أن  نفسه  الوقت 

من  الرغم  على  تادوني  منطقة  في  التجريبي  االستكشافي 
نقص البنية األساسية المالئمة، وخصوًصا فيما يتعلق بالنقل 

والمواصالت. 
على الرغم من الوضع االقتصادي المضطرب لموريتانيا، 
ضوء  في  وخاصة   ،2010 عام  في  للتحسن  مهيأ  فإنه 
وعلى   2008 عام  على  سيطرت  التي  السياسية  األزمة 
شهور طويلة من عام 2009. ومع تدفق االعتمادات المالية 
الحكومة على تحسين مناخ  للمساعدات األجنبية، وتركيز 
األعمال، قد يشهد اقتصاد البالد تغيًرا إلى األفضل. وتعتمد 
استدامة هذا التحسن اعتماًدا كبيًرا على التغييرات المؤسسية 
األكثر تعمًقا، ولكن يتعين على الحكومة أن تكون جادة في 

سعيها إلى اإلصالح االقتصادي. 
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)Luis Martínez( لويس مارتينيث
السياسية العلوم  أبحاث  مدير 

 ،)CERI( مركز الدراسات والبحوث الدولية 
باريس

"النار تشتعل بين الجزائر العاصمة وبروكسل" هكذا كان 
عنوان صحيفة "الوطن" في 23 آيار )مايو( عام 2009. 
المتوسط  أجل  من  االتحاد  تدشين  منذ  فإنه  الواقع،  وفي 
2008، والجزائر تشعر  )يوليو(  13 تموز  (UfM( في 
األوروبي.  االتحاد  من  المتوقع  الدعم  تلقى  ال  أنها 
مجال  في  عدا  لمباشرة،  ا األوروبية  فاالستثمارات 
لمنظمة  باالنضمام  وطلبها  راكدة،  تزال  ال  المحروقات، 
اجتماع وزراء  يفلح  ولم  معلقاً.  يزال  العالمية ال  التجارة 
الشريكة  المتوسطية  الدول  من  دولة   43 لـ ا خارجية 
3 و4 تشرين الثاني )نوفمبر( في تخفيف  (MPCs( في 
انتقادات الجزائر الموجهة لالتحاد من أجل المتوسط. وفي 
األولوية"  ذات  التدخل  "مجاالت  يحدد  االتحاد  أن  حين 
السريعة  والطرق  المتوسط،  البحر  في  التلوث  بمكافحة 
الطاقة  ومصادر  لبرية،  ا والطرق  لبحرية  ا  للمالحة 
والجامعة  بالمتوسط(،  الشمسية  الطاقة  )خطة  لبديلة  ا
عن  الجزائرية  السلطات  أعربت  فقد  األورومتوسطية، 
رفضها خالل عام 2009 للمساهمة في تمويل خطة "إنقاذ 
الجزائر  انتقادات  فإن  الحقيقة،  وفي  الميت".  البحر 
بانعدام عميق  اتسم  َتظهر في سياق  المتوسطية  للسياسات 
ليبيا، فإن  التكامل المتوسطية؛ ومثلها مثل  للثقة في نماذج 
"مقاومتها"  يُغذي  ما  النفط  عائدات  من  لديها  الجزائر 

"الهيمنة". تعتبُرها نوعاً من  لسياسٍة 

الجزائر وسياسة الجوار األوروبية

بتشجيعها   )ENP ( األوروبية  الجوار  سياسة  خالفت 
للعالقات الثنائية، ما انتهجته خالل العقد الماضي الذي شهد 
"العنصر  ككل:  العربي  المغرب  مع  إقليمي  تكامل  إنشاء 
الرئيسي لسياسة الجوار األوروبية يستند على خطط العمل 
االتحاد األوروبي وكل  يقرها بشكل مشترك  التي  الثنائية 
شريك على حدة". ومن بين دول المغرب العربي فإن ليبيا 
والجزائر لم تتبنيا بعد خطط العمل. وفي الواقع فإن ليبيا ال 
الشراكة  اتفاقية  على  توقع  لم  فهي  الشروط،  تستوفي 
األورومتوسطية وال على أي شراكة مع االتحاد األوروبي، 
بينما الجزائر، بعد توقيعها على اتفاقية الشراكة مع االتحاد 
األوروبي في نيسان )أبريل( 2002، والذي من المفترض 
أن تكون قد دخلت حيز التنفيذ في أيلول )سبتمبر( 12005، 
الجوار  لسياسة  االنضمام  رفضها  عن  بدايًة  أعربت 
األوروبية في أيلول )سبتمبر( 2007، ثم عادت وأعربت 
في 2008 عن اهتمامها بوضع خطة. وفي 2009 كانت 
الجزائر وليبيا هما الدولتان الوحيدتان بشمال أفريقيا اللتان 
الشراكة  اتفاقية  إحالل  وأثناء  في خطة عمل.  تنخرطا  لم 
المتوسطية المحتضرة، بسياسة الجوار األوروبي بطموحها 
السياسي واالقتصادي ُرفعت إلى الجزائر العاصمة المخاوف 
بهذا الصدد. وبالنسبة لهذا البلد فإن أي اتفاق ثنائي يتضمن 
يكون جائراً، ألنه  أن  إال  يمكن  للهيمنة"2 وهو ال  "منطقاً 
برنامج اإلصالح  السيطرة على  قد يحرمها من  بأنه  ُمتهم 
وقعت   2002 في  تنفيذه.  الجاري  والسياسي  اإلقتصادي 
االتحاد  مع  الشراكة  اتفاقية  كبيرة،  رغبة  بغير  الجزائر، 
االتحاد  تقاعس  من  اشتكت   2009 وفي  األوروبي؛ 
األوروبي عن دعم انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، 

السياسات المتوسطية | المغرب

موقف الجزائر من التكامل المتوسطي 

الجمركية  المستحقات  تخفيض  ينص على  االتفاق  هذا   ،2005 )سبتمبر(  أيلول   1 في  التنفيذ  يدخل حيز  أن  األوروبي على  االتحاد  الشراكة مع  اتفاق  الجزائر  )أبريل( وقعت  نيسان   22 في   1

وتعزيز حرية انتقال رؤوس األموال ذات الصلة باالستثمار األجنبي المباشرفي الجزائر ودعم الحوار السياسي وإلى احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل على التكامل اإلقليمي.
 BArBé, E. “L’UE et son voisinage en Méditerranée,” in J. Rupnik )ed.(, Les banlieues de l’Europe. Paris: Presses de Sciences Po, 2

.2007, p. 162
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قطاع  خارج  لديها  األوروبية  االستثمارات  نقص  ومن 
المحروقات. وفي انتقاداتها تَُعبر الجزائر عن إحباطها من 
خطة  في  لالنخراط  رفضها  ثم  ومن  األوروبي،  االتحاد 
عمل. وفي الواقع، فإن "مقاومة" السياسة األوروبية للجوار 
هي نتاج الثراء البترولي، فالجزائر يهمها من أوروبا سوق 
الطاقة والتعاون األمني، ولكن ليس البعد السياسي لسياسة 
أعمال  جدول  في  تدخلها  أقل  وبشكل  األوروبية،  الجوار 
اإلصالحات االقتصادية. ألي سبب تقبل بفرض قيود على 
نفسها؟ يمكننا أن نفهم بسهولة تقبل المغرب وتونس ومصر 
هيئة  على  عائداً  تنتظر  البالد  فهذه  األوروبية.  للُّعبة 
أن  يمكن  الجوار،  سياسة  في  اشتراكها  نظير  استثمارات 
حسب  وعلى  مختلفة.  مالية  مساعدات  هيئة  في  يترجم 
اإلصالح  من  الدول  هذه  موقف  سيتوقف  تركيا  مستقبل 
السياسي، فقد تتسارع وتيرته، أو يتوقف لتكتفي باإلصالح 
االقتصادي فقط إذا ما أسفرت مفاوضات تركيا مع االتحاد 
األوروبي عن رفض انضمامها إليه. في حال غياب "القيم 
المشتركة"3، فإن المصالح والتطلعات هي التي تفسر القبول 

بـ"الهيمنة".

عائدات النفط هي وقود مقاومة "هيمنة" االتحاد 
األوروبي

بالنسبة للجزائر، ومع احتياطي نقدي بلغ نحو 140 مليار 
2009، تبدو مساعدات االتحاد األوروبي  دوالر في عام 
المالية كجزرة تافهة مقارنة بالطريق الواجب قطعه. وعلى 
الرغم من هذا، وإضافة إلى هذه "الهيمنة" األوروبية فإن 
ذلك لم يُسِقط "التحالف القائم على استغالل تلك العائدات"4، 
المد والجزر، وإن نجح في تحريكه  قائما رغم  الذي ظل 
قليال. إن العالقة المثالية بالنسبة للجزائر ستكون في االكتفاء 
بمشاركة نشطة في منظومة الطاقة باالتحاد األوروبي؛ وفي 

تكامل استراتيجيات األمن اإلقليمية.
ولكن في مواجهة إصرار االتحاد األوروبي على إدماج هذا 
إبراز  في  متعًة  الجزائر  تجُد  الجوار،  سياسة  في  البلد 
تقبل  كانت  وإن  وإنها  المنطقة،  دول  بقية  عن  اختالفها 
بمناقشة موضوع الجوار األوروبي فإنها ال تُقّر بضرورة 
مشاركتها فيه. هذه الالمباالة المحسوبة هي ورقة قوية في 
مفاوضاتها مع االتحاد األوروبي ألنها تجبره على خفض 
مقاربة  تجنب  أو حتى على  السياسية،  وتوقعاته  إدعاءاته 
الحكم.  وسوء  الديمقراطية  غياب  مثل  األساسية،  القضايا 

الجوار األوروبية،  الجزائر لسياسة  ارتفاع عداء  ولتجنب 
الجزائر )2007‒2013)  أُعدت ورقة استراتيجية حول 
على  تشجع  أن  شأنها  من  متقدمة  محاور  ثالثة  تحدد 
االقتصادي والتوظيف  والنمو  القضاء  التغييرات: إصالح 
كما  تدريجي  وبمسار  األساسية.  العامة  الخدمات  وتعزيز 
توضح روزا روسي )Rosa Rossi(: "المطلوب التقدم 
خطوة بخطوة أو المقاربة التدريجية نحو البلدان المجاورة 
لالتحاد األوروبي من أجل إدخال التزام تدريجي لكل دولة 
االقتصادي  اإلصالح  في  للتقدم  إرادتها  على  يعتمد 
والسياسي. الطريق إلى انتهاج هذه السياسة لم يعد االشتراط 
تعاريف واضحة وعلنية  المعايير:  السياسي، ولكن وضع 
ِقَبل  تنفيذها من  االتحاد األوروبي  يتوقع  التي  لإلجراءات 

شركائه"5.

هذه الالمباالة المحسوبة هي ورقة قوية في 
مفاوضاتها مع االتحاد األوروبي ألنها تجبره 
على خفض إدعاءاته وتوقعاته السياسية، أو 

حتى على تجنب مقاربة القضايا األساسية 
مثل غياب الديمقراطية وسوء الحكم

األمر يتعلق باتخاذ الوقت الالزم لصنع سياسة قادرة على 
إصالح أدوات وأجهزة الدولة بغرض التوصل لتأسيس عالقة 
من الحد األدنى من الثقة بين الجهاز الحكومي والمتعاملين 
معه )في عام 2008 صنفت هيئة الشفافية الدولية الجزائر 

في المركز 92(.
إن مقاربة االتحاد األوروبي المتقدمة في الجزائر تتمفصل 
حول مستويين. مستوى أول استراتيجي معنٌي بإنشاء سياسة 
والهجرة  )اإلرهاب  األمنية  األسئلة  لتجاوب على  مشتركة 
والحدود( واحتياجات الطاقة )أمن اإلمدادات(. ومستوى ثان 
سياسي واع لعدم تغيير السياسات لكن مؤيد لنقل معايير وقيم 

االتحاد األوروبي.
وبسبب "المقاومة" الجزائرية اتخذ البعد االقتصادي واألمني 
اإلصالحات  على  األسبقية  األوروبي  االتحاد  لسياسة 
لهذه  الفقير  القريب  وكأنها  الديموقراطية  وبدت  السياسية. 
السياسة، ولكن كيف يمكن تصور تغييرات اقتصادية مالم 
القادة  مشاغل  من  القلب  في  المواطنين  إرضاء  يكن 
الغاز،  صفقات  يصادف  الذي  النجاح  وهل  السياسيين؟ 
لالتحاد  تخول  الشرعية  والهجرة غير  اإلرهاب  ومكافحة 

 BAfoil, F. “Variété des processus d’européanisation en Europe centrale et orientale,” in F. BAfoil & T. Belchelt )eds.(, L’européanisation 3

.d’Ouest en Est. Paris: L’Harmattan, 2008, p. 59
 fAvArel-gArrigues, G. “Violence mafieuse et pouvoir politique en Russie,” in Jean-Louis Briquet & Gilles fAvArel-gArrigues. Milieux  4

.criminels et pouvoir politique. Paris: Karthala, 2008, p. 188
 Rossi, Rosa. “The European Neighbourhood Policy in Perspective,” in European Neighbourhood Policy: Political, Economic and Social 5

.Issues. Catania: Jean Monet Centre “Euro-Med” Department, 2004, p. 11
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المشاكل  بمقاربة  له  يسمح  الثقة  من  رأسمال  األوروبي 
السياسية؟

ثم  سنوات،  عشر  قبل  االنهيار  حافة  على  الجزائر  كانت 
أنشأت صندوقاً الحتياطي النقد بهدف ضبط العائدات الضخمة 
يقدر  والتي ال  بادخارها،  الثالثة  الصدمة  لها  التي سمحت 
االقتصاد على استيعابها. وهكذا، وبعد ُعزلته عن المجتمع 
الدولي طيلة عقد التسعينات، أصبح هذا البلد مرغوباً بسبب 
ثرائه الُمستعاد. وأصبح إنفاق هذه المكاسب المالية الجديدة 
جاذباً النتباه المستثمرين األجانب كاالتحاد األوروبي وروسيا 

والواليات المتحدة والصين، الخ..

روسيا والحاجز الحصين

في إطار الشراكة اإلستراتيجية مع الجزائر)2001(، قدمت 
القيود  ُمتحرراً من كل  تعاوناً استراتيجياً  البلد  لهذا  روسيا 
هو  ما  يربط  الذي  األوروبي  االتحاد  وبخالف  السياسية. 
)الديمقراطية  بما هو سياسي  )الطاقة واألمن(  استراتيجي 
والحكم الرشيد(. فقد ركزت روسيا فقط على الطاقة واألمن 
بوتين  فالديمير  وصرح  مريحاً.  إطاراً  الجزائر  مانحًة 
(Vladimir Poutine( خالل زيارته للعاصمة الجزائرية 
أن "الجزائر هي شريك أساسي لروسيا في البحر المتوسط". 
الغاز  بالنسبة لروسيا، ونظراً ألهميتها في منظومة توريد 
لالتحاد األوروبي، تلعب الجزائر دوراً لترجيح استراتيجية 
تبعية االتحاد  شركة "غازبروم" )Gazprom(، ولزيادة 
لكال  المتبادلة  المنافع  زيادة  نفسه  الوقت  وفي  األوروبي، 

البلدين6.

وبعد ُعزلته عن المجتمع الدولي طيلة عقد 
التسعينيات، أصبح هذا البلد مرغوبًا بسبب 

الُمستعاد ثرائه 

في 13 كانون الثاني )ديسمبر( 2007 صدرت برقية عن 
الوكالة الروسية الدولية لإلعالم بعنوان "روسيا تفقد موقعها 
في الجزائر"، تلخص جيداً وضع "غازبروم" في ذلك البلد: 
"نظراً لثراء البلدين بالموارد الطبيعية، فبإمكانهما التحكم في 
%40 من إمدادات الغاز لالتحاد األوروبي. وفي محاولة 
المستهلكين  فإن  المتزايدة،  "غازبروم"  ضغوط  لتحييد 
وليبيا.  الجزائر  على  المراهنة  قّرروا  للغاز  األوروبيين 
إمدادات  لتنويع  االتحاد األوروبي  قبل  العنيد من  الصراع 
الطاقة يجعل وجود شركة "غازبروم" في هذين البلدين غير 

مقبول بالنسبة لمستوردي الغاز"7.

كذلك عندما َقبلت روسيا إسقاط الديون العسكرية الجزائرية 
مليار  الستينيات والسبعينيات )4.7  المستحقة منذ سنوات 
دوالر،  مليار   3.5 بقيمة  سالح  صفقات  نظير  دوالر( 
بنسبة  اشترط بوتين إشراك "غازبروم" في "سوناطراك" 
%15، وهو الشرط الذي رفضه عبد العزيز بوتفليقة مما 
الذين كانوا  ارتياحا غامراً لدى شركائه األوروبيين  سبب 
وقد  "غازبروم".  مدار  في  "سوناطراك"  سقوط  يخشون 
الروسي )%80 من  الطابع  الجزائري ذو  الجيش  "ُهزم" 
شركة  في  الطاقة  خبراء  من  الصنع(  روسي  عتاده 
سوناطراك ذوي الهوى األوروبي. الجزائر كانت مستعدة 
للعودة لشراء السالح من روسيا، ولكن ليس لتصدير الغاز 
األوروبية كان  والطلبات  الروسية  الطلبات  بين  فمن  لها، 
استمرت  الحالة  يروقها. وفي هذه  ما  تختار  أن  لها  يمكن 
لتسليحها، وقد صارت  األساسي  المزود  في جعل روسيا 
في  الروسي  للسالح  مستورد  ثاني   2008 في  الجزائر 
العالم. كما جعلت من االتحاد األوروبي زبونها األول في 

الغاز.

التكامل المتوسطي وعدم التجانس السياسي

كانت المبادرة الفرنسية لمشروع االتحاد من أجل المتوسط 
السياسية  فرصة سانحة إلعادة مناقشة وضع االصالحات 
السياسة  فتوازن  األورومتوسطية.  العالقات  إطار  في 
السيادة.  واحترام  التدخل  عدم  مبدأ  على  قائم  األوروبية 
األنظمة  إلى  يُساء  الضمني، وحتى ال  االتفاق  وبنوع من 
بعدم  المتصلة  القضايا  استبعاد  يتم  الموِقعة،  األوتوقراطية 
العلنية،  المناقشات  من  والحريات  اإلنسان  حقوق  احترام 
انتقادات "حازمة ولكن ودية" بشكل  توجيه  وتُختصر في 
غير معلن. إضافة لهذه الرقابة الذاتية يوجد منهٌج مؤسس 
من  فبداًل  األوتوقراطية،  النظم  مع  تدريجية  مقاربة  على 
االنتخابات،  وتزوير  الديمقراطي،  العجز  مسألة  مواجهة 
الجوار  سياسة  آثرت  والفساد،  اإلنسان  حقوق  وانتهاك 
الحرية  مثل  داعمة،  قطاعات  في  "االستثمار"  األوروبية 
والعدالة. وفي الواقع فإن الفكرة األساسية هي استبعاد كل 
األنظمة.  على  المنتجة  غير  لتأثيراتها  اإلشتراط  أشكال 
والمشكلة هي أنه منذ 11 أيلول )سبتمبر( 2001 والطموح 
التي  المخاوف  في  ينحصر  األوروبي  لالتحاد  السياسي 
اإلرهاب  وبهاجس  قة،  لطا ا دات  إمدا بتأمين  تتعلق 

اإلسالمي.
في  البيوتان  لغاز  الرسمي  السعر  ارتفع   2004 عام  في 
عام  وفي  جزائري.  دينار   300 إلى   170 من  الجزائر 
الشغب في والية  اندلعت أعمال  الشتاء  قلب  2005 وفي 

.H. DArBouche, “Russian-Algerian Cooperation and the ‘Gas OPEC’: What’s in the Pipeline?” CEPS Policy Briefs, No. 123, March 2007 6

http://fr.rian.ru/russia/20071213/92235860.html 7
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وقد  الغاز"  "احتجاجات  بأنها  الصحافة  وصفتها  الجلفة 
انتشرت في مناطق وسط وغرب الجزائر. 

يبقى أن يقال إن االتحاد األوروبي إذا كان ال 
يتمنى أن يرى في الجزائر انتكاسات كالتي 
نجمت عن عائدات النفط في الماضي، البد 

له أن يشرع في تنفيذ سياسة حقيقية 
لتصدير القيم والمعايير الديمقراطية، والتي 
من دونها لن يكون عليه فقط التعامل مع 

عدم االستقرار في الجزائر

ومنذ ذلك التاريخ يشهد جنوب الجزائر هبَّات شعبية بشكل 
دوري مدفوعة بالشعور بالظلم. بأي حق تقوم مجموعة من 
"الصفوة" أجانب أو من العاصمة، بالتحكم إدارًة وتوزيعاً في 
هذه  في  )المحروقات  الخارجي  للدخل  الرئيسي  المصدر 
يعبِّر  األولى  للمرة  بالبترول؟  الغنية  المناطق  في  الحالة( 
في  األساسية  الموارد  في  التحكم  في  حقهم  عن  السكان 
الجزائر، مع إعالنهم عن محاسبتهم للحكومة على اختياراتها 
بالموارد في  المنطقة األكثر ثراء  لماذا تكون  في اإلنفاق. 
الجزائر هي األفقر من حيث البنى التحتية الحضرية؟ وبشكل 
في  هو  للمحتجين  بالنسبة  السبب  يظل  القلق  على  باعث 
وادي  تحول   2008 آيار)مايو(  وفي  األمازيغية.  هويتهم 
العرب  بين  للمواجهة  رمز  إلى  بريان  ومدينة  مزاب، 
واألمازيغ. وانتشر المحتجون في شوارع المدينة بقناعة إن 
االنتماء  يتوقف على  البترولية  الثروة  النصيب من  توزيع 
العرقي أو اإلثني. بعد االحتجاج والعنف اإلسالميين يجيء 
دور انتقام القبائليين في مزاب. الخوف على مخزون الطاقة 
يُفسر الضعف األوروبي عند االقتراب من المشاكل السياسية 

لمورديها في المغرب العربي. اعتمادها الشديد للغاية على 
روسيا يجبرها على محايلة الجزائر. إن خيار الغاز يجبر 
القواعد  من  أدنى  حد  على  المنتجة  كما  المستهلكة  الدول 
وأيضاً  الضخ.  أنابيب  من  آمنة  شبكة  إلقامة  المشتركة 
مثاًل(  الغربية  الصحراء  )مشكلة  الدبلوماسية  المشكالت 
تبدو  الرشيد(  والحكم  )الديمقراطية  السياسية  والمشاكل 
كعناصر للشقاق والخالف من المناسب عزلها عن منظومة 
إلى  تُضاف  المشكالت  وهذه  بناؤها.  يجري  التي  الطاقة 
المخاوف من نفاد البترول مما يجعل الحاجة إلى االعتماد 
على الغاز أكثر ضرورة. بين هجمات 11 أيلول )سبتمبر( 
2001، واألزمة االقتصادية الكبرى كان ارتفاع سعر برميل 
النفط، الذي كان قد بلغ حد الـ147 دوالر في 2008، يشكل 
اإلصدارات  تبرزه  كما  المستهلكة،  للدول  بالنسبة  ُرعباً 
المتشائمة التي بشرت بنهاية العالم، كما عرفناه في بدايات 
القرن العشرين حيث الطاقة زهيدة الثمن والمتوافرة بغزارة. 
ولكن في انتظار ثورة الطاقة، كانت الصدمة الثالثة بمثابة 
لهم  لقد سمحت  بوتفليقة.  العزيز  لجزائر عبد  النجاة  طوق 
باالنتقال من عائدات البترول إلى عائدات الغاز التي يحركها 

االلتحام بسياسة الطاقة األوروبية.
أن  يتمنى  إذا كان ال  األوروبي  االتحاد  إن  يقال  أن  يبقى 
يرى في الجزائر انتكاسات كالتي نجمت عن عائدات النفط 
حقيقية  سياسة  تنفيذ  في  يشرع  أن  له  البد  الماضي،  في 
لن  الديمقراطية، والتي من دونها  القيم والمعايير  لتصدير 
الجزائر،  في  االستقرار  التعامل مع عدم  فقط  يكون عليه 
السكان  قرر  لو  اإلمدادات،  في  مشاكل  مع  أيضاً  ولكن 
تقدم لهم وظائفاً  التي ال  الطاقة  المحليون تخريب منظومة 
وال تعود عليهم بنفع على مستوى البنية التحتية الحضرية 
عام  الجزائر  في  الغاز"  "احتجاجات  إن  يرجونها.  كما 
2004 تذكر بأن أمن إمدادات الطاقة األوروبية يمر عبر 

المنتجة. البالد  رفاهية ُسكان 
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السياسات المتوسطية | الشرق األوسط

انتخابات عام 2009 في إسرائيل

)Mario Sznajder( ماريو سزنايدر
قسم العلوم السياسية، 

معهد ترومان من أجل تعزيز السالم 
الجامعة العبرية في القدس

السياسي  النظام  منها  يعاني  التي  التشرذم  حالة  أدت  قد 
اإلسرائيلي المستند من الناحية الفنية على بنية برلمانية ذات 
 2% للتمثيل ال يزيد عن  تمثيل نسبي بدرجة عالية وبحد 
إلى حدوث أزمة أخرى. وتمتد جذور المشكلة إلى الهيكل 
المؤسسي للنظام السياسي اإلسرائيلي، باإلضافة إلى أنواع 
بزمام  تمسك  ائتالفية  حكومة  كل  تواجهها  التي  التحديات 

البالد.
يعد الهيكل المؤسسي اإلسرائيلي بنظامه الذي يطغى عليه 
التمثيل النسبي نتاًجا الحتياج ما قبل الدولة إلى دمج فئات 
متنوعة من المهاجرين في عملية بناء أمة ودولة. ومنذ أن 
حصلت إسرائيل على استقاللها، حاول ديفيد بن غورين، 
جدوى ‒  ‒ دون  أتباعه  ومعظم  للدولة،  المؤسس  األب 
بدرجة  األغلبية  نظام  حسب  التمثيل  إلى  النظام  تحويل 
ورفع  انتخابية  دوائر  إلى  البالد  تقسيم  أكبر، عن طريق 
آخر  وباءت  متنوًعا.  نسًقا  واستخدام  لتمثيل  ا حدود 
لفصل  العشرين  القرن  تسعينات  في  وأهمها  المحاوالت 
انتخاب رئيس الوزراء عن انتخاب أعضاء البرلمان بفشل 
قلياًل  أعلى  بحد  القديم  النظام  إلى  إسرائيل  ذريع. وعادت 
الكنيست  في  األحزاب  عدد  تقليل  على  يساعد  للتمثيل 
الحكومة  تشكيل  عملية  وتيسير  اإلسرائيلي(،  )البرلمان 

االئتالفية.
المعضلة الحقيقية للنظام السياسي اإلسرائيلي تكمن في أن 
النظام الذي يطغي عليه التمثيل النسبي، ويخرج من تحت 
أنه  يعني  األحزاب  متعددة  مستقرة  غير  ائتالفات  عباءته 
بعملية  قدًما  للمضي  الالزمة  القرارات  اتخاذ  عن  عاجز 
إزالة  بفلسطين، في قضايا  يتعلق  فيما  السالم، وخصوًصا 
عاصمًة  القدس  واتخاذ  الغربية،  الضفة  في  المستوطنات 
للدولتين، وعودة الالجئين الفلسطينيين. كما تُحول األجواء 
المتوترة وحالة عدم االستقرار الناجمة عن الصراع العربي 

المحتدم دون تهيئة الظروف الالزمة إلصالح  اإلسرائيلي 
القرارات  اتخاذ  قادر على  نظام  وإنشاء  السياسي،  النظام 
الحلقة  هذه  كسر  ويجب  السالم.  الستعادة  الضرورية 
في  الفاشلة  للمحاولة  وكنتيجة  الطرفين.  كال  من  المفرغة 
تسعينات القرن العشرين إلنشاء نظام قائم على األغلبية إلى 
حد بعيد بانتخاب رئيس الوزراء مباشرًة، تعاظمت النزعة 
يدلوا  أن كثيرين  إلى درجة  السياسي  النظام  إلى شخصنة 
نظام  الزعماء ‒ وليس األحزاب ‒ في  بأصواتهم لصالح 
انتخاب  ذلك  في  بما  شيء،  بكل  األحزاب  فيه  تتحكم 
السلبية  التعددية  الزعماء. وقد أدى هذا إلى خلق نوع من 
يتعين على كل  أنه  تتلخص خصيصتها األساسية في  التي 
ليفني  مع  الحال  كان  ‒ كما  رئيسي(  مرشح  )أو  زعيم 
استثمار مزيد  االنتخابات األخيرة ‒  ونتنياهو وباراك في 
من الوقت والجهد في الدفاع عن نفسه ضد الهجمات التي 
المشكالت  لحل  اقتراح خطط عمل  في  وليس  تشن عليه، 

العويصة التي تعاني منها البالد. 

السياسية الخلفية 

االنتخابات  في  المشاركة  أن  المدى  الطويل  النظام  يبين 
%80 منذ  بدًءا من  ثابت  اإلسرائيلية قد انخفضت بمعدل 
عقدين مضيا إلى ما يربو عن %60 بقليل في العقد األول 

من القرن الحادي والعشرين.
الشخصيات  لكبار  الشخصية  والفضائح  الفساد  ساهم  قد 
 Ehud ( أولمرت  إيهود  الوزراء  كرئيس  السياسية، 
السياسيين لالحترام، وإقبال ضعيف  Olmert( في فقدان 

من جانب الناخبين.
أدت استقالة إيهود أولمرت إلى إجراء انتخابات أولية داخل 
وزيرة  فيها  فازت  والتي   ،)Kadima( كاديما  حزبه، 
بنيامين  وكان   .)Tzipi Livni( ليفني  تسيبي  خارجيته 
حزب  زعيم   ،)Benajmin Netanyahu( نتنياهو 
الليكود )Likud( يُعد المرشح األوفر حًظا في االنتخابات 
فكان   ،)Ehud Barak( باراك  إيهود  أما  اإلسرائيلية. 
العمل، الذي خسر  يكافح من أجل االحتفاظ برئاسة حزب 
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في عام 2008 اإلقبال االنتخابي طبًقا الستطالعات الرأي. 
الذي  للضغط  نتيجًة  االنتخابات  األمر، جاءت  وفي حقيقة 
باستقالته، وتهديده  يتقدم  باراك على أولمرت؛ كي  مارسه 
عن  العمل  حزب  فسينشق  أولمرت،  يستِقل  لم  لو  بأن 

االئتالف الحاكم، ويدعو إلى االنتخابات على أي حال. 
وتُعد األزمة المالية العالمية، التي كان لها آثار خطيرة في 
القضايا  إحدى  لالنتخابات،  السابقة  األشهر  أثناء  إسرائيل 
الخصوص، وّجه معسكر  الرئيسية. وعلى وجه  السياسية 
لحزب  التابع  المالية  وزير  إلى  النقد  من  الكثير  نتنياهو 
هت  ُشوِّ بارون )Roni Bar-On(. حيث  كاديما، روني 
من  جديد  ليبرالي  توّجه  ذات  عبقرية  مالية  كعقلية  سمعته 
جراء فشله في اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتفادي األزمة التي 
ضربت إسرائيل، وردة فعله المتأخرة تجاه مشكلة صندوق 

المعاشات. 

كان أعضاء الحكومة االئتالفية يدركون أنه 
لن يتمكن أحٌد من خوض االنتخابات بدون 
للصورايخ  المستمر  معالجة مشكلة اإلطالق 

وقذائف الهاون القادمة من غزة معالجًة 
جادًة

الحاكمة في  بين إسرائيل وسلطة حماس  العالقات  لم تكن 
غزة جيدًة على اإلطالق، بل إنها تدهورت تدهوًرا سريًعا 
َعِقب نهاية وقف إطالق النار بين الجانبين في 19 كانون 
التاريخ،  هذا  قبل  وحتى   .2008 عام  )ديسمبر(  األول 
هاجمت مجموعات مسلحة من حماس وتنظيمات فلسطينية 
أخرى متطرفة السكان اإلسرائيليين في مناطق النجف التي 
الصغيرة،  القسام  لصواريخ  مستمر  بإطالق  بغزة  تحيط 
وقذائف الهاون. في عام 2008، بدأ الفلسطينيون بإطالق 
صواريخ ذات مدى أطول، وقدرة تدميرية أشد صوب مدينة 
هذه  على  إسرائيل  رد  وجاء  عديدة.  مرات  في  عسقالن 
الهجمات باستهداف القاذفات، ومهاجمة المواقع التي يُعتقد 

أنها مخازن ذخيرة أو قواعد عسكرية. 
الحملة  خضم  في  جديدة  مستويات  إلى  العنف  تصاعد 
االنتخابية. كان أعضاء الحكومة االئتالفية يدركون أنه لن 
مشكلة  معالجة  بدون  االنتخابات  خوض  من  أحٌد  يتمكن 
من  القادمة  الهاون  وقذائف  للصورايخ  المستمر  اإلطالق 
هذه  لحل  المحاوالت  جميع  وباءت  جادًة.  معالجًة  غزة 
المشكلة عن طريق حصار غزة بالفشل بفضل مئات األنفاق 
حيث  مصر،  مع  حدودهم  عبر  الفلسطينيون  حفرها  التي 
األسلحة  ذلك  في  بما  منتظمة،  إمدادات  خاللها  من  تلقوا 
والمتفجرات. كما فشلت أيًضا محاوالت الوصول إلى اتفاقية 
جديدة لوقف إطالق النار بين حماس وإسرائيل عن طريق 
الوضع  الليكود  حزب  زعيم  واستغل  مصرية.  وساطة 

الحدودي مع غزة لمهاجمة حكومة أولمرت وليفني وباراك 
األزمة.  حل  على  والقدرة  الكفاءة  يفتقدون  أنهم  مدعًيا 
الثانية  الحرب  المستفادة من  الدروس  واستوعبت إسرائيل 
على لبنان في عام 2006؛ فأصبح الجيش متأهًبا للتحرك 
فيما يتعلق بغزة. وكانت هذه هي العوامل التي تمخضت في 
نهاية المطاف عن عملية الرصاص المصبوب التي شنتها 
)ديسمبر( عام  األول  كانون  نهاية  في  إسرائيل ضد غزة 
2008. وليس من اإلنصاف القول بأن من اضطلع بدور 
آنذاك  الحكومة  العسكرية هي  العملية  فعال في تقرير هذه 
زمام  لتولي  الرئيسيين  المرشحين  من  اثنين  ضمت  التي 
تحسين  بغرض  وباراك،  ليفني  وهما  البالد،  في  الحكم 
أن  لنا  يمكن  ذلك،  من  وبالرغم  االنتخابات.  في  فرصهم 
وتكتالتهم  الزعماء  بهؤالء  يتعلق  فيما  أنه  إلى  نخلص 
االنتخابات،  خوض  عملًيا  المستحيل  من  كان  السياسية، 
د من هجماتها على السكان المدنيين في جنوب  وحماس تصعِّ
بأن  الزعم  الليكود  السهل على حزب  إسرائيل. وكان من 
على  القادر  الوحيد  المرشح  هو  نتنياهو  بنيامين  زعيمه 
في  لألزمة،  نهاية  حديد، ووضع  من  بيٍد  مواجهة حماس 

حين كانت الحكومة تظهر بترددها وضعفها. 
العوامل  أحد  التناقض: كان  نتيجة شديدة  إلى  ويؤدي هذا 
هو  الواقع  في  اإلسرائيلية  لالنتخابات  المؤدية  الرئيسية 
آنذاك،  الحكومة اإلسرائيلية  حماس. وبزيادة الضغط على 
كان َثمَّ استفزاز لرد فعل عسكري إسرائيلي بجميع تغيرات 
الهجوم  بمقاومة  ذلك،  عن  وفضاًل  االنتخابية.  النتائج 
الفلسطينيين  السكان  أو عدمه، وتعريض  بقوة  اإلسرائيلي 
المدنيين للغزو اإلسرائيلي، بما يترتب على هذه التوجهات 
المتطرفة  من عواقب وخيمة، كانت حماس والمجموعات 
األخرى في غزة تستفز اليمين اإلسرائيلي المتطرف الممثل 
 (Avigdor Lieberman( ليبرمان  بأفيغدور  آنذاك 
 (Yisrael Beiteinu( بيتنا  إسرائيل  السياسي  وحزبه 
السوفيتي  االتحاد  من  مهاجرون  عادًة  ويمثله  أسسه  الذي 
المتطرف  لليمين  المؤيدين  سابًقا، ولكنه يستقطب اآلن كل 

بفعل األزمة األمنية.

الحملة االنتخابية

يمكن وصف االتجاه نحو هذه العملية على نحو أمثل بأنه 
لم تكن  بالسأم والالمباالة. فاألزمة االقتصادية  يتسم  اتجاه 
لتسمح بزيادة النفقات على جبهتين. أوال؛ في وقت األزمة 
األموال  جمع  تقريًبا  المستحيل  من  كان  البطالة،  وزيادة 
الالزمة من مصادر خاصة. فأصبح التقشف جزًءا طبيعًيا 
جميعها،  االنتخابات  في  المشاركة  لألحزاب  الحملة  من 
وعددها 33 حزًبا. ثانًيا؛ نتج عن فضائح الفساد التي طالت 
أولمرت وسياسيين آخرين مطالبًة بنمط جديد من السياسة 
الشخصية  األمانة  على  تركيزها  يقتصر  ال  التي  الشفافة 
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تسيبي  وأدركت  العام.  التواضع  أيًضا  تشمل  بل  فحسب، 
تشغل  لم  فهي  بذكاء؛  واستغلتها  جيًدا،  النقطة  هذه  ليفني 
منصب رئيسة للوزراء بعد، ويمكنها أن تقدم للشعب سجاًل 
نظيًفا ال تشوبه شائبة، ونمط حياة متواضع نسبًيا. وعبرت 
السياسة  "نمط  رسالتها:  سطور  في  الميزات  هذه  عن 
الجديد"، على ُخطى أوباما في حملته االنتخابية بطريقة ما. 
الهجمة  أثناء  أسابيع  ثالثة  لمدة  االنتخابية  الحملة  وتوقفت 

العسكرية اإلسرائيلية الضارية على غزة. 
)يناير(  الثاني  الحملة في منتصف كانون  لم يجِد استئناف 
استثارة  في  نفًعا  بأسابيع،  االنتخابات  قبيل   ،2009 عام 
االهتمام العام. وبدا أن كفة إيهود باراك وحزب العمل بدأت 
ترجح طبًقا الستطالعات الرأي، على الرغم من أنها غير 
نظر  في  يعتبر  الذي  باراك  يستطع  لم  الواقع.  معبرة عن 
عامة الشعب أفضل وزير دفاع محتمل في ضوء الظروف 
الراهنة أن يخلص نفسه من آثار واليته السابقة في منصب 
2001؛ والتي  1999 حتى عام  رئيس الوزراء من عام 
على  التأكيد  أعادت  ولكن  سياسي،  كزعيم  سمعته  دمرت 
نفوذ  أدى  متناقض،  وبشكل  العسكريتين.  وقدرته  خبرته 
بارك في منصب وزير الدفاع إلى إزاحة حزب العمل إلى 
الحاكم،  الثالثي  االئتالف  من  وخروجه  الرابع،  المركز 

وتعرضه ألزمة حادة.
ه إلى تسيبي ليفني  ومرة أخرى، جاء معظم النقد الذي ُوجِّ
فيما يتعلق باألمن وقدرتها على اتخاذ القرار. يلعب كلٌّ من 
حزب الليكود والعمل بهذه البطاقة بطرح سؤال بسيط على 
جمهور الناخبين: في حالة وقوع أزمة أمنية كبرى ‒ على 
سبيل المثال هجوم إيراني على إسرائيل في الساعة 3:00 
صباًحا ‒ من الذي تريدينه، وأنِت رئيسة الوزراء أن يجيب 

على المكالمة الهاتفية من الجيش؟

كانت استجابة ليفني في أثناء الشهور 
 األخيرة للحملة تتمثل في اتخاذ موقف 

فعال حيال حماس في غزة، حيث لم تقتصر 
على الضغط من أجل شن عملية عسكرية 

فحسب، بل كانت أيًضا غير راغبة في وقف 
إطالق النار على الرغم من الضغط الدولي

كانت استجابة ليفني في أثناء الشهور األخيرة للحملة تتمثل 
في اتخاذ موقف فعال حيال حماس في غزة، حيث لم تقتصر 
على الضغط من أجل شن عملية عسكرية فحسب، بل كانت 
من  الرغم  على  النار  إطالق  وقف  في  راغبة  غير  أيًضا 
الضغط الدولي. وفي الوقت نفسه، أكدت ليفني على خيار 
السالم الذي جرى التوصل إليه في المفاوضات مع الرئيس 
الفلسطيني المعتدل، محمود عباس أبو مازن، التي أجرتها 

بنفسها في أعقاب القمة األمريكية اإلسرائيلية الفلسطينية في 
2007. حيث  عام  )نوفمبر(  الثاني  تشرين  في  أنابوليس 
كانت ليفني وقيادة حزب كاديما ترى في هذا المسار الذي 
عزز التوصل إلى حل وسط عبر المفاوضات مع المعتدلين 
قاٍس  موقف عسكري  تبني  ذاته  الوقت  وفي  الفلسطينيين، 
المالئمة النتزاع األصوات من  المعادلة  المتطرفين،  ضد 
المركز السياسي بإسرائيل، الذي يشكله في األساس الطبقة 
المتوسطة التي ضاقت ذرًعا من الحروب واإلرهاب. وبنت 
الحملة األخرى على تحسين صورتها  استراتيجيات  ليفني 
الضوء على خدمتها  إلقاء  األمنية عن طريق  الناحية  من 
الوكالة   ،)Mossad ( الموساد  جهاز  في  الماضية 
التصويت  على  السكان  وحث  اإلسرائيلية،  االستخباراتية 

لصالح امرأة.

العسكرية  للعملية  الحاسمة  النتائج غير  أدت 
ضد غزة، إلى جانب النقد الدولي، واندالع 
التي تضّمن  المعادية إلسرائيل،  المظاهرات 

بعض منها شعارات معادية للسامية بوضوح، 
والدور المزعوم إليران في دعم حماس بغزة 

إلى إحياء ميزة أخرى في السياسة 
اإلسرائيلية تصب في صالح ليبرمان: تهديد 

الوجود

أفيغدور  السياسي اإلسرائيلي هو  الصاعد في األفق  النجم 
ليبرمان على أربع  بيتنا". وأكد  ليبرمان وحزب "إسرائيل 
بال  "ال جنسية  حملته:  يحملها شعار  األولى  النقطة  نقاط. 
الوالء إلسرائيل كدولة يهودية. وأدعى أن  والء"؛ وتعني 
السكان العرب في إسرائيل ‒ المواطنون اإلسرائيليون ذوو 
وينبغي  خامًسا،  طابوًرا  يمثلون  الفلسطينية ‒  الجنسية 
إلسرائيل،  والءهم  يعلنوا  لم  إن  حقوقهم،  من  حرمانهم 
علمانية  على  فأكد  الثانية،  النقطة  في  أما  ذلك.  ويثبتوا 
األصولية  اإلسرائيلية  األحزاب  موقف  وهاجم  الدولة، 
المتشددة، مطالًبا بانفتاح المعايير التي تحدد هوية اليهودي. 
‒ ولإلسرائيليين  للمهاجرين  جًدا  جذابًة  النقطة  هذه  وتعد 
العلمانيين أيًضا ‒ الذي يرغبون في تسوية القضايا المدنية 
خارج أروقة المحاكم الحاخامية، والسماح بالزواج المدني. 
والنقطة الثالثة تكمن في خطة سالم مع الفلسطينيين، تقوم 
إلسرائيل  يتيح  أن  شأنه  من  سكاني  إقليمي  تبادل  على 
االحتفاظ بالتجمعات االستيطانية الكبرى في الضفة الغربية 
للعرب  كبيرين  تجمعين  على  المقابل  في  الحصول  مع 
فتتمثل في إصالح نظام  الرابعة،  النقطة  أما  اإلسرائيليين. 
انتخاب الحكومة من نظام برلماني إلى نظام رئاسي؛ مما 
يعمل على إنشاء قدرة اتخاذ القرار للحكومة من أجل حل 
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المشكالت الكبرى للبالد، مع الحد أيًضا من نفوذ األحزاب 
اليهودية األصولية، وتهميش األحزاب العربية.

أدت النتائج غير الحاسمة للعملية العسكرية ضد غزة، إلى 
جانب النقد الدولي، واندالع المظاهرات المعادية إلسرائيل، 
التي تضّمن بعض منها شعارات معادية للسامية بوضوح، 
إحياء  إلى  بغزة  المزعوم إليران في دعم حماس  والدور 
صالح  في  تصب  اإلسرائيلية  السياسة  في  أخرى  ميزة 
ليبرمان: تهديد الوجود. أظهرت استطالعات الرأي زيادة 
في  تتمثل  التي  المتطرف  اليمين  أفكار  دعم  في  رهيبة 
أخرى،  زاوية  ومن  ليبرمان.  أفيغدور  القوي"  "الرجل 
الناخبين  الفزع لدى  الرأي ذاتها  نتائج استطالعات  أثارت 
اإلسرائيليين، وهناك من يدعي أن هذه األصوات هي التي 
أول  على  بالحصول  كاديما  ليفني وحزب  لتسيبي  سمحت 

أغلبية في الكنيست.

في نظام قائم على التمثيل النسبي إلى حد 
بعيد، ال يفوز أحٌد في الحقيقة بانتخابات 

برلمانية، وال تِقل االئتالفات السياسية 
المحتملة أهميًة عن إجمالي عدد األصوات 

التي يحصل عليها كل حزب على حدة

وجمهور  العربية  األحزاب  داخل  مثير  فعل  رد  حدث 
الناخبين المؤيد لها في إسرائيل. بوجه عام، تُبرز اتجاهات 
في  وانخفاض  متنامية  المباالة  السابقة  االنتخابات  من 
مشاركة العرب اإلسرائيليين في العمليات االنتخابية للبالد. 
كما أسهمت العملية العسكرية على غزة في العزلة السياسية 
في  العرب  السكان  من  كبيرة  قطاعات  بها  تشعر  التي 
التي يحملون جنسيتها هجوًما  الدولة  إسرائيل؛ حيث شنت 
على أشقائهم الفلسطينيين ‒ وربما أسرهم وحتى إخوانهم ‒ 

مختلف  دعا  األخيرة،  اللحظة  في  ذلك،  ومع  غزة.  في 
الزعماء السياسيين العرب في إسرائيل دوائرهم االنتخابية 
إلى اإلدالء بأصواتهم، فاستجابوا لذلك؛ للتصدي لالتجاهات 
عربي  تكتل  تشكيل  دون  ولكن  الذكر،  السالفة  التاريخية 

منسق في الكنيست. 

النتائج

تصعب  سؤاٌل  هذا  اإلسرائيلية؟  االنتخابات  في  فاز  من 
اإلجابة عليه للغاية.

بالمشكلة  مقترًنا  اليمين  ناحية  تحول  هناك  أنه  نعلم  نحن 
الذي  اإليراني  واالرتباط  وغزة،  إسرائيل  بين  المستمرة 
الموجودة بتهديد وجودي. إن االتجاهات  يعزز األحاسيس 
– ميريتس  الوسط  ويسار  اليسار  ألحزاب  المتضاربة 
بادئ  غزة – ففي  في  العسكرية  العملية  حيال  والعمل ‒ 
األمر، قدموا دعمهم التام لها، ثم وجهوا النقد لها الحًقا من 
صورة  أظهرت  بإيقافها،  وطالبوا  األخالقية،  الناحية 

مضطربة كلفت هذه األحزاب الكثير من األصوات. 
في نظام قائم على التمثيل النسبي إلى حد بعيد، ال يفوز أحٌد 
في الحقيقة بانتخابات برلمانية، وال تِقل االئتالفات السياسية 
يحصل  التي  األصوات  عدد  إجمالي  عن  أهميًة  المحتملة 
الفرضية  عليها كل حزب على حدة. وقد ثبتت صحة هذه 
مرة أخرى منذ أن حققت تسيبي ليفني األغلبية األولى في 
الكنيست بانتخاب 28 نائًبا بعد نهاية رائعة للحملة االنتخابية 
الليكود  نتنياهو وحزب  الخاصة بها وبحزب كاديما. وحل 
في المرتبة الثانية بانتخاب 27 نائًبا في الكنيست، بينما جاء 
بانتخاب  الثالث  المركز  بيتنا في  ليبرمان وحزب إسرائيل 
15 نائًبا في الكنيست. أما باراك وحزب العمل، فتمكنا من 
ثلث  )خسارة  الكنيست  في  فقط  مقعًدا   13 الحصول على 

قوته االنتخابية(.

النتائج النهائية )المقاعد: حسب عدد األعضاء المنتخبين في الكنيست، وحسب الحزب السياسي(1 الجدول 14

التغير3 المقاعدالمظاريف المزدوجة2 األصواتالحزب
1−7580323900328كاديما

15+7290544640527الليكود

4+3945772452415إسرائيل بيتنا

6−3349002070913حزب العمل

1−2863001378611شاس

 1−14795453995يهودت هتوراه

139140 113954القائمة العربية الموحدة ‒ تعال

ألول مرة11257079424االتحاد القومي

1+11213017394حداش

2−9961159803حركة ميرتس الجديدة

ألول مرة9676564793البيت اليهودي

8373998430بلد
1 العتبة االنتخابية: 67470 صوتا. وصل 13 حزًبا من 33 حزبا مشاركا في االنتخابات إلى العتبة، وأصبح لها نواب في الكنيست. تم احتساب األصوات العادية المدلى بها يوم االنتخاب ‒ 10 فبراير )شباط( 2009.

2 المظاريف المزدوجة عبارة عن أصوات الدبلوماسيين اإلسرائيليين في الخارج، والبحارة في عرض البحر والجنود )الجيش النظامي واالحتياطي( الذين أدلوا بأصواتهم يوم االنتخاب أو في األيام السابقة له في قواعد الجيش. وتعني "ألول مرة" أن الحزب يشارك للمرة األولى حيث أن حزبي 

االتحاد القومي والبيت اليهودي منشّقان عن الحزب الديني القومي سابًقا الذي كان يمثل القومية الدينية ومستوطني الضفة الغربية وقطاع غزة والجوالن.
3 يبين التغير ارتفاع أو انخفاض عدد النواب عن كل حزب، مقارنًة بفترة الوالية األخيرة للكنيست. المصدر: اللجنة االنتخابية المركزية بالكنيست، وتُعد النتائج نهائية، إال أنها غير رسمية بعد.
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عقد  حيث  وساق.  قدم  على  االئتالف  تشكيل  عملية  بدأت 
 (Shimon Peres( بيريز الرئيس اإلسرائيلي شيمون 
مشاورات مع الزعماء السياسيين من أجل تحديد الشخصية 
التي ستُكلف بتشكيل الحكومة االئتالفية القادمة. وإلى هنا، 
يحظى  ونتنياهو  الليكود  حزب  بقيادة  اليميني  التكتل  كان 
يمكن  حيث  كاديما؛  وحزب  ليفني  من  أفضل  بإمكانات 
للطرف األول االعتماد على دعم ما ال يقل عن 65 عضًوا 

من أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 عضًوا. 

الحكومة  نتنياهو  النهاية، شكل  وفي 
الثانية والثالثين، وأصبح رئيًسا  اإلسرائيلية 

للوزراء لمرة ثانية. وجاءت عبارة عن 
حكومة ائتالفية مكونة من 30 وزيرًا بتأييد 
من 69 عضًوا بالكنيست في الموافقة على 
التصويت التي جرت في 31 آذار )مارس( 

عام 2009

السياسي  الحزب  بيتنا  إسرائيل  وحزب  ليبرمان  أصبح 
الحكومة  تشكيل  على  كبيًرا  نفوًذا  فمارسا  المحوري، 
لم  وباراك  وليفني  نتنياهو  أن  افتراض  على  االئتالفية، 
يقرروا تشكيل ائتالف وحدة وطنية؛ مما قد يستبعد ليبرمان 
وحزب إسرائيل بيتنا من السلطة. ولم تكن هذه االحتمالية 
من  بها  بُعث  رسائل  على  اعتمدت  بل  تبدو.  كما  مثالية 

أفيغدور  انضمام  وينطوي  العالم.  وبقية عواصم  واشنطن 
في  سياسية  تكلفة  على  اإلسرائيلية  الحكومة  إلى  ليبرمان 
معلًنا  جديًدا،  عهًدا  أوباما  الرئيس  بدأ  قد  حيث  واشنطن 
أجندة  على  رئيسًيا  بنًدا  األوسط  الشرق  في  السالم  عملية 
مطلًقا  تعاطف  أي  يبِد  ولم  األمريكية،  الخارجية  السياسة 

تجاه اليمين المتطرف في الداخل أو الخارج. 
الثانية  اإلسرائيلية  الحكومة  نتنياهو  شكل  النهاية،  وفي 
والثالثين، وأصبح رئيًسا للوزراء لمرة ثانية. وجاءت عبارة 
 69 بتأييد من  30 وزيًرا  ائتالفية مكونة من  عن حكومة 
عضًوا بالكنيست في الموافقة على التصويت التي جرت في 
31 آذار )مارس( عام 2009. وتشّكل االئتالف الحاكم من 
بيتنا  إسرائيل  نتنياهو، وحزب  برئاسة  الليكود  ِقبل حزب 
برئاسة ليبرمان في منصب وزير الخارجية، وحزب العمل 
شاس  وحزب  الدفاع،  وزير  منصب  في  باراك  برئاسة 
 Eli( يشاي  إيلي  برئاسة  األصولي  السفارديم   )Shas)
Yishai( في منصب وزير الداخلية، واألحزاب األصغر 
 HaBayit( الديني القومي  اليهودي  البيت  حجًما كحزب 
Hayehudi( وحزب يهدوت هتوراة االشكنازي األصولي 

 .)United Torah Judaism)
العربي  الصراع  تفاقم  في  العناصر  هذه  كل  ساهمت 
تمثل دالالت  اإليراني. وهي  التدخل  اإلسرائيلي، وزيادة 
مفادها أن وقت التغيير في إسرائيل قد دنا، فقد يحدث أسرع 
مما هو متوقع بفعل مجموعة من الضغوط الدولية والداخلية. 
ويعني ترك األمور على حالها التخبط وتعميق حدة األزمات 

على نحو ال يطيقه أحٌد.
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بالجامعات األميركية  الدولية  العالقات  أستاذ 
)متقاعد( والسورية 

منطقة  في  سوريا  أهمية  على  يؤكد  واحد  بيان  يوجد  ال 
الشرق األوسط التي تموج باالضطرابات مثل بيان "هنري 
ألقاه منذ أكثر من ثالثة عقود، وذكر فيه  كيسنجر"، الذي 
وال  مصر  بدون  حرب  يستطيعون خوض  ال  العرب  أن 
تحقيق سالم بدون سوريا. ويمكننا الذهاب بمقولة كيسنجر 
عربي  سالم  تحقيق  يمكن  ال  بأنه  بالقول  ذلك،  من  ألبعد 

إسرائيلي وال إرساء استقرار بالمنطقة دون سوريا. 
العقد  مدار  المحيطة على  العواصف  أمام  وبعد صمودها 
الماضي، يساور سوريا شعوٌر له مبرراته بأنها في مركز 
األحداث  جميع  في  طرف  وأنها  المنطقة،  في  األحداث 
جيًدا  عاًما   2009 عام  كان  لسوريا،  وبالنسبة  بالمنطقة. 
جًدا في عقد سيئ. لقد مضت األيام التي كانت فيها سوريا 
عندما  ومهملة،  عليها  ومغضوب  ومعزولة  منبوذة  دولة 
اإلبن  بوش  المتحدة جورج  الواليات  يعتبرها رئيس  كان 
المارقة"  "الدولة  حصادها"  وقت  حان  يانعة  "فاكهة 
و"محور الشر" كلها تسميات ذهبت أدراج الرياح، وحلت 
منبثقة من مصادر  تفاعل  محلها مجامالت ودودة وعملية 
كانت في السابق ليست صديقة ‒ إن لم تكن عدائية ‒ بمن 
البلدان  المتحدة واالتحاد األوروبي وبعض  الواليات  فيهم 

العربية.
وتمتلك سوريا العديد من األوراق الحاسمة التي تستخدمها 
في التعامل مع الصراعات اإلقليمية: عملية السالم العربي 
مع حزب  بالتعاون  بلبنان  حماس  واستقرار  اإلسرائيلي؛ 
البعثية  الجماعات  مع  بالتعاون  بالعراق  واالستقرار  هللا؛ 
في  سوريا  احتضنتها  التي  العديدة  والعرقية  والطائفية 
وتاريخها  إيران،  الوثيقة مع  والروابط  األخيرة،  األعوام 
منصفين،  نكون  وحتى  اإلرهاب.  مكافحة  في  وفعاليتها 
ينبغي علينا أن نذكر أن الرئيس السابق حافظ األسد أول 
باحتضانها  بشار  ابنه  وقام  األوراق  هذه  مع  تعامل  من 
بمساعده أخطاء اآلخرين، وتحديًدا المغامرات العنيفة التي 

والحماقات  أخرى،  ودول  العراق  في  أميركا  بها  قامت 
المضللة التي ارتكبتها إسرائيل بلبنان وقطاع غزة. ويلعب 
الزعيم السوري بأوراقه بدهاء؛ حيث يمزج األيديولوجية 

بالبراغماتية. 

المنطقة نظرة عامة على 

األوسط:  الشرق  منطقة  في  كبرى  نزاعات  ثالثة  هناك 
الشيعي  السني  والصراع  اإلسرائيلي  العربي  الصراع 
والصراع العربي الفارسي. وبإمكان سوريا لعب دور هام 
فإن  ذلك،  الرغم من  كلها. وعلى  الثالثة  الصراعات  في 
القومية،  مصالحها  دورها  يخدم  كيف  هو  سوريا  يهم  ما 

التي تشكل إطاًرا مكوًنا من ثالث ركائز: 
(1( استعادة هضبة الجوالن، ويمكن القول في سياق اتفاق 
سالم عربي إسرائيلي شامل؛ )2( واالعتراف بدور سوريا 
المحوري في المنطقة؛ )3( وأمن سوريا في سياق السالم 
األهداف،  هذه  تحقيق  اإلقليمي. وسعًيا وراء  واالستقرار 
األيديولوجية  من  مزيًجا  لسوريا  الخارجية  السياسة  تعد 
هذه  تفسر  وقد  األخيرة.  فيها  تغلب  حيث  والبراغماتية، 
السنة  مع  تحالفات  في  سوريا  دخول  كيفية  البراغماتية 
الواقع مع مجموعات عراقية أخرى بمن  العراقيين، وفي 
فيهم الشيعة واألكراد، وفي الوقت ذاته تقدم الدعم لحزب 
هللا الشيعي بلبنان. وربما يبدو أن هناك تناقًضا بين روابط 
وجميعهم  وحماس  هللا  وحزب  إيران  مع  الوثيقة  سوريا 
مع  سالم  إلقامة  سوريا  واستعداد  إسرائيل  زوال  يتمنى 
إسرائيل. وقد يبدو تحالف سوريا مع شيعة إيران متناقًضا 
مع عروبة سوريا السنية. وقد يبدو ثم تناقًضا بين تحالف 
بالمنطقة،  الكبيرتين  العربيتين  غير  القوتين  مع  سوريا 
وهما تركيا التي تجمعها عالقات إستراتيجية مع إسرائيل، 
بصورة  يعكس  وهذا  إسرائيل.  دمار  تتمنى  التي  وإيران 
كبيرة براغماتية سوريا، ويناقض بعض المفاهيم المغلوطة 
لديها االستعداد  ليس  وأنه  التحرك  بإمكانها  ليس  البلد  بأن 
الظروف  كانت  إذا  إال  تحالفاتها،  في  النظر  إلعادة 

مواتية.

السياسة المتوسطية | الشرق األوسط

سوريا: نظرة عامة على الموقف
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العربي. نظرة عامة البيني  االنقسام 

من الناحية التاريخية، شهدت العالقات البينية العربية حالة 
من عدم االستقرار الدائم، وانغمست في دائرة من الشقاق 
اإلقليمية.  القضايا  حيال  المتغايرة  النظر  وجهات  بسبب 
جرى  جبهتين  إلى  العرب  انقسم  الراهن،  الوقت  وفي 
أي  الممانعة؛  االعتدال في مواجهة جبهة  بجبهة  وصفهما 
أولئك الذين يسعون إلى التعايش في مواجهة الذين يؤكدون 
على المقاومة. وجاء االنقسام نتيجًة لتباين وجهات نظرهم 
بشأن الصراعات الثالثة الكبرى بالمنطقة: الصراع العربي 
العربي  والصراع  الشيعي  السني  والصراع  اإلسرائيلي 
الفارسي. غير أن سوريا تولي الصراع العربي اإلسرائيلي 
سوريا  فإن  اآلخرين،  للصراعين  بالنسبة  أما  األولوية. 
وتؤمن  الطائفي،  الشيعي  السني  الصراع  مفهوم  ترفض 
عبر  الفارسي  العربي  الصراع  مع  التعامل  بضرورة 
المثيرة  القضايا  بشأن  سلمية  لتسوية  والتوصل  التعايش 

للجدل. 
العربي  الصراع  بشأن  العربي  االنقسام  أن  وترى دمشق 
السادات  نموذجي  بين  لالختالف  نتيجة  جاء  اإلسرائيلي 
بين دمشق والقاهرة  تاريخي  واألسد. وكان هناك صراع 
في  التوتر  وزاد  ويمثلها.  للعروبة  رمًزا  يُعتبر  من  حول 
العربية  الجمهورية  انقسام  بعد  الدولتين  بين  العالقات 
المتحدة عام 1961، وما تبعه من توقيع الرئيس المصري 
إسرائيل  مع  منفصلة  معاهدة سالم  السادات على  الراحل 
عام 1979. وكان السادات على قناعة بأنه: )1( من غير 
مع  شامل  سالم  معاهدة  في  إسرائيل  تدخل  أن  المحتمل 
التقدم خطوة بخطوة  قد تفضل  لكنها  دفعة واحدة،  العرب 
المتحدة  الواليات  وأنَّ   )2( السالم على مراحل؛  وتحقيق 
السادات  كان  لذا،  السالم.  عملية  أوراق  جميع  تمتلك 
القوة  لديه من  اإلقليمية ‒  التداعيات  فيه  تؤثر  لم  ‒ الذي 
جميع  وضع  من  تمكنه  التي  الكافية  والثقة  واالستقاللية 
البيض الذي في جعبته في السلة األمريكية والتوقيع على 
يتبعه  أن  مفترًضا  إسرائيل؛  مع  منفصلة  سالم  معاهدة 

آخرون في ذلك. 

ترى دمشق أن االنقسام العربي بشأن 
الصراع العربي اإلسرائيلي جاء نتيجة 

لالختالف بين نموذجي السادات واألسد. 
وكان هناك صراع تاريخي بين دمشق 
والقاهرة حول من ُيعتبر رمزًا للعروبة 

 

ويمثلها

األسد،  الراحل  السوري  الرئيس  أن  يتضح  وبالمقارنة، 
السالم  بعبثية  قناعة  على  اإلقليمية،  باالعتبارات  المكبل 

المحوري.  المتحدة  الواليات  بدور  وعي  وعلى  المجّزأ، 
لذا  السالم،  تجاه عملية  أمريكا  التزام  في  يشك  كان  لكنه 
المميزة  السمات  من  وهذا سمة  ويراقب،  يتمهل  أن  قرر 
قد  الزعيمين  كال  أن  من  الرغم  وعلى  المتأنية.  لطريقته 
غابا عن المشهد، لكن ال يزال إرثهما في الصراع العربي 
اإلسرائيلي والقضايا اإلقليمية األخرى حاضًرا. وفي ضوء 
آخر التطورات التي شهدتها المنطقة، مثل الغزو األمريكي 
التطلعات  وصعود  الشيعي،  السني  والصراع  للعراق، 
العربي،  الثقل  تحول  المنطقة،  على  للهيمنة  اإليرانية 
والسلة  السادات  نموذج  تجاه  الخليج،  دول  بين  وتحديًدا 
خارج  سوريا  ترك  إلى  التحول  هذا  وأفضى  األمريكية. 
والمكون  المستقر،  التقليدي غير  العربي  الثالثي  التحالف 

من مصر والسعودية وسوريا. 
سوريا  بين  مؤخًرا  حدث  الذي  التقارب  يعد  ذلك،  ومع 
يعد  لذلك،  مكانها.  إلى  سوريا  لعودة  تمهيًدا  والسعودية 
بين  انقساًما  بعيد  إلى مدى  وقتنا هذا  العربي في  االنقسام 
فلسفة "وضع جميع البيض في السلة األمريكية" في مقابل 
تعد  ذلك،  ورغم  سالل."  عدة  في  البيض  "نشر  فلسفة 
رئيسي  قلق  مصدر  بسوريا  تحيط  التي  الحالية  األجواء 

لها. بالنسبة 

لبنان  

نقطة ضعف  تشكل  لبنان – التي  تقع  الغرب، حيث  وإلى 
تعد  لذلك  السوري،  النفوذ  دائرة  تحت  لسوريا –  بالنسبة 
التقاليد  وفي ضوء  متوازنة.  غير  الدولتين  بين  العالقات 
الديمقراطية الخاصة بلبنان، ووجود مجموعة متنوعة من 
هناك  أن  نجد  المتناحرة،  والطائفية  الدينية  المجموعات 
بعيد  لبنان  دولة  قيام  أن  أطروحة  في  الواقعية  بعض 
االحتمال، وأنه حتى إذا أصبحت محتملة، فإنها لن تكون 
قادرة على حكم نفسها بنفسها، وإذا تمكنت من حكم نفسها، 
التي  سوريا،  النظرية  هذه  وتقلق  موقوتة.  قنبلة  فستكون 
تريد لبناًنا متصالًحا يتولى حكمه حكومة وحدة وطنية. وقد 
أن  أشهر ‒ دون جدوى ‒  لعدة  اللبنانية  الفصائل  حاولت 

لتشكيل حكومة وحدة وطنية.  اتفاق  إلى  تتوصل 
لكن عندما كانت تأمل سوريا أن ترى حكومة وحدة وطنية 
في لبنان، تحقق لها ما تريد بمساعدة السعودية. ومؤخًرا، 
إلى  بزيارة  الحريري  سعد  اللبناني  الوزراء  رئيس  قام 
دمشق حتى يعبر عن ندمه ‒ ضمنًيا إن لم يكن صراحًة ‒ 
الماضي ويسعى  في  ارتكبها  التي  على حماقاته وأخطائه 
الزعيم  من  اعتراًفا  أيًضا  الرحلة  ومثلت  جديدة.  لبداية 
بصرف  لبنان،  في  القوة  وسيطة  هي  سوريا  أن  اللبناني 
النظر عن تواجد قوات عسكرية سورية بلبنان من عدمه. 
الماضي  بتنحية  وقامت  حاًرا،  استقبااًل  دمشق  واستقبلته 

جانًبا.
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العراق

لسوريا.  تقليدًيا  منافًسا  العراق  يعد  حيث  الشرق،  وإلى 
ولكن مع بداية الغزو األمريكي للعراق في 2003، أصبح 
المتحدة  الواليات  لعداء  نظًرا  أمني  تهديد  العراق مصدر 
الشديد تجاه سوريا والشائعات التي ترددت في واشنطن أن 
منها  والتي خرجت  القائمة،  التالي في  الهدف  سوريا هي 
ورحيل  للحرب  األمريكية  اإلدارة  سوء  بفضل  ذلك  بعد 
الرئيس بوش. ويدرك الرئيس أوباما أن دمشق، يمكن أن 
لمساهمة  مصدًرا  جيدة،  حوافز  توفير  خالل  من  تكون، 
إيجابية بالعراق وأماكن أخرى، نظًرا للروابط التي تربطها 
في  تحتضنها  كانت  التي  المتعددة  العراقية  بالفصائل 
الماضي. وترغب سوريا أن يصبح العراق دولة متصالحة 
الصف  داخل  وقومية  وعلمانية  وآمنة  ومستقرة  وموحدة 
األمريكي،  الغزو  في األصل  العربي. وعارضت سوريا 
دواعي  ومن  اآلن.  منها  األمريكي  باالنسحاب  وتطالب 
السخرية أنه أثناء وجود إدارة بوش، كانت سوريا تخشى 
عسكري  غزو  إلى  يؤدي  قد  بالعراق  أمريكا  نجاح  أن 
اإلخفاق  يترك  أن  تخشى سوريا  واآلن  لسوريا،  أمريكي 
األمريكي واالنسحاب النهائي فراًغا في السلطة؛ مما يؤدي 
والشيعة  السنة  بين  المذهبي  الداخلي  الصراع  تأجج  إلى 
عن  فضاًل  واألكراد،  العرب  بين  العرقي  والصراع 
العربية وتركيا عراًقا  الدول  اإلقليمية. وتنشد  الصراعات 
متصالًحا وموحًدا، واألفضل أن يكون تحت سيطرة سنية 
إيران  تنشد  بينما  االستقاللية،  األكراد  تطلعات  واحتواء 

عراًقا على النموذج الفارسي تحت سيطرة شيعية. 

تركيا

وإلى الشمال، تقع تركيا التي تعتبر إحدى القوى اإلقليمية 
غير العربية الكبرى وإحدى دول الجوار التي بينهما عداوة 
الخالفة  سقوط  إلى  بينهما  العالقة  ترجع  حيث  تاريخية، 
العثمانية بعد الحرب العالمية األولى، وخاصة بعد الحرب 
الباردة، حيث وجدت كل  الحرب  الثانية وظهور  العالمية 
طرفي  من  مختلف  طرف  في  نفسها  الدولتين  من  واحدة 
الشقاق. كما ترجع العداوات إلى بعض المواقف التاريخية 
النزاعات  ذلك  في  بما  الخالفية  القضايا  من  والعديد 
المياه  موارد  في  والمشاركة  الحدود  وأمن  الحدودية 
 ،1998 عام  العالقات  توترت  كما  الكردية.  والمشكلة 
بدأت  الدخول في حرب بصعوبة. ولكن  الطرفان  وتجنب 
العالقات في التحسن، وخاصة بعد أن خلف الرئيس بشار 
الحين سكتت طبول  ذلك  ومنذ   .2000 عام  والده  األسد 
الجدد  القادة  براغماتية  الحرب وحل محلها تحالف بفضل 
الثنائية  التحالف  مزايا  جانب  وإلى  وأنقره.  دمشق  في 
حدودها  على  األمن  لسوريا  التحالف  يوفر  المتبادلة، 

على  التركيز  يمكنها  حتى  األطراف،  المترامية  الشمالية 
حدودها الجنوبية مع إسرائيل والتي تحمل تهديًدا متواصاًل. 
وبعيًدا عن االعتبارات الثنائية، ترى دمشق أن تحالفها مع 
إقليمًيا  محوًرا  يشكل  إيران  مع  تحالفها  جانب  إلى  تركيا 
السوري  التقارب  يؤدي  أن  المتوقع  من  أنه  كما  ثالثًيا. 
السعودي في اآلونة األخيرة، بالجهود السعودية، إلى إحياء 
التحالف العربي الثالثي، سوريا والسعودية ومصر. ويمكن 
أن تلعب سوريا دور المنسق بين المجموعتين للتعاون من 

أجل تحقيق السالم واألمن في المنطقة. 

إسرائيل

وإلى الجنوب، تحتل إسرائيل، العمالق العسكري الذي ال 
يقهر، هضبة الجوالن السورية وتشكل تهديًدا دائًما لسوريا 
السورية  العالقات  ترتبط  بسهولة.  مهاجمتها  يمكن  التي 
عملية  ومسار  األمريكية  السورية  بالعالقات  اإلسرائيلية 
أنه يمكن  الرغم من  الفلسطينية اإلسرائيلية. وعلى  السالم 
التعامل مع كل قضية على حدة، فإنه ال يمكن التوصل إلى 
جميعها صفقة  تمثل  حيث  بمفردها،  واحدة  لقضية  تسوية 
واحدة. يمثل استعادة هضبة الجوالن هدًفا رئيسًيا للسياسة 
الخارجية السورية. وقد اتخذ مسار عملية السالم السورية 
التسعينات  فترة  منذ  للخلف  عمالقة  خطوة  اإلسرائيلية 
على  تركز  ثنائية  المفاوضات  فيها  كانت  التي  الواعدة 
الجوالن  إسرائيل من  انسحاب  األربعة:  الخالفية  القضايا 
لتنفيذ  العالقات وجدول زمني  األمنية وتطبيع  والترتيبات 
المتحدة  والواليات  إسرائيل  السالم. واآلن جعلت  معاهدة 
عملية السالم متعددة األطراف، حيث تم إدخال حزب هللا 
يعقد األمور وجود  المعادلة. ومما  وحماس وإيران داخل 
حكومة يمينية متطرفة في إسرائيل، يرأسها رئيس الوزراء 
نتنياهو الذي أعلن أن "الحدود السورية مع إسرائيل كانت 
الخمسة  األعوام  مدار  على  أمًنا  إسرائيل  حدود  أكثر 
والثالثين الماضية، "ومن َثمَّ ما الداعي لنجد لها حاًل وهي 

ال تمثل مشكلة باألساس؟ 

ومن دواعي السخرية أنه أثناء وجود إدارة 
بوش، كانت سوريا تخشى أن نجاح أمريكا 
بالعراق قد يؤدي إلى غزو عسكري أمريكي 

 لسوريا، واآلن تخشى سوريا أن يترك 
النهائي   اإلخفاق األمريكي واالنسحاب 

فراًغا في السلطة

موقف الرئيس السوري بشار األسد الذي ال يقبل التفاوض 
على هضبة الجوالن، والذي ال يفكر في التوصل إلى سالم 
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مع إسرائيل إال إذا كان هناك انسحاب إسرائيلي كامل من 
الرافض  نتنياهو  موقف  مقابل  في  الجوالن،  هضبة 
مجرد  إمكانية  في  نتشكك  يجعلنا  الجوالن  من  لالنسحاب 
استئناف المفاوضات في المستقبل القريب. كما يدخل مسار 
الذي وصل  واإلسرائيليين  الفلسطينيين  بين  السالم  عملية 
إلى طريق مسدود في المعادلة السورية اإلسرائيليين ليزيد 
من تعقيد األمور. ولكن إذا توافر الحد األدنى من متطلبات 
هل  هو:  السؤال  فإن  وإسرائيل،  سوريا  من  لكل  السالم 
مع  منفصلة  سالم  معاهدة  األسد  بشار  الرئيس  سيوقع 
إسرائيل، على غرار نموذج السادات الذي تمت إدانته من 
الجوالن  تم احتالل  الفلسطينيين وحدهم، وقد  قبل، ويترك 
لن  أنه  المعلن  موقفه  في ظل  أجل قضيتهم، وخاصة  من 
اتفاق  إلى  التوصل  بدون  المنطقة  في  سالم  هناك  يكون 
على  التوقيع  سيرفض  أم  شامل؟  إسرائيلي  عربي  سالم 
سيرفض  وبالتالي  إسرائيل،  مع  منفصلة  سالم  معاهدة 
استعادة الجوالن التي تمثل هدًفا محورًيا للسياسة الخارجية 
الزعيم  سوى  المعضلة  هذه  حل  يمكنه  أحد  ال  السورية؟ 
الجسر  الذي ال يكشف عن أوراقه، وسيعبر هذا  السوري 

في حالة حدوث هذا األمر المستبعد.

الواليات المتحدة هي فقط التي لديها تأثير 
على الطرفين. ولكن لتشترك الواليات 
 المتحدة في هذه المفاوضات، فإنها 

ستطلب شرًطا مسبًقا وهو إعادة التوجه 
اإلستراتيجي السوري، األمر الذي سيشمل 

 عالقاتها مع إيران وحزب اهلل وحماس 
ولبنان والعراق

تدرك سوريا وإسرائيل أن واشنطن هي حجر الزاوية في 
التي أصابت  الجمود  تنهي حالة  السالم ويمكنها أن  عملية 
معاكًسا  موقًفا  أوباما  إدارة  اتخذت  وقد  السالم.  عملية 
المفاوضات  الستئناف  المعارض  بوش  إدارة  لموقف 
أن  ينبغي  المرتبط، كما  األمر  السورية اإلسرائيلية، وهو 
بدأت  وقد  األمريكية.  السورية  العالقات  بتحسن  نالحظ، 
عملية تفاعل بين دمشق وواشنطن عقب تولي إدارة أوباما. 
ولكن مضى عام بدون تحقيق نتائج ملموسة. وتدرك سوريا 
السورية  المفاوضات  األمريكي ستكون  التفاعل  بدون  أنه 
لديها  التي  هي  المتحدة  الواليات  فقط  عبثية.  اإلسرائيلية 
الترتيبات  المساعدة في  تقديم  الطرفين ويمكنها  تأثير على 

األمنية وتقديم األموال الالزمة لتنفيذ االتفاق. ولكن لتشترك 
الواليات المتحدة في هذه المفاوضات، فإنها ستطلب شرًطا 
مسبًقا يتمثل في إعادة التوجه اإلستراتيجي السوري، األمر 
الذي سيشمل عالقاتها مع إيران وحزب هللا وحماس ولبنان 
والعراق، إلخ. وترى دمشق أن السالم مع إسرائيل وتطبيع 
إعادة  إلى  طبيعي  بشكل  سيؤدي  واشنطن  مع  العالقات 
سيناريو  يقدم  الذي  األمر  السوري،  اإلستراتيجي  التوجه 

المشهور.  البيضة  أو  الدجاجة 
وتنعقد اآلمال على بقاء الوضع الراهن على ما هو عليه. 
فعلى كل تأخرت عملية السالم السورية اإلسرائيلية بسبب: 
والدولية  الداخلية  بالمشكالت  أوباما  إدارة  انشغال   )1)
الكثيرة وتركيزه على المسار الفلسطيني اإلسرائيلي؛ )2) 
ال  لما  حل  إيجاد  في  رغبته  وعدم  العنيد  نتنياهو  ووجود 
يمثل مشكلة؛ )3( وصبر سوريا األسطوري، فقد تم احتالل 
الجوالن منذ أكثر من أربعة عقود ويمكن أن تصبر دمشق 
أكثر إذا تطلب األمر. وفي غضون ذلك، تشعر دمشق أنها 
قادة إسرائيل  بينما يخشى بعض  المنطقة،  تتربع على قمة 
من مغادرة بلدهم خوًفا من التعرض لالعتقال على جرائم 
الحرب التي ارتكبوها في غزة. ومنذ سنوات معدودة فقط، 
كانت سوريا تُعتبر دولة منبوذة على الصعيد الدولي، بينما 
كانت إسرائيل تؤثر على صنع القرار في واشنطن وأوروبا 
قبلة  دمشق  أصبحت  واآلن  العربية.  الدول  وبعض 
على  اإلسرائيليين  تجاهل  يتم  بينما  الغربيين  المسئولين 

العالم.  مستوى 

الخاتمة

الرأي  يعتبر أصحاب  هناك رأيان متناقضان عن سوريا. 
مثيًرا  مفسًدا  أصولًيا  مبهًما  غامًضا  بلًدا  سوريا  األول 
للحروب عدًوا للسالم راعًيا لإلرهاب وعضًوا في محور 
جانًبا  الثاني  الرأي  أصحاب  ينحي  بينما  إلخ.  الشر، 
منها  المقصود  األيديولوجية  السياسية والخطب  الشعارات 
دولة  سوريا  وتعتبر  واإلقليمي،  لمحلي  ا االستهالك 
وإبرام  المساومة  في  وماهرة  الفرص  تهتبل  براغماتية 
في  متأصلة  السمات  هذه  أخرى.  دولة  أي  مثل  الصفقات 
السنوات  آالف  إلى  وترجع  السورية  الجينية  التركيبة 
الماضية إلى األسواق والبازارات التي كانت موجودة في 
حتى  موجوًدا  بعضها  يزال  ال  والتي  قديًما  ودمشق  حلب 
اآلن. وفي حالة سوريا، الوضع ال يتسم بالوضوح مطلًقا، 

بل يشوبه الغموض.
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السياسات المتوسطية | الشرق األوسط

المياه في الشرق األوسط: الحاجة للتعاون

 )Mariona Rico( ماريونا ريكو
العام  للمدير  التنفيذية  المستشارة 

المعهد األوروبي للبحر األبيض المتوسط )IEMed(، برشلونة

الندرة البيئية

الطبيعية  الموارد  اآلونة األخيرة طلباً ضخماً على  سجلت 
على كوكبنا. ورغم أنه يصعب التنبؤ بيقين تام بشأن التوقيت 
الذي ستصل فيه هذه الموارد إلى مستوى الندرة الحادة، إال 
أنه من الواضح تماماً أن االحتياطات العالمية لبعض أكثر 
الموارد األساسية لوجودنا آخذة في التضاؤل بمعدل سريع، 
وفي بعض الحاالت تزيد على قدرة الكوكب على استغالل 
موارد جديدة، أو تِحدُّ من تطور المواد التي يمكن أن تحل 

محل الموارد النادرة1.
ويتفق المحللون في التأكيد على أن الكوكب يمر حالياً بحالة 

من الندرة البيئية. وتحدد هذه الندرة ثالثة عوامل2:

انخفاض في إمداد الموارد الطبيعية الناتج عن استنزافها   1
أو تدهورها نتيجة لقلتها وارتفاع عدد السكان المستهلكين 

لها والتقنيات والممارسات التي يمارسها السكان.
زيادة في الطلب نتيجة لنمو السكان والتغيرات المتالحقة   2

في عادات المستهلكين.
الندرة الهيكلية الكائنة في التوزيع غير المتساوي للثروة   3
والقوة. تعكس األرقام عدم المساواة في الحصول على 
الموارد الطبيعية واستخدامها: %80 من هذه األصول 

يتحكم بها %20 من سكان العالم.

وفي هذا السياق من الندرة المتزايدة، فإن خطر النزاعات 
على الحصول على الموارد الطبيعية يمثل شاغاًل متنامياً. 
وبعيداً عن وجود بؤر فقر كثيرة، فإن السبب في ذلك يرجع 

أواًل وقبل كل شيء إلى حقيقة أن جزًءا كبيراً من الموارد 
الموارد( مشتركة بين دولتين أو  الطبيعية )أو مستودعات 
بينما  عليها.  المتنازع  الحدودية  المناطق  في  تقع  أو  أكثر 
تفضل الدول االعتماد على الموارد الموجودة داخل حدودها 
العادي  الفعل  رد  يكون  أن  أيضاً  الطبيعي  فمن  فقط، 
للحكومات، عندما يواجهها استنزاف مواردها، أن تسعى إلى 
قد  مما  الطبيعية،  الموارد  احتياطات  إلى  وصولها  تعظيم 
يؤدي بدوره إلى خطر نشوب نزاع مع الدول المتجاورة. 
وهذه النزاعات، والتي قد تنشأ حتى في الحاالت التي تتمتع 
إلى  تؤدي  قد  ودية،  مشتركة  بعالقات  المعنية  الدول  فيها 
في  الحال  مثل  السابقة  العداوات  سياق  في  الموقف  تفجر 

الشرق األوسط3.
ولذلك فإن خطر النزاعات على الموارد الطبيعية، نتيجة للقوة 
والرفاهية التي تقدمها تلك الموارد، قد أصبح إحدى السمات 
الرئيسية في الساحة العالمية. وقد أضحت تلك النزاعات التي 
أو  أيديولوجية  أخرى،  بعداوات  تكون مصحوبة  ما  غالباً 
كبيراً ومتنامياً يتهدد  سياسية أو اقتصادية أو دينية، خطراً 
السالم واالستقرار في العديد من مناطق العالم. ومن ثم فقد 
ظهر ما يسمى باألمن البيئي في إطار مفهوم األمن العالمي. 
النفط والغاز أصبحت  ولهذا السبب فإن حماية مستودعات 
تمثل أولوية في الخطط االستراتيجية القومية في العديد من 
بالنفط ولكن  النزاع  الدول. وفي بعض الحاالت، ال يتعلق 
بالمياه. فالعديد من الدول في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا )MENA( يعانون من ندرة المياه العذبة التي تفي 
بالطلب المتزايد لسكانها، وبالتالي فإن أي تهديد لالحتياطات 

القائمة يُصبح مسألة أمن قومي. 
يتعلق  فيما  يتفقون  الخبراء  فإن  ذلك  من  الرغم  وعلى 
إلى صراعات عنيفة  بيئية تؤدي  بإمكانية نشوب نزاعات 
أن هناك حاالت قليلة توضح أن الندرة البيئية من شأنها أن 
األساس  في  وهذا  الدول4؛  بين  كبيرة  في حروب  تتسبب 

.KlAre, Michael T., Resource Wars: The New Landscape of Global Conflict, Henry Holt and Company LCC, New York, 2001 1

 hoMer-dixon, Thomas E., “La escasez medioambiental, la violencia masiva y los límites del ingenio”, in Mariano Aguirre )Ed.(, Las  2

.guerras modernas: pobreza, recursos, religión. Anuario CIP 1997, Icaria/CIP, Barcelona, 1997, pp. 39-56
 .klAre, Michael T., Op. Cit 3

 .Idea developed by Thomas E. Homer-Dixon and Peter H. Gleick 4
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يرجع إلى االختالف بين الموارد المتجددة وغير المتجددة. 
التي  للحروب  أمثلة  نجد  أن  الصعب  من  فإنه  َثّم،  ومن 
تسببت فيها ندرة الموارد المتجددة بشكل أساسي )رغم أن 
النزاعات  تفاقم  في  بالتأكيد  تساهم  قد  الندرة  هذه  مثل 
الحديثة ال يمكنها، على  الدول  بالفعل( حيث أن  الموجودة 
ل األراضي الزراعية والغابات التابعة  سبيل المثال، أن تَُحوِّ
إلحدى دول الجوار إلى زيادة في قوة الدولة بشكل سريع 
المتجددة  غير  الموارد  تستخدم  أن  يمكنها  بينما  وميسر، 

)مثل النفط( بشكل سريع.
ويمكن أن ينطبق االستثناء على حالة المياه، وخاصة المياه 
لجميع  الكافية ضرورية  المياه  إمدادات  أن  حيث  العذبة، 
نواحي النشاط االقتصادي القومي وتعتمد عليه الدول الغنية 
والفقيرة على السواء )وربما أكثر من ذلك(. وعالوة على 
بعض  أن  يعني  للمياه  المتزايد  االستخدام  فإن  ذلك، 
تجدد  معدل  من  أكثر  بمعدل  استخدمها  يتم  االحتياطات 
الموارد نفسها، األمر الذي يجعلها فعلياً مثل الموارد غير 

المتجددة5.

ندرة المياه: هل هي مصدر للتنازع أم للتعاون؟

وراء  الرئيسية  العوامل  أحد  المياه  ندرة  تُعتبر  أن  يمكن 
التي يعاني منها الكوكب. فالمياه هي إحدى  البيئية  األزمة 
االقتصادية  لتنمية  ا تتعدى  فأهميتها  الحياة.  أساسيات 
واالجتماعية والقضايا البيئية، واألهم من ذلك كله أنه ليس 
لها بديل. ينبغي أن يُعتبر الحصول على المياه حقاً إنسانياً 
أساسية  تأثير على عوامل  لها  فالمياه  الغذاء:  مثل  أساسياً 
مثل الرفاهية وكرامة اإلنسان، ومن ثم ال يمكننا اعتبارها 
على  يبعث  والذي  االقتصادية.  األصول  من  أصل  مجرد 
أن  تعلن  لم  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  أن  الدهشة 
الحصول على مياه الشرب والصرف الصحي األساسي حق 
إنساني أساسي إال في 28 تموز )يوليو( 2010. لقد كان 
قراراً تاريخياً يمثل خطوة لألمام في سبيل تحقيق األهداف 
السكان  نسبة  خفض  هدف  شملت  والتي  لأللفية  اإلنمائية 
عام  اآلمنة  المياه  مصادر  على  الحصول  يفتقرون  الذين 

2015 إلى النصف6.
يمثل ما يُسمى بأزمة المياه واحداً من أبرز تحديات القرن 
المتجددة،  الموارد  المياه من  الواحد والعشرين. ورغم أن 
مالحة ال  مياه األرض  أن %97.5 من  الحقيقة هي  فإن 
يمكن  التي  العذبة  المياه  وأن  البشري  لالستهالك  تصلح 
الوصول إليها بسهولة ال تتعدى نسبة %0.26 من إجمالي 
المياه العذبة7. أما باقي المياه فموجود في كتل ضخمة من 

الجليد في أنتاركتيكا وغرينالند. ولذلك فمن الواضح تماماً 
محدودة  األرض  سطح  على  المتاحة  العذبة  المياه  أن 
ومعرضة للخطر. وعالوة على ذلك، فإن ندرة المياه آخذة 
النمو الديموغرافي وسوء اإلدارة وتغير  التزايد بسبب  في 
الذي تضاعف فيه عدد سكان األرض  الوقت  المناخ. ففي 
في القرن العشرين مرتين، فإن الطلب على المياه تضاعف 
كما هي  تقريباً  بقيت  المياه  إمدادات  أن  ست مرات رغم 
للنمو  الواضح  التأثير  عن  وبعيداً  الفترة.  تلك  مدار  على 
الديموغرافي، فإن الطلب على المياه قد ازداد أيضاً نتيجة 
ومظاهر  الري  على  الزراعة  واعتماد  الصناعية  للتنمية 
للتقدم  نتيجة  المتنامي  المعيشة  الواسعة ومستوى  التحضر 

الذي تشهده الدول النامية. 

ورغم أن المياه من الموارد المتجددة، فإن 
الحقيقة هي أن %97.5 من مياه األرض 

مالحة ال تصلح لالستهالك البشري وأن المياه 
العذبة التي يمكن الوصول إليها بسهولة ال 

تتعدى نسبة %0.26 من إجمالي المياه 
العذبة

وفي هذا السياق، تواجه المزيد والمزيد من الدول مشكالت 
خطيرة ناتجة عن ندرة المياه بسبب اجتماع الطلب المتزايد 
وإمداد المياه المتناقص. وطبقاً لتقديرات األمم المتحدة، فإن 
العالم تقريباً سيعيشون في مناطق تواجه أزمة  ثلثي سكان 
2025. ووفقاً  مياه بدرجة متوسطة إلى حادة بحلول عام 
لألنماط السلوكية الحالية، إذا استمر سكان العالم في االزدياد 
بنفس المعدل الحالي، فستعاني جميع مناطق العالم من هذه 
الواحد  القرن  فإن  ثم  ومن   .2050 عام  بحلول  المشكلة 
الناجمة عن  التوترات  والعشرين مرشٌح ألن يكون عصر 
المياه وندرتها، وستكون بعض المناطق، مثل الشرق األوسط 
أو جنوب ووسط آسيا، من بين أكثر الدول عرضة لذلك. 
في هذه المناطق أصبحت المياه مسألة سياسية عليا وصار 

احتمال اندالع النزاعات على المياه محدقاً. 
تكون مصدراً  قد  البيئية  الندرة  السبب، ونظراً ألن  ولهذا 
بنفس  المياه  ندرة  نحلل  أن  بمكان  األهمية  فمن  للنزاع، 
مدار  متجدد. وعلى  نادر وغير  آخر  كأي مورد  الطريقة 
قرون، كانت استراتيجيات الحروب مرتبطة بحماية أنظمة 
في  حاضرة  العذبة  المياه  كانت  وتدميرها.  الحيوية  المياه 
أو  سبباً  المياه  تكون  قد  الدول.  بين  النزاعات  من  العديد 
وسيلة، هجومية أو دفاعية، أو نهاية لنزاع. ورغم أن التاريخ 

 gleick, Peter H., “Fresh Water: A Source of Conflict or Cooperation? A Survey of Present Developments”, in Bächler, günther and  5

.spillMAn, kurt R. )Eds.(, Environmental Degradation as a Cause of War, Vol. III, ENCOP Band, Verlag Rüegger, 1996
www.unesco.org/water/wwap/news/archives/UNDecWaterHR_EN.pdf :متاح على الموقع اإللكتروني ،*A/64/L.63/Rev.1 ،6 الجمعية العامة لألمم المتحدة
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فإن  المياه ال يمثل مشكلة جديدة،  التنافس على  أن  يبرهن 
المياه  نزاعات  التعامل مع  في  نفسه  يفرض  الذي  التحدي 
إلى  الدول  تقود  التي  الندرة  تلك  ندرتها،  في  يتمثل  اليوم 
الوظائف  إحدى  المياه  إمداد  مصادر  على  النزاع  اعتبار 

الشرعية لألمن القومي.
إن التهديد الذي تحمله ندرة المياه فيما يتعلق باألمن واضح 
إذا وضعنا في اعتبارنا حقيقة أن موارد المياه في المناطق 
التي تعاني من ندرة تشترك فيها عادة دولتان أو أكثر. إن 
األحواض والبحيرات الحدودية في العالم والتي يبلغ عددها 
وكذلك  دولة،   145 تتبع  مناطق  عبر  منتشرة   263
عبر  بهدوء  تنساب  التي  الكبيرة  العذبة  المياه  مستودعات 
قبيل  من  ليس  ولذا  الجوفية.  المياه  خزانات  في  الحدود 
المصادفة أن يوم المياه العالمي 82009، الذي يقام في 22 
آذار )مارس( من كل عام منذ عام 1993، ركز على موارد 

المياه العابرة للحدود. 
إذا ما وضعنا في اعتبارنا أن جميع الدول ستحاول الوفاء 
المياه المحدودة، فإن  المياه في ظل موارد  باحتياجاتها من 
العديد من المحللين يتوقعون مستقباًل مليئاً بالنزاعات. ولكن 
إلى  المياه  موارد  عن  الناتجة  التوترات  جميع  تؤدي  ال 
صراعات عنيفة. حيث يؤدي معظمها إلى مواجهات سياسية 
يتم تسويتها عبر المفاوضات والمناقشات والتسويات السلمية. 

أكثر من  إبرام  تم  الماضية،  الستين  السنوات  مدار  وعلى 
200 اتفاقية دولية حول المياه، ولم ترد أنباء عن استخدام 
 37 في  إال  بالمياه  المتعلقة  القضايا  في  الدول  بين  العنف 
أصبحت  قد  المياه  أن  حقيقة  فإن  حال،  أي  وعلى  حالة. 
مصدراً تزداد ندرته في بعض المناطق في العالم تعني أن 
"الذهب األزرق" قد أصبح عنصراً حاسماً في التنمية واألمن 

القومي. 
النزاعات على  أثبتنا حقيقة أن  السياق، وبعد أن  وفي هذا 
المياه ستزداد بسبب اتجاه الطلب المتزايد واإلمداد المحدود 
مخاطر  من  للحد  الممكنة  الطرق  إحدى  فإن  المتناقص، 
أنظمة دولية معنية  إنشاء  يأتي عن طريق  المياه  نزاعات 
األنظمة  بعض  بالفعل  يوجد  المتقدمة،  الدول  في  بالمياه. 
في  تماماً  مختلف  الوضع  ولكن  البيئية،  باألمور  الخاصة 
الدول النامية. وعلى الصعيد العالمي، فإن الصعوبات تبدو 
المحاوالت  بعض  هناك  جرت  أنه  ورغم  أكثر صعوبة. 
إال  الموارد،  لحماية  عليها  متفق  دولية  تشريعات  لتطوير 
األضرار  من  الحد  على  ركزت  قد  المحاوالت  تلك  أن 
الكوارث  أو  الحروب  أو  النزاعات  عن  الناتجة  البيئية 
نطور  أن  الضروري  من  ولذلك  البشرية.  أو  الطبيعية 
اآلليات القانونية الوقائية. ورغم أن األدلة تثبت أنه لم يتم 
من  مقبولة  تُعتبر  بالمياه  معنية  أنظمة  وضع  اآلن  حتى 

www.unwater.org/wwd09/flashindex.html :8 للمزيد من المعلومات

الخلفية

تعاون المعهد األوروبي للبحر األبيض المتوسط )IEMed( ومركز توليدو 
الدولي للسالم )CITpax( في تطوير مبادرة "نحو مجتمع المياه والطاقة في 
الشرق األوسط" وقد بدأت فكرة المبادرة خالل اجتماع للتعاون حول المياه 
تأسيس  تم  ثم   ،2008 أيلول )سبتمبر(  المنطقة عقد في سرقسطة في  في 
المبادرة نفسها في ندوة حول هذه القضية عقدت في برشلونة، إسبانيا في 
11‒12 أيار )مايو( 2009. وقد أدار الندوة منذر ج. حدادين، وزير المياه 
والري األردني السابق، ممثاًل رسمياً عن سمو األمير الحسن بن طالل من 
المياه  المشاركون مدراء حكوميين وخبراء في مجاالت  األردن. وقد ضم 

والطاقة من إسبانيا وفلسطين واألردن ومصر وسوريا ولبنان.

الفكرة والرؤية

إن فكرة تطوير مجتمع المياه والطاقة في الشرق األوسط تستلهم من النموذج 
المشجع المتمثل في أوروبا. فقد أسست ست دول، لها لغات مختلفة وعرقيات 
متباينة، وجدت نفسها فجأة على أعتاب نزاع مرير، مجتمع الفحم والصلب 
األوروبي عام 1951، والذي تطور بعد ذلك عبر مراحل متعاقبة ليصل إلى 

االتحاد األوروبي.
ونظراً لكونهما من الموارد النادرة واألساسية في الشرق األوسط، يمكن أن 
تلعب المياه والطاقة دوراً مشابهاً للدور الذي لعبه الفحم والصلب في عملية 
التعاون والتنمية والتكامل األوروبي. وبإمكان الشعوب والحكومات في الشرق 

األوسط من خالل اإلدارة اإلقليمية لهذه الموارد أن يبدأوا النظر على نحو 
يتجاوز تاريخ الشقاق والنزاعات الحدودية تجاه الهدف األكبر الذي يتمثل في 

كل ما هو َبنَّاء للمنطقة ككل.

األهداف

يتمثل الهدف األساسي لهذه المبادرة في "تحديد التحديات التي تواجهها منطقة 
الشرق األوسط وتلك التي من المحتمل أن تواجهها في مجاالت المياه والطاقة 
إلجهاض  التعاون  لسبل  والتخطيط  وسياسياً  وبيئياً  واجتماعياً  اقتصادياً 

التأثيرات السلبية ومواجهة تلك التحديات بشكل مشترك."
وتشمل األهداف الثانوية، أ( إنشاء مشروعات عملية تتضمن المياه والطاقة 
الفاعلة من  للمواطنين ويكون للجهات  لها فوائد مباشرة  المنطقة تكون  في 
الدول وغير الدول إسهام نشط فيها، ب( إنشاء عملية إقليمية لتقديم التوجيه 
والمشورة وتنسيق المبادرة والعمل بمثابة "برنامج" للتوسع المستقبلي للفكرة 

داخل وبين الدول.

طريق التقدم

ستركز المبادرة على بناء مشروعات عملية تتعلق بقضايا االبتكار المرتبط 
بالمياه والطاقة وإدارتهما. وستشمل هذه العملية اجتماعات ومشاورات بين 
للمعلومات والمعرفة  بيانات  المشاركين والمنظمين وتطوير قاعدة  مختلف 
المتعلقة بالقضية، بما في ذلك الخبرات السابقة في الموضوعات المشابهة. 

نحو مجتمع معني بالمياه والطاقة في الشرق األوسط
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جميع الدول، فإن تحقيق هذا النوع من االتفاقيات يصعب 
لدول  ا بين  السياسات  تشوب  لتي  ا لتعقيدات  ا بسبب 
السياسية  العوامل  من  وغيرها  القومية  والممارسات 

واالجتماعية.

إضافًة إلى األنظمة الدولية، يمثل التعاون 
اإلقليمي والعابر للحدود بدياًل آخر قادرًا على 
القضاء على شبح النزاعات المحتملة الناتجة 

عن ندرة المياه

إذا وضعنا هذا في اعتبارنا، فينبغي أن نذكر أنه منذ بداية 
الستينات ركزت سلسلة من المؤتمرات الدولية حول التنمية 
والبيئة على موضوع الموارد الطبيعية، بما في ذلك المياه. 
ورغم أن الوثائق التي خلصت إليها تلك المؤتمرات ليست 
ُملزمة من الناحية القانونية، إال أنها تعكس اهتمام المجتمع 
تأتي  الوثائق  بين هذه  القضية. ومن  بهذه  المتزايد  الدولي 
منها  واألهم   ،1966 عام  صدرت  التي  هلسنكي  قواعد 
الدولية  المائية  المجاري  بقانون استخدام  المتعلقة  االتفاقية 
في األغراض غير المالحية التي تم إبرامها في 21 أيار 
91997 تؤكد المادة العاشرة من االتفاقية األخيرة  )مايو( 
أنه في حالة وجود تعارض بشأن موارد المياه في المجرى 
لمقتضيات  خاص  اهتمام  إيالء  يجب  الدولي،  المائي 
"الحاجات الحيوية لإلنسان". ولم يتم تفعيل هذه االتفاقية إلى 
اآلن حيث أن لم يصادق عليها بالفعل إال عدد قليل جداً من 
هذه  في  الكائنة  الهامة  األخالقية  القوة  فقط. ورغم  الدول 
المعاهدات الدولية، فإن الحقيقة أنه في حالة النزاع ال يزال 
ن  يَُمكِّ الذي  الخطورة في األنظمة، األمر  بالغ  هناك نقص 
يضر  بما  القومية  مصالحها  فرض  من  األقوى  الدول 
بجيرانها، وهو ما يمكن أن يتسبب في كوارث للمجموعات 

األكثر ضعفاً.
وجنباً إلى جنب مع األنظمة الدولية، يمثل التعاون اإلقليمي 
القضاء على  بدياًل آخر قادراً على  المتجاورة  الدول  وبين 
شبح النزاعات المحتملة الناتجة عن ندرة المياه. ويمكن أن 
تساعد آليات اإلدارة التعاونية للمياه في منع النزاعات وحل 
المواجهات المعقدة، بشرط حضور جميع األطراف المعنية 
وأن تمتلك وسائل التفاوض في ظل شروط متساوية. إذا ما 
التعاونية  افترضنا أن هناك مصالح مشتركة، فإن اإلدارة 
يمكنها أن تحد من المواجهات المحتملة وتعزز رفاهية الدول 

المعنية وسكانها من خالل10:

أن  ثم ضمان  المشترك، ومن  للتفاوض  فرصة  إتاحة   1
جميع األطراف المعنية التي من المحتمل أن تدخل في 

نزاع مأخوذة بعين االعتبار في عملية صنع القرار؛
2  أخذ وجهات نظر ومصالح مختلفة بعين االعتبار بهدف 
إدارة جديدة وتقديم حل مفيد لجميع  اكتشاف خيارات 

األطراف؛
المساعدة على اتخاذ قرارات أكثر قبواًل لجميع األطراف   3
)ثاني أفضل الحلول(، التي تُعتبر أفضل بكل تأكيد من 
المثالي  القرار  استبعاد  تم  إذا  حتى  السابق،  الموقف 

لطرف معين )أفضل الحلول(. 
تشجيع القبول والثقة من خالل التعاون والبحث المشترك   4
للبيانات والعوامل التي تساعد على وضع أسس للتعاون 
المستقبلي الذي يؤدي إلى االتفاقيات على نطاق أوسع.

والتعاون،  والثقة  الحوار  لتعزيز  هامة  وسيلة  المياه  تمثل 
التي  المواجهات حتى في األحواض  لمنع  وعلى األرجح، 
ففي  الخصوص.  وجه  على  النزاعات  نير  تحت  ترزح 
االستقرار  عدم  من  عالية  درجة  تشوبها  التي  المناطق 
أساسية  المياه  تكون  قد  األوسط،  الشرق  مثل  السياسي، 
للمفاوضات حول التنمية اإلقليمية. وفي واقع األمر، تمثل 
تلك المفاوضات استراتيجية لمنع النزاع. تتطلب التحديات 
المحلية  المشاركة  المدى وتعزيز  البيئية منظورات طويلة 
إلى  بدوره  الحكومية وتتطلب حساً مجتمعياً؛ يؤدي  وغير 
المشتركة.  بالموارد  إيجاد هويات عامة ذات صلة  تعزيز 
يمكن أن تكون التحديات البيئية المشتركة مفيدة، ليس فقط 
المتوترة  العالقات  أيضاً في تحويل  بدء حوار، ولكن  في 
الثقة  عدو  وتحويل  التعاون  تعوق  التي  الحواجز  وإزالة 
والريبة والمصالح المتشعبة إلى معرفة وأهداف مشتركة.

الموقف في الشرق األوسط 

يمثل الموقف في الشرق األوسط أحد أوضح األمثلة على 
يسكن  جودتها.  وقلة  المياه  ندرة  تحملها  التي  التحديات 
سكان  من   5% أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة 
المياه  مصادر  من   1% إال  فيها  ليس  ولكن  العالم، 
أفريقيا  األوسط وشمال  الشرق  منطقة  تعاني  المتجددة11. 
يتم اإلفراط  العالم: حيث  المياه في  أكبر مستوى من ندرة 
في استغالل خزانات المياه بها، بينما جودة المياه آخذة في 
االنخفاض باستمرار، وغالباً ما يجري ترشيد استهالك مياه 
اإلنسان  صحة  على  ذلك  تداعيات  مع  والري،  الشرب 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/ اإللكتروني:  الموقع  على  متاح   ،1997 )يوليو(  تموز   8  ،A/RES/51/229 رقم،  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  قرار   9

N97/772/93/PDF/N9777293.pdf?OpenElement
 WOLF, Aaron T.; KRAMER, Annika; CARIUS, Alexander; DABELKO, Geoffrey D., “Managing Water Conflict and Cooperation”, in State 10

.of the World 2005, Worldwatch Institute, February 2005
.khAder, BichArA, El Mundo Árabe explicado a Europa, Barcelona: IEMed – Icaria, 2010 11
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إلى  المياه  نزاعات  تؤدي  والبيئة.  الزراعي  واإلنتاج 
نزاعات بين المجتمعات ‒ أو في العديد من الحاالت تزيد 
من تفاقم النزاعات الموجودة بالفعل ‒ ويُضطر السكان إلى 
الهجرة بحثاً عن فرص أفضل بسبب الوصول إلى مصادر 
الدولية حًدا يصل  المنظمات  مياه غير موثوق بها. وتعين 
لكل شخص  المتجددة  المياه  من  مكعب  متر   1700 إلى 
سنوًيا كحد أدنى للتنمية المستدامة ببلد من البلدان؛ وإذا لم 
إذا  إما  مياه؛  أزمة  حالة  في  البلد  يُعد  الكمية،  هذه  تتوفر 
حالة  في  البلد  يُعتبر  مكعب،  متر   1000 عن  انخفضت 
الشرق  فإن سكان منطقة  البيانات،  لهذه  مياه. ووفقاً  ندرة 
المياه،  أزمة  حد  تحت  يعيشون  أفريقيا  وشمال  األوسط 
وتتضح خطورة الموقف أكثر، إذا وضعنا في اعتبارنا أن 
متوسط كمية المياه المتاحة لكل شخص على مستوى العالم 
هو 7000 متر مكعب، طبقاً للمنظمات الدولية عينها، وأن 
سكان هذه المنطقة ال يحصلون إال على 1200 متر مكعب 

لكل شخص سنوياً.

ذا ما وضعنا في اعتبارنا الوضع في  واإ
المنطقة، يمكننا أن نستنتج أن نشوب نزاع 
يتعلق بندرة المياه هو ببساطة مسألة وقت. 

وعلى الرغم من ذلك، فإن حقيقة عدم 
التوازن الرهيب بين الالعبين في المنطقة 
باإلضافة إلى عالقات القوة بين األطراف 
المعنية يجعل مثل هذا النزاع غير محتمل

تشير  المنطقة،  سكان  نمو  فيه  يستمر  الذي  الوقت  وفي 
التقديرات إلى أن إمدادات المياه لكل شخص ستنخفض بمعدل 
%50 بحلول عام 2050. وباإلضافة إلى ذلك، إذا أثَّر تغير 
هو  كما  األمطار،  وسقوط  الحرارة  درجات  على  المناخ 
حادة  جفاف  نوبات  من  تعاني  قد  المنطقة  فإن  متوقع، 

وفيضانات دورية. 
عدم  المنطقة  في  المياه  ندرة  مشكلة  تفاقم  من  يزيد  ومما 
فإن  ذلك،  على  وعالوة  والعسكري.  السياسي  االستقرار 
الشرق األوسط يُعد واحداً من أفضل األمثلة على المناطق 

التي تتميز فيها معظم موارد المياه بطبيعة دولية، األمر الذي 
يعني أن دواَل مختلفة في المنطقة تشترك في استخدام هذه 
الموارد. ومن أفضل األمثلة على ذلك حوض نهر األردن 
الذي تشترك فيه سوريا واألردن ولبنان وإٍسرائيل وفلسطين 
بدون أي اتفاق واضح حول استخدامه. وبالتالي أصبح التحكم 
في المياه وإدارتها قضية جيواستراتيجية ترتبط بأبعاد األمن 

القومي في الشرق األوسط.
وإذا ما وضعنا في اعتبارنا الوضع في المنطقة، يمكننا أن 
نستنتج أن نشوب نزاع يتعلق بندرة المياه هو ببساطة مسألة 
التوازن  عدم  حقيقة  فإن  ذلك،  من  الرغم  وعلى  وقت. 
إلى عالقات  باإلضافة  المنطقة  في  الالعبين  بين  الرهيب 
غير  النزاع  هذا  مثل  يجعل  المعنية  األطراف  بين  القوة 
محتمل. ومن ثم فإن التعاون في منطقة الشرق األوسط قد 
يمثل اآللية المثالية للتعامل مع ندرة المياه وتجنب احتمالية 
نشوب نزاعات ناتجة عنها. بل يعتبره البعض الطريق نحو 
سيستلزم  وهذا  المنطقة.  في  المستمر  للنزاع  حل  إيجاد 
ن األطراف  الوصول إلى اتفاقات تتعلق بالمياه والتي ستَُمكِّ
المعنية من التعامل مع النواحي األخرى للنزاع في المنطقة 

وإحراز تقدم بشأنها.
من الصعب أن نتخيل أن العبين في المنطقة، مثل إسرائيل 
إلى  الوصول  قادرين على  الفلسطينية، سيكونون  والسلطة 
مثل  كبيرة  جيواستراتيجية  أهمية  لها  قضية  حول  اتفاق 
المياه. فمن الواضح أنهم سيكونون بحاجة إلى دعم المجتمع 
الدولي التخاذ الخطوات األولى. وعلى كل فلم يكن أحد في 
اللتين  وألمانيا،  فرنسا  أن  يتخيل  أن  يمكن  الخمسينات 
تتمكن  وحتى  كبير  بشكل  المعدنية  الموارد  على  تعتمدان 
عملية  في  االستمرار  من  فيهما  والصلب  الحديد  صناعة 
التعاون في  قادرتين على  فيهما، ستكونان  إعادة اإلعمار 
قضايا في أهمية الفحم والصلب. ففي الوقت الذي استطاع 
أخيراً   )ECSC( الصلب  للفحم و  االتحاد األوروبي  فيه 
بين  المتجددة  المواجهات  تجاه  التنازلي  للعد  حد  وضع 
الدولتين، استطاع أيضاً أن يضع بذرة إنهاء التاريخ الطويل 
من الحروب بين الدولتين، مما جعله يدخل التاريخ باعتباره 
المؤسس الحقيقي لالتحاد األوروبي الحالي. وختاماً، يمكننا 
بناًء على ما سبق أن نعتبر التعاون بمثابة البداية تجاه إيجاد 

حل ممكن للنزاع في المنطقة. 
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الدولية،  العالقات  قسم 
جامعة كوتش )Koç(، إسطنبول

)Tuba Kancı( الدكتور توبا كانتشي
الدولية،  العالقات  قسم 

جامعة كوتش، إسطنبول

تغيرات وتحوالت مهمة  تركيا  الماضي، شهدت  العقد  في 
طالت جميع أوجه الحياة. فقد أصبح الدور الذي تضطلع به 
تركيا باعتبارها "محورا جيوسياسيا" وقوة إقليمية على ساحة 
الفعالة  الخارجية  بسياستها  أهمية  أكثر  العالمية  السياسة 
والمتعددة األبعاد، واقتصادها الحيوي. وقد تعززت هويتها 
الجيوسياسية كدولة قوية تحظى بقدرة على أن تصبح "محوًرا 
جيوسياسًيا وأمنًيا" في نقطة تالقي الشرق األوسط ومنطقتي 
البلقان والقوقاز، بما تتميز به من هوية حضارية بوصفها 
كيانا قوميا حديثا يقوم على نظام حكم ديمقراطي برلماني، 
وهيكل دستوري علماني، وأغلبية سكانية تدين باإلسالم. وفي 
خضم خوضها مفاوضات االنضمام إلى االتحاد األوروبي، 
تبنت تركيا سياسية خارجية تشمل اإلسهام في إرساء السالم 
واالستقرار في الشرق األوسط، واالضطالع بدور نشط في 
مكافحة اإلرهاب والتطرف، والظهور كمركز جديد للطاقة، 
بين  الحوار  "مبادرة  إطالق  في  الضالعة  الدول  وإحدى 
والتسامح  الحوار  على  قائم  عالم  إلى  سعًيا  الحضارات"، 
والتعايش. ومع ذلك، إلى جانب السياسة الخارجية التركية 
الفعالة والمتعددة األبعاد، وما قد حازته من إعجاب عالمي، 
وخصوًصا في السنوات األخيرة، قد عانت السياسية الداخلية 
واألزمات  االجتماعي  االستقطاب  من  متزايد  نحو  على 

الداخلية والصراعات الناشئة بين نخبة الدولة والحكومة. 
وبهذا المعنى، لم يكن عام 2009 استثنائًيا. بل ما أشبهه بعام 
2008! فقد تميز بحالة من التناقض. فمن ناحية ما، استمرت 
تركيا في تبني سياسية خارجية نشطة، إلى جانب دبلوماسية 
جوار فعالة قائمة على حل المشكالت والحوار بهدف تحقيق 
االستقرار والديمقراطية والسالم في المنطقة. وباإلضافة إلى 
محاوالتها لالضطالع بدور طرف ثالث في إدارة النزاعات 

اإلقليمية وحلها، تتمثل الخطوة األهم التي أقدمت عليها الدولة 
في التوقيع على بروتوكولين في تشرين األول )أكتوبر( بين 
العالقات  استعادة  على  ينصان  وأرمينيا  تركيا  حكومتي 
الثنائية، وفتح الحدود المشتركة. ومن ناحية أخرى، لم تكن 
هذه السياسة الخارجية الداعمة للسالم والديمقراطية ضماًنا 
إطالق  من  الرغم  وعلى  البالد.  داخل  الديمقراطية  لنشر 
مبادرات لنشر الديمقراطية في طول البالد وعرضها، إال أن 
اإلخفاق يظل قريًنا لهذه المحاوالت في الوقت الحالي. كما 
البيروقراطية  الدولة  نخبة  بين  المتوترة  العالقات  أدت 
العسكرية، وحكومة حزب العدالة والتنمية )AKP(، وكذلك 
بين أحزاب المعارضة الرئيسية ‒ حزب الشعب الجمهوري 
(CHP(، وحزب العمل القومي )MHP( ‒ إلى تفاقم حالة 
االستقطاب االجتماعي القائمة بالفعل. كما تمخضت األزمة 
االستقرار  زعزعة  حالة  تفاقم  عن  العالمية  االقتصادية 
الداخلية. وسيوضح هذا المقال األحداث الجوهرية التي شهدها 
الداخلي  الصراع  ديناميكيات  تصور  والتي   ،2009 عام 
بتركيا تحت أربعة عناوين رئيسية: 1( االنتخابات المحلية 
و2( مبادرات إرساء الديمقراطية و3( األزمة االقتصادية 

.)Ergenekon( محاكمة تنظيم ارجينيكون )و4

االنتخابات المحلية

في االنتخابات المحلية في آذار )مارس( عام 2009، وهي 
أول انتخابات بعد الفوز الساحق لحزب التنمية والعدالة في 
التأكيد على  الحزب  أعاد   ،2007 العامة عام  االنتخابات 
قوته االنتخابية بالحصول على نسبة %39 من إجمالي عدد 
التي  األصوات  عدد  أن  من  وبالرغم  الناخبين.  أصوات 
 8% انخفض حوالي  والعدالة  التنمية  حصل عليها حزب 
في الظاهر، إال أنه ال يمكن عقد مقارنة مباشرة بين هاتين 
الدورتين االنتخابيتين. أواًل؛ تتشكل قرارات التصويت في 
المحلية  السياسة  قضايا  حسب  جزئًيا  المحلية  االنتخابات 
والمرشحين. ثانًيا؛ ُعقدت االنتخابات الوطنية لعام 2007 
في ظروف استثنائية حيث كانت الصراعات محتدمة على 
القضائية وأحزاب  الجيش والسلطة  الرئيس، وقام  منصب 

السياسة المتوسطية | تركيا والبلقان

تركيا في عام 2009، عولمة نشطة بالخارج، 
استقطاب محلي بالداخل
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من  بعدد  المدني  المجتمع  ومنظمات  واإلعالم  المعارضة 
يتبعه حزب  الذي  الحكم  لنظام  للتصدي  الجادة  المحاوالت 
العدالة والتنمية. وبالفعل، خرج حزب العدالة والتنمية من 
االنتخابات المحلية لعام 2009 في صورة أكبر قوة حاكمة 
البلدية بتركيا، في حين أن  المجالس  فيما يزيد عن نصف 
الجمهوري  الشعب  حزب  الرئيسية؛  المعارضة  أحزاب 
وحزب العمل القومي، حصال على %23 و%16 من عدد 

األصوات على التوالي. 
ومع ذلك، زادت أهمية توزيع األصوات عن النسب المئوية 
العدالة  حزب  أن  من  وبالرغم  األصوات.  عدد  إلجمالي 
والتنمية قد حصل على دعم متماثل نوًعا ما من جميع أنحاء 
البالد، إال أن نصيبه من األصوات في أكثر األقاليم ازدحاًما 
بالسكان في المناطق الساحلية الغربية )منطقتا مرمرة وبحر 
الزيادة  تشير  وقد  النقصان.  في  أخذ  الغربيتان(  إيجة 
العمل  حزب  عليها  حصل  التي  األصوات  في  المتزامنة 
القومي في هذه األقاليم )التي تتوافق مع الزيادة الثابتة في 
إلى  القومي(  العمل  المصوتين لصالح حزب  إجمالي عدد 
نزعة قومية رجعية متصاعدة أزكتها الظروف االقتصادية 
الساحة  شهدتها  التي  المتوترة  والتفاعالت  المتدهورة 
السياسية. وفي حقيقة األمر، جرى عدٌد من المحاوالت في 
عام 2009 بمناطق غربية وساحلية مختلفة إلعدام األفراد 
أو حزب   ،)DTP( الديمقراطي المجتمع  المنتمين لحزب 
األقليات  إلى جانب   ،)PKK( المنحل الكردستاني  العمال 
العرقية، كاألكراد أو السكان الغجر بدون محاكمة. وجديٌر 
بالتأمل أيًضا السيناريو الذي برز في شرق تركيا وجنوب 
على  والتنمية  العدالة  حزب  دأب  وبينما  تركيا.  شرق 
المناطق،  هذه  من  األصوات  ثلث  حوالي  على  الحصول 
حصل حزب المجتمع الديمقراطي أيًضا على %30 تقريًبا. 
ويدل حصول حزب المجتمع الديمقراطي على %5.6 من 
العمل  الجمهوري وحزب  الشعب  األصوات، وفوز حزب 
القومي في المنطقة بما يقل عن %10 من األصوات على 

عمق حدة االستقطاب.

مبادرات إرساء الديمقراطية

في أول يوم من عام 2009، أُطلقت رسمًيا قناة جديدة باسم 
TRT-6، تُبث على مدار 24 ساعة يومًيا باللغة الكردية في 
تركيا. وبهذه المناسبة، التقت القناة الجديدة التابعة لتلفزيون 
الدولة بالرئيس عبد هللا جول )Abdullah Gül(، ورئيس 
 Recep Tayyip( أردوغان  طيب  رجب  الوزراء 
حساب  على  الثقافية  بالتعددية  أشادا  حيث   )Erdogan
التجانس. وكان االعتراف الرسمي باستخدام اللغة الكردية 
في الميدان العام خطوة طال انتظارها فيما يتعلق بحل القضية 
الكردية، وقد شكل أيًضا جزًءا من التقارير المرحلية لالتحاد 
قناة  إطالق  أن  من  وبالرغم  بتركيا.  المعنية  األوروبي 

TRT-6 يعد نقلة هامة في هذا الصدد، إال أن قرارات المنع 
والحظر المعنية باستخدام اللغة الكردية في المجال العام ال 

زالت سارية.

قد أعلنت الحكومة أيًضا عن التزامها بالمضي 
قدًما في إرساء الديمقراطية بكفالة الحقوق 
للفئات المحرومة سابًقا التي تشمل ‒ إلى 

جانب األكراد ‒ العلويين واألقليات غير 
المسلمة والغجر

في نهاية تموز )يوليو(، أعلن رئيس الوزراء أن الحكومة 
تعمل بخطوات محددة لحل القضية الكردية. وجاء الخطاب 
بدليس  مدينة  في  التالي  األسبوع  في  الرئيس  ألقاه  الذي 
يحظى  أن  ينبغي  أنه  على  فيه  وأكد  الشرقية،  الجنوبية 
أُطلق  ما  ببداية  إيذاًنا  بالتقدير  التجانس ‒  التنوع ‒ وليس 
كما  الديمقراطي".  "االنفتاح  أو  الكردي"  "االنفتاح  عليه 
أعلنت الحكومة كذلك عن التزامها بالمضي قدًما في إرساء 
التي  سابًقا  المحرومة  للفئات  الحقوق  بكفالة  الديمقراطية 
العلويين واألقليات غير  إلى األكراد ‒  تشمل ‒ باإلضافة 
المسلمة والغجر. وبخالف الحجج التي تتذرع بها أحزاب 
المعارضة ومفادها أن االنفتاح الديمقراطي لم يتضمن خطة 
لها  الهدف األساسي  أن  الحكومة  أعلنت  المعالم،  واضحة 
األحزاب  ومشاركة  للنقاش،  أرضية  توفير  في  يكمن 
المبادرة جداًل  وأثارت  المجتمع.  السياسية وجميع شرائح 
والعامة على حد  السياسية  الساحتين  الوطيس على  حامي 
طبيعة  إلى  باإلضافة  العملية،  ديناميكيات  حول  سواء 
الحقيقة  حول  وكذلك  تركيا،  في  والمواطنة  الديمقراطية 
خطوة  تعد  تماًما  عالنيًة  القضايا  هذه  مناقشة  بأن  القائلة 

ذات أهمية بالغة.
وفي الشهور التالية، عقد وزير الداخلية بشير عطاالي بصفته 
اجتماعات مع منظمات  الديمقراطي  االنفتاح  لعملية  منسًقا 
المجتمع المدني واالتحادات والمثقفين؛ لمناقشة اإلجراءات 
كما عقد رئيس  الكردية.  القضية  لحل  اتخاذها  يتعين  التي 
الوزراء اجتماًعا مع زعيم حزب المجتمع الديمقراطي أحمد 
ترك، وهو االجتماع الرسمي األول بين الزعمين منذ دخول 
استعراض  أجل  من  البرلمان  الديمقراطي  المجتمع  حزب 
العملية. في حين أن زعيمي حزبي المعارضة الرئيسيين، 
وهما حزب الشعب الجمهوري وحزب العمل القومي، رفضا 
مقابلة رئيس الوزراء على اعتبار أن المبادرة الكردية ما هي 

إال محاولة لتقسيم البالد.
القضية  لحل  اُتخذت  التي  واقعية  الخطوات  أكثر  ومن 
أعضاء  ثمانية  عودة  هي  السلمية  الوسائل  عبر  الكردية 
مخمور  مخيم  من  فرًدا  و26  الكردستاني  العمل  بحزب 
لالجئين في شمال العراق، كبادرة حسن نية. ومع ذلك، من 
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المفارقات أن هذه الخطوة أيًضا هي الحدث الهام الذي عجل 
كان  الديمقراطي". حيث  "لالنفتاح  المؤيد  الدعم  بتقويض 
أنصار  بين  النصر  احتفاالت  إقامة  في  سبًبا  عودة هؤالء 
الديمقراطي في  المجتمع  الكردستاني وحزب  العمل  حزب 
مدن تركية مختلفة؛ مما أدى إلى زيادة حدة النقد من جانب 

المعارضة.
وفي 10 تشرين الثاني )نوفمبر(، افتتح البرلمان مناقشات 
تفاصيل  الحكومة  وطرحت  الديمقراطي،  االنفتاح  حول 
التفاصيل:  هذه  تضمنت  الديمقراطية.  إلرساء  مبادرتها 
األخرى  اللغات  استخدام  دون  تحول  التي  العوائق  إزالة 
الخدمات "االجتماعية والدينية"؛  التركية في  اللغة  بخالف 
واألماكن  للتجمعات  السابقة  التركية  األسماء  واستعادة 
لغات  باستخدام  السياسية  للحمالت  والسماح  الجغرافية، 
أخرى بخالف اللغة التركية؛ وإنشاء هيئات مستقلة لتعزيز 
حقوق اإلنسان وكفالتها؛ وإدخال تغييرات على هيئة حقوق 
لتنفيذ  وطنية  لية  آ د  يجا وإ مستقلة؛  لتصبح  اإلنسان 
التعذيب؛ وإنشاء  بمنع  المعنية  المتحدة  بروتوكوالت األمم 
األمن،  قوات  المقدمة ضد  الشكاوى  لمراقبة  هيئة مستقلة 
خصوًصا فيما يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان. ومع ذلك، 
المعارضة  احتفظت  حيث  مثمرة  غير  المحادثات  جاءت 

الثابت. بموقفها 
وبعد مرور ثالثة أسابيع، ُعوجلت المبادرة الكردية بضربة 
مميتة عندما لقى سبعة جنود حتفهم في هجوم ببلدة رشادية 
الواقعة في محافظة توكات. وفي أعقاب هذا الحادث، في 
الدستورية  المحكمة  )ديسمبر(، صوتت  كانون األول   11
أنه  أساس  على  الديمقراطية  المجتمع  حزب  حظر  على 
تربطه عالقات بحزب العمل الكردستاني، ويدعم اإلرهاب. 
وجرى اعتقال 35 شخًصا، بما فيهم عدد من رؤساء حزب 
التجمع الديمقراطي السابقين من جراء العلميات التي ُشنّت 
أنه  يُزعم  الذي   )KCK( الكردستاني  المجتمع  اتحاد  ضد 
أن  ومع  الكردستاني.  العمل  لحزب  مدني  كذراع  يعمل 
الجهود المبذولة قد باءت بالفشل إلى اآلن، إال أن الحكومة 
إلى  الكردستانية،  المبادرة  في  قدًما  بالمضي  تعهدت  قد 
جانب مبادرات إرساء الديمقراطية األخرى. وكما واصلت 
أيًضا تنظيم االجتماعات وورش العمل بهدف إنشاء منابر 
الجديد؛  بالتشريع  المعنية  اقتراحات  واستخالص  للنقاش، 
للفئات  الحقوق  لتوفير  آنًفا  المذكور  متابعة هدفها  ثم  ومن 

المحرومة.

األزمة االقتصادية

بعد سنوات من النمو االقتصادي القوي بمتوسط نسبة قدرها 
تردى  و2006،   2003 عامي  بين  ما  سنوًيا   6.9%
الربع  في  الكساد  في حالة من  المتباطئ  التركي  االقتصاد 
األخير من عام 2008 مع اندالع األزمة االقتصادية العالمية. 

ومع استمرار الكساد إلى عام 2009، أصبحت آثار األزمة 
ملموسة بشدة في شتى أنحاء البالد، حيث كانت االقتصاديات 
األكثر انفتاحًيا ورفاهيًة نسبًيا في المناطق الساحلية الغربية 
تعاني أشد المعاناة؛ بسبب انكماش أسواق الصادرات وتدني 

اإلنتاج الصناعي.

على الرغم من عدم تأثر قطاع العقارات في 
تركيا باألزمة االقتصادية العالمية بشكل 
كبير، بفضل اإلصالحات الهيكلية التي 

ُأجريت على القطاع المالي في أعقاب أزمة 
عام 2001، إال أنه ُأصيب بهزة عنيفة

الخبراء  من  العديد  شبهها  التي  األخيرة،  العالمية  لألزمة 
بعدان رئيسيان؛ أحدهما   ،1929 العظيم في عام  بالكساد 
عالمًيا،  كساًدا  سببت  فقد  كلي.  اقتصادي  واآلخر  مالي، 
وبطالة، وخصوًصا في االقتصاديات الشمالية األكثر تقدًما.  
على الرغم من عدم تأثر قطاع العقارات في تركيا باألزمة 
االقتصادية العالمية تأثًرا حاًدا بفضل اإلصالحات الهيكلية 
عام  أزمة  أعقاب  في  المالي  القطاع  على  أُجريت  التي 
2001، إال أنه أُصيب بهزة عنيفة. وقد حقق االقتصاد في 
إلى  2008 معدل نمو سلبي يصل  الربع األخير من عام 
%6.5، واستمر في االنكماش. وفي الشهور التسعة األولى 
من عام 2009، وصل إلى معدل نمو سلبي يبلغ 8.4%. 
وأدى االنكماش االقتصادي إلى زيادة معدالت البطالة. وفي 
إلى  البطالة  معدل  وصل   ،2009 عام  )فبراير(  شباط 
%16.1، وبحلول أيلول )سبتمبر( من العام نفسه، انخفض 
إلى %13.4. ومع ذلك، تتجاوز معدالت البطالة الحقيقية 
نظام  إلى  يفتقر  كتركيا  بلد  وفي  الرسمية،  اإلحصائيات 
المرتفع من  المعدل  لهذا  السالمة، يمكن  لشبكة  به  موثوق 
والرجعية  االستقرار  عدم  تفاقم  إلى  يؤدي  أن  البطالة 

واالستقطاب.

محاكمة ارجينيكون 

كانت محاكمة ارجينيكون مثاًرا لكثير من الجدل في تركيا 
خالل عامي 2008 و2009. وجاءت تسمية ارجينيكون من 
وحي األساطير التركية؛ وهو تنظيم قومي متشدد سري يضم 
األمن  وقوات  الدولة  بمؤسسات  متصلة  سرية  مجموعات 
والمخابرات. وظهر التنظيم عالنية ألول مرة في منتصف 
عام 2007 عندما أسفر اكتشاف الشرطة لمخبأ أسلحة عن 
إجراء تحقيقات انتهت بالئحة اتهام في تموز )يوليو( عام 
2008. ووجه للمقبوض عليهم اتهاٌم بتشكيل تنظيم إرهابي 
المنتخبة ديمقراطًيا بالتخطيط لشن  لالنقالب على الحكومة 
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عسكري.  انقالب  على  والتحريض  الهجمات،  من  سلسلة 
وُعقدت أول جلسة استماع في المحكمة في أواخر تشرين 
األول )أكتوبر( من العام نفسه. واستمرت المحاكمة خالل 
عام 2009، وفي آذار )مارس(، قبلت المحكمة الئحة اتهام 
ثانية ركزت فقط على محاوالت االنقالب، وكشفت ثالث 
 (Sparkle( والتألق )Moonlight( مؤامرات )ضوء القمر
والتوهج )Glow((. وعلى مدار التحقيقات، جرى القبض 
على أكثر من مائة شخص، منهم سياسيون وضباط عسكريون 
متقاعدون وأعضاء في قوات األمن ورجال أعمال وصحفيون 
اآلن  ويمكن  واعتقالهم.  المافيا  في  وأعضاء  وأكاديميون 
إخضاع المشتبه بهم الذين عملوا كضباط عسكريين وسبق 
لهم أن تمتعوا بحصانة كاملة من القانون المدني للمحاكمة 
بفضل القانون الذي سنه البرلمان في حزيران )يونيو( عام 

.2009

تتفاوت اآلراء بشأن قضية ارجينيكون تفاوًتا 
شديًدا، ففي حين أن البعض يحاول أن يثبت 

أن القضية موجهة في األساس إلسكات 
صوت المعارضة التي تواجه حزب العدالة 

والتنمية، فإن آخرين يرون المحاكمة اختبارًا 
لمصداقية الديمقراطية في تركيا

ففي  تفاوًتا شديًدا،  تتفاوت اآلراء بشأن قضية ارجينيكون 
القومي،  حين أن البعض، بما في ذلك زعيم حزب العمل 
أن  يثبت  أن  يحاول  الرئيسية،  المعارضة  أحزاب  أحد 
القضية موجهة في األساس إلسكات صوت المعارضة التي 
تواجه حزب العدالة والتنمية، فإن آخرين يرون المحاكمة 
اختباًرا لمصداقية الديمقراطية في تركيا. وبالرغم من أنه 
المستخدمة  باألساليب  يتعلق  فيما  أُثيرت  قد  مسائل  ثمة 
لحجز المشتبه بهم على ذمة التحقيقات، ومعاملة المعتقلين، 
الكبير،  ونطاقها  االتهام  قرارات  طول  إلى  باإلضافة 
اكتسبت القضية مع مرور الوقت بعدين هامين: )1( كشف 
من  ذلك  على  يترتب  وما  األخيرة،  االنقالب  مؤامرات 
محاكمة للمسؤولين، و)2( فضح "الدولة الخفية" وتشكيلها 
أحكام  إصدار  إلى  األخير  البعد  وأدى  السنين.  مر  على 
إعدام  قتل سياسية وحاالت  اغتياالت وجرائم  قضائية في 

خارج نطاق القانون لم يُتوصل إلى حل بشأنها، وقد تركت 
لعقود  ا في  لتركية  ا والسياسة  لتاريخ  ا على  بصمتها 

األخيرة.
وقد جرى الكشف أيًضا عن عدد من مؤامرات انقالب أخرى 
عام  )أغسطس(  آب  في  الثالثة  االتهام  الئحة  إصدار  منذ 
عام  )ديسمبر(  األول  كانون  في  كان  وآخرها   .2009
2008، عندما أُلقي القبض على ضابطين بالجيش، يُشتبه 
في تآمرهما على اغتيال نائب رئيس الوزراء، بولنت أرينك 
(Bülent Arınç(، وقد ُفتحت تحقيقات أخرى. ومع ذلك 
المحكمة  أعلنت   ،2010 عام  )يناير(  الثاني  كانون  في 
الدستورية عدم دستورية القانون الذي يسمح بمحاكمة ضباط 
مسار  على  يؤثر  قد  مما  المدنية؛  المحاكم  أمام  الجيش 

التحقيقات المتواصلة.
الفاعلة في مقابل  العولمة  التناقض؛  الحل إلشكالية  ويكمن 
االستقطاب الداخلي التي كانت سمة مميزة لعام 2009، في 
الفعالة  الديمقراطية  الديمقراطية في تركيا. فستعمل  توطيد 
لتركيا،  العالمي  النشاط  دعم  على  ذاته ‒  الوقت  ‒ في 
الداخلي؛ مما سيؤدي بدوره إلى إنشاء  وإرساء االستقرار 
ووضع  العالمية  للديناميكيات  يمكن  ال  قوية.  حيوية  دولة 
سياسة خارجية فعالة متعددة األبعاد فقط أن يمهدا الطريق 
تمثل  الذي  السياسي واالجتماعي،  لحل مشكلة االستقطاب 
التركي في مجتمع تعددي  الشعب  أمام تعايش  عقبة كؤود 
ذي ثقافات متعددة. ومع ذلك، علًما بأنه قد تعين شهر أيار 
االنتخابات  إلجراء  أقصى  بحد   2011 عام  من  )مايو( 
مسائل   2010 عام  يصاحب  أن  المحتمل  فمن  الوطنية، 
التناقض  إشكالية  ستواجه  تركيا  وأن  باالنتخابات،  متعلقة 

ذاتها كما حدث في عام 2009.
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السياسات المتوسطية | تركيا والبلقان

موقف المفاوضات التركية األوروبية

 )Nilgün Arısan( نيلغون أريسان
مديرة 

)EUI( معهد االتحاد األوروبي
بمؤسسة بحوث السياسة االقتصادية )TEPAV( في تركيا

أنقرة

)Atila Eralp( الدكتور أتيال إرالب
مدير 

مركز الدراسات األوروبية
بجامعة الشرق األوسط التقنية أنقرة

مجلس  قرر   ،2005 )أكتوبر(  األول  تشرين   3 في 
الوزراء األوروبي باإلجماع فتح باب مفاوضات االنضمام 
تم  الذي  تركيا1،  المفاوضات مع  إطار  تركيا. وينص  مع 
المشترك  "الهدف  أن  على  لتاريخ،  ا نفس  في  تبنيه 
إلى  أيًضا  يشير  ولكنه  االنضمام"،  هو  للمفاوضات 
الوثيقة  كانت  وقد  للعملية.  المتأصلة  المفتوحة"  "الطبيعة 
ن االتحاد األوروبي  بالتأكيد قوية وصارمة، األمر الذي َمكَّ
جديد،  مفاوضات  فصل  لكل  فتح  معايير  تحديد  من 
باإلضافة إلى معايير اإلغالق. وقد آذنت الوثيقة بأن هناك 
وقًتا عصيًبا قادًما وتحديات وصعوبات مثل فترات انتقالية 
وقد  دائمة،  وإجراءات حماية  قانونية  واستثناءات  طويلة 
أيًضا مناطق رمادية مثل "قدرة استيعاب" االتحاد  شملت 
األوروبي، ومعايير العضوية الرابعة التي أعيد اكتشافها. 
والحقيقة أن الوثيقة ال يمكن تحليلها والخروج منها بمعايير 
موضوعية قابلة للقياس تنطبق على جميع الدول المرشحة 
التي أعدت الوثيقة، وبالتالي فإن عملية التفاوض سيشوبها 
إلى  المفاوضات  إطار  الغموض. وربما ترجع "صرامة" 
فيما  تركيا  في  المزعومة  االختالفات  التالية:  العوامل 
إلخ؛  الجغرافي،  والموقع  السكان  وعدد  بالمساحة  يتعلق 
واإلجهاد  السابقة،  التوسعة  لعمليات  السلبية  والتجارب 
عن  الناجمة  المؤقت  االستيعاب  صعوبة  أو  التوسعي 

الريبة  من  معينة  درجة  إلى  باإلضافة  الخامسة،  التوسعة 
تركيا2. تجاه 

النظر عن  المفاوضات بغض  فإن  الرغم من ذلك،  وعلى 
وقد عبر  حقيقة جديدة.  بالتأكيد  قد شكلت  النهائية  نتيجتها 
في  مختلفة  قطاعات  من  األوروبيين  من  العديد  هذا  عن 
 Wilfried( مارتينز  ويلفريد  ذلك  في  بما  المجتمع، 
الشعب  لحزب  المشارك  والمؤسس  رئيس   ،)Martens
 ،1997 في  وبالتحديد  ذلك،  قبل  كان  الذي  األوروبي، 
من  تقريًبا  أسبوع  وبعد  تركيا.  انضمام  في  متشكًكا 
المفاوضات كتب: "إنني أدعم المفاوضات ألنني أرى أننا 
بين فرنسا  السالم  فريدة وعظيمة مثل تحقيق  أمام فرصة 
وألمانيا بعد الحرب، أو مثل إعادة توحيد أوروبا بعد سقوط 
تبدأ هذه   .1989 الثاني )نوفمبر(  سور برلين في تشرين 
المحادثات حواًرا بين المسيحيين والمسلمين، األمر الذي قد 

يؤشر على بداية جديدة استثنائية للعالم أجمع3".
بداية  االنضمام  مفاوضات  بداية  تشكل  المبدأ،  ومن حيث 
عملية ال يمكن التراجع فيها تتضح فيها تدريجًيا وجهة نظر 
الدولة المرشحة في العضوية. ولكن لم يحدث هذا مع تركيا. 
لم تكن عملية مفاوضات االنضمام مع أي دولة مرشحة فنية 
بنفس  السياسية  بالعوامل  تتأثر أي دولة  لم  محضة، ولكن 

الدرجة مثل تركيا.
عملية  على  التأثير  في  الرئيسي  السياسي  العامل  ويتمثل 
وقد  القبرصية".  "المشكلة  في  تركيا  انضمام  مفاوضات 
انعكس هذا في المفاوضات التي انطلقت عام 2005 تحت 
والذي  البروتوكول اإلضافي"،  "تنفيذ  فني" يسمى  "ستار 
يتطلب من تركيا مد اتفاقية االتحاد الجمركي التي أبرمتها 
جميع  إلى   1996 عام  منذ  األوروبي  االتحاد  مع  تركيا 
الدول التي انضمت لالتحاد األوروبي بعد ذلك العام. وفي 
"تنفيذ  بمسألة  األوروبي  االتحاد  يعنيه  ما  فإن  الواقع، 
موانئها  كافة  تركيا  تفتح  أن  هو  اإلضافي"  البروتوكول 
البحرية والجوية أمام جمهورية قبرص. وقد أعلنت تركيا 
تم إعالنها في كانون  بكل وضوح في خطة عمل  موقفها 

.12823/1/05, REV 1, LIMITE, ELARG 64 ،1 مجلس االتحاد األوروبي

2 حيث أن الكثيرين يرون أن النظام السياسي التركي ال يستوفي المعايير األوروبية، وأن االقتصاد التركي ال يزال متخلًفا نسبًيا وأن الدولة ليست أوروبية بالكامل.

European Voice 3، 13-19 تشرين األول )أكتوبر( 2005 ص 9.
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الثاني )يناير( 2006، طلبت فيها "اإللغاء المتبادل لجميع 
القيود على حرية حركة البضائع واألشخاص والخدمات، 
بما في ذلك األمور المتعلقة بالنقل، في إطار جدول زمني 
ينفذ  أن  أرادت  تركيا  فإن  وإجمااًل  عليه".  االتفاق  يتم 
االتحاد األوروبي قرار مجلس الوزراء الذي تم اتخاذه في 
القبارصة  عزلة  إلنهاء   2004 )أبريل(  نيسان   26
النظام  صدور  قبرص  جمهورية  أعاقت  ولكن  األتراك. 
ويصرح  الحين.  ذلك  منذ  القرار  هذا  لتنفيذ  الضروري 
األوروبي  االتحاد  تنفيذ  إلى حين  أنه  األتراك  السياسيون 
اللتزامه، فلن تكون تركيا ملزمة بتوقيعها على البروتوكول 

اإلضافي.
وفي نهاية العام 2006، علق االتحاد األوروبي، باإلحالة 
إلى إعالنه الصادر في 21 أيلول )سبتمبر( 2005 والذي 
البروتوكول  تنفيذ  في  تركيا  رغبة  "عدم  أن  فيه  صرح 
المفاوضات كلها"،  تأثير على عملية  له  اإلضافي سيكون 
باالتحاد  مرتبطة  تُعتبر  فصول  ثمانية  حول  المفاوضات 
الجمركي4. وقد قرر االتحاد األوروبي أنه ال يمكن إغالق 
تنفيذ  قبل  مؤقتة،  بصورة  ولو  الفصول،  تلك  من  أي 
البروتوكول اإلضافي الذي سيكون بمثابة معيار إضافي في 
اإلعالن  هذا  وفي  عنها.  التنويه  السابق  الثمانية  الفصول 
أضاف االتحاد األوروبي أيًضا أنهم سيراجعون الموقف في 

2007 و2008 وأخيًرا في 2009.

لم تكن عملية مفاوضات االنضمام مع أي 
 دولة مرشحة فنية محضة، ولكن لم تتأثر 
أي دولة بالعوامل السياسية بنفس الدرجة 

مثل تركيا

التفاوض  عملية  ظلت  القرار،  هذا  تلت  التي  الفترة  وفي 
تعاني من تطورات سلبية، باإلضافة إلى تلك اآلثار السلبية 
للمشكلة القبرصية. وبعد انتخاب ساركوزي كرئيس لفرنسا 
في ربيع 2007، بدأت فرنسا في إعاقة فتح خمسة فصول 
مفاوضات5، والتي سيكون لها "تأثير مباشر على عضوية 
تركيا". وكان موقف فرنسا يحمل تناقًضا واضًحا مع إطار 
المفاوضات الذي سبق تبنيه باإلجماع في 3 تشرين األول 
)أكتوبر( 2005 عبر مجلس الوزراء األوروبي. وقد ألحق 
بالًغا  المتعاقدين ضرًرا  شريعة  العقد  لمبدأ  فرنسا  انتهاك 

ذلك  االتحاد األوروبي في تركيا، وقد زاد من  بمصداقية 
الدول  جميع  قبل  من  الموقف  لهذا  السكوتي  اإلقرار 
األعضاء. وباإلضافة إلى ذلك، قامت عدة دول أخرى بمنع 
فتح فصول أخرى، تُعتبر فيها تركيا متقدمة بشكل جيد من 
األصوات  هذه  تتداخل  سياسية.  ألسباب  الفنية،  الناحية 
القومية التي تبدي اعتراضها، ولكن يوجد حالًيا 18 فصاًل 
على نحو إجمالي غير مسموح بفتحها طبًقا لكبير المفاوضين 
ويرجع   .6(Egemen Bagis( باغيش  أغمن  األتراك 
تاًما تقريًبا  التركية توقًفا  السبب في توقف سياسة االمتثال 
ووصول المفاوضات إلى طريق مسدود إلى هذه التطورات 

إلى حد كبير7. 

وقد أرجأ وزراء خارجية االتحاد األوروبي، 
رغم إشارتهم إلى الموقف السلبي الذي 

تسبب فيه عدم قيام تركيا بتنفيذ البروتوكول 
اإلضافي وبالتالي فتح الموانئ والمطارات 

التركية أمام جمهورية قبرص، اتخاذ قرار في 
هذا الشأن إلى 2010 وأكدوا على أهمية 

مساهمة تركيا في محادثات السالم 
المتواصلة في قبرص

المفاوضات،  بدء  منذ  سنوات  أربع  من  أكثر  مدار  وعلى 
تمكنت تركيا من فتح اثني عشر فصاًل فقط وأغلقت مؤقًتا 
فصاًل واحًدا8. تم فتح فصل العلوم واألبحاث وإغالقه مؤقًتا 
2006، وتم فتح فصل السياسة  12 حزيران )يونيو(  في 
 ،92007 )مارس(  آذار   29 في  والصناعية  التجارية 
)يونيو(  26 حزيران  في  واإلحصاءات  المالية  والمراقبة 
والحماية  المستهلك  وحماية  األوروبية  والشبكة   ،2007
2007، وقانون  19 كانون األول )ديسمبر(  الصحية في 
الشركات وقانون الملكية الفكرية في 12 حزيران )يونيو( 
المعلومات  ومجتمع  المال  رأس  حركة  وحرية   ،2008
 ،2008 18 كانون األول )ديسمبر(  ووسائل اإلعالم في 
والضرائب في 30 حزيران )يونيو( 2009، والبيئة في 21 
كانون األول )ديسمبر( 2009. ولم يتمكن مجلس الوزراء 
األوروبي من االتفاق على موقف مشترك من التعليم والثقافة 
)ألكثر من ثالثة أعوام ونصف( والسياسة االقتصادية والنقدية 

4 حرية حركة السلع؛ وحق التأسيس وحرية تقديم الخدمات؛ والخدمات المالية؛ والتنمية الزراعية والريفية؛ والصيد البحري؛ وسياسة النقل؛ واالتحاد الجمركي والعالقات الخارجية.

5 التنمية الزراعية والريفية، والسياسة االقتصادية والنقدية، والسياسة اإلقليمية وتنسيق اآلليات التنظيمية، والنواحي المالية واالعتمادات المدرجة بالموازنة والمؤسسات.

 BArysch, Katinka. “Can Turkey combine EU accession and regional leadership?” Centre for European Reform Policy Brief (25 January  6

.2010(, p. 3
 krAMer, Heinz. “Turkey’s Accession Process to the EU: the Agenda behind the Agenda”, German Institute for International and Security 7

.Affairs )October 2009(
8 يرجى مراجعة الجدول 15 المرفق: الوضع الحالي لمفاوضات انضمام تركيا لالتحاد األوروبي )21 كانون األول )ديسمبر( 2009(.

9 ال يمكن إغالق أي من تلك الفصول، ولو بصورة مؤقتة، إذا لم تقم تركيا بتنفيذ البروتوكول اإلضافي الذي يمد االتحاد الجمركي مع جميع الدول األعضاء المنضمة حديًثا لالتحاد األوروبي طبًقا 

للقرار الذي اتخذه المجلس في 11 كانون األول )ديسمبر( 2006.
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)على مدار ما يقرب من ثالثة أعوام(. حيث تم تجميد هذه 
التوالي  على  وفرنسا  قبرص  جمهورية  قبل  من  الفصول 
ألسباب سياسية رغم أن أداء تركيا في هذه المجاالت يُعتبر 

كافًيا لفتح المفاوضات.
بـ23  الخاصة  الفحص  تقارير  وحتى اآلن، استلمت تركيا 
في  المفاوضات  لفتح  فنًيا  معياًرا   28 هناك  وكان  فصاًل. 
المفاوضات10 في  فنًيا إلغالق  تسعة فصول و41 معياًرا 
اثني عشر فصاًل. وتنتظر تقارير الفحص الخاصة بالفصول 
واحد  فصل  ويتبقى  المجلس،  ِقبل  من  إصدارها  التسعة 
التقارير الخاصة به. وبالنسبة لثالثة من  تُصِدر المفوضية 
التي كانت على جدول أعمال المجلس ألكثر من  الفصول 
ثالث سنوات، لم تضع المفوضية تصوًرا ألي معايير لفتح 
المفاوضات )حرية حركة العمال والطاقة والنواحي المالية 
هذه  تجميد  تم  حيث  بالموازنة(.  المدرجة  واالعتمادات 
الدول األعضاء. ورغم أن بعض  الفصول من قبل بعض 
الفصول األخرى لها بعض المعايير الفنية لفتح المفاوضات، 
مأمن  ليست في  الفصول  تلك  أن  إال  المفوضية،  وضعتها 
فقد أعلنت جمهورية قبرص  التجميد ألسباب سياسية.  من 
في كانون األول )ديسمبر( 2009 أنها ستجمد رسمًيا ستة 
في  العراقيل  تضع  بالفعل  كانت  والتي  أخرى11،  فصول 

طريقها. 

 والسبب الرئيسي وراء هذا االتجاه، 
والذي تبناه وزراء خارجية وقادة االتحاد 

األوروبي، كان في الواقع نتيجة إلدراكهم أن 
"البروتوكول اإلضافي/الموانئ" كانت  مشكلة 

القبرصية في عملية  للمشكلة  انعكاًسا 
المفاوضات

وبالتالي، يبدو أن الفترة القادمة يمكن أن تشهد فتح أربعة 
المنافسة،  وسياسة  العامة،  المشتريات  وهي:  فصول، 
وسياسة األمن الغذائي والبيطري والصحة النباتية، والسياسة 
المالية  األزمة  تأثيرات  وبسبب  والتوظيف.  االجتماعية 
الجهود  تركز  أن  المحتمل  من  االقتصاد،  على  العالمية 
المبذولة على فتح واحد من هذه الفصول فقط وهو سياسة 
الذي  النباتية12، األمر  الغذائي والبيطري والصحة  األمن 
الرئاسة  خالل  فتحها  يمكن  التي  الفصول  عدد  سيقلص 

اإلسبانية لالتحاد األوروبي إلى واحد فقط. 
الشؤون  لم يكن الجتماع مجلس  الظروف،  وفي ظل هذه 
العامة التابع لالتحاد األوروبي، والذي عقد سًرا في 7‒8 
كانون األول )ديسمبر( 2009 والذي كان من المتوقع أن 

يمثل نقطة تحول في عالقات تركيا مع االتحاد األوروبي 
وعلى وجه التحديد في العملية التفاوضية منذ عام 2006، 
َحدَّ  وقد  تركيا.  في  أو  األوروبي  االتحاد  في  أصداء  أي 
التفاهم بأن أي نتيجة سلبية لالجتماع ال يمكن أن تزيد من 
تركيا  اهتمام  من  كبير  بشكل  التفاوضية  العملية  سوء 
االتحاد  خارجية  وزراء  أرجأ  وقد  األوروبي.  واالتحاد 
الذي تسبب  السلبي  الموقف  إلى  األوروبي، رغم إشارتهم 
فيه عدم قيام تركيا بتنفيذ البروتوكول اإلضافي وبالتالي فتح 
التركية أمام جمهورية قبرص، اتخاذ  الموانئ والمطارات 
قرار في هذا الشأن إلى 2010 وأكدوا على أهمية مساهمة 
تركيا في محادثات السالم المتواصلة في قبرص. وبدورهم، 
للتصديق على هذا  اعتبر قادة االتحاد األوروبي هذا كافًيا 
األول  كانون   11‒10 في  عقدت  التي  القمة  في  القرار 

)ديسمبر(.

وباإلضافة إلى النزاع المستمر مع قبرص، 
فإن الطبيعة الخاصة إلطار المفاوضات قد 
أثر أيًضا على العالقات بين تركيا واالتحاد 
األوروبي وأدت إلى فتور في حماسة تركيا

وزراء  تبناه  والذي  االتجاه،  هذا  وراء  الرئيسي  والسبب 
نتيجة  الواقع  في  كان  األوروبي،  االتحاد  وقادة  خارجية 
إلدراكهم أن مشكلة "البروتوكول اإلضافي/الموانئ" كانت 
المفاوضات وأنه ال  القبرصية في عملية  للمشكلة  انعكاًسا 
الجهود  تؤت  لم  ما  الشأن  هذا  في  خطوات  اتخاذ  يمكن 
ذلك،  ثمارها. وعالوة على  المبذولة في قبرص  التوافقية 
تركيا  بين  المفاوضات  لتعليق  قرار  أي  أن  يعلمون  فهم 
واالتحاد األوروبي رسمًيا، والتي تمر حالًيا بمأزق حقيقي، 
سيكون له تداعيات سلبية على حل المشكلة القبرصية. وفي 
هذا السياق السلبي، دخلت المفاوضات بين تركيا واالتحاد 
المؤجلة  المراجعة  وستُجرى  آخر.  مهًما  عاًما  األوروبي 
للعالقة القائمة على تنفيذ البروتوكول وتطبيع العالقات مع 
االتحاد  بقمة   2010 عام  نهاية  في  قبرص  جمهورية 

األوروبي.

العوامل المؤثرة على المفاوضات

الصفحات  في  تقديمها  سبق  التي  التحليالت  توضح  وكما 
األوروبي  واالتحاد  تركيا  بين  المفاوضات  فإن  السابقة، 
أكثر من أربعة أعوام  فقد مضت  بالبطء والتوتر.  اتسمت 

10 بخالف تنفيذ البروتوكول اإلضافي بال تمييز، والذي تم اعتباره معيار فتح لجميع الفصول من خالل قرار المجلس المؤرخ 11 كانون األول )ديسمبر( 2006.

11 حرية حركة العمال؛ والطاقة؛ والسلطة القضائية والحقوق األساسية؛ والعدالة والحرية واألمن؛ والتعليم والثقافة؛ والسياسة الخارجية واألمنية والدفاعية.

12 مالحظة تحريرية: تم فتح فصل سياسة األمن الغذائي والبيطري والصحة النباتية في 30 يونيو )حزيران(.
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منذ بدء المفاوضات مع تركيا ولم يتم فتح سوى اثنى عشر 
الفترة،  هذه  نفس  وفي  مؤقًتا.  واحد  وإغالق فصل  فصاًل 
التوقيت،  المفاوضات في نفس  بدأت  التي  فتحت كرواتيا، 

28 فصاًل وأغلقت 17 فصاًل مؤقًتا.
الطبيعة  فإن  قبرص،  المستمر مع  النزاع  إلى  وباإلضافة 
العالقات  على  أيًضا  أثر  قد  المفاوضات  إلطار  الخاصة 
بين تركيا واالتحاد األوروبي وأدت إلى فتور في حماسة 
المفتوحة" والتنصل  "النهاية  التأكيد على  أثار  تركيا. وقد 
حركة  بحرية  االلتزام  من  محتمل  نحو  على  ئم  لدا ا
األشخاص واإلعانات الزراعية والصناديق الهيكلية موجة 
استياء عارمة، وأفضى إلى حالة من الجدل المحتدم حول 
تركيا.  تمييًزا ضد  يمارس  األوروبي  االتحاد  كان  إذا  ما 
تتم معاملتها على قدم  لم  إلى أن تركيا  وقد أشار كثيرون 
بمعايير  يتعلق  فيما  األخرى  االنضمام  دول  مع  المساواة 
كوبنهاغن. كما تأثرت المفاوضات بين االتحاد األوروبي 
وتركيا تأثًرا سلبًيا بالتأهل "الكافي" الذي يحدث ألول مرة 
في ضوء معايير كوبنهاغن السياسية؛ مما يعني أن تركيا 
استوفت المعايير السياسية بدرجة كافية، ولكن ليس بشكل 
واالتحاد  تركيا  بين  المفاوضات  بدأت  لذلك،  ونتيجة  تام. 
األخرى.  المنضمة  الدول  عن  مختلفة  بطريقة  األوروبي 
وربما كان هذا في ذلك الوقت الحل الوحيد الممكن سياسًيا 
من خالل حل وسط لبدء المفاوضات مع تركيا. فضاًل عن 
الرغم من  المدى، على  تأهاًل قصير  التأهل  ُعدَّ هذا  ذلك، 
الخاصة  المرحلية  التقارير  أكدت آخر  المستمر، كما  أثره 
أكثر  تسييس  على  كبير  تأثير  لهذا  كان  وقد   .13 بتركيا
الفصول الفنية وساهمت في بطء عملية التفاوض. وقد أثر 
جميع  على  كامل  بشكل  السياسية  بالمعايير  الوفاء  عدم 
من  الموضوع  تسييس  زاد  وقد  المفاوضات.  نواحي 
صعوبة الحفاظ على العملية باعتبارها عملية "فنية" قائمة 

معايير موضوعية. على 

مضت أكثر من أربعة أعوام منذ بدء 
المفاوضات مع تركيا ولم يتم فتح سوى اثنى 
غالق فصل واحد مؤقًتا. وفي  عشر فصاًل واإ
نفس هذه الفترة، فتحت كرواتيا، التي بدأت 
المفاوضات في نفس التوقيت، 28 فصاًل 

وأغلقت 17 فصاًل مؤقًتا

بعد  التركية  المفاوضات  بدء  ذلك، صاحب  على  وعالوة 
التكامل  عملية  في  مؤسف  تدهور  طويلة  انتظار  فترة 
مشكالت  في  األوروبي  االتحاد  غرق  وقد  األوروبي. 
مؤسسية مطولة، وزاد من تفاقم الوضع عدم التصديق على 

الدستورية في االستفتاء في فرنسا وهولندا. وقد  المعاهدة 
تأثير  المشاكل  بهذه  المتعلق  المتواصل  المأزق  لهذا  كان 
الشكوك حول  إثارة  إلى  التوسعة وأدى  عميق على عملية 
واحد من أنجح سياسات االتحاد األوروبي. وفي هذا المناخ، 
للمشكالت  وضحية  فداء  كبش  التوسعة  سياسة  أصبحت 
يعاني منها االتحاد األوروبي. ومع تحول  التي  المؤسسية 
االنتباه إلى قضية التوسعة، أصبحت تركيا هدًفا سهاًل ألنها 
واحدة من الدولتين الباقيتين، وعالوة على ذلك، هي الدولة 
ذات اإلشكالية األكبر على طاولة المفاوضات. وقد أثارت 
تجاه  السابقة  الكامنة  المتشككة  المواقف  التطورات  تلك 
إلى  أدى  الذي  األمر  األوروبي،  لالتحاد  تركيا  انضمام 
تفاعل سلبي بين تركيا واالتحاد األوروبي. وبسبب انشغال 
فيها  تسببت  التي  الخاصة  مشاكله  األوروبي.في  االتحاد 
في  صعوبة  األوروبي.  االتحاد  وجد  التدهور،  مرحلة 
التركيز على عملية انضمام تركيا، مما أدى بدوره إلى بطء 

المفاوضات.  عملية 

أثر تراجع العالقات التركية األوروبية عقب 
2005 على القوى السياسية الداخلية في 
تركيا، مما أدى إلى تفكك التحالف الداعم 

للديمقراطية

أثر تراجع العالقات التركية األوروبية عقب 2005 على 
تفكك  إلى  أدى  مما  تركيا،  في  الداخلية  السياسية  القوى 
األكثر  التحالفات  وصعود  للديمقراطية  الداعم  التحالف 
تشكًكا. ولسوء الحظ أنه مع بدء تركيا للمفاوضات، أصبح 
وأُصيب  تحولية،  قوة  أنه  على  يُرى  األوروبي  االتحاد 
وزادت  شديد.  بفتور  اإلصالح  لعملية  الدافع  الحماس 
إلى  أدى  العملية؛ مما  المتكبدة في دعم  السياسية  التكاليف 
الحزب  بدأ  وقد  للمشروع.  المحلية  الملكية  في  شديٍد  تدٍن 
المواقف  انتشرت  حيث  التكاليف،  هذه  فهم  في  الحاكم 
المعارضة  أحزاب  وتبنت  األتراك.  عامة  بين  المتشككة 
وجهة نظر أكثر قومية بشأن القضايا السياسية الهامة مثل 
الديمقراطية  الناحية  تجاه  أقل حساسية  قبرص، وأصبحت 
لظهور  الساحة  تهيئة  إلى  هذا  أدى  وقد  االنضمام.  لعملية 
أخرى،  مرة  التركية  السياسة  في  محافظة  األكثر  النمط 
وأصبح  تشكًكا،  أكثر  لمواقف  المعارضة  أحزاب  وتبني 
التكامل األوروبي قضية تفتقر للحماسة من جانب الحكومة، 
األمر  هذا  أفقد  وقد  الرئيسية.  لألحزاب  أهمية  تمثل  وال 
وقًتا  الحكومة،  وخاصة  السياسيين،  الالعبين  جميع 

 

وأعلنت  ركوًدا.  أكثر  اإلصالح  عملية  وأصبحت  حاسًما 
2008 هو "عام اإلصالح"، ولكن السجالت  الحكومة أن 
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على  األمر  نفس  وينطبق  ضعيف.  إنجاز  معدل  تعكس 
 .2009 أيًضا  الماضي  والعام  و2007   2006 عامي 
المحلي  االستقطاب  زيادة  أعطت  ذلك،  قبل  حدث  وكما 
اإلصالح.  مسعى  على  الداخلي  األعمال  لجدول  أولوية 
في عملية  تستغله  أن  ينبغي  قيًِّما  وقًتا  اآلن  تركيا  وتخسر 

اإلصالح.

آفاق العالقة التركية األوروبية

لحسن الحظ أوشك المأزق المؤسسي ومرحلة التدهور في 
المصادقة على  مع  النهاية  األوروبي على  التكامل  عملية 
الصلة  إلى  الحياة  تعيد  أن  يمكنها  التي  لشبونة  معاهدة 
االتحاد األوروبي وتوسيع  تعميق سياسات  بين  الجوهرية 
المناخ  يخلق  كما  للتوسعة.  جديدة  آفاق  وفتح  نطاقها 

للعمل  تشجيًعا  أكثر  بيئة  األطلسية  العالقات  في  اإليجابي 
المشكالت  على  وأوروبا  المتحدة  الواليات  بين  المشترك 
المتعلقة بالنظام العالمي سريع التقلب. والجميع يحدوه األمل 
على  أكبر  بشكل  ستركز  الجديدة  األمريكية  اإلدارة  أن 
السياسات متعددة األطراف وستحسن العالقات مع أوروبا 
بشكل أفضل. وقد يؤدي التغير في العالقات األطلسية إلى 
االتحاد  إلى  تركيا  النضمام  األمريكي  الدعم  تأثير  زيادة 
أيًضا بصياغة سياسات  أوباما  إدارة  تقوم  األوروبي. كما 
مختلفة عن سياسات إدارة بوش السابقة فيما يتعلق بالقضايا 
أفغانستان والعراق والشرق األوسط  الدولية الحساسة مثل 
ا  متزايًد تعاوًنا  السياسات  هذه  وستتطلب  عام.  بشكل 

 

أهمية  وتزداد  الجيوسياسية.  أهميتها  وتعزيز  تركيا   مع 
منطقتها  في  قليمي"  إ "كالعب  يد  متزا بشكل   تركيا 
فعالية وأكثر اعتماًدا  أكثر  لها سياسة خارجية  المضطربة 
على إجراءات السياسة الناعمة. وعلى المشهد العالمي غير

الوضع الحالي لمفاوضات انضمام تركيا لالتحاد األوروبي )تم تحديثه في 21 كانون األول )ديسمبر( 2009(جدول 15

الفصول التي تم فتحها
وإغالقها مؤقًتا

الفصول التي تمت دعوة تركيا لتقديم
"ورقة موقفها التفاوضي" بشأنها

الفصول التي تم اعتماد تقارير الفحص 
الخاصة بها من قبل مجلس االتحاد 
األوروبي )معايير فتح المفاوضات( 

مسودة تقارير الفحص ليتم اعتمادها
من قبل مجلس االتحاد األوروبي

على جدول أعمال المفوضيةعلى جدول أعمال المجلس
25. العلوم واألبحاث

(12 حزيران )يونيو( 2006)
)تم  والنقدية  االقتصادية  السياسة   .17
 9 التفاوضي في:  الموقف  تقديم وثيقة 
الفصل  هذا   /  )2007 )مارس(  أذار 

مجمد من جانب فرنسا
وثيقة  تقديم  )تم  والثقافة  التعليم   .26
الموقف التفاوضي في: 25 أيار )مايو( 
2006 / هذا الفصل مجمد من جانب 

القبارصة اليونانيين

1. حرية حركة السلع / معيار الفتح: 4) 
تم تعليقه في نهاية 2006

3. حق التأسيس وحرية تقديم الخدمات 
/ )معيار الفتح: 1( / تم تعليقه في نهاية 

2006
5. المشتريات العامة / )معيار الفتح: 3)
8. سياسة المنافسة / )معيار الفتح: 6)

9. الخدمات المالية / تم تعليقه في نهاية 
2006

11. التنمية الزراعية والريفية / )معيار 
الفتح: 5( تم تعليقه في نهاية 2006 / 

هذا الفصل مجمد من جانب فرنسا
والبيطري  الغذائي  األمن  12. سياسة 

والصحة النباتية / )معيار الفتح: 6)
19. السياسة االجتماعية والتوظيف / 

)معيار الفتح: 2)
29. االتحاد الجمركي / )معيار الفتح: 1) 

/ تم تعليقه في نهاية 2006

الفصل  / هذا  العمال  2. حرية حركة 
/   لنمسا ا /   نيا لما أ جانب  من  مجمد 

القبارصة اليونانيين
في  تعليقه  تم   / البحري  الصيد   .13

نهاية 2006
14. سياسة النقل / تم تعليقه في نهاية 

2006
من  مجمد  الفصل  هذا   / الطاقة   .15

جانب القبارصة اليونانيين
22. السياسة اإلقليمية وتنسيق اآلليات 
التنظيمية / هذا الفصل مجمد من جانب 

فرنسا 
لحقوق  وا ئية  لقضا ا لسلطة  ا  .23
األساسية / هذا الفصل مجمد من جانب 

قبرص اليونانية
هذا   / واألمن  والحرية  العدالة   .24
القبارصة  جانب  من  مجمد  الفصل 

اليونانيين
30. العالقات الخارجية / تم تعليقه في 

نهاية 2006
واالعتمادات  المالية  النواحي   .33
المدرجة بالموازنة / هذا الفصل مجمد 

من جانب فرنسا

واألمنية  لخارجية  ا لسياسة  ا  .31
والدفاعية / هذا الفصل مجمد من جانب 

القبارصة اليونانيين تم فتحه
4. حرية حركة رأس المال / )معيار 

اإلغالق: 4) 
(18 كانون األول )ديسمبر( 2008)

6. قانون الشركات / معيار اإلغالق: 5
(12 حزيران )يونيو( 2008)

7. قانون الملكية الفكرية / معيار 
اإلغالق: 4 

(12 حزيران )يونيو( 2008)

10. مجتمع المعلومات ووسائل 
اإلعالم / معيار اإلغالق: 5

(18 كانون األول )ديسمبر( 2008)

16. الضرائب / معيار اإلغالق: 3
(30 حزيران )يونيو( 2009)

18. االحصاءات معيار اإلغالق: 2 
(26 حزيران )يونيو( 2007)

20. السياسة التجارية والصناعية / 
معيار اإلغالق: 1 

(28 شباط )فبراير( 2007)

21. الشبكة األوروبية / معيار 
اإلغالق: 1 

(19 كانون األول )ديسمبر( 2007)

28. حماية المستهلك والحماية الصحية 
/ معيار اإلغالق: 5

(19 كانون األول )ديسمبر( 2007)

28. حماية المستهلك والحماية الصحية 
/ معيار اإلغالق: 5

(19 كانون األول )ديسمبر( 2007)

32. المراقبة المالية / معيار اإلغالق: 6
(26 حزيران )يونيو( 2007)

27. البيئة / معيار اإلغالق: 5 
(21 كانون األول )ديسمبر( 2009)

12 فصاًل، 41 معيار إغالق
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توحيد  إلى  وتركيا  األوروبي  االتحاد  يحتاج  المستقر، 
مشكالت  وتضع  الحاسمة.  المنطقة  قضايا  حول  طاقاتهم 
المنطقة المضطربة ضغوًطا على كل من االتحاد األوروبي 
وتركيا لزيادة التركيز على آليات التعاون الملموسة. يمكن 
أن تتحسن العالقات التركية األوروبية إذا تم إدخال تركيا 
لمشتركة  ا واألمنية  لخارجية  ا لسياسة  ا لى  إ تدريجًيا 
 ،)ESDP( وسياسة األمن والدفاع األوروبية )CFSP)
وإذا أنشأ الجانبان قنوات حوار فعالة حول قضايا المنطقة. 
مثل هذا التطور يمكن أن يزيد الثقة في العالقات التركية 
ولن  االنضمام.  عملية  تنشيط  على  والمساعدة  األوروبية 
توتر  فتيل  نزع  على  الشراكة  هذه  مثل  تطوير  يقتصر 
توجهات  إيجاد  على  أيًضا  سيعمل  ولكنه  العالقات، 
المنطقة  في صالح  الفعالة  للتعددية  تقارًبا  أكثر  وسياسات 

المتقلبة.

يمكن لمعاهدة لشبونة أن تعيد الحياة إلى 
الصلة الجوهرية بين تعميق سياسات االتحاد 
األوروبي وتوسيع نطاقها وفتح آفاق جديدة 

للتوسعة

تقدم  المتغيرة،  والعالمية  األوروبية  السياقات  وإلى جانب 
لتحسين  أخرى  فرصة  قبرص  في  المستمرة  المفاوضات 
القضية  حل  إلى  باإلضافة  األوروبية،  التركية  العالقات 

القبرصية القديمة. وكما أوضحنا من قبل، فإن االستفتاءات 
انضمام جمهورية  ثم   2004 التي جرت في قبرص عام 
من  كانا  المشكلة،  حل  بدون  األوروبي،  لالتحاد  قبرص 
العالقات  تدهور  في  ساهمت  التي  الرئيسية  التطورات 
التركية األوروبية بعد هذا العام. وقد خسر جميع األطراف 
وقًتا قيًِّما كان يمكن استغالله في حل النزاع القبرصي. كما 
فرصة  قبرص  جزيرة  حول  الراهنة  المفاوضات  تُقدم 
إذا عجز  المشكلة14.  لحل  األخيرة،  تكون  أخرى، وربما 
إخفاقات  من  هامة  دروًسا  تعلما  اللذان  الجزيرة،  زعيما 
حل  عن  الطويلة،  الشخصية  العالقة  مدار  على  الماضي 
وإذا  صعبة.  ستكون  أخرى  محاوالت  أي  فإن  المشكلة، 
حل  إيجاد  وأصبح  ُقُدًما  طريقها  في  المفاوضات  مضت 
تداعيات  بالتأكيد  لهذا  فسيكون  ممكًنا،  القبرصية  للمشكلة 
بيئة  تخلق  األوروبية، وقد  التركية  العالقات  إيجابية على 
مشجعة لتنشيط مسعى جديد لإلصالح في تركيا. ويوضح 
على  التركيز  أن  األوروبية  التركية  العالقات  تاريخ 
فيها  كان  التي  الفترات  في  أساسي  بشكل  تم  قد  اإلصالح 
تقارب نسبي في األطر الزمنية لالتحاد األوروبي وتركيا، 
أو عندما كان السياق الدولي أكثر مالئمة15. وتنعقد اآلمال 
التدهور في  إيجابية بعد مرحلة  أكثر  أننا ندخل فترة  على 
الماضي  من  االستفادة  ويمكن  األوروبي.  التكامل  عملية 
كدرس هام لألطراف السياسية في تركيا، الذين ينبغي أن 
يتعلموا كيف يمكن التحكم في ديناميكيات التكامل األوروبي 
انضمام  عملية  لدفع  فعالية  أكثر  بشكل  الوقت  واستخدام 

تركيا إلى االتحاد األوروبي إلى األمام. 

internAtionAl crisis group. “Reunifying Cyprus: The Best Chance Yet” Europe Report 194 )2008(. 14

 “The Role of Temporality and Interaction in the :المعنون Atilaو erAlp 15 لتحليل أكثر شمواًل حول دور "عامل الزمن" في العالقات التركية األوروبية، يرجى مراجعة مقال

.Turkey-EU Relationship”. New Perspectives on Turkey 40: 149-170 )2009(
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نظ )Bulent Aras( بولنت أراس

الدولية،  العالقات  أستاذ 
الفنية جامعة إسطنبول 

)Ali Sarikaya( علي ساريكايا
طالب دكتوراه، 

جامعة "كينغ كوليدج" )King’s College(، لندن

في بادرة تاريخية، دعا الرئيس األرميني سيرج سركيسيان 
غول  هللا  عبد  التركي  نظيره   )Serge Sarkisian)
المؤهلة  القدم  كرة  مباراة  لمشاهدة   )Abdullah Gül)
لبطولة كأس العالم بين المنتخبين الوطنيين للبلدين. وجاءت 
هذه الدعوة على أمل تحقيق تحسن في العالقات بين تركيا 
وأرمينيا، وقد حضر الرئيس غول بالفعل لمشاهدة المباراة 
كبادرة   ،2008 عام  )سبتمبر(  أيلول   6 في  أرمينيا  في 
لحسن النية. ويشير التاريخ الدبلوماسي أنه يمكن استخدام 
بين  وتنمية  انفراج  لتحقيق  كوسيلة  الرياضية  األحداث 
"دبلوماسية  هي  المعروفة  الحاالت  أشهر  ومن  البلدين. 
الطاولة  تنس  منتخب  فرنسا  دعت  عندما  بونغ"،  البينغ 
المباريات  من  سلسلة  إقامة  أجل  من  لبكين  األمريكي 
الطريق إلحداث  1971؛ مما مهد  االستعراضية في عام 
الحرب  خالل  البلدان  بين  المتوترة  العالقات  في  انفراج 
القدم والمبادرة  مباراة كرة  الباردة. وقد وضعت  العالمية 
القوقازية التركية العالقات بين تركيا وأرمينيا على األجندة 
السياسية للبلدين، وأحيت آمال التطبيع داخل تركيا وأرمينيا 

على حد سواء، وكذلك في الدوائر السياسية. 
وال غرو أن نسمع عن إعالن واضعي السياسات األتراك 
عالقات  إلقامة  النهائية  المحادثات  إلطالق  واألرمن 
دبلوماسية في تشرين األول )أكتوبر( عام 2009. ويمثل 
هذا اإلعالن التحرك الثالث نحو التطبيع ‒ بعد دبلوماسية 
كرة القدم وخارطة الطريق نيسان )أبريل( عام 2009 ‒ 
الستار  وراء  جرت  التي  للمحادثات  نتيجًة  جاء  والذي 
إلى  الجديد  العمل  إطار  ويستند  سويسرية.  بواسطة 
وتنمية  دبلوماسية،  عالقات  بإقامة  معنيين  بروتوكولين 
العالقات الثنائية. وينبغي التصديق على هذين البروتوكولين 

من ِقبل برلمانّي الدولتين؛ وهو ما يعد مهمة يكتنفها تحٍد، 
وتتطلب عمل مكثف على المستوى المحلي بالبلدين. ومهما 
التركية،  للعالقات  المستقبل  يحملها  التي  المشكالت  كانت 
لدرجة  يصل  البلدين  بين  تقارًبا  مطلًقا  يحدث  لم  أنه  إال 
كال  أن  مع  الماضية،  عشر  الستة  األعوام  في  التطبيع 
نحو  المشترك  سعيهما  عن  يعلنا  أن  يفتئا  لم  الطرفين 
ودي.  إيجابي  نحو  على  البعض  بعضهما  من  التقارب 
العالقات  لتطبيع  الالزمة  السياسية  ويمكن توضيح اإلرادة 
طريق  عن  خطيرة  ودولية  داخلية  تحديات  مواجهة  في 

تحليل دافع كل بلد من البلدين لسلوك هذا المسلك.

التطبيع دوافع 

سياسة  لوضع  مبرراتها  لها  وجيهة  دوافع  تركيا  تمتلك 
خارجية معنية بتطبيع عالقاتها مع أرمينيا. وقد حالف دافع 
مع جيرانها  للحد من مشكالتها  األخيرة  اآلونة  في  تركيا 
النجاح في جميع البلدان، باستثناء أرمينيا. وتشترك تركيا 
وتتبع  األوسط،  الشرق  في  والتنسيق  الوساطة  أنشطة  في 
النزاع  ويعد  بها.  المحيطة  المناطق  في  نشطة  سياسة 
نية  األذربيجا العالقات  وجمود  الجورجي،  الروسي 
نمط  على  روسيا  غرب  في  التنافس  وبروز  األرمينية، 
هذه  حول  قليمية  إ تكتالت  وتشكيل  لباردة،  ا الحرب 
المعارضة المزدوجة بواعث مباشرة على القلق. وقد تؤدي 
هذه األحداث إلى مزيد من النزاعات المسلحة، وقد تشكل 
لم  ذلك،  عن  وفضاًل  وأمنها.  المنطقة  الستقرار  تهديدات 
العريقة  الصراعات  إشكاليات  على  بعد  السيطرة  تُحكم 
دافعًة  قوًة  الظروف  هذه  وتمثل  االنفصالية.  والنزعات 
إلى تصور اضطالع  التركية  الخارجية  السياسة  لواضعي 
الدائرة  والمحلية  الدولية  النزاعات  في  َبنّاء  بدور  تركيا 

القوقاز. بمنطقة 
تتشكل العالقات التركية األرمينية بإطار عمل أوسع نطاًقا 
للسياسة القوقازية لتركيا، والتأثير الملزم للجالية األرمينية. 
وقد عانت العالقات بين أنقرة ويريفان من مشكلة التطبيع 
منذ اعترافها بأرمينيا. وتبدو تركيا أكثر فعاليًة في البحث 

السياسة المتوسطية | تركيا والبلقان

تركيا وأرمينيا: مواجهة تحدي الفرصة التاريخية
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تركيا  اعترفت  البلدين:  بين  القائمة  للمشكالت  حل  عن 
بأرمينيا في وقت مبكر قبل العديد من الدول، ودعتها إلى 
البحر  لدول  االقتصادي  التعاون  منظمة  إلى  االنضمام 
على   ،1993 عام  في  مؤسًسا  باعتبارها عضًوا  األسود 
األسود؛  البحر  على  مطلة  غير  أرمينيا  أن  من  الرغم 
وزودت تركيا أرمينيا بالطاقة عندما واجهت األخيرة نقًصا 
حاًدا في تسعينات القرن العشرين، وفي الوقت ذاته تبرعت 
األولى بـ100000 طن من القمح على الرغم من الصورة 
وتشغيل  األتراك،  من  الكثير  أذهان  في  ألرمينيا  السيئة 
الرحالت الجوية بين يريفان وإسطنبول بالرغم من إغالق 
الحدود األرضية؛ وتتساهل تركيا مع آالف العمال األرمن 
السلطات  استعادت  وقد  أرضها،  على  الشرعيين  غير 
الثقافية والفنية األرمينية  القطع األثرية  العديد من  التركية 

إلى تركيا.

وقد وضعت مباراة كرة القدم والمبادرة 
العالقات بين تركيا  التركية   القوقازية 

للبلدين،  السياسية  وأرمينيا على األجندة 
 وأحيت آمال التطبيع داخل تركيا 

 وأرمينيا على حد سواء، وكذلك في 
السياسية الدوائر 

بآثار  أيًضا  إقليمي متوتر، تشعر أرمينيا  إلى جانب وضع 
والصعوبات  المستقرة،  غير  الداخلية  السياسية  لبيئة  ا
التجارة  وتعتمد  البطالة.  مستوى  وارتفاع  االقتصادية، 
الخارجية األرمينية اعتماًدا كبيًرا على الموانئ الجورجية، 
جراء  من  بالًغا  ضرًرا  المحلي  االقتصاد  أُضير  وقد 
أثناء  الجورجي  بوتي  لميناء  األخيرة  الروسية  التفجيرات 
ملحة  حاجة  أرمينيا  تستشعر  ولذا  )أغسطس(.  آب  أزمة 
االقتصادية  اإلقليمية، وعزلتها  في عالقتها  النظر  إلعادة 
مع  العالقات  لتطبيع  دافعة  قوة  إيجاد  مع  والسياسية، 

تركيا.
تأثيًرا  الروسية  الجورجية  المحتمل أن يكون لألزمة  ومن 
بالفعل. وستؤدي  المتدهور  األرميني  االقتصاد  بالًغا على 
مع  أرمينيا  منها  تعاني  التي  المشكالت  تفاقم  إلى  أيًضا 
تكمن  دولي،  منظور  ومن  المنطقة.  في  األخرى  البلدان 
التركية األرمينية  الضرورة الجيوسياسية لتطبيع العالقات 
وفي  بل  اإليراني،  األرميني  الروسي  المحور  تفكيك  في 
إخراج أرمينيا من هذا المحور تماًما، إن أمكن ذلك. ومما 
التركية األرمينية سيؤدي  العالقات  فيه أن تحسين  ال شك 
عن  ينتج  وقد  أرمينيا.  في  الروسي  النفوذ  من  الحد  إلى 
أذربيجان  تتبناه تركيا إلشراك كل من  الذي  الجديد  النهج 
للمعارضات  إنهاء  اإلقليمية  السالم  جهود  في  وأرمينيا 
المنطقة. وعالوًة  الباردة في  الحرب  المزدوجة على نمط 

على ذلك، تدرك اإلدارة األرمينية الحاجة إلى وضع نهاية 
لألنظمة العدوانية التي تخلق دوائر عنف في المنطقة. 

تعاني أرمينيا من تداعيات عزلة إقليمية 
طويلة، كما تعد بلًدا حبيسا، ويتعين عليها 

االعتماد على الطرق اإليرانية و/أو 
البري لألشخاص والبضائع؛  للنقل  الجورجية 
نظرًا إلغالق حدودها مع تركيا. ويعني هذا 
أن تتكبد التجارة الخارجية تكاليف إضافية 

باهظة

وعلى الرغم من أنه ال توجد عالقات دبلوماسية بين تركيا 
وأرمينيا، إال أنه ثمة دبلوماسية مستمرة خلف الستار بين 
هذه  على  يوافق  من  الدولتين  داخل  ويوجد  الجانبين. 
المحادثات السرية، ومن يعارضها على حد سواء. وأبرزت 
االستجابة التركية لعرض الوساطة اإليراني والملخصة في 
"نحن بالفعل نتحادث مع أرمينيا" هذه الدبلوماسية السرية. 
أنقرة  أطلقت  الروسية،  الجورجية  األزمة  أعقاب  وفي 
مبادرة دبلوماسية متعددة األطراف تحت عنوان، مشروع 
أنها ترغب في  القوقاز، وأعلنت  في  والتعاون  االستقرار 
انضمام أرمينيا إلى المشروع الجديد. ويبين التوجه التركي 
في  أرمينيا  حيال  تركيا  تنتهجه  الذي  االستيعابي  النهج 
اإلطار اإلقليمي. وحتى اآلن، قد استجابت اإلدارة األرمينية 

بإيجابية للعرض، وقد أشارت إلى أنها تعده جهًدا َبنّاًء.
لبرنامج  المجال  تهيئة  سبيل  في  أنقرة  على  ويتعين 
االستقرار والتعاون أن تطبّع عالقاتها مع أرمينيا. وستصبح 
مع  حدودها  غلق  في  االستمرار  مع  للنقد  عرضًة  تركيا 
مبادرة سالم  إلى إطالق  ذاته  الوقت  أرمينيا، وتسعى في 
المسألة،  هذه  حول  الداخلي  باالستقطاب  وعلًما  إقليمية. 
باإلضافة إلى التحفظات األذربيجانية المحتملة، فإن تركيا 
في  الحرب  اندالع  التطبيع. ومع  تجاه  تسلك مسلًكا شائًكا 
سبًبا  التركية  السلطات  المشروع  مبادرة  أعطت  المنطقة، 
يريفان.  مع  وعامة  مباشرة  اتصال  قنوات  لفتح  مشروًعا 
بتأثير  التركي األرميني  التقارب  أن يحظى  المرجح  ومن 
إيجابي على األزمة بين أذربيجان وأرمينيا، وينبغي له أن 
يضع حًدا للعزلة التي تعاني منها أرمينيا. وحتى اآلن، ال 
يوجد خيار أمام يريفان سوى التقارب من روسيا. وأُضير 
على  تركيا  فرضتها  التي  العزلة  من  األرميني  االقتصاد 
أرمينيا؛ حيث ُحرم من المشروعات االقتصادية اإلقليمية، 
الداخلية  السياسية  البيئة  زعزعة  في  اإلسهام  ثم  ومن 
التأثير المحتمل لسياسة العزلة  بأرمينيا. ومع ذلك، قد بلغ 
التركية مداه. وكان أقصى ما يُرجى من وراء هذه السياسة 
تطبيع  أجل  من  أرمينيا  داخل  سياسية  إرادة  شحذ  هو 
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لدى تركيا  إلى ذلك، كان  العالقات مع تركيا. وباإلضافة 
رغبة في الضغط على يريفان إليجاد حل عادل لمشكالتها 
المماطلة  أذربيجان. وبعد سنوات طوال من  اإلقليمية مع 
قد  تركيا،  من  المشاركة  قبل  ما  شروط  على  واإلصرار 
وضعت القيادة األرمينية أخيًرا سياسة لتطبيع العالقات مع 
الدبلوماسية  المحاوالت  تطور  إلى  وبالنظر  جارتها. 
وأرمينيا،  أذربيجان  بين  القائمة  المشكالت  لحل  اإلقليمية 
التركية بنهج  العزلة  الوقت مناسًبا الستبدال سياسة  أصبح 
التركي عبد هللا غول  الرئيس  أكثر شمولية. وكما أوضح 
 Ilham ( علييف  إلهام  الرئيس  األذربيجاني  لنظيره 
السياسات  لواضعي  الجديد  المنظور  يُبنى   ،)Aliyev
أرمينيا  مع  التركية  العالقات  تعمل  أن  أمل  على  التركية 
على إيجاد حل لمشكلة كاراباخ، والقضايا اإلقليمية األخرى 

البارزة.

اعترفت تركيا بأرمينيا في وقت مبكر قبل 
 العديد من الدول، ودعتها إلى االنضمام 

إلى منظمة التعاون االقتصادي لدول البحر 
األسود باعتبارها عضًوا مؤسًسا في عام 
1993، على الرغم من أن أرمينيا غير 
مطلة على البحر األسود؛ وزودت تركيا 

 أرمينيا بالطاقة عندما واجهت األخيرة 
نقًصا حاًدا في تسعينات القرن العشرين

تعد  كما  إقليمية طويلة،  تداعيات عزلة  أرمينيا من  تعاني 
اإليرانية  الطرق  االعتماد على  ويتعين عليها  بلًدا حبيسا، 
نظًرا  والبضائع؛  البري لألشخاص  للنقل  الجورجية  و/أو 
التجارة  تتكبد  أن  هذا  ويعني  تركيا.  مع  إلغالق حدودها 
تقريًبا   80% بأن  باهظة. علًما  تكاليف إضافية  الخارجية 
التي  جورجيا  عبر  تمر  ألرمينيا  المستوردة  البضائع  من 
تعاني من وضع أمني هش؛ مما يمثل شاغاًل كبيًرا ليريفان. 
وكما ُذكر آنًفا، يعد التفجير الروسي لميناء بوتي الجورجي 
تطوًرا هاًما يؤكد على بواعث القلق األرمينية. وال تعاني 
أرمينيا من تكاليف النقل الباهظة فحسب، بل تخشي أيًضا 
من خطر انخفاض التجارة الخارجية القادمة إليها من جراء 
تركيا  تعد  ذلك،  إلى  إضافًة  القوقاز.  منطقة  في  الوضع 
االستهالكية  ئع  للبضا طبيعي  تجاري  شريك  أفضل 
والصناعية في المنطقة. وفي الوقت الحالي، تصل البضائع 
بتكلفة إضافية.  بالطبع  أرمينيا عبر جورجيا،  إلى  التركية 
وزيادًة على ذلك، تحظى تركيا باقتصاد ناشئ؛ مما قد يوفر 
فرص عمل للمواطنين األرمن. لذا من الناحية االقتصادية، 
من السهل إدراك مدى النفع الذي ستجنيه أرمينيا من فتح 

الحدود.

النظر  وجهة  من  للتطبيع  ملحة  أخرى  ضرورة  ثمة 
األرمينية، تتمثل في غياب أرمينيا الحالي من المشروعات 
اإلقليمية إلمداد الطاقة؛ وهو ما يعد نتيجة مباشرة لعزلتها. 
توجد كمية كبيرة من النفط والغاز في منطقة بحر قزوين، 
خطوط  بفضل  الثروة  هذه  من  وجورجيا  تركيا  وتستفيد 
ويعتبر خط  اإلقليمية.  أراضيهما  عبر  تمر  التي  األنابيب 
نتج عنه  باكو ‒ تبليسي ‒ جيهان مشروًعا ضخًما؛  أنابيب 
أذربيجان وجورجيا  هائل على  بنفع  يعود  إقليمي  برنامج 
وتركيا. وفي حين أن المرور عبر األراضي األرمينية هو 
أكثر الطرق مالءمة، إال أنه لم يُوَضع في االعتبار مطلًقا 
كأحد الخيارات المطروحة؛ بسبب المشكالت المستمرة بين 
الروسية  نتج عن األزمة  يريفان وأذربيجان وتركيا. وقد 
الطاقة،  من  األمن  لتحسين  جديدة  مشروعات  الجورجية 
تكن  لم  أوروبا؛  إلى  اإلمداد  وطرق  مصادرها،  وتنويع 
أرمينيا شريًكا في أيٍّ منها. وكان الثمن الذي دفعته أرمينيا 
باهًظا بسبب عزلتها. ومن شأن تطبيع العالقات مع تركيا 
انتقال  مشروعات  في  أرمينيا  لمشاركة  الطريق  يمهد  أن 

المستقبل. الطاقة في 

التطبيع مقاومة 

ال تفتأ أرمينيا من إطالق إدعاءات التعرض إلبادة جماعية 
في كل محفل دولي تحضره، وتهدف إلى إلقاء الالئمة على 
الدولية. وأشار  الدوائر  اإلبادة في  ارتكاب هذه  تركيا في 
باعتبارها  لتركيا  الشرقية  األقاليم  إلى  األرميني  البرلمان 
"أرمينيا الغربية" في إعالن االستقالل الخاص بها بتاريخ 
23 آب )أغسطس( عام 1990، وهو ما يعد إعالًنا يدعو 
تعرض  بإدعاءات  االعتراف  إلى  أيًضا  الدولي  المجتمع 
يريفان  إدارة  تعترف  ال  كما  جماعية.  إلبادة  أرمينيا 
التي   )Kars( وكارس   )Gumru( غيومري  باتفاقيات 
 1920 عامي  في  وأرمينيا  تركيا  بين  الحدود  رسّمت 

و1921 على التوالي. 
ومن العوامل الرئيسية التي تحول دون تطبيع العالقات بين 
تحتل  أذربيجان.  مع  التركية  العالقات  وأرمينيا  تركيا 
وتتجاهل  األذربيجانية،  اإلقليمية  األراضي  ُخمس  أرمينيا 
المناهضة  المتحدة  لألمم  التابع  األمن  مجلس  قرارات 
لالحتالل. وتحظى أنقرة بعالقات وطيدة مع باكو، وتستفيد 
من اتفاقيات التعاون في مجال الطاقة؛ لذا تتابع أذربيجان 
وتعد  كثب.  عن  وتركيا  أرمينيا  بين  العالقات  تطورات 
أهم  وستظل  المنطقة،  في  لتركيا  حيوًيا  شريًكا  أذربيجان 
ناحيتها،  اعتبار. ومن  تركيا في محل  التي تضعها  البالد 
تهديدات خطيرة  تركيا وأذربيجان  األرمينية  الدولة  تعتبر 
ألمنها الوطني وسالمتها اإلقليمية. ومن ثم، تنتهج اإلدارة 
األرمينية سياسة متوازنة عن طريق الحفاظ على عالقات 
لتأمين  جنوًدا  روسيا  توفر  وإيران.  روسيا  مع  وطيدة 
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البالد.  في  قواعد عسكرية  لها  أن  كما  األرمينية،  الحدود 
أذربيجاني  عدوان  ضد  استراتيجًيا  ومدافًعا  شريًكا  وتعد 
قد  التي  األرمينية  اإلدارة  نظر  وجهة  من  محتمل  تركي 
بعد  ما  فترة  في  الخارجية  لسياستها  ظلت عقيدة جوهرية 

االستقالل. 
الداخلية  السياسة  خلفية  في  يكمن  االحتواء  من  خوٌف  َثمَّ 
الخوف  لهذا  المباشر  التأثير  ويأتي  ألرمينيا.  والخارجية 
غير  خارجية  وسياسة  منغلقة،  داخلية  سياسة  في  متمثاًل 
تعاني من مشكالت مع جميع جيرانها  فأرمينيا  مزعزعة. 
خطوط  مسار  من  أرمينيا  اُستبعدت  وقد  إيران.  باستثناء 
مبالغ  تدر  أنها  مع  الجيدة،  النقل  وشبكات  الطاقة  إمداد 
دولة  باعتبارها  أذربيجان  األجنبي على  الدخل  كبيرة من 
غنية بمصادر الطاقة، وكذلك على جورجيا وتركيا لمرور 
العالمية.  األسواق  إلى  أراضيهما  عبر  األنابيب  خطوط 
من  جورجيا  مع  أرمينيا  تعانيها  التي  الصعوبات  وتنشأ 
مع  خالفاتها  وتنتج  بروسيا،  الوطيدة  األخيرة  عالقات 
أذربيجان من االحتالل وقضية كاراباخ، كما أن عالقاتها 
مع تركيا غير مستقرة بسبب المطالب اإلقليمية وإدعاءات 

الجماعية.  اإلبادة 

ال تفتأ أرمينيا من إطالق إدعاءات التعرض 
إلبادة جماعية في كل محفل دولي تحضره، 

وتهدف إلى إلقاء الالئمة على تركيا في 
ارتكاب هذه اإلبادة في الدوائر الدولية. 

 وأشار البرلمان األرميني إلى األقاليم 
الغربية"  "أرمينيا  باعتبارها  لتركيا   الشرقية 
 في إعالن االستقالل الخاص بها بتاريخ 

23 آب )أغسطس( عام 1990

يوجد تكتل سياسي قوي في أرمينيا مؤيد للتطبيع، في حين 
أي  يعارض   )Tashnak Party( الطاشناق أن حزب 
تقارب. ويتمتع األخير بعالقات اقتصادية وسياسية وطيدة 
مع الجاليات األرمينية، ويمثل فصياًل مناهًضا لتركيا داخل 
الرئيسيان؛  المعارضة  حزبا  انتقد  تركيا،  وفي  أرمينيا. 
وهما حزب الشعب الجمهوري وحزب العمل القومي زيارة 
‒ باإلضافة  بدعم  التي حظيت  أرمينيا  إلى  الرئيس غول 
إلى البروتوكوالت ‒ من ِقبل رئيس الوزراء التركي طيب 
إحدى  اعتبرها  التي   )Tayyip Erdogan( أردوغان 
وامتنعت  العالقات.  تطبيع  سبيل  في  الَبنّاءة  الخطوات 
التركية  العالقات  على  التعليق  من  األذربيجانية  الحكومة 
األرمينية، على الرغم من أن بعض األصوات الخافتة تعبر 
عن أملها في أن تكون تحسن العالقات التركية مع أرمينيا 
الوقت  وفي  المحتلة.  األذربيجانية  المناطق  لتحرير  بدايًة 

ذاته، يُواَجه أيُّ تقدم في العالقات التركية األرمينية بانتقاد 
الذع في أوساط المعارضة األذربيجانية. 

متهمين  تُصدق،  ال  مؤامرة  نظريات  الطاشناق  يحيك 
بالغ  ضرر  وإلحاق  كاراباخ،  ناغورني  ببيع  سركيسيان 
وهم  الجماعية.  اإلبادة  دعاوى  في  الجاليات  بمكاسب 
يزعمون أن العملية ستحمي مصالح أذربيجان، وال تحقق 
الرضا لألرمن. وبالرغم من أن المعارضة األكثر اعتداًل 
أنها  إال  إيجابية،  بنتائج  تأتي  قد  البروتوكوالت  إن  تقول 
تحذر أيًضا من أن تركيا قد تستغل الوضع لصالحها. وطبًقا 
الحدود،  وُفتحت  العالقات  أُقيمت  لو  حتى  الرؤية،  لهذه 
فسيصبح اقتصاد أرمينيا معتمًدا على تركيا، وسيزيد النفوذ 

لتركيا على األراضي األرمينية. السياسي 

التركية األمريكية التطبيع والعالقات 

لجنة  بأن  األتراك  علم  عندما  لآلمال  مخيبة  لحظة  كانت 
صوتت  قد  األمريكي  النواب  بمجلس  الخارجية  الشؤون 
التي  المذبحة  يصف  قرار  اعتماد  لصالح  ضئيل  بفارق 
تعرض لها أكثر من مليون أرميني من ِقبل اإلمبراطورية 
إبادة  أنها  على  األولى  العالمية  الحرب  أثناء  العثمانية 
جماعية. ومن جانبها، استدعت تركيا سفيرها إلى واشنطن 
بعد  للتشاور   )Namik Tan( تان  نامق  حديًثا،  المعين 
في  أرمينية"  "مسألة  هناك  أن  بسر  وليس  التصويت. 
العالقات التركية األمريكية، نجم عنها تذبذٌب موسمي في 
العام  من  الوقت  هذا  في  طويلة  لمدة  الثنائية  العالقات 

تقريًبا.
في  المعتادة  السياسية  اللعبة  العام، جرت  هذا  ذلك،  ومع 
سياق مختلف. فمن المثير للدهشة ‒ كما يبدو ‒ أن الحكم 
في قضية اإلبادة الجماعية قد أضر أيًضا بتطبيع العالقات 
بين تركيا وأرمينيا. وفي تشرين األول )أكتوبر( بسويسرا، 
ِقبل وزيري خارجية  التوقيع على بروتوكولين من  جرى 
البلدين،  بين  العالقات  لتطبيع  عمل  إطار  لوضع  البلدين 

المشتركة. الحدود  وفتح 
الخارجية  وزير  أكد  الجماعية،  اإلبادة  حكم  صدور  بعد 
التركي أحمد داوود أوغلو )Ahmet Davutoglu( مرة 
الجهود  مواصلة  على  مصممة  تركيا  أن  على  أخرى 
المبذولة لتطبيع العالقات مع أرمينيا. وثمة دالئل قوية أن 
عملية  سيواصلون  التركية  الخارجية  السياسة  واضعي 

التطبيع مع توخي أقصى درجة من الحذر والحساسية.
الجماعية  قانون اإلبادة  ذاته، سيضر مشروع  الوقت  وفي 
ومحاوالت  األرمينية،  التركية  العالقات  تطبيع  بعملية 
مصلحة  من  وإنه  كاراباخ.  مشكلة  لحل  المكثفة  السالم 
الواليات المتحدة وتركيا وأرمينيا البحث عن سياسات َبنّاءة 
لمواصلة عملية التطبيع. فثمة فرصة تاريخية إلحراز تقدم 
حقيقي في العالقات التركية األرمينية؛ مما قد يرفع مستوى 
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المجتمع  أن  إلى  القوقاز. وتجدر اإلشارة  بمنطقة  المعيشة 
أوباما  إدارة  قد مارسوا ضغًطا على  األتراك  والسياسيين 

إلعادة النظر في تفويت هذه الفرصة التاريخية.

السياسية التوصيات 

السالم  الجورجية مدى أهمية  الروسية  قد أظهرت األزمة 
الوضع  تغيير  ينبغي  وهكذا  اإلقليمية.  للبلدان  واالستقرار 
اإلقليمي  النظام  يستند  أن  ينبغي  كما  اإلقليمي،  الراهن 
المستجد إلى خطاب وممارسة جديدين للترابط االقتصادي 
اإلقليميين.  واالزدهار  واالستقرار  السياسي  والتعاون 
خطوة  بمثابة  وأرمينيا  تركيا  بين  لتقارب  ا وسيكون 
تساعد  وقد  الجديد.  اإلقليمي  النظام  هذا  نحو  ضرورية 
تركيا  بين  العالقات  بتطبيع  التعجيل  على  التالية  النقاط 

وأرمينيا. 

نحو  على  وأرمينيا  األرمينية  الجالية  معاملة  ينبغي   .1
للمناورة مع أرمينيا، في  مختلف. فهناك مجال أوسع 
اإلبادة  إدعاءات  الجالية منصٌب على  أن تركيز  حين 
عن  األرمينية  المصالح  أيًضا  تختلف  كما  الجماعية. 
تطبيع  أرمينيا  على  يتعين  حيث  الجالية؛  أولويات 
االزدهار  تحقيق  أجل  من  تركيا  مع  لعالقات  ا
االقتصادي. ويلزم اتباع دبلوماسية دقيقة للحد من نفوذ 
الحكمة  قبيل  لمن  وإنه  الثنائية.  العالقات  في  الجالية 
تأجيل إصدار قرار بشأن قضية اإلبادة الجماعية بقصد 
التي  الملحة  األخرى  المشكالت  لحل  الفرصة  إتاحة 
لتنحية  تقارب. وثمة حاجة مطلقة  تحقيق  تحول دون 
خصوًصا  الوقت،  لبعض  جانًبا  والعواطف  التاريخ 
فيما  التعاون  إلى  البلدين  الواقعية  السياسة  تدفع  حينما 

اإلقليميين. السالم واألمن  لتحقيق  بينهما 

ومن العوامل الرئيسية التي تحول دون 
العالقات  العالقات بين تركيا وأرمينيا  تطبيع 
التركية مع أذربيجان. تحتل أرمينيا ُخمس 
األذربيجانية، وتتجاهل  اإلقليمية  األراضي 
قرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 

لالحتالل المناهضة 

على  بعيد  حد  إلى  أرمينيا  تجاه  تركيا  سياسة  تقوم   .2
مواجهة إدعاءات اإلبادة الجماعية، وعزل يريفان في 
الدفاعي  الخط  هذا  استبدال  ينبغي  اإلقليمي.  المحيط 
من  تركيا  تتوقعه  ما  تردد  بال  يحدد  استباقي  بآخر 
أرمينيا  اعتراف  يأتي  وقد  التطبيع.  أجل  من  أرمينيا 

الذي  األول  المطلب  في  لتركيا  اإلقليمية  بالسالمة 
الحدود. لفتح  الطريق  سيمهد 

بالتقارب  مهتمتان  رئيسيتان  دولتان  وإيران  روسيا   .3
المباشر  غير  دعمهما  يعمل  وقد  األرميني.  التركي 
على تسريع عملية التطبيع. وقد تمنع قدرة تركيا على 
طهران  في  المثارة  القلق  بواعث  شمولي  نهج  اتباع 
وموسكو فيما يتعلق بعملية التطبيع. ويجب على تركيا 
قاعدة  إلرساء  واحد  جانب  في  تجتمعا  أن  وأرمينيا 
بناًء  القوقاز.  منطقة  في  واالستقرار  للسالم  أساسية 
عن  البحث  التركية  السياسات  لواضعي  ينبغي  عليه، 
التقارب  أن  إيران وروسيا  األبعاد إلقناع  نهج متعدد 
لن يهدد المصالح اإليرانية والروسية، بل سيسمح لهما 

السالم واالستقرار اإلقليميين. بجني ثمار 
سيعمل تطبيع العالقات مع أرمينيا على تعزيز الوضع   .4
يفتح  أن  ويمكن  القوقاز،  منطقة  في  لتركيا  اإلقليمي 
في  جديدة  بمهام  لالضطالع  تركيا  أمام  الطريق 
الوساطة والتنسيق في العديد من النزاعات والمشكالت 
القوقازية. وقد أخفقت مبادرة مينسك ومحاوالت األمم 
المتحدة في الجهود المبذولة لحل قضية كاراباخ؛ مما 
بل  الدبلوماسية،  البرامج  هذه  لتنشيط  حاجًة  أظهر 
إطار  داخل  من  مبادرات  وضع  ذلك،  من  واألهم 
انطالقة  لتركيا  القوقازية  المبادرة  المنطقة. وقد تكون 

المبادرات.  لهذه 
ينبغي لتركيا تعزيز نهجها االستيعابي نحو أرمينيا في   .5
المحيط اإلقليمي. ومن شأن هذا التغير في االتجاه أن 
المسبقة  شروطها  عن  التخلي  على  أرمينيا  يحمل 
لتصفية  التركية  السياسة  دعم  مع  العالقات  لتطبيع 

مشكالتها مع جيرانها.
ستحظى تحركات تركيا نحو التطبيع بدعٍم من االتحاد   .6
األوروبي والواليات المتحدة والمجتمع الدولي. وينبغي 
احترام  على  أرمينيا  تشجيع  في  الدعم  هذا  استخدام 
األمريكية  اإلدارتين  على  ويتعين  التركية.  الحدود 
واألوروبية إعادة تقييم سياسات الجالية التي لها تأثير 
متمثل في فك ارتباط أرمينيا بواقعها الجيوسياسي في 
منطقتها عبر استخدام المصادر األمريكية و األوروبية. 
وال تعزز سياسة العزلة هذه إال من النفوذ الروسي في 
اإلدارتان  تتمنى  ال  قد  الذي  الوضع  وهو  المنطقة، 
األزمة  أعقاب  في  رؤيته  واألوروبية  األمريكية 

الجورجية.
بدوافع  اهتماًما  تولي  أنها  التأكد من  أنقرة  يجب على   .7
أرمينيا.  مع  عالقاتها  تنمية  أثناء  األذربيجانية  القلق 
أرمينيا  في  نفوذ  أي  من  لالستفادة  الوحيد  والسبيل 
من  ليس  فإنه  للحوار.  قناة  فتح  استمرار  في  يتمثل 
العدل حث تركيا على وصد أبوابها دون أرمينيا، في 
بتحركات  يقومون  األذربيجانيين  الزعماء  أن  حين 
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لواضعي  وينبغي  األرمينية.  الحكومة  مع  دبلوماسية 
أرمينيا  حاجة  على  التأكيد  متابعة  التركية  السياسات 
األذربيجانية  لألراضي  الحتاللها  نهاية  وضع  إلى 

اإلقليميين. للسالم واالستقرار  توخًيا 
ثمة حاجة ملحة إلطالق مبادرة إقليمية من أجل حوار   .8
الحكومات  بين  تبوء اإلجراءات  فقد  المدني.  المجتمع 
السالم والحوار على  لتحقيق  بدون دعم قوي  بالفشل 
المجتمع  حوار  تشجيع  ينبغي  لذا  مجتمعي.  مستوى 
تكفي زيارة  وقد  وأرمينيا ودعمه.  تركيا  بين  المدني 
اإلبادة  قضية  أن  لرؤية  سياحية  جولة  في  يريفان 
الجماعية ليست محورية في حياة األرمن. ويمكن رأب 
المجتمع  أنشطة  طريق  من  الجارتين  بين  الصدع 

المدني.

الخاتمة

بها  التركية ‒ التي جادت  الخارجية  السياسة  تعتمد رؤية 
على  أوغلو ‒  داوود  أحمد  الخارجية  وزير  قريحة 
استراتيجية المكسب المتبادل في السياسة اإلقليمية، استناًدا 
الثقافات  المتعدد  والتعايش  للجميع  األمن  مبادئ  إلى 
والترابط االقتصادي والحوار السياسي رفيع المستوى. وقد 
أيًضا  األرمينية  التركية  العالقات  تطبيع  عملية  دعمت 
الجهود المبذولة لحل قضية ناغورني كاراباخ عن طريق 
سبيل  على  الروسية  الوساطة  ومحاوالت  مينسك  عملية 
بمكان  األهمية  من  هذه،  السالم  مبادرات  المثال. وألجل 
في  تقدم  أي  وسيؤثر  التطبيع.  عملية  فاعلية  على  الحفاظ 
العالقات األذربيجانية األرمينية تأثيًرا إيجابًيا على العالقات 

يتمثل  لذلك  والبديل  والعكس صحيح.  األرمينية،  التركية 
في الحفاظ على الوضع الراهن في منقطة القوقاز، هو ما 

ال يضمن االستدامة لألمن اإلقليمي والدولي.

تعزيز نهجها االستيعابي نحو  لتركيا  ينبغي 
أرمينيا في المحيط اإلقليمي. ومن شأن هذا 

التغير في االتجاه أن يحمل أرمينيا على 
لتطبيع  المسبقة  التخلي عن شروطها 

التركية لتصفية  العالقات مع دعم السياسة 
مشكالتها مع جيرانها

يتمخض عنها  التي  العوامل  العديد من  يشوبها  في منطقة 
واإلرهاب  المتزايد  النووي  كالنشاط  االستقرار،  زعزعة 
العرقية  والتوترات  العنيفة  اإلقليمية  والخصومات  الدولي 
وتهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية، تسعى السياسة 
التركية تجاه منطقة القوقاز إلى اإلسهام في تحقيق السالم 
واالستقرار. وقد أظهرت األزمة الروسية الجورجية لبلدان 
المنطقة مدى أهمية النظام والعالقات السلمية. وهكذا ينبغي 
تغيير الوضع الراهن اإلقليمي، كما ينبغي أن يتمتع النظام 
الترابط  على  قائمة  مستحدثة  حجة  بقوة  الجديد  اإلقليمي 
واالزدهار  واالستقرار  السياسي  والتعاون  االقتصادي 
اإلقليميين. ويعد التقارب بين تركيا وأرمينيا بمثابة خطوة 
ضرورية نحو تحقيق هذا النظام اإلقليمي الجديد. وال يوجد 
برنامج يحقق هذا الهدف أفضل من البرنامج الحالي الذي 
متفق  زمنية  مدة  إطار  في  المشتركة  الحدود  فتح  سيشهد 

البروتوكول. تنفيذ  الجانبين بعد  عليها من 
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السياسات المتوسطية | تركيا والبلقان

كرواتيا: التطور السياسي والعالقات مع االتحاد 
)EU( األوروبي

)Visnja Samardzija( دكتورة فيسنيا سمردتسيا
رئيس قسم التكامل األوروبي

معهد العالقات الدولية، )IMO(، زغرب

بصرف النظر عن التفاوض حول انضمامها لعضوية االتحاد 
جنوب شرق  في  حًظا  األوفر  المرشح  وكونها  األوروبية 
أوروبا، قد حصلت كرواتيا على عضوية كاملة في االتحاد 
من أجل المتوسط )UfM( منذ عام 2008. وبفضل موقعها 
الجغرافي، تحظى بإمكانات تتيح لها االضطالع بدور "همزة 
الوصل" بين أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية وجنوب شرق 
بالمكونات  كرواتيا  رحبت  المتوسطية.  والمنطقة  أوروبا، 
المختلفة لعملية برشلونة المعدلة، وخصوًصا االنفتاح على 
جميع البلدان المتوسطية الساحلية، بما في ذلك المطلة على 
السياسية،  العالقات  أواصر  وتقوية  األدرياتيكي،  البحر 
وتعزيز "امتالك" زمام المبادرة، والتعاون على قدم المساواة، 
وزيادة وضوح العالقات عن طريق المشروعات اإلقليمية 
ودون اإلقليمية الكبرى. من المأمول أن يسهم توحيد الجهود 
والموارد في حل اإلشكاليات والتحديات الشائعة في المنطقة 
المتوسطية. في آذار )مارس( عام 2009، أفصح البرلمان 
البرلمانية  الجمعية  إلى  االنضمام  في  نيته  عن  الكرواتي 
األورومتوسطية )EMPA(. وتستفيد كرواتيا استفادة فعلية 
األوروبي  االتحاد  من  المقدمة  المالية  االعتمادات  من 
المنطقة  في  المدنية  والحماية  والبيئة  للنقل  المخصصة 
المتوسطية. وتعد الشبكة الكرواتية للتعاون األورومتوسطي، 
المدني،  المجتمع  لتنمية  الوطنية  المؤسسة  ِقبل  الُمنسقة من 
 Anna( أسرع الشبكات الوطنية نمًوا في مؤسسة آنا ليند
Lindh(. وشارك المجتمع األكاديمي الكرواتي في وضع 

االستراتيجية المشتركة "المنطقة المتوسطية عام 2020".
2009 عاًما حاسًما في  المفترض أن يكون عام  كان من 
إتمام المفاوضات الكرواتية حول عضوية االتحاد األوروبي. 
التي  الداخلية  السياسية  بالتحوالت  أنه كان عاًما حافاًل  إال 
اتسمت بالتغيرات غير المتوقعة في الحكومة، وتأثير الكساد 
مع  المفاوضات  واستمرار  الفساد،  ومكافحة  االقتصادي، 

االتحاد األوروبي، واالنتخابات الرئاسية.

أوربا الممارسات الحكومية 

في كرواتيا، طغت التغييرات الحكومية على عام 2009. 
السابق  الزعيم  سانادر،  إيفو  كرواتيا،  وزراء  رئيس  تقدم 
لالتحاد الديمقراطي الكرواتي )HDZ(، باستقالته على نحو 
غير متوقع في األول من تموز )يوليو( في وسط مدة واليته 
أُعيد  ثم   ،2003 عام  في  مرة  انتُخب ألول  الثانية. حيث 
2007. وجاءت  )نوفمبر( عام  الثاني  انتخابه في تشرين 
استقالة سانادر مفاجئة تماًما لبالده والمراقبين الدوليين؛ حيث 
ترك التساؤالت مفتوحة حول أسباب قراره هذا. فقد كان له 
إنجازات مرموقة في االتحاد األوروبي حيث حظي بسمعة 
السياسي،  عمله  من  األخيرة  األشهر  في  ولكن  طيبة، 
بالعديد من  مرتبًطا  اسمه  أصبح  استقالته،  بعد  وخصوًصا 
فضائح الفساد في البالد. وجاءت استقالته في توقيت سيء 
للغاية؛ فالوضع االقتصادي في البالد سلبي مع بروز آثار 
انتشارية ناجمة عن األزمة العالمية، كما توقفت المفاوضات 
مع االتحاد األوروبي. وبعد أن كان أحد الرابحين السياسيين 
)بدأت حكومته مفاوضات االنضمام إلى االتحاد األوروبي 
عام  أوائل  في  الناتو  إلى  البالد  وقادت   ،2005 عام  في 
عشية  بين  السياسيين  الخاسرين  من  أصبح   ،)2009

وضحاها. 
 Jadranka( خلفت يادرانكا كوسور ،)وفي 6 تموز )يوليو
رئيس  منصب  في   )Sanader ( سانادر   )Kosor
حزب  إلى  ومنتمية  السابقة،  نائبته  كانت  وقد  الوزراء؛ 
أثبتت رئيسة  ما  الكرواتي. وسرعان  الديمقراطي  االتحاد 
قائدة قوية، ماضية في عزمها على  أنها  الجديدة  الوزراء 
الحفاظ على االلتزام باالنضمام إلى االتحاد األوروبي، كما 
الفساد  مكافحة  لمسائل  تعرضها  عند  كبيرة  فعالية  أثبتت 
والكساد االقتصادي والعالقات مع سلوفينيا، والمفاوضات 
المتواصلة مع االتحاد األوروبي. وقد أرست كوسور سلسلة 
الشركات  في  التحقيقات  في  وشرعت  اإلصالحات،  من 
المملوكة للدولة. وفيما يبدو، ال تنطوي استقالة سانادر على 
نية محددة لالنسحاب من العمل السياسي. بل بالعكس، أدت 
عودته في أوائل عام 2010 التي اُعتبرت محاولًة للتدخل 
في الحكومة والسيطرة على أنشطة الحزب إلى إقصائه من 
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منذ  الشرفي  الرئيس  منصب  يشغل  كان  حيث  الحزب، 
استقالته في تموز )يوليو(.

قد أطلقت رئيسة الوزراء الجديدة كوسور القوة الدافعة ألوربا 
ودعم  قوية،  سياسية  إرادة  مبدية  الحكومية،  الممارسات 
التحقيقات في  الفساد والجريمة المنظمة. فقد بدأت  مكافحة 
كبار  من  العديد  وُوِضع  العالية،  المستويات  على  الفساد 
المديرين والمسؤولين رهن االعتقال. وقد قدم نائب رئيس 
الوزراء المسؤول عن السياسة االقتصادية استقالته، وُرفعت 
الحصانة عن سياسيين سابقين معينين. وإلى اآلن، قد زاد 
العدد اإلجمالي لقضايا الفساد قيد التحقيق، كما جرى تحسين 
من  العديد  ذلك  على  األمثلة  ومن  التشريعي.  العمل  إطار 
وجه  على  للدولة  المملوكة  بالشركات  المتعلقة  القضايا 
 ،)Podravka( الخصوص، بما في ذلك شركة بودرافكا
 Croat ian( تية  لكروا ا لسريعة  ا لطرق  ا وهيئة 
الوطنية(،  النفط  )شركة   INA Motorways(، وشركة 
وغيرها من الشركات األخرى. ومع ذلك، يبقى الكثير الذي 
ينبغي عمله لتعزيز ثقافة المحاسبة السياسية للفساد على جميع 

المستويات. 
وجدير بالذكر ‒ على سبيل المثال ‒ أنه وفًقا لتقرير الفساد 
العالمي لعام 2009 المنشور من ِقبل منظمة الشفافية الدولية، 
احتلت كرواتيا المركز 62 من بين 180 بلًدا بنتيجة 4.1. 
وتبين النتائج التي تقع بين 0 )فساد عريض( و10 )ال يوجد 
إلى  المؤشر، وتشير  في  آخر  ببلد  بلد  مقارنة  كيفية  فساد( 
المستوى المقّدر في فساد القطاع العام في بلد من البلدان. في 
 2008 عام  في  أقل  نتيجة  كرواتيا  حققت   ،2009 عام 
(4.4(؛ وهذا يعني ثمة حاجة لتنفيذ أكثر فاعلية لإلصالحات 
المصدر  العامة  المشتريات  تبقى  العامة )حيث  في اإلدارة 

الرئيسي للفساد الفعلي والمحتمل( والسلطة القضائية. 
في الخريف الماضي، كانت كرواتيا ساحًة لحمالت رئاسية 
حامية الوطيس. وكان الفوز في االنتخابات الكرواتية الرئاسية 
ومؤلف  االجتماعي،  الديمقراطي  القانون،  ألستاذ  حليًفا 
إيفو  ألوروبا،  والمناصر  المثقف  الكالسيكية،  الموسيقى 
يوسيبوفيتش في 10 كانون الثاني )يناير( عام 2010. وركز 
"العدالة  شعار  تحت  حملته  انطلقت  الذي  يوسيبوفيتش 
لكرواتيا" على مكافحة الفساد، وفاز بدعم ما يربو عن 60% 
من المصوتين. ومن المتوقع أن يقيم الرئيس المنتخب حديًثا 
أجل  من  الوزراء  رئيس  مع  فعااًل  تحالًفا  يوسيبوفيتش 
الكتلة الحرجة بين  اإلصالح؛ وهذا مما يعمل على تحقيق 
على  مصالحهما  بين  للتالقي  والالزمة  األقوى،  الحزبين 
السلطات  بمعظم  يتمتع  الوزراء  رئيس  أن  ومع  اختالفها. 
التنفيذية، وخصوًصا فيما يتعلق بالقضايا االقتصادية، يتزعم 
الحكومة في وضع  المسلحة، ويشترك مع  القوات  الرئيس 
السياسة الخارجية. وفضاًل عن ذلك، يعد مسؤواًل عن اإلدارة 
العامة للنظام الحكومي للدولة عن طريق التنسيق واإلشراف 

على عمل السلطات الموجودة بالدولة. 

نحو تعافي اقتصادي بطيء

في بادئ األمر، لم تتأثر البالد تأثًرا شديًدا باألزمة؛ بفضل 
إلى  التي هدفت  الكرواتي  الوطني  للبنك  الحكيمة  السياسة 
)مارس(،  آذار  في  الخارجي.  والدين  القروض  تحجيم 
اختارت مجلة  The Banker المحافظ زليكو روهاتنسكي 
بنك  محافظ  أفضل  باعتباره   )Željko Rohatinski)
مركزي في أوروبا، وأفضل محافظ بنك مركزي في العالم 
على حد سواء في عام 2008. وساعدت اإلجراءات التي 
الموجة األولى  الوطني االقتصاد في تخطي  البنك  اتخذها 
لألزمة بسهولة أكثر. ومع ذلك، في الشهور التسعة األولى 
بنسبة  اإلجمالي  المحلي  الناتج  انخفض   ،2009 عام  من 
حينما شهد  الماضي  بالعام  مقارنًة  تقريًبا   7% إلى  تصل 
تبلغ %5.5. وجاء هذا  بنسبة سنوية  الكرواتي  االقتصاد 
في أعقاب سبع سنوات من النمو المستمر. ويمكن أن يُعزى 
عن  الناجمة  االنتشارية  اآلثار  إلى  جزئًيا  االنخفاض  هذا 
نتيجة  جاء  ذاته،  الوقت  في  ولكن  االقتصادية،  األزمة 
عبر  البالد  في  المتراكمة  االقتصادي  الضعف  لمواطن 
السنوات الماضية. حيث كان االستهالك واالستثمار العامان 
منخفضين، على النقيض من اإلنفاق العام الذي ظل مرتفًعا؛ 
فقد بلغت نسبته %48 من الناتج المحلي اإلجمالي. كما أن 
البالد مثقلة بالديون حيث يبلغ الدين الخارجي ما يزيد عن 
%80 من الناتج المحلي اإلجمالي. إال أنه بالرغم من هذه 
كما هو  الكلي  االقتصاد  استقرار  بقي  السلبية،  االتجاهات 
بأنه  الكرواتيون  السياسيون  المحللون  اهتزاز. ويتنبأ  دون 
ولكن  العام،  نهاية  بحلول  التعافي  في  االقتصاد  يبدأ  قد 

ببطء. 

البالد مثقلة بالديون حيث يبلغ الدين الخارجي 
ما يزيد عن %80 من الناتج المحلي 

اإلجمالي. إال أنه بالرغم من هذه االتجاهات 
السلبية، بقي استقرار االقتصاد الكلي كما هو 

دون تأثر. ويتنبأ المحللون السياسيون 
الكرواتيون بأنه قد يبدأ االقتصاد في التعافي 

بحلول نهاية العام، ولكن ببطء

البنك الوطني من أن الكساد لن يزول، إذا ما ُعدَّ  قد حذر 
النمو  المدى في  "توقًفا مؤقًتا" لالتجاهات اإليجابية طويلة 
والتنمية االقتصادية. وفي المقابل، يجب وضع هذا التحذير 
في االعتبار على أنه تنبيه إلى العواقب الناجمة من إهمال 
بطريقة  المشكالت  ويُعتبر حل  االقتصادي.  النمو  استدامة 
فعالة ومدروسة، وتسريع وتيرة اإلصالحات حاًل أفضل من 
 Rohatinski,( الدولي  النقد  صندوق  على  االعتماد 

 .)2009
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وتمثلت االستجابة األولى للحكومة لألزمة االقتصادية، والتي 
لم تلَق أي استحسان شعبي، في خفض األجور في القطاع 
الميزانية، لم تبلغ من  العام. وتبع هذا ثالثة تعديالت على 
زيادة  بمكان  األهمية  من  الفجوة. وسيكون  يسد  ما  التأثير 
بها،  الخاصة  العائدات  الميزانية، ورفع  في  االستقطاعات 
وتبقى  القادمة.  المرحة  في  سليمة  مالية  سياسية  ووضع 
التحديات الرئيسية متمثلة في إدخال إصالحات هيكلية أكثر 
تعمًقا وأسرع تنفيًذا، من شأنها الحد من تدخالت الدولة في 
االقتصاد، وتحفيز التوظيف، وإزالة الحواجز اإلدارية التي 

يعاني منها االقتصاد. 
يبدو أن المشكالت انتقلت من "النمو المفرط في التسارع" 
إلى "االقتراض بكثافة". وينصب تركيز واضعي السياسات 
الرئيسيين على كيفية الحد من اآلثار االنتشارية الناجمة عن 
األزمة االقتصادية على البالد، وتقليل أوجه العجز والخلل 
في الميزانية. غير أنه قد نبه المجلس الوطني للتنافسية إلى 
اإلصالحات  تنفيذ  في  والسرعة  الحسم  عن  غنى  ال  أنه 
الهيكلية، وزيادة تحرير السوق، وتهيئة بيئة مواتية لألعمال 

قد  الصدد،  التنافسية االقتصادية. وفي هذا  من أجل زيادة 
أُصيبت التنافسية العالمية لكرواتيا بالركود، بل باالنخفاض 
لعامي  العالمية  التنافسية  تقرير  ففي   .2006 عام  منذ 
2008‒2009 الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي، 
جاءت كرواتيا في المرتبة 61 من بين 134 بلًدا )مقارنًة 

بالمرتبة 57 في تقرير سابق له(. 
تبقى  االقتصادية،  المشكالت  هذه  من  بالرغم  ذلك،  ومع 
كرواتيا البلد األفضل أداًء من بين بلدان جنوب شرق أوروبا 
المشتركة في عملية االنضمام إلى االتحاد األوروبي، وتمثل 
لالستقرار  ارتكازي  بدور  تقوم  إقليمية، حيث  نجاح  قصة 

السياسي في المنطقة.

نهاية المفاوضات مع االتحاد األوروبي تلوح في األفق

التي  األوروبي  االتحاد  إلى  االنضمام  مفاوضات  تِسر  لم 
بدأت في عام 2004 كما هو مخطط لها في عام 2009 

الوضع الحالي لمفاوضات انضمام كرواتيا )تحديث 30 حزيران )يوليو( عام 2010(

الفصول المغلقة بشروط
1. حرية نقل البضائع )19 نيسان )أبريل( 2010) 

2. حرية تنقل العمال )2 تشرين األول )أكتوبر( 2009) 
3. حق التأسيس وحرية توفير الخدمات )21 كانون األول )ديسمبر( 2009)

5. المشتريات العامة / CB: 3 (19 كانون األول )ديسمبر( 2009) 
6. قانون الشركات )2 تشرين األول )أكتوبر( 2009) 

7. قانون الملكية الفكرية )19 كانون األول )ديسمبر( 2008) 
9. الخدمات المالية )27 تشرين الثاني )نوفمبر( 2009) 

10. مجتمع المعلومات ووسائل اإلعالم )19 كانون األول )ديسمبر( 2008)
15. الطاقة )27 تشرين الثاني )نوفمبر( 2009) 

16. الضرائب / CB:3  (2 تشرين األول )أكتوبر( 2009)
17. السياسة االقتصادية والنقدية )19 كانون األول )ديسمبر( 2008) 

18. اإلحصائيات )2 تشرين األول )أكتوبر( 2009) 
19. السياسة االجتماعية والتوظيف )21 كانون األول )ديسمبر( 2009) 

20. سياسة المشروعات والصناعات )25 تموز)يوليو( 2008) 
21. الشبكة األوروبية )2 تشرين األول )أكتوبر( 2009) 

25. العلوم واألبحاث )12 حزيران )يونيو( 2006)
26. التعليم والثقافة )11 كانون األول )ديسمبر( 2006) 

28. حماية المستهلك والصحة )27 تشرين الثاني )نوفمبر( 2009) 
29. االتحاد الجمركي )2 تشرين األول )أكتوبر( 2009) 

30. العالقات الخارجية )30 كانون األول )ديسمبر( 2008)

الفصول المفتوحة
4. حرية حركة رأس المال / CB: 3 (2 تشرين األول )أكتوبر( 2009) 

11. التنمية الزراعية والريفية / CB: 3 (2 تشرين األول )أكتوبر( 2009) 
12. األمن الغذائي وسياسة الصحة البيطرية والنباتية / CB: 3 (2 تشرين األول )أكتوبر( 2009) 

13. الثروة السمكية )19 شباط )فبراير( 2010) 
14. سياسة النقل / CB: 4 (21 نيسان )أبريل( 2009) 

22. السياسة اإلقليمية وتنسيق األدوات الهيكلية / CB: 7 (2 تشرين األول )أكتوبر( 2009) 
24. العدالة والحرية واألمن / CB: 4 (2 تشرين األول )أكتوبر( 2009) 

27. البيئة )19 شباط )فبراير( 2010)
32. المراقبة المالية / CB: 5 (26 حزيران )يونيو( 2007) 

33. اإلمدادات المالية والميزانية / CB: 1 (19 كانون األول )ديسمبر( 2007) 

فصول لم ُتفتح بعد
رهن التأكيد من ِقبل المفوضية األوروبية )EC( و/أو المجلس

الفصول المعلقة من ِقبل سلوفينياعلى أنه قد انطبق على كرواتيا المعايير المفتوحة
 OB: 4 / 8. سياسة المنافسة

 OB: 3 / 23. السلطة القضائية والحقوق األساسية
31. السياسة الخارجية واألمنية والدفاعية

(Opening Benchmark( معيار مفتوح :OB   ،)Closing Benchmark( معيار مغلق :CB
يتناول الفصل 34 "المؤسسات"، أما الفصل 35، فيتناول "قضايا أخرى". وهذا الفصالن غير واردين في الجدول؛ حيث أنه فور انضمام كرواتيا لالتحاد األوروبي، سيجري إدخال التعديالت المطلوبة؛ لضمان التمثيل العادل لها في مؤسسات االتحاد األوروبي. وفيما يتعلق بالفصل 

35، فستجري مناقشته في نهاية العملية، إذا ظهرت أي قضايا متنوعة.
www.eu-pregovori.hr/DOWNLOAD/2010/07/02/Progress-in-EU-Croatia-accession-و  www.delhrv.ec.europa.eu/files/file/tablice%20pregovora/Negotiations%20-TABLICA_ENGL19.doc المصدر: 

negotiations-M.pdf



22
6

20
10

ي 
سط

تو
الم

ملة
شا

رة 
نظ

تسع  لمدة  المجاورة  البلد  سلوفينيا  بسبب  توقفت  عندما 
2008؛  عام  )ديسمبر(  األول  كانون  من  بدًءا  شهور 
ويرجع السبب في هذا إلى نزاع حدودي بين البلدان فيما 
الطريقة  تنفيذ خارطة  يتعذر  قد  ولذا،  بيران.  يتعلق خليج 
الفنية  المفاوضات  للمفوضية األوروبية إلتمام  االستداللية 
بحلول نهاية عام 2009، ولم تثمر محاوالتها إليجاد حل 
سوى نتائج معدودة. وكان من المنتظر أن يجد كال البلدين 
الكرواتية  النظر  تلَق وجهة  ولم  ذاتي.  نحو  مخرًجا على 
بمعزل عن  الثنائية  القضايا  التعامل مع  ينبغي  بأنه  القائلة 
بين  الثنائية  المفاوضات  وأسفرت  قبواًل.  المفاوضات 
رئيسي الوزراء لكرواتيا وسلوفينيا )كوسور وباهور( عن 
اتفاق في 11 أيلول )سبتمبر( عام 2009 بشأن حل النزاع 
الكرواتية  التحكيم  اتفاقية  أرست  البلدين.  بين  الحدودي 
)نوفمبر(،  الثاني  تشرين   4 في  عليها  الموّقع  السلوفينية، 
إجراء  اكتمال  فور  نهائًيا  الحدود حاًل  نزاع  لحل  األسس 
التصديق من ِقبل برلماني البلدين كليهما. وكان هذا إيذاًنا 
بعضوية  كرواتيا  التحاق  حول  المفاوضات  فتح  بإعادة 

االتحاد األوروبي. 

تبقى كرواتيا البلد األفضل أداًء من بين بلدان 
جنوب شرق أوروبا المشتركة في عملية 

االنضمام إلى االتحاد األوروبي، وتمثل قصة 
نجاح إقليمية، حيث تقوم بدور ارتكازي 

لالستقرار السياسي في المنطقة

بحلول نهاية عام 2009، قد فتحت كرواتيا 28 فصاًل من 
فصول التفاوض البالغ عددها 35، كما قد أُغلق 17 فصاًل 
هي  المتبقية  الخمسة  والفصول  مشروًطا.  إغالقا  منها 
القضائية  والسلطة  السمكية  لثروة  وا لمنافسة  ا سياسة 
واألمنية  الخارجية  والسياسة  والبيئة  األساسية  والحقوق 
بسبب  معلقة  منها  ثالثة  تزال  وال   .)CFSP( المشتركة 
سلوفينيا. ويتمثل الفصل األصعب ‒ كما يبدو ‒ في السلطة 
الفساد  مكافحة  ذلك  في  بما  األساسية،  والحقوق  القضائية 
في  بما  األقليات،  تعزيز حقوق  ويعد  المنظمة.  والجريمة 
الحرب،  لجرائم  محاكمات  وإقامة  الالجئين،  عودة  ذلك 
ِقبل  من  عليها  لإلطالع  المستندات  إلى  الوصول  وإتاحة 
 (ICTY( السابقة  ليوغوسالفيا  الدولية  الجنائية  المحكمة 
بنوًدا متقدمة في األجندة. ومن بين القضايا المهمة األخرى 
القدرات  تقوية  يعني  ما  وهو  العام؛  اإلداري  اإلصالح 
الخدمة  ودعم  المعنية،  للمؤسسات  واإلدارية  اإلجرائية 
المدنية، وعدم تسييس اإلدارة العامة. وكذلك، تمثل سياسة 
ترسانات  هيكلة  إعادة  تقترب  حيث  مهًما  عاماًل  التنافس 
بمعدل  ولكن  النهائية،  المرحلة  من  وخصصتها  السفن 

بطيء. 

في  لكرواتيا  عامين  ألول  المالية  الحزمة  تبني  جرى 
عضوية االتحاد األوروبي في كانون األول )ديسمبر( على 
إلى  ستنضم  كرواتيا  أن  مؤداها  عملية"  "فرضية  أساس 
عام  من  )يناير(  الثاني  كانون  في  األوروبي  االتحاد 
إلى  انضمت  التي  للبلدان  مماثلة  حزم  وأُعدت   .2012
للمرة  عضويته  نطاق  توسيع  في  األوروبي  االتحاد 
الخامسة. وتغطي الحزمة العامين األولين للعضوية الفعلية 
في االتحاد األوروبي؛ وهما عاما 2012 و2013، وهما 
لالتحاد  الحالية  المالية  الرؤية  من  عامين  آخر  أيًضا 
األوروبي التي مدتها سبع سنوات. وسيُخصص 3.5 مليار 
يورو من االعتمادات المالية للميزانية المقدمة من االتحاد 
األوروبي لكرواتيا. وتعد هذه االعتمادات أعلى بكثير من 
المستوى الحالي لدعم ما قبل االنضمام؛ من ثم ينبغي رفع 
السعة االستيعابية في اإلدارة العامة. وستتمكن كرواتيا من 
لتماسك  ا صندوق  من  الموارد  لبية  غا إلى  الوصول 
المباشرة  المدفوعات  جانب  إلى  الهيكلي،  والصندوق 
للتنمية  المخصصة  والصناديق  المزارعين،  إلى  المقدمة 
الريفية والثروة السمكية. وأخيًرا، وفًقا لتقديرات المفوضية، 
من المتوقع أن تدفع كرواتيا 609 مليون يورو في ميزانية 
االتحاد  بعضوية  األول  عامها  في  األوروبي  االتحاد 
األوروبي، و647 مليون يورو في عام 2013. علًما بأن 
كانون األول  بدأ في  العمل في صياغة معاهدة االنضمام 

.2009 )ديسمبر( عام 
على  الحصول  جاذبية  في  بشدة  يؤثر  لم  الكساد  أن  يبدو 
في  األخذ  مع  كرواتيا،  في  األوروبي  االتحاد  عضوية 
االعتبار أن االنضمام لم يحَظ بدعم شديد حتى قبل وقوع 
بين  فيما  العضوية  على  الحصول  دعم  أن  بل  الكساد. 
إلى حد ما، ومتفاوت طبًقا  الكرواتيين ضعيف  المواطنين 
الستطالعات الرأي العام. في خريف عام 2009، أظهر 
 (Eurobarometer( "يوروباروميتر"  أعدته  استبيان 
أن عضوية االتحاد األوروبي تحظى بدعم %24 فقط من 
إال في  المنخفض  الدعم  يوجد  ولم  الكرواتيين.  المواطنين 
التي  الجدد في االتحاد األوروبي،  الدول األعضاء  بعض 
ُمنيت باألزمة بشدة )مثال: التفيا %23(. وقد بينت بعض 
أكثر  اتجاه  َثمَّ  أن  كرواتيا  في  العام  الرأي  استطالعات 
تفاؤاًل فيما يتعلق بعضوية االتحاد األوروبي، على الرغم 
على  سيتعين  ذلك،  ومع   .50% عن  يزيد  ال  أنه  من 
الحكومة بذل المزيد من الجهد للتواصل مع المواطنين فيما 
على  والتركيز  األوروبي،  االتحاد  إلى  االنضمام  يخص 
إبراز ميزات الحصول على عضوية االتحاد األوروبي في 
المستقبل. ووفًقا للمواد الحالية بالدستور الكرواتي )المادة 
في  األوروبي  االتحاد  إلى  االنضمام  تأكيد  يجب   ،)141
في  الناخبين  عدد  إجمالي  غالبية  ِقبل  من  عام  استفتاء 
في  الصعوبة  شديد  تحقيقه  يعد  الذي  األمر  وهو  البالد؛ 
الضرورية  التعديالت  إلى  وباإلضافة  القائمة.  الظروف 
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األخرى التي ينبغي إدخالها على الدستور، نظًرا لمتطلبات 
القضية اآلن جداًل  تثير هذه  المختلفة،  المفاوضات  فصول 
في البالد. وبدأ العمل في التعديالت الدستورية في تشرين 
تُبرز  أن  المنتظر  ومن   ،2009 عام  )أكتوبر(  األول 
العام على عضوية  النتيجة متطلبات فيما يتعلق باالستفتاء 
االتحاد األوروبي تماثل تلك المتطلبات الناشئة في البلدان 

الساعية لالنضمام.  األخرى 

يبدو أن الكساد لم يؤثر بشدة في جاذبية 
الحصول على عضوية االتحاد األوروبي في 
كرواتيا، مع األخذ في االعتبار أن االنضمام 

لم يحَظ بدعم شديد حتى قبل وقوع الكساد

أساسيتين  بقضيتين  العام  االهتمام  2009، تركز  في عام 
مؤثرتين على انضمام كرواتيا لالتحاد األوروبي. القضية 
األولى تمثلت في قدرة االتحاد األوروبي )أو عدم قدرته( 
للنزاعات  حلول  إيجاد  في  ناعمة"  "كقوة  يعمل  أن  على 
الثنائية بين الدول األعضاء في االتحاد األوروبي، والدول 
التفاوض )ككرواتيا  التي تعوق عملية  الساعية لالنضمام، 
أما  واليونان(.  ومقدونيا  وقبرص،  وتركيا  وسلوفينيا، 
لالتحاد  المؤسسي  بالتحول  متعلقة  فكانت  الثانية،  القضية 
األوروبي والتصديق على معاهدة لشبونة. ومهد بدء العمل 
البلدان  من  وغيرها  كرواتيا  النضمام  الطريق  بالمعاهدة 
الساعية لالنضمام إلى االتحاد األوروبي. وباعتبارها أولى 
البلدان في طابور االنتظار للحصول على عضوية االتحاد 
األوروبي، امتثلت كرواتيا لعملية التصديق؛ لما تحظى به 

على  المحتمل  تأثيرها  حيث  من  األساس  في  أفضلية  من 
التوسعة.  عملية 

االتحاد  مع  المفاوضات  إتمام  بشأن  لتوقعات  ا تشي 
األوروبي بالتفاؤل. قد يتسنى لكرواتيا إتمام جميع الفصول 
عملية  سرعة  لها  أتاحت  إذا   ،2010 عام  نهاية  بحلول 
مدى  وسيعتبر  المتبقية.  المعايير  جميع  مطابقة  اإلصالح 
سرعة التصديق على معاهدة االنضمام عاماًل رئيسًيا آخر 
أن  المحتمل  أنه من غير  إال  االنضمام،  تاريخ  تحديد  في 
يكون قبل عام 2012، أو أوائل عام 2013. ومع ذلك، 
سيعتمد نجاح عملية االنضمام في نهاية المطاف على مدى 

تنفيذ كرواتيا لإلصالحات. فاعلية 

المراجع
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السياسية،  العلوم  أستاذ 
برشلونة جامعة 

 ،)DAES( مدير شعبة الشؤون اإلستراتيجية واألمنية 
وزارة الدفاع، مدريد 

 )Olinta López( أولينتا لوبيث
الدولية العالقات  ماجستير في 

 ،)IBEI( معهد برشلونة للدراسات الدولية 
برشلونة 

 ،)DAES( مشاِركة في شعبة الشؤون اإلستراتيجية واألمنية
وزارة الدفاع، مدريد 

الباردة أو أزمة نظام  نهاية الحرب  بعد عشرين عاما من 
جوانبها  بعض  لمراجعة  مناسبا  الوقت  يبدو  القطبين، 
الجزئية/اإلقليمية األكثر مأساوية. ولهذه الغاية، يجب علينا 
اإلقليمية  للدراسات  المتزايدة  األهمية  باب  من  التركيز، 
البلقان  الدولية، على منطقة  السياسة  داخل مجال دراسات 
الفيدرالية بزعامة "تيتو"  وتحديدا على فضاء يوغوسالفيا 

والتي دخلت في أزمة عام 1991. 
المشكلة  جوهر  فقط  ليست  يوغوسالفيا  الناحية،  هذه  من 
الجيوسياسية في البلقان، بل مازالت تركتها قائمة حتى بعد 
عشرين عاما، على الرغم من أن بلدان أخرى متواجدة فيما 
بشكل  تطبيع وضعيتها  في  بدأت  البلقان"  "بمنطقة  يعرف 
تدريجي. هنا علينا اإلقرار أن دول مثل رومانيا أو بلغاريا، 
ولو بخطى مختلفة السرعة ونتائج متباينة، أصبحت "جزءا 
الكلمة من معنى، في حين أن  من أوروبا" بكل ما تحمله 
دوال أخرى مثل ألبانيا قد قطعت أشواطا مهمة في طريقها 
"نحو أوروبا" وشتى مؤسساتها: االتحاد األوروبي وحلف 
الشمال األطلسي ومجلس أوروبا ومنظمة األمن والتعاون، 
فبقايا يوغوسالفيا السابقة لها ديناميكيات مختلفة للغاية إزاء 
سلوفينيا  )قارن  األوروبي  االندماج  نحو  الطموح  هذا 
بكوسوفو أو مقدونيا بالبوسنة والهرسك أو كرواتيا بالجبل 

األسود(.
وحلقة  البلقان  منطقة  جوهر  هي  يوغوسالفيا  كانت  إذا 
تفككها )على التراب األوروبي( هي األكثر دراماتيكية في 

فترة إعادة هيكلة المعسكر الشرقي سابقا، فال بد من معاودة 
هذه  في  أثرها  تركت  التي  المتغيرات  وتحليل  مراجعة 
تقول أن ليس هناك عامل واحد  الفرضية األولى  العملية. 
فقط تسبب في األزمة، ألن مثل هذا النوع من التفسيرات 
لم يصل إلى حد اإلقناع حتى بعد مضي قرابة 20 عاما. 
أنه ال يوجد عنصر واحد فقط، ال من خالل  الواضح  من 
مقاربة "شاملة" )سقوط االتحاد السوفيتي وتفكك المعسكر 
السوفيتي(، ألن يوغوسالفيا كانت تتمتع باستقاللية وظيفية 
خالل  من  وال   ،1948 سنة  منذ  المعسكر  داخل  كاملة 
جمهوريات  بين  الصراعات  )اندالع  "خاصة"  مقاربة 
يوغوسالفيا(، ألن الفيدرالية لم تصمد طوال 45 سنة فقط 
وإيديولوجية  وحيد  )حزب  االستبدادي  تيتو  نظام  بفضل 
شيوعية، الخ.( الذي كان األكثر ليبرالية من جميع النواحي 
في كل أوروبا الوسطى والشرقية. واقعيا وعمليا علينا أخذ 

عدة عوامل بعين االعتبار.

المتغيرات: دراسة أولية

اليوغوسالفية/ الجيوسياسية  التطورات  عرفت  تاريخيا 
البلقانية تقلبات كثيرة، فإذا ألقينا نظرة سريعة على خرائط 
منطقة البلقان منذ 1810 حتى يومنا هذا سنالحظ حدوث 
تقلبات كثيرة على مستوى الحدود وارتفاع معدل النزاعات 
إلى  باإلضافة  والقبائل،  األراضي  بين  االحتكاكات  بسبب 
فيينا  بعد مؤتمر  بين قوى دولية وإقليمية.  القوية  المنافسة 
تحولت  العشرين،  القرن  أوائل  في  المنعقد   )1815) 
نية  لعثما ا ( لعظيمة  ا ت  طوريا إلمبرا ا بين  د  و لحد ا
اإلمبراطورية  الهوامش،  وفي  والنمساوية ‒ المجرية، 
الروسية( نحو الشرق، على حساب القوة التركية. وستكون 
على  أيضا(  سببا  )ستكونان  شاهدتين  العالميتان  الحربان 
السكان والمزيد  المزيد من نزوح  الظاهرة:  استمرار هذه 
إلى  باإلضافة  التوترات  وتراكم  الحدودية  التغيرات  من 
استمرار ظهور واختفاء وعودة االنتهاكات. فإذا كان هذا 
مثل  بلقانية  دول  على  بأخرى  أو  بطريقة  يؤثر  الشيء 
يؤثر بشكل  فإنه  ألبانيا،  أو  بلغاريا  أو  اليونان  أو  رومانيا 

السياسات المتوسطية | تركيا ‒ البلقان

 العشرون سنة الموالية لنهاية عالم القطبين: 
تفكك يوغوسالفيا، نموذج أم استثناء؟
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أكبر بكثير على ما يسمى اليوم بيوغوسالفيا السابقة. ولهذا 
بعد  ما  "مرحلة  في  خاصة  بجيوسياسة  تمتعت  السبب 
20 عاما على  التقييم، بعد  فإن  الباردة". وبالتالي  الحرب 

سقوط جدار برلين، هو حقا مأساوي.

الثنائية:  القطبية   انهيار نظام 
كسر نظام دولي 

ُحلة  في  الظهور  يوغوسالفيا  عاودت   ،1945 عام  في 
العالمية  الحرب  نهاية  في  األول  لشكلها  مغايرة  جديدة 
األولى. فمع انطالق الحرب الباردة، وال سيما بعد القطيعة 
التي حدثت بين تيتو وستالين في عام 1948، ساعد توازن 
القوى على األراضي األوروبية يوغوسالفيا إلى حد كبير 
في الحفاظ على وجودها واستقاللها، مستندة بطبيعة الحال 

على دعم شعبي قوي لحكومتها ونظام الدولة.
المعسكرين  بين  ليوغوسالفيا  االستراتيجي  الموقع  ولكن 
الحرب  بعد  ما  مرحلة  في  لعسكريين  ا لسياسيين ‒  ا
األوروبية وسياساتها المحايدة على المستويين اإليديولوجي 
الهياكل  انهيار  أمام  الصمود  من  تمكنها  لم  والسياسي 
القطبية الثنائية بعد نهاية الحرب الباردة. كانت يوغوسالفيا 
ضحية "جانبية" لسقوط جدار برلين. فدورها كوسيط بين 
الشرق والغرب وزعامتها لمجموعة دول عدم االنحياز فقد 
السياسي  الدعم  قادرة على جذب  تعد  لم  وبالتالي  أهميته، 
الوضع  نحو  الغربي  الفتور  ظهر  الغربي.  واالقتصادي 
في  تمثل  الذي  الخطأ  في  جليا  يوغوسالفيا  في   الجديد 
ماركوفيتش  لحكومة  دية  االقتصا اإلصالحات  دعم 
بين  (1988‒1991(. كانت الصعوبات االقتصادية من 
لم  )ولكنها  أزمة دستورية  اندالع  إلى  أدت  التي  العوامل 
تكن العامل الوحيد(، وهو األمر الذي تم استغالله من قبل 
القوميين العرقيين )وخصوصا الراديكاليين الصرب اعتبارا 
من سنة 1986( لتقويض ما كان يعتبر، حتى اعتمادا على 
حد.  إلى  ومشجعا  مستقرا  مشروعا  الغربية،  المقاييس 
نتيجة  فقط  يكن  لم  يوغوسالفيا  انهيار  أن  القول  ويمكن 
انهيار ديكتاتورية سياسية كالسيكية، بل  أسباب عرقية أو 
كانت  الذي  لدولي  ا لنظام  ا لتفكك  نتيجة  أيضا  جاء 
يوغوسالفيا متأثرة به بشدة. ولكن هذه المقاربة تبقى جزئية 

ومحدودة.
وانهيار  بأزمة  يتعلق  فيما  اليوغوسالفية  المفارقة  تكمن 
السوفيتي في تصورها إلصالحات غورباتشوف.  االتحاد 
ففي إطار تشجيعهم لإلدارة الذاتية بدال من اشتراكية الدولة 
اليوغوسالف في "البريسترويكا"  القادة  )السوفيتية(، رأى 
لنموذجهم  هزيمة  وليس  را  نتصا ا لغالسنوست"  و"ا
اليوغسالف  الشيوعيين  معظم  رحب  وقد  االشتراكي. 
بسياسة االنفراج بين الشرق والغرب، واعتبروها اعترافا 
آخر بنجاح المسار اليوغوسالفي نحو االشتراكية. لم يُنظر 

أي  تشكل  أنها  إلى اإلصالحات على  الشرقية  أوروبا  في 
تهديد، كما أن القادة اليوغوسالف لم ترهبهم هذه التغييرات. 
ولكن هذا األمر لم كافيا لمواجهة ديناميكية "نهاية الشيوعية 
ذروة   = الفيدرالية  نهاية   = الدولة(  أشكال  من  )كشكل 

االستقالليين".  القوميين 
كانت يوغوسالفيا بحكمها زعيمة لدول عدم االنحياز تتمتع 
بسياسة خارجية مستقلة نسبيا وقدرة كبيرة على لعب دور 
وفي  المتحدة  األمم  في  نفوذها  لها  كان  بحيث  الزعامة 
مختلف المحافل الدولية. وكما سبق الذكر، فإن نهاية نظام 
المستوى  على  البارزة  المكانة  هذه  نسبيا  قوض  القطبين 

الدولي. 

 رجح التوازن السكاني )بسبب ارتفاع 
الكبيرة للهجرة(   معدل الوالدات والتدفقات 

 في كوسوفو تدريجيا كفة الجانب 
 األلباني، الشيء الذي تم اعتباره 

 تهديدا وأدى إلى ارتفاع مطرد 
 لرفض األلبان بين أوساط 

الصربية القومية 

الحالة  هذه  نقارن  أن  مهم  الجيوسياسي،  الصعيد  على 
األسباب  كانت  إذا  ما  لمالحظة  السوفيتي  االتحاد  بانهيار 
هناك  أن  أم  نفسها  يوغوسالفيا هي  انهيار  إلى  أدت  التي 
متغيرات أخرى خاصة. فعلى الرغم من وجود بعض أوجه 
أن  إال  الشيوعية،  نهاية  مثل  الحالتين،  كلتا  بين  التشابه 
تماما. ولكن مع كل هذا ال  يتعلق بحالتين مختلفتين  األمر 
الحديدي  الستار  الذي أحدثه سقوط  التأثير  ننسى  أن  يجب 

برمته على حالة يوغوسالفيا.
تحليل مقتضب،  بعد  السبب.  أوال كان يجب تحديد ما هو 
دافعا واحدا فقط ‒ وهو ما  تم تحديد عدة دوافع ‒ وليس 
تلك  أيا من  األسباب، ألن  العديد من  لتحديد  الطريق  فتح 
أنها تؤدي وحدها إلى  التي تم تحليلها على حدة لم يتضح 
 .)2001 إلى   1991 عام  من  )الحرب  كارثية  عواقب 
نتيجة تراكم مجموعة من المتغيرات )أو األسباب(، المحللة 
انهيار  في  السبب  إذن  كانت  حدة،  على  الحال  بطبيعة 

يوغوسالفيا. وهذا ما يمكن وصفه كاآلتي:

المتغيرات العدد األقصى.   

واقع )األزمة( =       Σ األهمية . األسبابن 
ن = 1  

وهذا ما يعني أن هناك مجموعة أسباب )حد أقصى وحد 
انهيار  في  تسببت  التي  هي  أهميتها  تختلف  ن(  من  أدنى 

يوغوسالفيا.
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المتغيرات  تعريف  من  بد  ال  التحليل  هذا  إنجاز  أجل  من 
)ن(. من بين هذه المتغيرات األكثر أهمية نذكر التالي:

الدولي النظام  انهيار   .1
السوفيتي انهيار االتحاد   .2

الخارجي التدخل   .3
العرقية  .4

الديمغرافية  .5
االقتصادية  .6

القوميون  .7
الفيدرالية األزمة واختفاء يوغوسالفيا   .8

لمجموع  أسباب  ثمانية  في  "ن"  اختصار  تم  فقد  إذن 
يوغوسالفيا الفيدرالية. المشكلة األخرى التي تطرح نفسها 
التحليلية هي أن األسباب تختلف في كل  المقاربة  في هذه 
واحدة من الجمهوريات، أو في قيمة كل سبب، ما يتطلب 
معه توسيع نطاق المعادلة باألخذ بعين االعتبار أهمية كل 
واحد من األسباب على حدة في كل جمهورية وتحليلها من 
أجل فهم انهيار يوغوسالفيا، ولكن هذا يتعدى مساحة هذه 

الصفحات. 

"جانبية" لسقوط  كانت يوغوسالفيا ضحية 
جدار برلين. فدورها كوسيط بين الشرق 

والغرب وزعامتها لمجموعة دول عدم 
االنحياز فقد أهميته، وبالتالي لم تعد قادرة 

على جذب الدعم السياسي واالقتصادي 
الغربي 

الداخلية لألزمة  تعود األسباب  الشكلية.  المقاربة  هذه هي 
اليوغوسالفية بنسبة هامة إلى ما يلي:

1. أزمة الزعامة الفيدرالية بعد وفاة تيتو في عام 1980، 
وحالة الجمود التي سببها "االتحاد الصربي" منذ عام 
لية  لفيدرا ا الرئاسة  شل  استطاع  عندما   ،1987
إلى  المرور  وشك  على  كانت  )عندما  الجماعية 

.)Stepe Mecic الكرواتي
كراجينا  الكرواتية  المناطق  في  الصربية  األقلية  إن   .2
استفتاءاتها  قد أجرت  بالفعل  الشرقية كانت  وسلوفينيا 
)أغسطس(  آب  في  المصير"  "لتقرير  القانونية  غير 
1990، وكانت رابطة شيوعيي يوغوسالفيا قد قامت 

نفسه. العام  السلوفينيين في  الشيوعيين  بطرد 
3. االنتخابات في جمهوريات الفيدرالية )التي شاركت فيها 
جميعها( تم إجراؤها بصفة قانونية وقد سبقت مطالب 

المذكورة.  االستقالل 

بعض االعتبارات حول األسباب

انهيار  على  المترتبة  )اآلثار  الدولي  النظام  انهيار   .1
االستراتيجي  الموقع  والغرب(.  الشرق  بين  التوازن 
بين  االنحياز  دول عدم  لحركة  ليوغوسالفيا كزعيمة 
المعسكرين السياسيين ‒ العسكريين في مرحلة ما بعد 
الحرب األوروبية وسياساتها المحايدة على المستويين 
أمام  الصمود  من  تمكنها  لم  والسياسي  األيديولوجي 
الحرب  نهاية  بعد  الثنائية  القطبية  الهياكل  انهيار 
مع  بالمقارنة  أهميتها  يوغوسالفيا  فقدت  فقد  الباردة. 
بقاع أخرى من العالم وبالتالي لم تعد قادرة على جذب 

الغربي. السياسي واالقتصادي  الدعم 
انهيار االتحاد السوفيتي )انهيار النظام الدولي ‒ اآلثار   .2
السوفيتية االشتراكية(.  الجمهوريات  المباشرة التحاد 
يوغوسالفيا  جعل  إلى  السوفيتي  االتحاد  انهيار  أدى 
الوسطى  أوروبا  فضاء  ضعف  لمواطن  عرضة 
والشرقية، وأعطى مساحة و"شرعية" لمختلف القوى 
بدائل  كصاحبة  بعد  فيما  نفسها  ستقدم  التي  القومية، 
الشيوعي  النموذج  أمام  خيارا  الوطني"  "للتحرير 
المنهار. كانت النهيار الشيوعية في االتحاد السوفيتي 
عواقب على المستوى القاري مختلفة األوجه في جميع 
أنحاء أوروبا الشرقية، وحتى في بلدان لم تكن جزءا 
ال من اتحاد الجمهوريات السوفيتية االشتراكية وال من 

الشعبية". "الديمقراطيات  ما يسمى 
1991 و1995، تتركز  التدخل األجنبي. بين عامي   .3
اإلخفاقات  في  الخارجية  التدخالت  باألساس حصيلة 
المتتالية لوساطة االتحاد األوروبي واختالف درجات 
كانت  )إذا  اليوغوسالفية  األزمة  في  الدول  انخراط 
يدع  ما  هناك  فليس  كرواتيا  بتأييد  اتهمت  قد  ألمانيا 
لصربيا.  المناصر  الفرنسي  الموقف  في  للشك  مجاال 
كانت  فيما  جانبا  البقاء  اختارت  المتحدة  المملكة 
كانت  التي  ألوروبا  األخرى  الدول  معظم  مشاركة 

آنذاك تتكون من اثني عشر عضوا فقط(.
العرقية. كانت هناك عناصر عرقية ودينية )أو باألحرى   .4
فضال  الصراع،  اندالع  إلى  أدت  دينية(   ميول 
والفجوة  الديموغرافي  التوازن  في  االختالل  عن 
االجتماعية ‒ االقتصادية بين الطبقات. اليوم هناك شبه 
إجماع من الخبراء على تحميل المسؤولية )وبالمناسبة: 
في  الصربية  للراديكالية  األولى  بالدرجة  المخطط( 
األكاديمية  مذكرة  من  اعتبارا  يوغوسالفيا،  تفكك 
إلى  ميلوسيفيتش  1986 ووصول  سنة  في  الصربية 
1987. كما ال يجب أن ننسى  قمة هرم السلطة عام 
البرلمان الصربي(  قبل  الجانب )من  اإللغاء األحادي 
يكفله  )الذي  لكوسوفو  الذاتي  للحكم  األساسي  للنظام 
قبل   ،1989 )مارس(  آذار  في  الفيدرالي(  الدستور 

وقت طويل من انتخابات سنة 1991.
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ارتفاع  )بسبب  السكاني  التوازن  الديموغرافية. رجح   .5
معدل الوالدات والتدفقات الكبيرة للهجرة( في كوسوفو 
تدريجيا كفة الجانب األلباني، الشيء الذي تم اعتباره 
بين  األلبان  لرفض  مطرد  ارتفاع  إلى  وأدى  تهديدا 
عامال  يكن  لم  هذا  ولكن  الصربية.  القومية  أوساط 
جديدا، فقد استخدم سياسيا من طرف ميلوسيفيتش منذ 

عام 1987.
السبعينات  ألواخر  االقتصادية  األزمة  االقتصادية.   .6
المناطق  بين  الفوارق  واتساع  الثمانينات  وأوائل 
الجمهوريات  المتقدمة )سواء  المتقدمة والمناطق غير 
أمرا  يوغوسالفيا  استمرار  من  جعل  األقاليم(  أو 
مستحيال. فالجمهوريات األكثر تقدما طالبت باالستقالل 
المستقبل. وقد فجرت األزمة  تقدمها في  للحفاظ على 
داخل  حقيقية  أزمة  إلى  تحول  دستوريا  صراعا 

الدولة.
تأثير ملحوظ على االقتصاد  القوميون. كان للشيوعية   .7
وأيضا على الجوانب االجتماعية والنفسية في المجتمع. 
أمان  آفاقا جديدة  فتحت  الشيوعية  انتهاء حقبة  بمجرد 
الوطنية  الهوية  تبني  واالقتصادي.  االجتماعي  التقدم 
أثار أوجاعا قديمة في أوجه جديدة  البدائل  كبديل من 
كانت  التحول.  فترة  في  حاسم  أثر  له  كان  ما  وهذا 
على  األيديولوجيات  أبرز  يوغوسالفيا  في  القومية 
البديل األقوى بعد سقوط الشيوعية. الساحة، وبالتالي 
أزمة مشروع يوغوسالفيا فيدرالية. )فقدان التالحم بعد   .8
عادت  تيتو،  وفاة  من  سنوات  بضع  بعد  تيتو(.  وفاة 
بعض  وحتى  جديد  من  للظهور  العرقية  االنقسامات 
المشاكل العميقة التي كانت في حكم المنتهية بعد انتهاء 
الساحة.  على  للظهور  عادت  الثانية  العالمية  الحرب 
السريع والغريب "لمسببات  التراكم  الواقع، عجل  في 

النهائي. باالنهيار  األزمة" 

نتيجة  تقييمنا ألهمية األسباب الحظنا أن بعضها هي  عند 
طبيعية ألخرى أو أن التفاعالت التي تحدث فيما بينها هي 
من  مجموعة  إلى  المؤدية  العوامل  من  سلسلة  بمثابة 
تضاعف  القومية  تأثير  فإن  المثال،  سبيل  على  العواقب، 
أو على  الديموغرافية،  االقتصادية وأيضا  الفوارق  بسبب 

األقل بسبب التصورات التي كان يرسمها الناس.

البوسنة والهرسك واتفاقيات دايتون كنموذج  خالصة: 
وكاستعارة 

األحداث الالحقة معروفة جيدا: حروب متتالية منذ صيف 
عام 1991 إلى أيلول )سبتمبر( 1995، االنهيار النهائي 
ليوغوسالفيا الفيدرالية، إلخ. ولكن الحدث األخير من هذه 
السلسلة يستحق التأمل ألنه ليس من قبيل الصدفة أن تتركز 

لهذه  تدميرا  األشد  المظاهر  جميع  والهرسك  البوسنة  في 
االستثنائية. التاريخية  العملية 

انتهت سنة 1995 بثالثة قرارات هامة ذات عالقة بنهاية 
البوسنة والهرسك وفي يوغوسالفيا  الحرب في جمهورية 
)اتفاقية  دايتون  اتفاقيات  تأتي  األول  المقام  في  السابقة. 
وقعت  التي  والهرسك(  البوسنة  في  للسالم  العام  اإلطار 
ثم  )نوفمبر(،  الثاني  تشرين   21 في  األولى  باألحرف 
التوقيع الرسمي على هذه االتفاقيات في باريس 14 كانون 
انعقاد  يأتي  التاريخين،  هذين  وبين  )ديسمبر(،  األول 
األول  كانون  و9   8 في  االتفاقيات  لتنفيذ  لندن  مؤتمر 
)ديسمبر(. بعد مرور خمسة عشر عاما يبدو مناسبا وضع 
تقييم للعمليات الطموحة إلرساء السالم والحفاظ عليه التي 
التراب  على  أقال  الدولي،  بالمجتمع  يسمى  ما  نفذها 
األوروبي، منذ تأسيس األمم المتحدة. في الواقع، وبالنظر 
التي  المسألة من منظور محدد، نستغرب االختالالت  إلى 
في  بالنزاع  يتعلق  )فيما  الدولي  المجتمع  عمل  شابت 
يوغوسالفيا السابقة بشكل عام(، من جهة، بين التناقضات 
)سبتمبر(  أيلول  غاية  إلى   1991 سنة  منذ  والتباينات 
1995، ومن جهة أخرى، شدة اإلجراءات العقابية المتبناة 
ضد صرب البوسنة في الفترة المشار إليها، هذا باإلضافة 
اتفاقيات  بالتوقيع على  لتتويجها  إلى تسريع وتيرة األجندة 
تأمل  أمام  المجال  يفتح  هذا  فإن  ذكرنا،  كما  دايتون. 
الدولي  المجتمع  التي على  الدروس  فيما يخص  ضروري 
في  سواء  البلقان،  منطقة  في  النزاع  من  يستخلصها  أن 
الحرب  بعد  ما  مرحلة  في  أو  النزاعات  تجنب  مرحلة 

وإعادة اإلعمار. 

ينطبق  باختصار، )وهذا  النهائي،  التقييم 
الجيوسياسي  ببعديها  البلقان  على منطقة 
واإلقليمي( واضح: بعد عشرين سنة من 

األزمات والحروب وعدم االستقرار هناك أفق 
واحد فقط يدعى أوروبا 

المترتبة على  اآلثار  إيجابيات وسلبيات  لتقييم  الوقت  حان 
الذي يجب االعتراف مسبقا  التقييم  دايتون، وهو  اتفاقيات 
بأنه متناقض. يعتمد هذا التقييم بشكل كبير على التوقعات 
التي أثارها آنذاك. فمن الناحية التخطيطية، إذا كان سقف 
لهذه  التام  االستيفاء  هو  األدنى،  حده  في  التوقعات، 
إذا  ذلك  من  أقل  )أو  واحدة  سنة  في غضون  االتفاقيات 
لالنتخابات  األول  الزمني  الجدول  االعتبار  بعين  أخذنا 
العامة( فإن التقييم غير مرض إطالقا، إن لم يكن كارثيا. 
نهاية  انطالق  كنقطة  يضع  التوقعات  سقف  كان  إذا  أما 
المتنازعين  وفصل  العنف  أعمال  وقف  وتعزيز  الحرب 
ووضع ضغط بطيء وثابت على األطراف المتنازعة من 
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آنذاك، يمكن اعتبار  التقدم نحو مخرج وحيد لألزمة  أجل 
هذا التقييم أكثر تعقيدا وإيجابية. إذن كل شيء يتوقف على 
مرور  مع  لنتائج  ا هذه  قياس  وطريقة  التقييم  معايير 

الزمن. 

بعد عشرين سنة من األزمات والحروب 
وعدم االستقرار هناك أفق واحد فقط يدعى 

أوروبا. وتتمثل طريقة الوصول إلى هذا 
األفق في تبني إجراءات إعادة التأهيل 

الداخلية في كل من البلدان المعنية، وعبر 
االنخراط واالندماج في مختلف "مؤسسات 

هندسة األمن األوروبية": حلف شمال 
األطلسي واالتحاد األوروبي ومنظمة األمن 

والتعاون ومجلس أوروبا

باختصار، التقييم النهائي )وهذا ينطبق على منطقة البلقان 
بعد عشرين سنة  الجيوسياسي واإلقليمي( واضح:  ببعديها 
أفق واحد  من األزمات والحروب وعدم االستقرار هناك 
فقط يدعى أوروبا. وتتمثل طريقة الوصول إلى هذا األفق 

في تبني إجراءات إعادة التأهيل الداخلية في كل من البلدان 
المعنية، وعبر االنخراط واالندماج في مختلف "مؤسسات 
هندسة األمن األوروبية": حلف شمال األطلسي واالتحاد 
األوروبي ومنظمة األمن والتعاون ومجلس أوروبا. ببساطة 
ليس هناك "خطة ب"، ولكن األمر المثير لالستغراب هو 
الحركة  إلى  االنضمام  في  كثيرا  تأخرت  صربيا  أن 

اإلقليمية. 
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كاتدرائي في االقتصاد التطبيقي ‒ السياسة االقتصادية
مدير فريق البحث في االقتصاد السياسي الدولي ‒ الطاقة 

)UNED(، مدريد

 Gonzalo Escribano ( فرانثيس  إسكريبانو  غونثالو 
)Francés

أستاذ مبرز في االقتصاد التطبيقي ‒ السياسة االقتصادية
باحث عضو في فريق البحث في االقتصاد السياسي 

الدولي ‒ الطاقة )UNED(، مدريد1 

خالل السنوات األخيرة أصبح مجال تطوير الطاقات المتجددة 
يحتل أولويات السياسة الطاقية لالتحاد األوروبي. وقد أبدت 
بالغا  اهتماما   )MPCs( الشريكة"  المتوسطية  "الدول 
باستغالل الطاقات الشمسية والريحية الهائلة التي تتوفر عليها 
دول البحر األبيض المتوسط المجاورة. ويفسر هذا االهتمام 
المتبادل أهمية المخطط الشمسي األورومتوسطي. ونشدد في 
هذا الصدد على أن هذا المخطط يشكل فرصة جيدة لتعميق 
االندماج األورومتوسطي وتشجيع النمو االقتصادي "للدول 
بعض  وإزالة  مناقشة  طريق  عن  الشريكة"  المتوسطية 
يتوجب  فإنه  الراهن. ولهذا  الوقت  الموجودة في  المعيقات 
للتنمية واالندماج  التركيز على المخطط الشمسي كبرنامج 
كلتا  بين  والواجب  الضروري  التعاون  إطار  في  اإلقليمي 

ضفتي البحر األبيض المتوسط.  
ويندرج المخطط الشمسي في إطار المشاريع الستة المسطرة 
يبدو من خالل  للوهلة األولى  في ملحق "إعالن باريس". 
اسم المخطط أنه سيركز حصرا على الطاقة الشمسية، إال 
أنه في سياقه الشامل يدعو هذا اإلعالن إلى استغالل جميع 
"الدول  في  الخضراء  الكهرباء  لتوليد  البديلة  الطاقات 
المتوسطية الشريكة" ونقلها بعد ذلك إلى االتحاد األوروبي. 
وتحتاج هذه العملية إلى سلسلة من المشاريع التكميلية مثل 
خطوط  إنشاء  المتجدد،  الكهربائي  للتوليد  وحدات  بناء 

كهربائية ذات قدرة عالية على نقل هذه الكهرباء الخضراء 
المتوسطية  "الدول  شبكة  تحسين  األوروبي،  االتحاد  إلى 
الغاز  الروابط اإلقليمية، تطوير  الكهربائية وكذا  الشريكة" 
المياه،  لتحلية  مخطط  وضع  المتجددة،  الطاقات  لتكميل 
وأخيرا، إطالق برامج للتكوين والتعاون التقني والتكنولوجي 

من طرف االتحاد األوروبي. 
الريحية  المحطات  إنشاء  إلى  مبدئيا  المخطط  هذا  ويهدف 
والحرارية الشمسية والكهروضوئية على حد سواء. ونظرا 
إلى أن تكنولوجيا الحرارة الشمسية غير منتشرة بشكل كبير 
الخيار  فإن  المتوسط،  األبيض  للبحر  الجنوبية  الضفة  في 
القريب هو دعم إطالق مشاريع جديدة  المدى  المتاح على 
المتوسط والبعيد  المدى  بها على  للتعريف  في هذا اإلطار 
الطاقة  أما  التكنولوجي.  النضج  درجة  إلى  بها  للوصول 
الريحية فهي تتواجد على عتبة االستغالل المربح، حيث من 
القريب إطالق مخطط ريحي  المدى  يتم على  أن  المتوقع 
المغرب  يتوفر عليها  التي  الهائلة  الطاقات  باالعتماد على 
والجزائر ومصر وتركيا في هذا المجال. ومن جهة أخرى، 
الكهروضوئية يمكن استغاللها بشكل ناجع في  الطاقة  فإن 
العالم القروي ومن خالل المنشئات الفرعية، بحيث يمكنها 
أن تلعب دورا رئيسا في تلبية االحتياجات الطاقية. أما على 
حرارية  محطات  إلنشاء  التخطيط  فسيتم  البعيد،  المدى 
شمسية على نطاق واسع في المناطق التي تتوفر على نسب 
عرض  في  الريحية  الطاقة  وإحداث  التشميس  من  عالية 

البحر. 
ويحتاج نقل الكهرباء الخضراء إلى االتحاد األوروبي إلى 
ذي  المستمر  العالي  الجهد  تيار  نقل  نظام  خطوط  إنشاء 
القدرة العالية. فبدون تطوير البنيات التحتية الخاصة بالربط 
البحر  وأوروبا  الشريكة"  المتوسطية  "الدول  بين  التقني 
األبيض المتوسط وكذا بين هذه األخيرة وباقي دول القارة 
األوروبية، ألنه ال يمكن نقل الطاقة بشكل مباشر من "الدول 
لم  الموضوع  هذا  أن  من  فبالرغم  الشريكة".  المتوسطية 
يحظى باالهتمام الذي يستحقه إال أنه يبقى من بين العوامل 

االقتصاد واإلقليم | الهيكل اإلنتاجي وسوق العمل

المخطط الشمسي األورومتوسطي: 
الفرص والحدود لالندماج والتنمية

 Renewable Energies as a Euro-Mediterranean Vector of” ويتعمق فيها )Marin y Escribano( "1 يجمع هذا المقال بعض المحاور المعروضة في "مارين وإسكريبانو

 Union for the” أوروميد  برشلونة  لمنتدى  بالنسبة  دليل  بمثابة  كان  والذي  المتوسطي"  الشمسية  الطاقة  "بمخطط  المكلف  العمل  فريق  طرف  من  المنجز  المؤلف  وهو   ،“Integration
Mediterranean: Projects for the Future“ المنظم من قبل "المعهد األوروبي للبحر األبيض المتوسط" )Iemed( بتاريخ 5 نوفمبر )تشرين الثاني( 2009 في برشلونة. 
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يرتبط  أن هذا األمر  المخطط. كما  لهذا  المعرقلة  الرئيسة 
المتوسطية  الكهربائية "للدول  الشبكة  تاما بتحسين  ارتباطا 
الشريكة" وكذا روابطهم التقنية اإلقليمية. وبالتالي فإنه إذا 
فيما  الشريكة"  المتوسطية  الجهود لربط "الدول  تتظافر  لم 
بينها ومن ثم باالتحاد األوروبي فإن المخطط الشمسي لن 
يكون أساسا وقاعدة إقليمية. ونظرا إلى أن شبكات "الدول 
المتوسطية الشريكة" أضعف من نظيراتها األوروبية، فإن 
بينها وزيادة طاقتها سيشكل تحديا لعصرنة  ربطها في ما 
نظامها الكهربائي، خاصة وأنها تحتاج إلى كثافة عالية في 
الشبكة وإلى ليونة كبيرة في النظام. كما سيحتاج المخطط 
بالطاقات  التحلية  إلى مشاريع تكميلية أخرى مثل محطات 
الزملحة تتطلب كميات كبيرة من  المتجددة ألن تكنولوجيا 
الطاقة، هذا باإلضافة إلى عملية التآُزر الضرورية بين كلتا 

العمليتين. 

يحتاج تطوير الطاقات المتجددة إلى مظلة 
لى تحفيزات للوصول إلى  تنظيمية فعلية واإ

النتائج المتوخاة. كما سيكون في حاجة إلى 
إطار مؤسساتي مستقر من أجل الدفع 

باالستثمارات الكبيرة التي تتطلبها ميزانيته 
المكلفة

المتجددة سيتطلب أيضا على  إن ضرورة تطوير الطاقات 
المدى القريب إحداث بنيات تحتية للغاز الطبيعي لكي تشكل 
اإلضافة الالزمة عندما يتعذر تلبية الطلب. أما على المدى 
البعيد فينتظر أن تتمكن التكنولوجيا الشمسية الحرارية من 
تطوير محطات تخزين الحرارة في مخازن األمالح بهدف 
المساعدة. واألهم من هذا  الطاقات  االعتماد على  تقليص 
المتجددة لدى "الدول  الطاقات  وذاك هو أن عملية تطوير 
المتوسطية الشريكة" ستحتاج إلى التكوين والتعاون التقني 
الطاقات  استعمال وتطوير هذه  والتكنولوجي في مجاالت 
وكذا في تسيير وتقنين قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة. 
وتبقى هذه األخيرة من أهم الشروط الالزم استيفاءها لكي 
النمو  في  فعال  بشكل  المتجددة  الطاقات  هذه  تساهم 
االقتصادي "للدول المتوسطية الشريكة"، إلى جانب شرط 

آخر مهم أال وهو وضع إطار مناسب للحماية القانونية.
تطوير  يحتاج  الملموسة،  التحتية  البنيات  إلى  وباإلضافة 
تنظيمية فعلية وإلى تحفيزات  إلى مظلة  المتجددة  الطاقات 
إلى  المتوخاة. كما سيكون في حاجة  النتائج  إلى  للوصول 
إطار مؤسساتي مستقر من أجل الدفع باالستثمارات الكبيرة 
تحليل  من خالل  ونستشف  المكلفة.  ميزانيته  تتطلبها  التي 
"الدول  تبنتها  التي  لقانونية  وا التحفيزية  اإلجراءات 
بعض  المتجددة  الطاقات  مجال  في  الشريكة"  المتوسطية 
الملحوظ في هذا الصدد، ولكنه بنسب متفاوتة. ففي  التقدم 

مهمة  ومؤسساتية  قانونية  توجد حواجز  الدول  هذه  جميع 
تحتاج إلى برامج للتعاون التقني والتكوين لتحسين اإلطار 
وكفاءات  المنظمة  المؤسسات  قدرات  وتقوية  القانوني 

اإلدارة. 
أهم  أحد  المتجددة  للطاقات  المخصصة  الميزانية  وتعتبر 
"التعريفة  أن  التنظيمي. كما  الرئيسة في اإلطار  الجوانب 
في  شيوعا  األكثر  التنظيمي  النموذج  هي  الموحدة"  الدنيا 
االتحاد األوروبي وهي نفسها المعمول بها أيضا في الجزائر 
ومصر واسرائيل وتركيا، وتوجد قيد الدراسة في المغرب 
الذي يطرحه نفسه بشدة هو من  السؤال  وتونس وسوريا. 
سيدفع القسط الضمني في "التعريفة الدنيا الموحدة"؟ "الدول 
االتحاد  في  األعضاء  الدول  أم  الشريكة"  المتوسطية 
األوروبي؟ فهذه األقساط يمكن أن تكون مكلفة للغاية بالنسبة 
تطبيقها على كميات  أن  الشريكة" كما  المتوسطية  "الدول 
الكهربائية الخضراء قد يصبح معموال  الطاقة  متزايدة من 
المتاح ألداء هذه  به بشكل محدود. ويبدو أن الحل الوحيد 
األقساط هو تصدير جزء من حصة الكهرباء الخضراء إلى 
الشركات  اقترحت  أن  بعد  هذا  ويأتي  األوروبي.  االتحاد 
األوروبية دفع أقساط أقل عن الكهرباء الخضراء المستوردة 
من "الدول المتوسطية الشريكة" مما هو الحال عليه داخل 
بين  الشديدة  المنافسة  إلى  ذلك  معزية  االوروبي،  االتحاد 
المتوسط،  األبيض  للبحر  الجنوبية  الضفة  في  المنشئات 
خصوصا تلك المتخصصة في الطاقة الشمسية. من المنظور 
"الدول  تمييز  يتم  أن  واقعيا  غير  أمرا  يبدو  االقتصادي، 
المنافسة من  أكثر قدرة على  لكونهم  الشريكة"  المتوسطية 
تيسير تطوير  بدال من  األقٌساط"  آلية "حماية  إنشاء  خالل 
وفرة  أو  والرياح  التشميس  ساعات  مثل  المقارنة  المزايا 

األراضي الشاغرة.
حول  تحوم  كبيرة  شكوك  هناك  بالتمويل،  يتعلق  فيما 
مصادرها، ألن الصناديق األورومتوسطية الحالية تخصص 
لها ميزانية واضحة وهي غير كافية إلطالق مخطط الطاقة 
االستثمار  "لصندوق  يمكن  الصدد  هذا  في  الشمسية. 
والشراكة  الجوار  و"مؤسسة  األورومتوسطي"  والشراكة 

األوروبية" أن تقوم بدور المحفز. 
الخاصة  الصناديق  إلى  اللجوء  إلى  المخطط  يسعى  حيث 
والعامة، بما في ذلك صناديق االتحاد األوروبي وقروض 
بنك االستثمار األوروبي والمؤسسات المالية الدولية األخرى 
أن  العلم  ومع  للتنمية.  اإلفريقي  والبنك  الدولي  البنك  مثل 
المالية  التعبئة  المالية األوروبية لن تسهل عملية  الوضعية 
إال أننا يجب أن نميز بين منشئات التوليد وخطوط اإلفراغ 
"المرصد  إحصاءات  فحسب  والتعاون.  التدريب  وبرامج 
الكهرباء  توليد  %70 من مرافق  فإن  للطاقة"  المتوسطي 
سيتم  الشريكة"  المتوسطية  "الدول  دول  في  الخضراء 
لحرية  نموذج  إطار  في  الخاصة  الصناديق  عبر  تمويلها 
تمويل  فإن  وبالتالي  األقساط.  وتنظيم  السوق  إلى  الدخول 
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األوروبي  واالتحاد  الشريكة"  المتوسطية  "الدول  خطوط 
المشغلين  يتم من قبل شركة مساهمة عن طريق  يمكن أن 

الوطنيين للشبكة وبنك االستثمار األوروبي. 
تأقلمت  قد  الخاصة"  العامة  التضامنية  "الشراكة  أن  يبدو 
)المحطات  العالية  التكلفة  ذات  المشاريع  مع  جيد  بشكل 
الشمسية والمحطات الريحية( وهو األمر الذي تم استغالله 

بشكل جيد في المنطقة لتحقيق هذه األهداف. 
والتكنولوجي  التقني  والتعاون  التكوين  برامج  يخص  فيما 
التطوير  أجل  من  التعاون  طريق  عن  تمول  أن  فيمكنها 
األساسية  الشروط  من  تعتبر  والمشترك، حيث  األوروبي 
لضمان تأثير إيجابي على نمو "الدول المتوسطية الشريكة". 
فبدون كفاءة اليد العاملة المحلية ال يمكن تحويل جزء من 
عملية إنتاج مولدات الرياح أو المرايا أو اللوحات الضوئية 
الجهدية. كما أن إنشاء وتشغيل المحطات سوف يتم بدون 
هيكل  إبقاء  مع  تكنولوجيا  وال  "معرفة ‒ كيف"  تحويل 
بأن  القبول  يمكن  االتحاد األوروبي. ال  العمل في  مراكز 
المنشئات  باحتضان  الشريكة"  المتوسطية  "الدول  تكتفي 
شغل  فرص  توفر  التي  البسيطة  الصيانة  عمليات  وتنفيذ 
للسوق  التحتية  والبنيات  المؤسسات  أن  محدودة جدا. كما 
واسعة  عمليات عصرنة  إلى  بحاجة  هي  التي  الكهربائية 
المتجددة.  الطاقة  من  مهمة  كميات  ونقل  التوليد  لتسيير 

ويحتاج االندماج الفعلي لألسواق الكهربائية، باإلضافة إلى 
تمويل خطوط التفريغ والربط، إلى تقارب تنظيمي وقواعد 

تقنية لضمان قابلية التشغيل الجيد لألنظمة الوطنية. 
العناصر  أحد  للمخطط  الضمنية  التحفيزات  مستوى  ويعد 
األساسية لتشجيع االستثمارات في هذا المجال، لما قد يؤدي 
إليه التمييز في األقساط من تأثير على انتشار هذه الطاقات 
تعويض  يتم  لم  ما  إذا  الشريكة"  المتوسطية  "الدول  في 
التنافسية  القانونية بزيادة القدرة  الفوارق في مجال الحماية 
لمصادر الطاقة المتجددة في "الدول المتوسطية الشريكة": 
ومفهوم  يتماشى  ال  األقساط  بسبب  الحماية  إلى  اللجوء 
الشريكة".  المتوسطية  "للدول  تنموي  كعنصر  المخطط 
البشرية، يجب على المخطط،  التنمية  وأخيرا، من منظور 
االتحاد  إلى  الخضراء  الكهرباء  تصدير  إلى  باإلضافة 
الطاقة  فقر  مكافحة  أولوياته  ضمن  يضع  أن  األوروبي، 
وخدمة التنمية االقتصادية. وبالتالي، فإذا لم ينظر إلى خطة 
الطاقة الشمسية من منظور استراتيجي شامل يساهم في تنمية 
"الدول المتوسطية الشريكة" وإذا لم يتم مراعاة الخطوات 
عمل  أمام  أنفسنا  سنجد  فإننا  الصدد،  هذا  في  الضرورية 
أوروبي أحادي يهدف إلى خدمة المصالح البيئية واالقتصادية 
آثارا ملحوظة على نمو  يترك  لالتحاد األوروبي دون أن 

"الدول المتوسطية الشريكة" وال على االندماج اإلقليمي.

بناء على مبادرة أطلقتها المفوضية األوروبية ونظمت تحت رعاية مفوضي 
العالقات الخارجية والطاقة بنيتا فيريرو فالدنير وأندريس بيبالجس، عقدت 
هذه الندوة بتاريخ 9 أكتوبر 2009 في بروكسل. وقد حضر هذا المؤتمر 
وزراء الخارجية والطاقة لستين دولة وكذا ممثلي المنظمات الدولية ومراكز 
الطاقات  سوق  لتطوير  محاولة  في  الدولية  المالية  والمؤسسات  البحوث 

"الخضراء".
وقد ناقش المؤتمر ثالثة أهداف رئيسية: تطوير سوق إقليمية للطاقة الخضراء 
وتعميق التعاون في البحث والتطوير )ب + ت( وتحديد الفرص لتنفيذ مشاريع 

مشتركة، خاصة في مجال الطاقة الشمسية. 
وكما سبق وأن أوضح بينيتا فيريرو فالدنير، فإن هذه الجهود يجب أن توجه 
بنية تحتية  إنشاء  بالتوازي مع  للسياسات والتنظيمات  قانوني  لوضع إطار 

وإطالق أنشطة البحث والتطوير.
وشدد المشاركون على أهمية الدور الذي تلعبه الطاقات المتجددة في تحسين 
أمن الطاقة ومواجهة التغير المناخ على الصعيدين الوطني واإلقليمي. كما 
شدد الحاضرون على اإلمكانات الهائلة في تطوير مجاالت الطاقة الشمسية 

وطاقة الريحية في بلدان البحر األبيض المتوسط والخليج. 
ومن جهة أخرى، قام المشاركون بصياغة قائمة تتضمن الخطوات التي ينبغي 
اتخاذها: تعزيز التعاون سواء فيما يخص التعاون في مجالي البحث والتطوير 
أو التعاون الصناعي وتقوية التعاون بين القطاعين العام والخاص. كما أن 

إنشاء إطار قانوني يعزز الشفافية يتم من خالله بلورة سياسة إقليمية للطاقة 
المتجددة والكفاءة الطاقية هو أمر غاية في األهمية. هذا باإلضافة إلى المضي 
قدما في سياسة إدماج أسواق الكهرباء في المغرب العربي، وإلغاء، على 
مراحل، اإلعانات التي تقدم لها ‒ استعدادا لوضع مبادئ السوق فيها ‒ ووضع 
اللمسات األخيرة على الربط الكهربائي بين الدول األرومتوسطية واالتحاد 

األوروبي ودول الخليج. 
وقد تم خالل فعاليات هذا المؤتمر رسم الخطوط العريضة لمستقبل التعاون 

بين دول االتحاد األوروبي ودول الخليج. 
تم وضع هذه األفكار بناء على نهج المبادرات الحالية، وبالتالي فإن تعاون 
أسواق الكهرباء يتم بالتوازي مع التعاون بالنسبة للمنظمين الكهربائيين، والتي 
تدخل في إطار مبادرة "مجموعة العمل األورومتوسطية في مجالي الكهرباء 
والغاز الطبيعي". بالموازاة مع ما ذكر، هناك برامج أخرى قائمة ال سيما في 
مجال التعاون في الفعالية الطاقية مثل )"الفعالية الطاقية في قطاع البناء"(، 
المعروفة  العالية  األولوية  ذات  المتجددة  الطاقات  تهم  أخرى  مبادرات  أو 

اختصارا بـ"ريماب".

للمزيد من المعلومات:
http://ec.europa.eu/external_relations/energy/events/renewable_

energy_conference_2009/index_en.htm

ندوة حول الطاقات المتجددة بين االتحاد األوروبي والدول األورومتوسطية ودول الخليج
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)Alexander Böhmer( الكسندر بومير
رئيس برنامج االستثمار في الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

االقتصادي والتنمية التعاون  لمنظمة 
قسم تنمية القطاع الخاص، 

إدارة الشؤون المالية والمؤسسات
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )OECD(، باريس

القطاعين  بين  للشراكات  الفعالة  التنظيمية  أصبحت األطر 
البنية األساسية ميزة نسبية هامة  تنمية  العام والخاص في 
مجالي  في  الدوليين  المستثمرين  جذب  على  الدول  لقدرة 

العامة.  البنية األساسية والخدمات 
الراهنة،  االقتصادية  األزمة  التي سبقت  للتقديرات  وطبًقا 
اعتزمت بعض دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
إنفاق حوالي 100 مليار دوالر أمريكي بحلول عام 2015 
على قطاع المياه وحده. وفي ضوء هذه التقديرات، يتعين 
ذلك  في  بما  المتاحة،  الموارد  استخدام  المنظمين  على 
واالستثمار  والمادية  الفنية  النواحي  تنفيذ  على  القدرة 
األكثر  بالطريقة  األمد  طويلة  المخاطر  لمجابهة  الخاص 
تنظيمية  بيئة  توفير  لصالح  قوية  حجة  يقدم  وهذا  فاعلية. 
بين  الشراكات  إلنجاح  للتنبؤ؛  والقابلية  بالشفافية  تتمتع 
إهدار  الطويل دون  المدى  العام والخاص على  القطاعين 

الموارد. 
بين  الشراكة  نماذج  مع  المتباينة  التجارب  ضوء  وفي 
القطاعين العام والخاص في مناطق أخرى، تواجه منطقة 
ترجمة  في  يتمثل  تحدًيا  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 
مفهوم )الشراكة( إلى مشروعات مستدامة، مع ضمان ليس 
الدعم  ولكن  الشراكات،  لهذه  االقتصادية  الجدوى  فقط 
الجمهور  مع  الفعال  التواصل  ويظل  أيًضا.  لها  السياسي 
بشأن مزايا الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فضاًل 
العامة وانفتاح األسواق هو  عن إستراتيجيات الخصخصة 
التحدي األكبر للعديد من حكومات منطقة الشرق األوسط 

أفريقيا. وشمال 

الشراكات بين القطاعين العام والخاص تحرز تقدًما 
بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

استخدمت معظم دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
بالفعل أحد األشكال المتعددة ألدوات الشراكة بين القطاعين 
العام والخاص )PPPs( لتمويل مشروعات البنية األساسية 
والخاص،  العام  القطاعين  بين  الشراكات  وتتميز  الجديدة. 
باالحتفاظ  للحكومة  بالسماح  الشاملة،  بالخصخصة  مقارنة 
تُعتبر حساسة أو ذات  التي  التحكم في القطاعات  بقدر من 
مصلحة إستراتيجية، وفي الوقت ذاته تحقيق االستفادة من 
أموالهم،  ورؤوس  الخاص  القطاع  من  المستثمرين  خبرة 

وخاصة األجانب منهم.
وأصبحت منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا أكثر انفتاًحا 
على البنية األساسية التي يقوم على إنشائها القطاع الخاص، 
وبدأت في استيعاب مشاركة القطاع الخاص في المشروعات 
التي كانت مملوكة للدولة سابًقا؛ من أجل توفير خدمات البنية 
الطاقة واالتصاالت  في هذا  األساسية. وتعد هيمنة قطاع 
المشروعات  من   60% )يمثل  ملحوًظا  أمًرا  المجال 
بالمنطقة(، وهناك اهتمام متزايد من جانب الشراكات بين 
العمرانية  التنمية  قطاعي  في  والخاص  العام  القطاعين 
دولة  في  المثال،  سبيل  على  واضح،  هو  كما  والتعليم، 
اإلمارات العربية المتحدة. وفي دول مثل العراق حيث تشتد 
بين  الشراكة  أدوات  تُوضع  األساسية،  البنية  إلى  الحاجة 
القطاعين العام والخاص في االعتبار على نحو متزايد. وعلى 
الرغم من ذلك، فإن هناك دائًما درجة معينة من التردد في 
مشاركة القطاع الخاص بتعمق في القطاعات الحساسة ذات 
يتم  لم  المياه، حيث  قطاع  وأبرزها  اإلستراتيجية،  األهمية 
تفعيل إجراءات الخصخصة أو الشراكة بين القطاعين العام 

والخاص إال بحذر بالغ.
وطبًقا لقاعدة البيانات الخاصة بمشاركة القطاع الخاص في 
للبنك الدولي، والتي تتضمن  التابعة  البنية األساسية  تمويل 
بيانات من 13 دولة من دول منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا من عام 1990 إلى عام 2008، جرى استثمار ما 

االقتصاد واإلقليم | الهيكل اإلنتاجي وسوق العمل 

الشراكات بين القطاعين العام والخاص بمنطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا )MENA( في أوقات األزمات: 

االتجاهات الحالية الخاصة بمشاركة القطاع الخاص 
وتقييم سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

بالمنطقة
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يزيد على 67 مليار دوالر أمريكي في 122 مشروعا خاصا 
بالبنية األساسية بمشاركة بين القطاعين العام والخاص في 
طريق  عن  والمياه  والنقل  والطاقة  االتصاالت  قطاعات 

الشركات الخاصة والمؤسسات العامة. 
المالية، ثبت أن سوق تمويل  ومع ذلك، ففي سياق األزمة 
المشروعات بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وقلة توفر 
التمويل يمثالن عائًقا كبيًرا أمام تنفيذ مشروعات الشراكة بين 
القطاعين العام والخاص بالمنطقة. فتمويل المشروعات لم 
يعد متوفًرا، باإلضافة إلى معاناة األطراف المعنية في توفير 
التمويل الالزم إلتمام الصفقات. وال تستطيع غالبية المصارف 
التجارية العاملة بالمنطقة توفير التمويل طويل األجل. وقد 
زاد الضغط على الحكومات من أجل اتخاذ إجراء، إما عن 
طريق ضمان توفير التمويل أو التدخل في األمر بأنفسهم. 
عالوة على ذلك، يعاني االستثمار األجنبي المباشر واالستثمار 
في محافظ األوراق المالية والتدفقات المالية داخل المنطقة. 
وفي مثل هذا الموقف الذي يُعتبر فيه تصور المخاطر أمًرا 

حاسًما، تحظى سالمة اإلطار التنظيمي بأهمية قصوى. 

مناهج اإلطار التنظيمي بمنطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا

10، يجرى تطبيق نوعين  بالمخطط رقم  كما هو موضح 
مختلفين من األطر التنظيمية للمشروعات الخاصة بالشراكة 
العام والخاص بدول منطقة الشرق األوسط  القطاعين  بين 
األوسط وشمال  الشرق  منطقة  دول  تميل  أفريقيا.  وشمال 
أفريقيا ذات األنظمة المعتمدة على القانون المدني، وتحديًدا 
تبني قوانين وتنظيمات متعددة  إلى  العربي،  المغرب  دول 
القطاعات )أي أفقية( فيما يتعلق بالخصخصة/الشراكة بين 
القطاعين العام والخاص/عقود االمتياز. أما الدول المتأثرة 

بشكل أكبر بتقاليد القانون العام، وتحديًدا دول الخليج، فتميل 
الغالب  في  المعنية  للسلطات  وتكون  القطاعية  اللوائح  إلى 

صالحيات كبيرة في تحديد الشروط التعاقدية. 
بين  الناجحة  للشراكات  الناشئة  التنظيمية  األطر  وتقترب 
وشمال  األوسط  الشرق  بمنطقة  والخاص  العام  القطاعين 
أفريقيا من المعايير واالتجاهات العالمية. وللتقاليد القانونية 
المختلفة القائمة على أنظمة القانون العام أو القانون المدني 
تأثير قوي على اختيار الدول اتباع مناهج تنظيمية أفقية أو 

قطاعية. 
فقد جرى تنفيذ القوانين الخاصة بالخصخصة/الشراكة بين 
القطاعين العام والخاص/عقود االمتياز على مدار السنوات 
العشر األخيرة بالجزائر والبحرين وجيبوتي واألردن ولبنان 
والمغرب وعمان وتونس واليمن. وتنظر مصر في استصدار 
العام والخاص في  القطاعين  بالشراكات بين  قانون خاص 
المستقبل القريب. وتجري سوريا حالًيا تشاورات مع الجهات 
قانون  لصياغة مسودة  المعنية  واألطراف  الدولية  المانحة 

خاص بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. 

تقترب األطر التنظيمية الناشئة للشراكات 
الناجحة بين القطاعين العام والخاص بمنطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا من المعايير 
واالتجاهات العالمية

وباستثناء قانون االمتياز التونسي، ترد كلمة "الخصخصة" 
القوانين المعنية بالقطاعات المتعددة.  بشكل دائم في صدر 
الضيق  بمعناها  الخصخصة  إلى  ذلك، تشير معظمها  ومع 
وإلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وتنطبق هذه 
الحالة على جيبوتي واألردن وعمان على سبيل المثال. وفي 

اإلطار التنظيمي للشراكات بين القطاعين العام والخاص بدول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياشكل 10

يوجد نهجان

ليبيا  •
قطر  •

المملكة العربية   •
السعودية

سوريا  •
اإلمارات العربية   •
المتحدة/ أبو ظبي

على مستوى قطاعات متعددة
التشريعات الخاصة بالخصخصة/ االمتيازات/ 

الشراكة بين القطاعين العام والخاص

على مستوى القطاع الواحد
التنظيمات القطاعية/ السلطات 

القطاعية )فقط(

تشغيليتخطيطي

الجزائر (2001)  •
البحرين (2002)  •
جيبوتي (1997)  •
األردن (2000)  •

لبنان (2002)  •

المغرب   •
(1989/98)

عمان (2004)  •
تونس (2008)  •
اليمن (1999)  •

مصر  •
العراق  •
سوريا  •

.MENA-OECD )2008( المصدر: البرنامج االستثماري
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مبادرات  إجراء  تم  الجزائر،  في  كما  عديدة،  حاالت 
ومشروعات متعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص 

قبل اعتماد قانون خاص بذلك. 
إلى  بالخصخصة  المتعلقة  العامة  القوانين  تشير  ما  وعادًة 
قائمة تفصيلية للقطاعات والشركات المزمع خصخصتها أو 
العام  القطاعين  بين  المشاركة  نموذج  بمقتضى  تنفيذها 
والخاص، أو تسند إلى مؤسسات عامة بعينها مسئولية تحديد 
البحرين  على  األخيرة  الحالة  وتنطبق  القطاعات.  هذه 
ولبنان  وعمان  والجزائر  واألردن  والمغرب  وجيبوتي 
تلك  بتحديد  خاصة  مؤسسات  هناك  يوجد  حيث  ومصر، 
القطاعات. وبداًل من ذلك، تفعل بعض الدول لوائح قطاعية 
خاصة بمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص/
قطاع  في  وسوريا  لبنان  المثال،  سبيل  على  الخصخصة، 
االتصاالت، وقطر وأبو ظبي في قطاعي المياه والكهرباء، 

والسعودية في قطاعي المياه واالتصاالت. 

االتجاهات الحالية لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية في 
تقييم سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

من  ثروة  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  دول  تمتلك 
الخبرات في مشروعات الخصخصة والشراكة بين القطاعين 
العام والخاص. وهذه الخبرات موضحة بالتفصيل في اإلطار 
العام للسياسات المؤثرة في االستثمار الصادر عن منظمة 
2006، باإلضافة إلى مبادئ  التعاون االقتصادي والتنمية 
عن  الصادر  األساسية  البنية  في  الخاص  القطاع  مشاركة 
منظمة التعاون والتنمية 2007 اللذين يؤكدان على حقيقة أن 
اهتمام المستثمرين من القطاع الخاص بمشروعات الشراكة 
بين القطاعين العام والخاص يتطلب ليس فقط توجيًها واضًحا 
للترتيبات المالية للمشروعات المحتملة، ولكن يقتضي أيًضا 
وجود إطار سياسي وإداري وتنظيمي يمكن االعتماد عليه.

يهدف اإلطار التقييمي إلى إمداد صانعي 
السياسات بوسيلة لتقييم التقدم في 

اإلصالحات المتعلقة بمشروعات الخصخصة 
والشراكة بين القطاعين العام والخاص في 

ضوء أفضل الممارسات الدولية

التعاون  لمنظمة  االستثمار  برنامج  ذلك وضع  وفي ضوء 
االقتصادي والتنمية الخاص بمنطقة الشرق األوسط وشمال 

الشرق  منطقة  في  األعمال  مناخ  لتقييم  جديدة  أداة  أفريقيا 
األوسط وشمال أفريقيا )إستراتيجية تطوير مناخ األعمال(، 
االعتبار، من ضمنها سياسة  بعين  تأخذ عدة عوامل  التي 
الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويهدف 
التقييمي إلى إمداد صانعي السياسات بوسيلة لتقييم  اإلطار 
الخصخصة  بمشروعات  المتعلقة  اإلصالحات  في  التقدم 
أفضل  في ضوء  والخاص  العام  القطاعين  بين  والشراكة 

الممارسات الدولية. 
بين  الشراكة  بمشروعات  المتعلقة  المؤشرات  وضع  تم 
أ- وجود  العام والخاص لمعالجة خمسة عوامل؛  القطاعين 
وحدة محددة داخل الحكومة لتنسيق وتطوير سياسة الشراكة 
الذي  التشريعي  العام والخاص؛ ب- اإلطار  القطاعين  بين 
والخاص؛  العام  القطاعين  بين  الشراكة  يغطي مشروعات 
ج - االستعانة باالستشارات لبناء قوة شرائية من مجموعات 
متعددة من األطراف المعنية؛ د- إجراء تحليل التكلفة والعائد 
العام  القطاعين  بين  اتخاذ قرار بشأن مشروع شراكة  قبل 
الذي يطرأ على مشروعات  التقدم  والخاص؛ هـ - ومراقبة 
الشراكة بين القطاعين العام والخاص على مدى دورة حياة 

المشروعات. 
ركزت التحليالت األولى على مصر والمغرب، وهي اآلن 
الشرق  في  االستثمار  برنامج  ويضطلع  النشر.  عملية  في 
األوسط وشمال أفريقيا لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
بتنفيذ مشروعات إستراتيجية تطوير مناخ األعمال الجديدة 
في عام 2010، مع التركيز على تعزيز أفضل الممارسات 
التعاون االقتصادي والتنمية  الدولية وعلى مستوى منظمة 

المتعلقة بقضايا الشراكة بين القطاعين العام والخاص. 

المراجع

اإلطار  قضايا  حول  إضافية  معلومات  على  للحصول 
 OECD. Making Reforms انظر:  التنظيمي، 
 Succeed: Moving Forward with the MENA
 Investment Policy Agenda (Private Sector
 Development in the Middle East and North

 .Africa). OECD Publication: Paris, 2008
المعلومات ومعلومات االتصال  المزيد من  للحصول على 
األوسط  الشرق  في  االستثمار  ببرنامج   الخاصة 
والتنمية  االقتصادي  التعاون  لمنظمة  أفريقيا   وشمال 
 وإستراتيجية تطوير مناخ األعمال، يرجى زيارة موقع: 

.www.oecd.org/mena/investment
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االقتصاد   أستاذ 
المنار بجامعة تونس 

االتحاد  مع  تونس  وقعت   ،1995 تموز)يوليو(   17 في 
أورومتوسطية.  اتفاقيَة شراكة  األعضاء  ودولِه  األوروبي 
لعملية  المنضمة  للمتوسط  الجنوبية  الضفة  دول  بين  ومن 
برشلونة، كانت تونس هي الدولة األولى التي توقع مثل ذلك 
االتفاق. وعلى الرغم من أن االتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ 
رسمياً إال في آذار )مارس( 1998، إال أن تونس قد بدأت 
في إطالق تطبيقاتها منذ كانون الثاني )يناير( 1996. وهي 
اتفاقية تحمل أهدافا متعددة في مجاالت مختلفة )اقتصادية 
واجتماعية وثقافية ومالية(، واألهم من بين هذه البنود يتعلق 
بتحرير وتسهيل انتقال البضائع والخدمات ورؤوس األموال. 
االتفاقية هو  القرار األهم في هذه  فإن  ناحية عملية،  ومن 
إنشاء منطقة للتجارة الحرة بين الدول الموِقعة، مع االكتفاء 
في البداية بتبادل السلع المصنعة، ومع األخذ في االعتبار أن 
 12 يستغرق  تطوراً عبر جدول زمني  المشروع سيحقق 

عاماً.
كانت البضائع التونسية المصنعة مسموح لها بالدخول إلى 
عماًل  الجمركية  اإلعفاءات  مع  األوروبي  االتحاد  بلدان 
التطبيق  ويتعلق   ،1976 عام  منذ  للتعاون  قديمة  باتفاقية 
الجمركية  الحواجز  كل  بإزالة  الجديدة  لالتفاقية  الحقيقي 
التي تحد  لها(،  أية ضرائب مماثلة  أو  الجمركية  )الرسوم 
من استيراد تونس للبضائع المصنعة ذات المنشأ األوروبي. 
من  كان  فقد  والخدمات،  الزراعية  للمنتجات  بالنسبة  أما 
المفاوضات اعتباراً من عام  المقرر أن تخضع لمزيد من 

.2001
كانت هذه االتفاقية سابقاً جزءأ من العملية السياسية لمؤتمر 
برشلونة، ومن عملية تحرير التجارة الخارجية بتونس التي 
الهيكلي  التكيف  برنامج  مع  الثمانينيات  أواخر  منذ  بدأت 
اتفاقية  إلى  تونس  وانضمام   )1986 عام  منذ  )بالتحديد 
أن  رغم  وعلى   .1990 عام  )يوليو(  تموز  منذ  الجات 
االتفاق يُعد وبكل وضوح اتفاقاً استراتيجياً بالنسبة لتونس، 

إال إنه اعتبر في البداية بمثابة تحد حقيقي للبالد؛ فقد تخوف 
لن  التونسية  الصناعات  من  كبيراً  جانباً  أن  من  البعض 
كليًة.  باختفائها  يهدد  مما  األوروبية،  المنافسة  أمام  يصُمد 
االنفتاح  وهذا  المنافسة  هذه  تخلق  أن  البعض  آمل  فيما 
هذه  تدفع  أن  في  األمل  وكان  مفيدة.  ديناميكية  تأثيرات 
أكثر كفاءة  تكنولوجيا  لتبني  التونسية  الشركات  الديناميكية 
في  بزيادة  يعود عليها  قد  مما  بها،  اإلدارة  نظم  ولتحديث 
اإلنتاجية، ويرفع من وضعها التنافسي، وهو ما يقود بالتالي 
إلى نمو االقتصاد التونسي. حتى الشركات التي كانت تتمتع 
بالحماية لفترة طويلة، والتي ال تنتج سوى الستهالك السوق 
هذه  في  لتنتظم  موقفها،  لتغيير  مضطرًة  ستكون  المحلية 
رة للمحافظة على بقائها. وفي نفس الوقت  الديناميكية المطوِّ
فإن انفتاح االقتصاد التونسي قد يكون له تأثير على إعادة 
توجيه الموارد نحو األنشطة ذات العائدات األكبر واألكثر 
أوسع  فضاء  في  التونسي  االقتصاد  ترسيخ  إن  تنافسية. 
وأكثر تقدماً من شأنه أن يؤدي إلى دفعة جديدة، وفي نهاية 

المطاف، إلى تحسين الرفاهية العامة.
وهاهي تونس في بدايات عام 2010 تدخل عامها الخامس 
عشر من هذه االتفاقية للتجارة الحرة، ونتائج منطقة التجارة 
الحرة صارت ملموسة بالنسبة للغالبية. لكن ما هي التأثيرات 
الحقيقية على نمو التجارة بين تونس واالتحاد األوروبي، وما 
هو أثر االتفاقية على نمو االقتصاد التونسي؟ وبأي طريقة 
األسواق  االنفتاح على  هذ  مع  التونسية  الصناعات  تكيفت 
األوروبية؟ يقدم هذا المقال بعض العناصر لإلجابة على هذه 
التساؤالت مع االكتفاء بتأثيرات رفع الحواجز الجمركية، وال 
المتعلقة  كتلك  الشراكة،  األخرى التفاقية  للجوانب  يتطرق 
السياسية  االتفاقية  لجوانب  أو  األموال،  رؤوس  بحركة 

واالجتماعية.
والمسار الُمتبع في هذا المقال بسيط: أواًل وقبل كل شيء، 
منطقة  "اتفاقية  رسمتها  التي  الرئيسية  الخطوات  تذكر 
التجاري  التبادل  بتحليل تطور  ثم سنقوم  الحرة"،  التجارة 
التونسي مع االتحاد األوروبي وبقية العالم في أعقاب إنشاء 
ببعض  النهاية  في  سنختتم  ثم  الحرة.  التجارة  منطقة 
أن  العلم  مع  االتفاقية،  بناء  اكتمال  حول  المالحظات 
المفاوضات المتعلقة بتحرير التجارة في المنتجات الزراعية 

االقتصاد واإلقليم | العالقات التجارية

منطقة التجارة الحرة تونس ‒ االتحاد األوروبي
بعد ُمضي 14 عامًا
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تبلغ  لم  المذكورة  التجارة الحرة  اتفاقية  والخدمات بموجب 
بعد أي مرحلة متقدمة.

الجدول الزمني لتنفيذ منطقة التجارة الحرة

بمنطقة  الخاصة  االتفاقية  تنفيذ  يتم  أن  المقرر  من  كان 
للتجارة الحرة عبر جدول زمني متعدد المراحل، بناًء على 
أزيلت منذ  الشراكة.  باتفاقية  ُملحقة  بمنتجات محددة  قوائم 
المنتجات  على  المفروضة  الجمركية  الحواجز  البداية 
الصناعية، وال سيما في شكل المواد الخام والمعدات، والتي 
لم توجد على أي قائمة. ويلخص الجدول رقم 16 الجدول 

المقترح. الزمني 

والالفت للنظر هو أن الصناعة التونسية لم 
تصمد فقط في مواجهة المنافسة األوروبية، 

لكنها استمرت في النمو، وأسهم تصدير 
المنتجات المصنعة بشكل واسع في نمو 

التجارة

القائمة  التي تضمنتها  والمنتجات  باالتفاقية،  ملحقة  القوائم 
المنتجات  الفعلي، هي  إدراجها  تأجيل  الرابعة والتي تقرر 
التي كانت حتى ذاك الوقت أقل عرضة للمنافسة العالمية. 
لقد كانت منتجات محلية وموجهة باألساس للسوق الداخلية 
ومحمية بقوة من كل أشكال المنافسة األجنبية. وكانت هناك 
من  استبعادها  تم  لمنتجات  سلبية  قائمة  الوقت  نفس  في 
الغذائية  )كالعجائن  الجمركية  للتعريفة  المنهجي  التفكيك 

واللبن الزبادي والسجاد، الخ...(.
كانت  الغذائية  الزراعية  المنتجات  فإن  أخرى  ناحية  من 
موضوعاً التفاقية خاصة. فبالنسبة لهذه المنتجات فإن إزالة 
الحواجز لم تطبق سوى على المحتوى )العنصر( الصناعي، 
أما العنصر الزراعي، ككل المنتجات الزراعية، لم تكن قد 
على  اإلبقاء  تم  وقد  بعد.  الحرة  التجارة  منطقة  شملته 
)النبيذ  المنتجات  لبعض  بالنسبة  االستهالك"  "ضريبة 
والمشروبات الكحولية والسيارات والسلع الفاخرة، الخ...(. 
على الرغم من إزالة الحواجز، وهو ما قد يبدو كنوع من 
العالقات  تطوير  إلرادة  تحجيم  األقل  على  أو  التناقض 

التجارية. وفي النهاية فإن تجارة بعض السلع كانت محمية، 
حواجز  عبر  ولكن  الجمركية  الرسوم  طريق  عن  فقط  ال 

أخرى غير جمركية.
تلك  للحد من  التدابير  بالفعل مجموعة من  توفر  االتفاقات 
الحواجز غير الجمركية ولتعزيز المنافسة والشفافية. بوجه 
يمكن  التي  والقواعد  الترتيبات  إلغاء  يتعين  خاص، سوف 
أن تخل بالمنافسة، فضاًل عن استغالل شركة واحدة أو أكثر 
للوضع المهيمن. وبالمثل، أي معونة عامة بإمكانها أن تشوه 
المنافسة يجب إزالتها. وتم االتفاق على تأجيل تنفيذ االتفاقية 
لخمس سنوات في تونس حتى تتكيف مع المعايير والقواعد 
المنافسة والقضاء على أوضاع االحتكار،  الالزمة لتعزيز 
وبوجه خاص احتكارات الدولة الممنوحة لبعض الشركات 
األشكال  جميع  وإنهاء  التجارية،  باالمتيازات  المتمتعة 

األخرى من التمييز في مجال تسويق السلع.
القانونية  بالمعايير  االلتزام  على  أيضاً  تونس  حث  وتم 
بما  الفكرية  الملكية  حقوق  لحماية  الالزمة  والمؤسسية 

يتماشى مع المعايير الدولية.

أثر منطقة التجارة الحرة على االقتصاد التونسي وعلى 
عالقات تونس التجارية

تفكيك  بالفعل  تمت  القريبة،  والمرافق  التفاصيل  في بعض 
التعريفة الجمركية بالطريقة المقررة في االتفاقية. وبشكل عام 
اتسمت األربعة عشر عاماً التي انقضت منذ بداية هذه العملية 
باألداء االقتصادي الجيد لتونس، وبشكل خاص على مستوى 
الدولية. وشهد االستيراد نمواً سريعاً مع انخفاض  التجارة 
صالح  في  المتوسط  في   9% بنحو  التصدير،  في  طفيف 

التصدير.
والالفت للنظر هو أن الصناعة التونسية لم تصمد فقط في 
مواجهة المنافسة األوروبية، لكنها استمرت في النمو، وأسهم 

تصدير المنتجات المصنعة بشكل واسع في نمو التجارة.
وخالل هذه الفترة استمر االقتصاد في النمو بمعدل نحو 5% 
اإلجمالي  الناتج  في  الصناعة  إسهام  وظل  المتوسط،  في 

المحلي ثابتاً بين 28 و30%.
حتى من قبل اتفاقية الشراكة، كان االتحاد األوروبي ‒ ومن 
بعيد ‒ هو الشريك التجاري الرئيسي لتونس )وبطبيعة الحال 
فإن العكس ليس صحيحاً، فتونس مجرد بلد صغير مقارنة

جدول زمني مختصر لتنفيذ منطقة التجارة الحرةالجدول 16 

تفكيك التعريفة الجمركية
تاريخ بداية التطبيقالمدةالبند 

في الحالالقائمة األولي )المواد األولية والمعدات(

اعتباراً من عام 1996خمس سنواتالقائمة الثانية )منتجات نصف مصنعة( 

اعتباراً من عام 121996 عاماًالقائمة الثالثة )منتجات ذات نظائر مصنعة في تونس وتُعتبر ُمنافسة( 

اعتباراً من عام 82000 سنواتالقائمة الرابعة )مواد حساسة ذات نظائر مصنعة محلياً تحتاج فترة تحضير أطول نسبيا
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باالتحاد األوروبي(. وظل هذا الوضع قائماً، واستمرت تونس 
االتحاد  السلع من  احتياجاتها من  %65 من  نحو  تستورد 
كما  %80 من صادراتها،  بنحو  إليه  وتتوجه  األوروبي، 
%9 بين  بمعدل بمتوسط أكثر من  شهدت صادراتها نمواً 
السنوي  النمو  متوسط  بلغ  فيما  و2008   2003 عامي 

للواردات 7.2%.
الحمائية اعتُِبرت دائماً  وعلى مستوى مواز، فإن ُمعدالت 
على  للتشويش  ومصدراً  العالم،  بباقي  مقارنة  مرتفعة 
المصالح التونسية، وبشكل خاص من وجهة نظر المنظمات 

الدولية )منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي وصندق النقد 
التي قد تنشأ، فإن  آثار االنحراف  الدولي(. وبهدف تجنب 
الرسوم  خفض  على  الوقت  نفس  في  تعمل  كانت  تونس 
العملية  وهذه  األخرى.  البلدان  صادرات  على  الجمركية 
التفضيلية،  للمعامالت غير  ستكون في جزء منها تخفيضاً 
انضمام  وما  الحرة.  للتجارة  أخرى  مناطق  إنشاء  وأيضاً 
الكبرى  العربية  الحرة  التجارة  منطقة  التفاقية  تونس 
2007 مع  )الموقعة عام  (GAFTA(، والتفاقية أغادير 
إن  دااًل على ذلك.  المغرب واألردن ومصر( إال نموذجاً 

تطور الصادرات والواردات الكلية في تونس بين عامي 1986 و2008الشكل 11  

الوارداتالصادرات

70000

60000

50000

40000

30000

20000

10000

0
1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

.WTI 2010 ،المصدر: البنك الدولي

معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي في تونس من عام 1980 وحتى 2008 الشكل 12 
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التونسية مع جيرانها وشركائها من منطقة  التبادالت  حجم 
التجارة الحرة العربية أو اتفاقية أغادير، وإن ظل متواضعاً 
بشكل  التطور  في  األخيرة  الفترة  في  بدأ  قد  فإنه  نسبياً، 
ملموس. ونصيب هذه الدول من الصادرات التونسية اقترب 
الموجهة  تونس  نمت صادرات  قد  و   .10% من  مؤخراً 

الزراعية  والمنتجات  الغذائية  المنتجات  من  الدول  لهذه 
مع  الحرة  التجارة  منطقة  مزايا  تشملها  لم  التي  الغذائية 

االتحاد األوروبي.
من ناحية أخرى، فإن التجارة مع بلدان االتحاد األوروبي، 
من حيث الصادرات والواردات الرئيسية في تونس تركز

تطور الصادرات والواردات الكلية في تونس بين عامي 1986 و2008الشكل 13 
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التوزيع الجغرافي للتجارة التونسية؛ نصيب االتحاد األوروبيالجدول 17 

الدول 

الميزان التجاريالصادراتالواردات

بماليين الدنانير التونسيةالنسبة المئوية من اإلجماليبماليين الدنانير التونسيةالنسبة المئوية من اإلجماليبماليين الدنانير التونسية
2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007

374- 1100- 79.3 77.2 64.51201115387 65.5 15761 13111االتحاد األوروبي

509- 364- 1.1 1.3 214 3.0204 7232.8 568الواليات المتحدة 

224- 385- 9.1 9.3 1761 1447 8.1 9.2 18321985الدول العربية

192 88- 7.7 7.9 1501 1232 6.65.4 1309 1320دول اتحاد المغرب العربي

3774- 2484- 10.4 12.1 2025 1877 21.823.7 5799 4361دول أخرى

5029- 4446- 19410100100 2443910010015558 20004اإلجمالي 

تطور التبادالت التجارية بين تونس واالتحاد األوروبي )القيمة بالمليون اليورو(الجدول 18 

العام 
الصادرات التونسية 

معدل النمو السنويلالتحاد األوروبي
الحصة من إجمالي 
الواردات األوروبية 

الواردات التونسية 
من االتحاد 
األوروبي

معدالت النمو 
السنوية

الحصة من إجمالي 
الصادرات 
الميزان التجارياألوروبية

الصادرات + 
الواردات

 2003 6250 0.67 7243 0.83993 13494

 2004 6754 8.1 0.66 7621 5.2 0.80867 14375

 2005 6812 0.90.58 7974 4.60.76116214785

 2006 7614 11.80.56 8718 9.30.75 110416332

 2007 8956 17.60.63 9538 9.40.77 58218494

 ستة أشهر من 2007 
وستة أشهر من 2008

 4936 / 4518 9.3 0.65 5136 / 4829 6.4 0.80 200/ 31110072 / 9346

متوسط معدالت النمو 
السنوي

 9.40.64 7.10.79 8.2

.)Eurostat( المصدر: المكتب األوروبي لإلحصاء
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المنسوجات  خاص  وبشكل  المصنعة.  المنتجات  على 
الصناعات  منتجات  متزايد  وبشكل  يتبعهما  والمالبس، 
التونسية  الصادرات  تشكل  والتي  والكهربائية  الميكانيكية 
بالمنسوجات  تونس  وتشغل  األوروبي.  لالتحاد  األساسية 
االستيراد  حجم  من   3.5% من  أكبر  نسبة  والمالبس 
األوروبي، وهي نسبة هامة نسبياً إذ تقارن بين الـ 3.5% 
وحجم صادرات تونس عموما في واردات االتحاد األوروبي 
والذي يدور حول نسبة %0.65 فقط. فيما تشكل المعدات 
واآلالت الميكانيكية والكهربائية الجانب األهم من الصادرات 
إلى  تصل  نسبة  على  وبحصولها  تونس.  إلى  األوروبية 
%4.8 من حجم هذه الفئة من الصادرات األوروبية تشكل 

تونس سوقاً صغيرة لكن ال يمكن إغفالها.
صناعتها  على  الحفاظ  استطاعت  قد  تونس  كانت  إذا 
وصادراتها الصناعية، فإن ذلك يرجع بشكل ما لبرامج رفع 
المستوى وتحديث الصناعة التي أدخلتها منذ إنشاء منطقة 
الُمنِتجة أو  الصناعية  المؤسسسات  إن  الحرة.  التجارة 

للخدمات الصناعية المؤهلة لبرامج رفع المستوى هي تلك 
التي تعتبر واعدة. فمثل تلك البرامج تقدم لها الدعم التقني 
مستوى  بتطوير  التنافسية  قدراتها  رفع  بغرض  والمالي 
طاقاتها البشرية وإمكانياتها التكنولوجية. وقد استفادت منها 
1500 شركة  تتم دراسة ملفات  3 آالف شركة فيما  نحو 
هذا  في  دينار  مليار   5 من  أكثر  استثمار  تم  وقد  أخرى. 
إن  نقول  أن  إذن  يمكننا  مليار يورو(.   2.6 اإلطار )نحو 
اتفاقية التجارة الحرة في العموم قد أعطت دفعًة لالقتصاد 
وساهمت في خلق دينامية مفيدة، حتى ولو كان في الواقع 
تحرير التجارة ما زال بعيداً عن أن يكون شاماًل. وهي ال 
تستثني من بنودها فقط المنتجات الزراعية والخدمات، لكن 
الُمَصَنعة.  المنتجات  هناك بعض االستثناءات تخص أيضاً 
قانونية. على  ذات طبيعة  تعتبر  االستثناءات  هذه  وبعض 
وفقاً  السياحية  السيارات  استيراد  ربط  فإن  المثال،  سبيل 
ببيع  المصدرة  الدول  تلتزم  بحيث  المواصفات،  لكراسات 
سيارات تم استيراد مكوناتها من تونس، ساهم في دفع مثل 

الصادرات التونسية الرئيسية إلى االتحاد األوروبي )في عام 2007(الجدول 19

المنتجات 

واردات االتحاد االوروبي 
الصادرات التونسية لالتحاد األوروبيالكلية من كل دول العالم

%القيمة بالمليون يوروالقيمة بالمليون يورو
الحصة في الواردات الكلية 

لالتحاد األوروبي
80237284631.83.55المنسوجات والمالبس

0.61 22.5 2014 328463 المعدات واآلالت الميكانيكية والكهربائية

0.44 17.5 1568 359334 الصناعات التعدينية

63 0 100 8956 1426008 اإلجمالي
.)Eurostat( المصدر: المكتب األوروبي لإلحصاء

الواردات التونسية الرئيسية من االتحاد األوروبي )في عام 2007(الجدول 20   

المنتجات

إجمالي صادرات االتحاد 
صادرات االتحاد األوروبي إلى تونساالوروبي إلى كل دول العالم 

% القيمة بالمليون يوروالقيمة بالمليون يورو
الحصة في الصادرات الكلية 

لالتحاد األوروبي
4.83 18.5 1763 36482المعدات واآلالت الميكانيكية والكهربائية

1.33 9.3 888 66708الصناعات التعدينية

0.48 8.9 849 177180األحذية 

0.86 8.5 809 94197المعادن 

77 0 100 9538 1239919اإلجمالي
.)Eurostat( المصدر: المكتب األوروبي لإلحصاء

برنامج متابعة المستوى – الوضع في نهاية ديسمبر 2009الجدول 21   

 

الصناعات 
الزراعية 
 الغذائية 

IAA

الصناعات 
الجلدية 
 واالحذية 

ICC

الصناعات 
الكيميائية 

ICH

صناعات 
 متنوعة 

ID

صناعات مواد 
البناء 

والسيراميك 
والزجاج 
IMCCV

الصناعات 
الميكانيكية 

IME

صناعة 
المنسوجات 
والمالبس 

ITHاإلجمالي
37522416841114937913863092ملفات تمت الموافقة عليها

%100%20%17%19%13%8%3%20حصة االستثمار بالقطاع

9643447457124205643االستثمارات غير المادية بمالين الدنانير

%12%20%14%6%11%10%24%9حصة غير المادي

13327539885136186718األقساط الممنوحة

25375802231252094651430ملفات قيد البحث

3213312ملفات مرفوضة

63129925063427559118544534مجموع االشتراكات
IAA: الصناعات الزراعية الغذائية؛ ICC: الصناعات الجلدية واالحذية؛ ICH: الصناعات الكيميائية؛ ID: صناعات متنوعة؛ IMCCV: صناعات مواد البناء والسيراميك والزجاج؛ IME: الصناعات الميكانيكية؛ ITH: صناعة المنسوجات والمالبس.
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هذه الصناعات في تونس. ومع ذلك، فإن بعض الملفات ما 
زالت مفتوحة، بما في ذلك االمتثال لقواعد المنافسة وإلغاء 
بعض احتكارات الدولة، لكن ال يبدو أن ذلك يمثل شكاًل من 

االحتكاك بين الطرفين.

آفاق اتفاقية التجارة الحرة

ال تزال المفاوضات الخاصة بتوسعة منطقة التجارة الحرة 
لتشمل المنتجات الزراعية والخدمات في مرحلة أولية. وفي 
بتعديل  يسمح  جديد  بروتوكول  وضع  تم   ،2001 عام 
بالتجارة في  المتعلقة   1995 باتفاق عام  المرفقة  األحكام 
للبنود  دائماً  طابعاً  تعطي  والتي  الزراعية،  المنتجات 
وزيادتها. كذلك فإن على مستوى التصدير، فيما يخص بند 
زيت الزيتون مثاًل المعفى من الرسوم الجمركية، فقد ازداد 
حجم تصديره باطراد وقد فاق الـ56 ألف طن اعتباراً من 
2005. كما تم االتفاق على بعض التسهيالت فيما يخص 
المنتجات السمكية. وفي المقابل فإن الواردات من المنتجات 
من  تستفيد  األوروبي  االتحاد  من  القادمة  الزراعية 
االجراءات الجمركية الجديدة، وهذا يخص الحبوب تحديداً. 
الحصص  امتيازات أخرى مماثلة من حيث  ويبدو تطبيق 
كال  فيها  ينظر  أن  المرجح  من  محتماًل،  أمراً  المتبادلة 
الطرفين. ومع ذلك، وعلى الرغم من المحادثات الجارية، 
أو  الزراعية،  بالمنتجات  الحرة خاص  للتجارة  اتفاق  فإن 

شيئا مشابه ال يزال من غير المحتمل. أما فيما يخص تجارة 
في  األمل  من  الكثير  يضع  الطرفين  كال  فإن  الخدمات، 
الموارد  أهم  من  تعتبر  السياحة  فإن  وبالفعل،  تنميتها. 
في  تأمل  ولكنها  زبائنها،  أهم  هم  التونسية، واألوروبيون 
إمكانيات  لذلك  تبذل  وهي  أخرى،  خدمية  قطاعات  تنمية 
الصحية،  الخدمات  صناعة  في  أساسي  وبشكل  كبيرة، 
وتظل  والمعمار(  والهندسة  )المحاسبة  المهنية  والخدمات 
شاملة  اتفاقية  ووضع  الخدمات  هذه  مثل  تصدير  تنمية 
يكتمل.  الكثير حتى  ينقصه  األطراف عماًل  ترضي جميع 
وفي البداية يجب االتفاق حول القواعد التي يجب مراعاتها 

والنظم التي يجب اتباعها.

إذا كانت تونس قد استطاعت الحفاظ على 
صناعتها وصادراتها الصناعية، فإن ذلك 

يرجع بشكل ما لبرامج رفع المستوى وتحديث 
الصناعة التي أدخلتها منذ إنشاء منطقة 

التجارة الحرة

وأياً كان، فهناك مكاسب متبادلة يتم تحصيلها من وراء هذه 
التنمية وتعود على كل األطراف وال شيء يمنع من توقع فترة 
المنتجات  مع  يحدث  كما  المستوى  لرفع  وبرامج  انتقالية، 

الصناعية.
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االقتصاد واإلقليم | العالقات التجارية

آثار االتفاقية التجارية المقترحة بين االتحاد األوروبي 
وليبيا

)Clive George( كليف جورج
مانشستر جامعة 

 )Oliver Miles( أوليفر مايلز
)MEC International( شركة إم إي سي إنترنشيونال

)Dan Prudhomme( دان برودوم
)DEVELOPMENT Solutions( شركة الحلول اإلنمائية

االتحاد  أو  برشلونة،  ليبيا على عضوية عملية  لم تحصل 
من أجل المتوسط. ومع ذلك، منذ رفع العقوبات المفروضة 
إقامة  إلى  ليبيا  قد سعت  لوكربي،  أزمة  أعقاب  في  عليها 
عالقات اقتصادية وطيدة مع البلدان األوروبية، بل وعلى 
المفوضية  مع  مفاوضات  في  دخلت  قد  أوسع،  نطاق 
االتحاد  وبين  بينها  تجارية  اتفاقية  إلبرام  األوروبية 
األوروبي. وعلى الرغم من أن القيادة الليبية لم تُبِد حماًسا 
كافًيا إلقامة عالقة وثيقة مع االتحاد األوروبي، إال أنه من 
من  اقتصادية  مكاسب  الطرفين  كال  يجنى  أن  المتوقع 
التفاصيل  تحليل  المقترحة. ويمكن عبر  التجارية  االتفاقية 
هذه  لطبيعة  قرب  عن  رؤية  تكوين  لالتفاقية  الممكنة 
واآلثار  الخسائر  إلى  باإلضافة  وحجمها،  لمكاسب  ا
معرض  وفي  المحتملة.  الصلة  ذات  والبيئية  االجتماعية 
نتائج  إلى  المقال  هذا  يرجع  المحتملة،  اآلثار  هذه  تقييم 
دراسة تقييم أثر االستدامة )SIA( التي أُجريت بتكليف من 
المفوضية األوروبية )الحلول اإلنمائية، 2009( إلى جانب 
دراسة  وتمت  المؤلفون.  بها  قام  التي  األخرى  األبحاث 
مشابهة للبلدان األخرى األعضاء في منطقة التجارة الحرة 
األورومتوسطية في عام 2007 )مركز أبحاث تقييم األثر/

.)IARC ،2007
جعل  ليبيا  بهما  هللا  حبا  اللذين  الطبيعي  والغاز  النفط  إن 
منها شريًكا تجارًيا مهًما ألوروبا، بل ربما لباقي المنطقة. 
وعلى غرار البلدان المتوسطية الجنوبية والشرقية األخرى، 
وتعتمد  الشمسية.  الطاقة  من  كبير  بمخزون  أيًضا  تحظى 
المصنعة  البضائع  واردات  على  كبيًرا  ا  اعتماًد لبلد  ا
إمكاناتها  وتعاني  سواء.  حد  على  الزراعية  والمنتجات 

يتعلق بموارد  فيما  قيود شديدة عليها  الزراعية من فرض 
القلق من نضوب خزانات  يبعث على  المياه مع وجود ما 
وتتمتع  المباشرين.  جيرانها  مع  المشتركة  الجوفية  المياه 
بواعث  تفاقم  في  يسهم  مما  متنامية،  ليبيا بصناعة سمكية 
بالبحر  السمكية  األرصدة  نضوب  حول  المثارة  القلق 
المتوسط. كما أنها تعتمد بشدة على العمالة المهاجرة، وتعد 
أيًضا قناة للهجرة إلى أوروبا. وهكذا سيتأثر ما سبق ذكره 
قد  التي  المقترحة  التجارية  باالتفاقية  العوامل  من  وغيره 
النطاق على  أو سلبية محتملة وواسعة  إيجابية  بآثار  تعود 

المتوسطية. ليبيا واالتحاد األوروبي والبلدان 

االقتصادية التأثيرات 

األوروبي  واالتحاد  ليبيا  تتوقع  التي  المزايا  معظم  تنشأ 
المقترحة من جوانب محددة  التجارية  االتفاقية  جنيها من 
التأثيرات  من  وليس  التفاوض،  طاولة  على  مطروحة 
وفي  التجارية.  الحواجز  تقليل  في  المتمثلة  االقتصادية 
دراسة تقييم أثر االستدامة، ُقّدر حجم التأثيرات االقتصادية 
للحساب  قابل  عام  بتوازن  اقتصادي  نموذج  باستخدام 
أيًضا  اُستخدم  والذي   ،)2009 وآخرون،   Francois)
إلعطاء داللة للتأثير غير المباشر على تراكم رأس المال، 
حركة  تيسير  عن  الناجمة  للتأثيرات  المحتمل  والحجم 
أجندة  أثًرا في  التكاملية األعمق  التجارة )أحد اإلجراءات 
المفاوضات(. وخضع سيناريوهان للدراسة. أولهما سيناريو 
الموجودة  الحواجز  يفترض تخفيض  تحرري "متواضع"، 
 90% بنسبة  األساس(،  في  جمركية  غير  هي  )التي 
سيناريو  فهو  الثاني  أما  للخدمات،  و50%  للبضائع 
"طموح" يفترض التخفيض بنسبة %97 للبضائع و75% 

للخدمات. 
لتحرير  ا درجة  مع  تقريًبا  متناسبة  لنتائج  ا وجاءت 
فالسيناريوهان  البضائع،  بتحرير  يتعلق  وفيما  المفترضة. 
متشابهان، وحققا اآلثار ذاتها، في حين أن تحرير الخدمات 
السيناريو األكثر طموًحا. في  بكثير في  أكبر  آثار  له  كان 
المباشرة  االقتصادية  التأثيرات  تقترب  األوروبي  االتحاد 
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من الصفر؛ حيث أن التعامالت التجارية مع ليبيا ال تمثل 
سوى نسبة ضئيلة من إجمالي التعامالت التجارية لالتحاد 
األوروبي. وفي داخل ليبيا، يُتوقع أن يحقق تحرير البضائع 
تحقيق  مقابل  في  االقتصادية  الرفاهية  في  طفيًفا  انخفاًضا 
مكسًبا أكبر من الخدمات. وبالنظر إلى البضائع والخدمات 
مًعا، جرى تقدير التأثير العام المباشر في صورة زيادة في 
مستوى الرفاهية بنسبة %0.4 لصالح السيناريو المتواضع، 
بشكل  طموًحا  األكثر  السيناريو  لصالح   1.4% وبنسبة 
متراكم على مدار ما يصل إلى عشر سنوات. وعلى الرغم 
لصالح  منه  ليبيا  لصالح  أكبر  االقتصادي  التأثير  أن  من 
االتحاد األوروبي، إال أنه يأخذ في التضاؤل بفعل أثر تقلب 

الليبي. العالمية على االقتصاد  النفط  أسعار 
ينتج التأثير الصافي على الرفاهية االقتصادية عن معدالت 
الزيادة الكبيرة في اإلنتاج في بعض القطاعات، وما يقابلها 
المتوقع أن  من معدالت تراجع في قطاعات أخرى. ومن 
يرتفع النشاط اإلنشائي في ليبيا بنسبة تصل إلى %6، في 
حين أن الخدمات األخرى تنخفض بنسبة تصل إلى 8%. 
البطالة  مستوى  على  ضئيل  سلبي  تأثير  هناك  وسيكون 
اإلجمالي أثناء الفترة االنتقالية، ولكن من غير المنتظر أن 
أن  ويُتوقع  الوطني.  المستوى  على  كبيًرا  التأثير  يكون 
اإلنشاءات،  مجال  في  تقريًبا   5% بنسبة  األجور  ترتفع 
التجارية.  الخدمات  في   7% من  يقرب  بما  وتنخفض 
على  الطلب  زيادة  إلى  اإلنشاءات  نمو صناعة  وسيؤدي 
التوترات  تفاقم  عنه  ينتج  قد  مما  المهاجرة؛  العمالة 

القائمة.  االجتماعية 
وتُبرز  لليبية.  ا الصناعات  بشأن  شديدة  مخاوف  ثمة 
تربو عن  الواردات  في  زيادًة  النماذج  بناء  سيناريوهات 

%30 من اإلنتاج المحلي. 

المصنعة الزراعة والثروة السمكية واألغذية 

إمكانات  ليبيا  لدى  ليس  المنطقة،  في  أخرى  بلدان  بعكس 
االتحاد األوروبي  إلى  الزراعية  الصادرات  لزيادة  كبيرة 
القيمة حسب  بتقدير  للغاية.  المحدودة  المياه  لموارد  نظًرا 
من  تحتاجه  ما  نصف  البالد  تستورد  الواردات،  أسعار 
طعام. وتشير نتائج بناء النماذج االقتصادية إلى أن تحرير 
القادمة من  الليبية  الزراعية  الواردات  البضائع سيزيد من 
تقريًبا )في صورة منتجات   8% بنسبة  االتحاد األوروبي 
في  طفيف  انخفاض  مع  األول(  المقام  في  وألبان  لحوم 
المقابل في اإلنتاج المحلي أقل من %1. ومن المتوقع أن 

الناجمة طفيفة. تكون اآلثار االجتماعية والبيئية 
تحرير  وراء  من  نطاًقا  أوسع  آثار  تحقيق  المنتظر  من 
بما  الليبية  الواردات  تزيد  أن  ويُتوقع  المصنعة.  األغذية 
التعرض  المحلي. وسيؤدي  اإلنتاج  %16 من  إلى  يصل 
إنتاجية صناعة  لتحسين  الحوافز  زيادة  إلى  أكبر  لمنافسة 

إلى  يؤهلها  ال  موقع  في  تقع  أنها  إال  ليبيا،  في  األغذية 
االستفادة من اقتصاديات الحجم في توسيع نطاق الصناعة 
لدخول أسواق االتحاد األوروبي. وبسبب القيود التي تعاني 
الزراعي  إنتاجها  فإن  المياه،  يتعلق بموارد  فيما  ليبيا  منها 
غير كاٍف لتلبية احتياجاتها من الطعام، ومن غير المرجح 
يتعلق  فيما  االقتصادية  للمنافسة  ا  مصدًر تصبح  أن 
يؤدي  أن  المحتمل  من  لذا  المصنعة.  األغذية  بصادرات 
التحرير إلى تدهور طويل المدى في الصناعة، مع زيادة 
الزراعية واألغذية  المنتجات  الواردات من  االعتماد على 

المصنعة.

بعكس بلدان أخرى في المنطقة، ليس لدى 
ليبيا إمكانات كبيرة لزيادة الصادرات الزراعية 

إلى االتحاد األوروبي نظرًا لموارد المياه 
للغاية المحدودة 

قد ينتج عن تحرير قطاع الثروة السمكية آثار بيئية هائلة، 
التي  البيئة  بالحفاظ على  المعنية  التدابير  باختالف  تختلف 
بما  لليبيا  المحلي  اإلنتاج  بالتوازي. ويفي  تبنيها  قد يجري 
متناميا  قطاعا  ويعد  استهالكها،  من   95% عن  يزيد 
التصدير  منتج  األزرق  التونة  سمك  ويعتبر  للتصدير. 
وجود  ويقدم  اليابان.  إلى  الغالب  في  ويُصّدر  الرئيسي، 
سمك التونة األزرق بوفرة في المياه الليبية فرًصا عظيمة 
لتوسعات أخرى في التصدير. إذا تضمنت اتفاقية التجارة 
إلى سوق االتحاد األوروبي دون رسوم  الوصول  إمكانية 
موازية  تدابير  تُتخذ  لم  وما  نظام حصص،  وال  جمركية 
لتقييد اإلنتاج، فمن المتوقع أن يزيد اإلنتاج الليبي الموجه 
للتصدير إلى االتحاد األوروبي زيادًة كبيرًة؛ مما يؤدي إلى 

القائم. الجائر  تفاقم الصيد 

الطاقة ‒ النفط والغاز والطاقة الشمسية  قطاع 

تعد صناعة النفط والغاز في ليبيا المصدر الرئيسي للدخل 
االتحاد  إلى  الصادرات  من  كبير  نصيب  يذهب  حيث 
التجارة  اتفاقية  الصناعة في  إدراج هذه  األوروبي. ويقدم 
من أجل تعاون وثيق في تمويل الصناعة وتوفير التقنيات 
طريق  عن  األوروبي  لالتحاد  محتملًة  مزايا  لها  الالزمة 
توفير أمن أكبر من الطاقة ومكاسب مالية لصناعة الطاقة 
زيادة  من  ليبيا  وستستفيد  األوروبية.  المالية  والخدمات 
ثمة  الصناعة.  القومي من خالل توسيع نطاق هذه  الدخل 
أخرى  بلدان  إلى  الصادرات  لزيادة  معتبرة  إمكانات 
المتحدة  الواليات  ذلك  في  بما  أوروبا،  إلى  باإلضافة 
والصين، ولكن تعمل طرق النقل القصيرة إلى أوروبا على 

تعزيز تعاون وثيق مع االتحاد األوروبي.
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تتمثل قضايا االهتمام الرئيسية في األثر الواقع على تغير 
على  أوروبا  اعتماد  استمرار  عن  ينجم  قد  الذي  المناخ 
الوقود الحفري وعدم استدامة صناعة النفط والغاز الليبية 
على المدى البعيد. ومع أن االحتياطي الثابت كاٍف للحفاظ 
على الدخل القومي للبالد عند المستوى المتوقع له لمدة 50 
عاًما تقريًبا، إال أن معظم االستكشافات األخيرة التي تقوم 
إذا جاءت  العالمية غير مبشرة. وحتى  النفط  بها شركات 
لهذه  يمكن  فال  هامة،  جديدة  بنتائج  أخرى  استكشافات 
أجل غير  إلى  القومي  االقتصاد  أساس  تبقى  أن  الصناعة 
مسمى، خصوًصا في حالة الموافقة على اإلجراءات الدولية 
من  أخرى  مخاوف  وتنشأ  المناخ.  تغير  لمواجهة  الفعالة 
في  السريع  التوسع  على  المترتبة  اإلضافية  البيئية  اآلثار 
صناعة النفط والغاز في ليبيا؛ مما قد ينتج عنه تفاقم آثار 
الناحية  الحساسة من  المناطق  الموجودة، وتدهور  التلوث 

األحيائية. 

تعد صناعة النفط والغاز في ليبيا المصدر 
الرئيسي للدخل حيث يذهب نصيب كبير من 

الصادرات إلى االتحاد األوروبي. ويعود 
إدراج هذه الصناعة في اتفاقية التجارة 

التمويل وتوفير  الوثيق على  للتعاون 
الالزمة بفوائد كبيرة محتملة على  التقنيات 

االتحاد األوروبي

تحظى ليبيا أيًضا بإمكانات هائلة في مجال الطاقة الشمسية. 
التعاون  في صالح  أوروبا  من  قربها  يأتي  أخرى،  ومرة 
سنوًيا  الساطعة  الشمس  أشعة  متوسط  يزيد  بينها.  الوثيق 
على معظم مناطق جنوب ليبيا عن بلدان أوروبا الجنوبية 
بمقدار الضعف، وهو ما يزيد في حد ذاته زيادة رهيبة عن 
الطاقة  لواردات  يمكن  للتقديرات،  ووفًقا  أوروبا.  شمال 
الشمسية أن تسهم إسهاًما كبيًرا في تلبية احتياجات أوروبا 
من الطاقة. وعلى العكس من أوروبا، يقل عدد السكان في 
الطاقة  تماًما لمنشآت توليد  ليبيا؛ مما يجعله مالئًما  جنوب 
بيئية  أو  اجتماعية  آثار  لها  يكون  أن  يمكن  التي  الشمسية 
اعتبارات  وتسري  التصميم.  أُتقن  ما  إذا  ضئيلة،  سلبية 
العربي األخرى، وكذلك على  المغرب  بلدان  مماثلة على 

بلدان المتوسطية الشرقية إلى حد أقل. 

الرئيسية الخدمية  القطاعات 

أن  إال  تمثل سوى سوًقا صغيرة،  ال  ليبيا  أن  من  بالرغم 
إمكانية  على  الحصول  من  سيستفيد  األوروبي  االتحاد 
األسواق.  إلى  الصناعة  لخدماتها  النطاق  واسعة  وصول 

وتقدم سياسة التحرير أيًضا مكاسب محتملة لليبيا مصحوبًة 
بمخاطر ال يُستهان بها.

أشارت دراسة بناء النماذج إلى أن تحرير الخدمات المالية 
قد ينتج عنه تقلص الصناعة المحلية الليبية بنسبة تصل إلى 
القطاع،  فاعلية  في  تحسينات  إدخال  مع  ولكن   ،8%
وإسهامه في نمو القطاعات األخرى. وقد يُتوقع أن يؤدي 
المحلية،  الفاعلية في الصناعة  إلى تحفيز  المنافسة  خوض 
إلى جانب المخاطر التي يمكن أن تتسبب في نقاط ضعف 
كما ظهر في العديد من الصناعات الخدمية المالية الدولية. 
أخرى  مناطق  في  المالية  األزمات  تجربة  أبرزت  وقد 
الحالية مخاطر سياسة  العالمية  األزمة  أثر  إلى  باإلضافة 
ومؤسسي  تنظيمي  إطار  يدعمها  ال  التي  المالي  التحرير 

فعال.
منذ  كبيرة  توسعات  الليبي  االتصاالت  قطاع  شهد  قد 
توجد خطط موضوعة إلجراء  العشرين،  القرن  تسعينات 
توسعات أخرى هامة. ومن غير المخطط حالًيا تخصيص 
الشركات  قدمت  قد  ولكن  القطاع،  لهذا  الدولة  احتكار 
األجنبية إسهامات كبيرة في تطوير شبكة اتصاالت حديثة. 
اتفاقية تفاضلية لصالح  إبرام  أدلة واضحة على  وال توجد 
موردين من االتحاد األوروبي، يستفيد منها القطاع استفادة 

أكبر. 
مكاسب  لجني  إمكانات  اإلنشائية  الخدمات  تحرير  يتيح 
وليبيا على حد  االتحاد األوروبي  اقتصادية كبيرة لصالح 
إذا كانت االتفاقية تتضمن زيادة حرية  سواء، وخصوًصا 
اقتصرت سياسة  وإذا  أوروبا.  إلى  الليبيين  العمال  حركة 
فإنها ستعمل مع ذلك على  الماهرة،  العمالة  التحرير على 
صناعة  أن  حيث  االتجاهين؛  كال  في  التجارة  تحفيز 
بتطور جيد على نحو معقول،  ليبيا تحظى  اإلنشاءات في 
األوروبي  االتحاد  أسواق  في  للمنافسة  اإلمكانات  ولديها 
الشركات  به  تنافس  لذي  ا ته  ذا لفاعلية  ا قدر  على 

األوروبية. 
من  الموردين  صالح  في  التوزيع  خدمات  تحرير  سيأتي 
أحدث  من  لديهم  بما  يتفوقون  الذين  األوروبي  االتحاد 
التقنيات وأساليب اإلدارة على المنافذ الليبية األكثر تقليديًة. 
التجار بمعدل كبير مع  انخفاض عدد صغار  ويمكن توقع 
الجديدة،  المنافذ  في  المتوفرة  الوظائف  عدد  انخفاض 
إما  االجتماعية.  االضطرابات  من  قدر  وقوع  وإمكانية 
التحرير،  العائدة من سياسة  االقتصادية  الرفاهية  مكاسب 
فتتحقق في األساس من تخفيض أسعار السلع االستهالكية، 
ومن  الدخل.  المرتفعة  الحضرية  للمجتمعات  وخصوًصا 
المرتقب أن تعمل سياسة التحرير ذات الضوابط التنظيمية 
في  الحديثة  التوزيع  تطوير شركات  تحفيز  المالئمة على 

ليبيا. 
خطوات  اُتخذت  وقد  متنامية،  رئيسية  صناعة  السياحة 
ذلك، ال  الداخلي. ومع  االستثمار  تشجيع  أجل  بالفعل من 
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المقترحة سوى أن تسهم إسهاًما  التجارة  اتفاقية  يُتوقع من 
ثانوًيا في التوسع المخطط له لهذه الصناعة.

تكامل أعمق أثًرا

السلع  لتجارة  المعوقة  الحواجز  تقليل  محاولة  إلى  إضافًة 
والخدمات، تتضمن اتفاقية التجارة المقترحة أحكاًما خاصة 
بالتكامل االقتصادي األعمق أثًرا الذي يغطي تيسير حركة 
المنافسة  العامة وسياسة  والمشتريات  التجارة واالستثمار 

الفكرية. الملكية  وحقوق 
من  الحد  إلى  اإلصالحات  تهدف  التجارة  حركة  بتيسير 
عبر  والخدمات  البضائع  حركة  في  المتكبدة  التكاليف 
الكثير حول حجم هذه  المعلومات  يتوفر من  الحدود. وال 
التكاليف في ليبيا، على الرغم من إمكانية توفير مدخرات 
ليبيا  على  تعود  منافع  من  ذلك  على  يترتب  وما  كبيرة، 
العديد  التغلب على  التجاريين. ومع ذلك، يجب  وشركائها 
ذلك  في  بما  اإلصالحات،  إجراء  سبيل  في  العقبات  من 
المسائل المؤسسية والسياسية المعقدة. وعادًة يرجع ارتفاع 
يجب  مترابطة  أسباب  إلى  التجارية  المعامالت  تكاليف 
البرنامج  إنجاح  أجل  من  شامل  نحو  على  معالجتها 
اإلصالحي. ومن غير المرتقب أن يكون لالتفاقية المقترحة 
توفير  إدراج  بالرغم من  بالٌغ،  أثٌر  األوروبي  االتحاد  مع 
شأنه  من  األوروبي  االتحاد  ِقبل  من  بها  التقني  الدعم 
تكون  قد  مما  أسرع  بوتيرة  العمل  تيسير  على  المساعدة 
عليه بخالف ذلك. كما أن المزايا والمخاطر المترتبة على 
للتجارة غير واضحة  اتفاقية  االلتزام باإلصالح في إطار 

المعالم. 

إذا كانت األحكام الخاصة بالمشتريات العامة 
مقصورًة على زيادة درجة الشفافية، فمن 

المنتظر أن تكون اآلثار المترتبة على ذلك 
ذا تجاوزت الشفافية لتشمل  طفيفة. واإ

المعاملة الوطنية لموردي االتحاد األوروبي، 
أكبر،  المحتملة  فستكون اآلثار االقتصادية 

ولكن ُيصعب تقدير حجمها

باالستثمار في  التفاوض على أي أحكام خاصة  في غمار 
توازن  تحقيق  كيفية  لليبيا مراعاة  ينبغي  التجارية،  اتفاقية 
الحتياجاتها،  المالئمة  األجنبية  االستثمارات  جذب  بين 
أنها  لها  يتراءى  التي  الصناعات  بالرقابة على  واالحتفاظ 
المستقبلية. ولن  التنمية  االستراتيجي لصالح  بالطابع  تتسم 
يقدم السماح بحرية أكبر في عمليات االندماج واالستحواذ 
لالستثمارات أي إسهام في تنمية احتياطي رأس المال في 

ليبيا، بل سينقل أرباح رأس المال من المستثمرين المحليين 
إلى األجانب. وستأتي الفائدة الرئيسية التي تعود على البالد 
من االستثمار خاصًة في تحديث قاعدة التقنية، والسيما إذا 
ِقبل  من  المستخدمة  التقنيات  المحلية  الشركات  نقلت  ما 

الشركات االستثمارية. 
مقصورًة  العامة  بالمشتريات  الخاصة  األحكام  كانت  إذا 
اآلثار  تكون  أن  المنتظر  الشفافية، فمن  على زيادة درجة 
لتشمل  الشفافية  تجاوزت  وإذا  طفيفة.  ذلك  على  المترتبة 
فستكون  األوروبي،  االتحاد  لموردي  الوطنية  المعاملة 
تقدير  يُصعب  ولكن  أكبر،  المحتملة  االقتصادية  اآلثار 
االقتصادية  اآلثار  قليلة على  أبحاث  أُجريت  وقد  حجمها. 
األوروبية،  السوق  إطار  في  حتى  المفتوحة،  للعطاءات 
وتقل أكثر بالنسبة للبلدان النامية. غالًبا ما يُثار الكثير من 
المزاعم حول مزايا إدراج تعهدات ملزمة باتفاقية تجارة، 

ولكن ال توجد األدلة الكافية لالقتناع بهذه المسألة.
في  شائع  كما هو  المنافسة  قانون وسياسة  إلى  ليبيا  تفتقر 
البلدان النامية التي لم تنفيذ مشروع مكثف للخصخصة بعد. 
وثمة حالة اقتصادية هامة لليبيا كي تضع قوانين وسياسات 
المعني  لبرنامجها  الوطنية وتدعمها مع تطويرها  للمنافسة 
بالخصخصة، ولكن بأحكام موضوعة خصيًصا بما يتالءم 

الناشئة. احتياجاتها  مع 
تتمثل الفائدة الرئيسية التي تعود على ليبيا من إدراج أحكام 
خاصة بحقوق الملكية الفكرية باتفاقية التجارة في االستعداد 
سعيها  في   .)WTO( العالمية  التجارة  منظمة  لعضوية 
سيتعين  العالمية،  التجارة  منظمة  على عضوية  للحصول 
بحقوق  المتعلقة  التجارة  جوانب  اتفاقية  تنفيذ  ليبيا  على 
جوانب  اتفاقية  فوائد  تنطبق  ذلك،  ومع  الفكرية.  الملكية 
الفكرية في األساس على  الملكية  بحقوق  المتعلقة  التجارة 
يجعلها  مبلًغا  التقدم  من  التقني  تطورها  بلغ  التي  البلدان 
تحتاج إلى حماية ابتكاراتها في األسواق العالمية. وهذا ال 
األحكام  من  ستستفيد  بالكاد  التي  شيء  في  ليبيا  يُعنى 
الملكية  بحقوق  المتعلقة  التجارة  اإلضافية التفاقية جوانب 
الثنائية في أوروبا. ويمكن  االتفاقيات  الشائعة في  الفكرية 
للحماية الفعالة لحقوق الملكية الفكرية أن تكون مجدية في 
الليبية  األساسية  البنية  في  الحديثة  التنقية  استخدام  تطوير 
وصناعاتها الكبرى الحالية، وعلى رأسها صناعة استخراج 
النفط والغاز، إال أن قدًرا من التساهل في المراحل األولى 
االقتصاد في قطاعات أخرى  تنوع  تيسير  يساعد على  قد 

الفائقة. التقنية  قائمة على 

النتائج والتوصيات 

تنتج الفوائد الرئيسية المحتملة العائدة على كلٍّ من االتحاد 
تعاون  المقترحة عن  التجارة  اتفاقية  وليبيا من  األوروبي 
االقتصادية  التأثيرات  من  وليس  الطاقة،  قطاع  في  وثيق 
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لالتفاقية  يكون  وقد  التجارية.  الحواجز  تقليل  الناتجة عن 
آثار سلبية كبيرة يجب وضعها في االعتبار. وعلى  أيًضا 
الفعالية االقتصادية  الصافية على  التأثيرات  أن  الرغم من 
طفيفة في ليبيا واالتحاد األوروبي على حد سواء، إال أنه 
سيصاحبها تغييرات هيكلية كبرى إلى حد بعيد في االقتصاد 
انخفاض  إلى  التحرير  سياسة  تؤدي  قد  وخاصًة،  الليبي. 
طويل المدى في المصنوعات واألغذية المصنعة المحلية، 
لهذه  يتيح  فعال  حكومي  بتدخل  مصحوبًة  تكن  لم  ما 
مع  المتزايدة  للمنافسة  بإيجابية  االستجابة  الصناعات 
التعامل  الحذر عند  توخي  وينبغي  األوروبيين.  الموردين 
توفير  وسيلزم  واالتصاالت،  المالي  القطاع  تحرير  مع 
تنظيمات أكثر فاعلية ومراحل مالئمة لإلصالحات من أجل 
الحد من اآلثار السلبية المحتملة في القطاعات الخدمية في 
من  أخرى  مخاوف  وتنشأ  والتوزيع.  اإلنشاءات  مجال 
استدامة  على  السمكية  الثروة  لتحرير  المحتمل  التأثير 
وطبًقا  المتوسط.  البحر  في  بأكملها  التونة  سمك  صناعة 
التجارة، يمكن أن تسهم بدرجة كبيرة في  اتفاقية  لتفاصيل 
وتشتد  الزرقاء،  التونة  أسماك  أرصدة  انهيار  تفاقم خطر 
ليبيا  ِقبل  للحفاظ عليها من  فاعلية  أكثر  تدابير  إلى  الحاجة 
هذا  تستغل  التي  المتوسطية  والبلدان  األوروبي  واالتحاد 

المورد.

العائدة  المحتملة  الرئيسية  الفوائد   تنتج 
على كلٍّ من االتحاد األوروبي وليبيا 

 

من اتفاقية التجارة المقترحة عن تعاون 
وثيق في قطاع الطاقة، وليس من التأثيرات 

الحواجز  تقليل  الناتجة عن  االقتصادية 
التجارية

المتوقع أن يترتب على تعاون أوسع نطاًقا بين  ومن غير 
حركة  لتيسير  تدابير  وضع  في  وليبيا  األوروبي  االتحاد 
التجارة آثاٌر بالغٌة، ولكن سيساعد توفير االتحاد األوروبي 
لمعالجة  المبذولة  الليبية  الجهود  تعزيز  التقني على  للدعم 
أوجه القصور؛ مما يعود على البلد ذاته وشركائه التجاريين 
التكامل،  لتعميق  المقترحة  األخرى  التدابير  أما  كافة. 
ليبيا،  أكثر مما ستستفيده  فسيستفيد االتحاد األوروبي منها 

بل سيصاحبها مخاطر جسيمة على ليبيا، ما لم تُوضع هذا 
الخاصة. احتياجاتها  لتلبية  التدابير 

والغاز  النفط  صناعات  تنمية  على  الوثيق  للتعاون  يمكن 
المدى  على  الطرفين،  على  عظيم  بنفع  يعود  أن  الليبية 
فعالة  تدابير  يصحبه  أن  يجب  ولكن  والمتوسط،  القصير 
لتعزيز القوانين البيئية. ومع ذلك، سيؤدي التوسع في هذه 
المدى  على  المورد  هذا  بتدهور  التعجيل  إلى  الصناعات 
البعيد، مع زيادة اعتماد أوروبا على الوقود الحفري، وما 
له من آثار سلبية على تغير المناخ. وفي المقابل، يمكن أن 
إسهاًما  الشمسية  الطاقة  تنمية  على  الوثيق  التعاون  يسهم 
المدى  على  الطاقة  من  أوروبا  احتياجات  تلبية  في  كبيًرا 
لالقتصاد  األجل  الطويلة  التطلعات  في  وكذلك  البعيد، 
الوقت  في  المناخ  تغير  معالجة  في  المساعدة  مع  الليبي، 
عينه. وبما أن البلدان المتوسطية األخرى تحظى بإمكانات 
مماثلة، فمن المستحسن للغاية وضع برنامج تعاوني إقليمي 
في مجال تنمية الطاقة الشمسية. ومن المرتقب أن يستغرق 
هذا البرنامج عقدين على األقل من الزمان ليُؤتي أُُكله؛ لذا 

ينبغي العمل على تنفيذه في أسرع وقت ممكن.

المراجع

developMent solutions et al. “Trade Sustainability 
Impact Assessment (SIA) of the EU-Libya 
F r e e  T r a d e  A g r e e m e n t ” .  2 0 0 9 . 
http://trade.ec.europa. :متوفر عبر الموقع التالي
.eu/doclib/docs/2009/july/tradoc_143960.pdf

frAncios, J., MAnchin, M. and norBerg, H. Annex 
2 of “Trade Sustainability Impact Assessment 
)SIA( of the EU-Libya Free Trade Agreement”, 
2009.

i M pA c t  A s s e s s M e n t  r e s e A r c h  c e n t r e .  
“Sustainability Impact Assessment of the 
Euro-Mediterranean Free Trade Area”. 
U n i v e r s i t y  o f  M a n c h e s t e r,  2 0 0 7 . 
http://trade.ec.europa.eu/ :متوفر عبر الموقع التالي
doclib/docs/2008/february/tradoc_137777.

.pdf



25
0

20
10

ي 
سط

تو
الم

ملة
شا

رة 
فرانثيسكو مومبييال )Francisco Mombiela(نظ

 أمين عام 
المتوسط  البحر  العليا لمنطقة  الزراعية  للدراسات  الدولي  المركز 

)CIHEAM(، باريس

السياق

حقائق ال يمكن إنكارها

منذ سنوات عديدة، وسؤال التغير المناخي وتبعاته ووسائل 
الدولي، ليس  التأقلم معه يشغل حيزاً مركزياً في االهتمام 
على  أيضاً  لكن  العلمي،  أو  السياسي  المستوى  على  فقط 
مستوى الرأي العام. كذلك، وفيما يبدو أن تاثيرات التغير 
أكبر  وبكثافة  نتوقع،  كنا  مما  بأسرع  بها  المناخي سنشعر 
درجة  متوسط  ارتفاع  إن  الكوكب.  من  معينة  مناطق  في 
المستجمعات  وذوبان  األمطار  وتيرة  وتغير  الحرارة 
المحيطات، هي حقائق ال  مياه  منسوب  وارتفاع  الجليدية 

إنكارها. لنا  يمكن 
إن التسارع المتوقع لوتيرة التغير المناخي خالل السنوات 
السكاني  النمو  معدل  ارتفاع  إلى  باإلضافة  القادمة، 
الذي هو  العالمي،  الغذائي  األمن  معاً  يهددون  والدخول، 
هش في األصل. أواًل ألن الزراعة سريعة التأثير بالتغير 
ثاني  الحرارة وشدة تركز  فارتفاع معدل درجة  المناخي: 
الكربون، تؤثر على معدل األمطار، وبالتالي على  أكسيد 
المحاصيل، وتؤدي  والغابات، وتحد من  الزراعات  نظام 
هذا  واآلفات.  واألمراض  الضارة  األعشاب  انتشار  إلى 
الحيوانية،  الثروة  المناخ على قطاع  تغير  باإلضافة آلثار 
انتشار  مخاطر  من  يزيد  الحرارة  درجات  ارتفاع  أن  إذ 
لها  التغييرات سيكون  هذه  المستجدة.  األوبئة واألمراض 
األمن  عناصر  جميع  على  بأخر،  أو  بشكل  وخيمة،  آثار 
الحيوانية  الغذاء والصحة  وتوافر ونوعية  )إنتاج  الغذائي 
األغذية  إلى  والوصول  الغذائية  اإلمدادات  واستقرار 
االنتاج  انخفاض  يؤدي  أن  يمكن  وهكذا،  واستهالكها(. 
وتدني المحاصيل إلى زيادة في أسعار السلع األساسية مما 

التغذية. تتعلق بسوء  يسبب تهديدات إضافية 

اضطراب  في  اإلنسان  مسؤولية  على  التشديد  تم  وبينما 
المناخ، فإن آثار هذا التغير سوف تضرب األراضي بشكل 
نصف  بلدان  كانت  فإذا  متكافئة.  غير  وبطريقة  متفاوت 
الكرة الجنوبي ليست هي الباعث الرئيسي للغازات المسببة 
لالحتباس الحراري )تأثير الدفيئة(، لكنها فيما يبدو ستكون 
وتواتر  المحاصيل  انخفاض  حيث  من  تضرراً  األكثر 
بناء  والفيضانات(.  )الجفاف  المتطرفة  المناخية  الظواهر 
على ذلك، فمن المرجح أن العديد من البلدان النامية، وال 
استيراد  على  اعتمادها  من  ستُزيد  أفريقيا،  في  سيّما 

األغذية.
وإذا عرفنا أن اإلنتاج الزراعي ال بد له أن يتضاعف بنسبة 
9 مليارات نسمة  ليكفي إلطعام   2050 %70 حتى عام 
اآلن(،  من  أكثر  نسمة  مليار   2( وقتها  العالم  وهم سكان 
وأن %80 من هذا التعداد سيكونون من سكان المدن، فإن 
والزراعة  األغذية  تعقيداً. وبحسب منظمة  تزداد  المشكلة 
من  السنوي  اإلنتاج  فإن   )FAO( المتحدة  لألمم  التابعة 
وإنتاج  مليار طن،  من  يقرب  بما  يزداد  أن  البد  الحبوب 
الحوم ال بد أن يزيد نحو 200 مليون طن، ليتم استهالك 

%72 منها في الدول النامية.

قديمة مصاعب 

إن الصعوبات المناخية، وندرة المياه ومحدودية األراضي 
والنظم  دوماً.  حاضرة  كانت  المتوسط  البحر  حوض  في 
الزراعية المتوسطية غالباً ما تكون دلياًل على البراعة في 
المقدرة  اختبار هذه  يتم  واليوم،  الصعوبات.  مواجهة هذه 
على المرونة النسبية كما لم تختبر في الماضي، ألن منطقة 
حوض المتوسط بموقعها الجغرافي هي واحدة من المناطق 
معدل  فانخفاض  المناخي.  بالتغير  العالم  في  تأثرا  األشد 
األمطار وارتفاع معدل درجة الحرارة سيكونان هنا أكبر 
بما يترتب على  العالمي،  للمتوسط  المتوقعة  المعدالت  من 
آثار على األنشطة االجتماعية واالقتصادية وفي  ذلك من 
معهد  أعدها  مشتركة  لدراسة  ووفقا  الزراعة.  مقدمتها 
)IDDRI( والمركز  الدولية  المستدامة والعالقات  التنمية 
البيئة والتنمية في باريس )CIRED( في  الدولي لبحوث 

االقتصاد واإلقليم | التنمية المستدامة

أثر التغير المناخي على األمن الغذائي في حوض 
البحر المتوسط



25
1

20
10

ي 
سط

تو
الم

ملة
شا

رة 
نظ

درجة  متوسط  يرتفع  أن  المتوقع  من  فإنه   ،2009 عام 
بمعدل  القرن  نهاية  وحتى  اآلن  من  المنطقة  في  الحرارة 
ونصف.  درجات  وست  مئويتين  درجتين  بين  يتراوح 
في  األمطار  سقوط  معدل  انخفاض  هذا  إلى  ويضاف 
المتوسط اإلقليمي في مدى يتراوح من %4- على السواحل 
يؤدي  الجنوبية، مما  السواحل  إلى %27- على  الشمالية 
أنه  التحليالت  وتتوقع  الصيفي:  الجفاف  ازدياد خطر  إلى 
بين عامي 2080 و2099 فإن عاماً من كل اثنين سيكون 

جافاً.

والنظم الزراعية المتوسطية غالبًا ما تكون 
دلياًل على البراعة في مواجهة هذه 

الصعوبات. واليوم، يتم اختبار هذه المقدرة 
على المرونة النسبية كما لم ُتختبر في 
الماضي، ألن منطقة حوض المتوسط 

بموقعها الجغرافي هي واحدة من المناطق 
األشد تأثرًا في العالم بالتغير المناخي

إن التغيرات في مستوى درجة الحرارة وهطول األمطار 
إلى  تترجم  القادم ربما  القرن  البحر خالل  مياه  ومنسوب 
سلسلة معقدة من التأثيرات الطبيعة، التي قد تحدث تدريجيا 
الحارة  الطقس  موجات  وتيرة  ازدياد  واحدة:  دفعة  أو 
والعواصف والفيضانات والجفاف واالنزالقات األرضية، 
وتملح التربة والمسطحات المائية.. الخ. وسوف يكون لهذا 
البحرالمتوسط:  منطقة  في  المتاحة  الموارد  على  تأثيره 
سيؤثر  مما  والفضاء،  والمياه  والتربة  اإليكولوجية  النظم 
مثل  بالمنطقة  رئيسية  اقتصادية  قطاعات  على  بدوره 
الزراعة والسياحة والصناعة والطاقة.وبالتالي، فإن مسألة 
نريد  كنا  إذا  أساسية  قضيًة  تبدو  المناخ  تغير  مع  التكيف 
ئية  لغذا وا الزراعية  لمتعددة  ا لتحديات  ا مع  لتعامل  ا

التي ستواجهنا. واالجتماعية ‒ االقتصادية 

المتوسط الكبرى للزراعة في منطقة  الرهانات 

الرئيسية التحديات 

المياه هي أكثر الموارد المهددة في منطقة حوض المتوسط 
التي هي من أكثر المناطق جفافاً في العالم، ووفقاً لتوقعات 
بمعدل  الماء سيتراجع  الفرد من  فإن نصيب  الدولي  البنك 
%50 بحلول عام 2050، حتى بدون أخذ التقلب المناخي 
والتطور  الديموغرافي  التوسع  ساهم  وقد  االعتبار.  في 
لقطاعات  ا بين  لتنافس  وا لتعمير  ا وحركة  الصناعي 
حوض  في  المياه  أزمة  مفاقمة  في  الناشئة  االقتصادية 

المتوسط. إن تعاظم اإلجهاد المائي يشكل تحدياً جسيماً ألن 
في  األول  المقام  في  يستغل  المتوسط  منطقة  في  الماء 
االنتاج الغذائي، وبالتالي في تغذية السكان. وعلى هذا، فإن 
تقلب  وزيادة  المياه،  في  النقص  لتفاقم  المجتمعة  اآلثار 
يستهلك  الذي  الزراعة  لقطاع  حقيقي  تهديد  هي  المناخ 
أنه  إلى  باإلضافة  المائية. هذا  المنطقة  %85 من موارد 
واإلنتاج  والمحاصيل  المطر  بين  استراتيجية  صلة  هناك 
والنمو االقتصادي الكلي. وعلى سبيل المثال إن محصول 
الحبوب الذي جاء قياسياً في دول المغرب العربي بموسم 
التي  باألمطار  أساسي  بشكل  مرتبط   )2009‒2008)
الدول  هذه  استيراد  خفض  في  تسبب  مما  غزيرة  جاءت 

الغذائية. للمواد 
مع  تزداد وضوحاً،  األرض  فإن ضغوط  مواز،  وبشكل 
المتنامي  والخطر  التصحر  وتقدم  الجفاف  وتيرة  ارتفاع 
تآكل  ويزداد  الزراعية.  األراضي  حيز  وتقلص  للحرائق 
األراضي وتلوثها بشكل ملحوظ وتتسع رقعة الملوحة. إن 
تدهور األراضي وتحولها للتصنيع هو أيضاً نتاج للضغوط 
الفقدان  إلى  تؤدي  أن  يمكن  الظواهر  الحضرية. كل هذه 
التدريجي إلنتاجية التربة، بل حتى الختفاء الغطاء النباتي، 
مما يهدد التنوع البيولوجي في المنطقة. إن إدارًة مسؤولًة 
نظم  استدامة  لتأمين  الكبرى  العوامل  من  هي  لإلراضي 

الزراعي. اإلنتاج 

إن محدودية األراضي المتاحة وانخفاض نسبة 
توَّفر المياه وضعف الُنظم اإليكولوجية وتنقل 

السكان،هي لمتغيرات حتمية في المستقبل 
المعقد المتوقع في منطقة البحر المتوسط

التغير  بتأثير  المتعلقة  الشكوك  من  الكثير  هناك  وتظل 
المناخي على الزراعة. لكننا نعرف أنه في سيناريو التغير 
المناخي، فإن تمازج هذه العناصر في المنطقة وحتى عام 
2050 قد يؤدي إلى انخفاض حاد في المحاصيل األساسية  
كالقمح والذرة واألرز بين محاصيل أخرى، كذلك إلى تبدل 
المواقع المثلى إلنتاج أنواع معينة. الحرارة المتاحة نفسها 
جهود  على  تؤثر  أنها  إذ  تخفض،  أن  بد  ال  المنطقة  في 
تحسين حالة سوء التغذية لألطفال. وقد توقع المعهد الدولي 
ألبحاث سياسات الغذاء )IFPRI( عام 2009 أنه بحلول 
من  يعانون  طفل  مليوني  نحو  هناك  سيكون   2050 عام 
األوسط،  والشرق  أفريقيا  شمال  منطقة  في  التغذية  سوء 
وهو رقم يقل بمليون طفل ّعما هو حاصل اآلن، لكنه يزيد 
المناخي.  التغير  من  يخلو  آخر  سيناريو  عن  الرقم  بنفس 
وبالمثل، فإن سالمة وجودة الغذاء هي أيضاً مهددة بسبب 
الحيوان،  المحتملة على صحة  المخاطر الصحية، واآلثار 
تحديات جديدة على  بالتالي  فتواجهنا  األمراض.  وانتشار 
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ووحدات  المنتجات  تخزين  حالة  اللوجستي:  المستوى 
في  مراعاتها  تجب  معايير  كلها  التوزيع،  وطرق  التبريد 

المناخية. التغيرات  التأقلم مع  ضوء 

لتلبية الحاجة إلطعام تعداد من السكان آخذ 
في النمو في سياق تغير مناخي، سيكون 

التحدي الرئيسي للقطاع الزراعي هو 
مضاعفة اإلنتاج مع تطوير استخدام ُكفء 

للموارد الطبيعية من أراٍض ومياه

المتوسط  البحر  التوترات في منطقة جنوب  إن تركز هذه 
تحديداً، سيزيد من صعوبة األوضاع المعيشية على سكان 
إلى  وباإلضافة  بالفعل.  يعانون  الذين  الريفية   المناطق 
النظام  أيضاً  التأثيرات  ستطال  االجتماعي،  البعد  هذا 
االقتصادي، ألن التدهور البيئي المتفاقم سيثقل على الناتج 
االنتاج  إن  المتوسط.  بلدان حوض  في  اإلجمالي  المحلي 
يمكن  أساسية  مجاالت  هي  الغذائي  واألمن  الزراعي 
للتغيرات المناخية عبرها أن تعطل أو تعيق التنمية البشرية 

اليومية. السكان  وبالتالي سيطال ضررها حياة 

وفي النهاية، ستكون الزراعة دون شك من أكثر القطاعات 
راّ من مجمل التبعات الناجمة عن التغيرات المناخية  تضرُّ
وانخفاض  المتاحة  األراضي  محدودية  إن  المنطقة.  في 
نسبة توفر المياه وضعف النظم اإليكولوجية وتنقل السكان، 
هي لمتغيرات حتمية في المستقبل المعقد المتوقع في منطقة 
األمن  بانعدام  المرتبطة  المخاطر  المتوسط، وحيث  البحر 
الغذائي قد تتنامى بكثافة وفقاً للدراسات المختلفة. والفارق 
إلى  يتطور  قد  الديموغرافي  المتاحة والطلب  الموارد  بين 

مستوى كارثي في السنوات القادمة.

تكييف الزراعة للحد من مخاطر انعدام األمن الغذائي

النمو في  في  آخذ  السكان  تعداد من  الحاجة إلطعام  لتلبية 
للقطاع  الرئيسي  التحدي  سيكون  مناخي،  تغير  سياق 
استخدام ُكفء  تطوير  اإلنتاج مع  الزراعي هو مضاعفة 
للموارد الطبيعية من أراٍض ومياه )تحسين النوعية ومدى 
النظم  الجهود لحماية  بذل  أيضا  التوفر والكفاءة(. وينبغي 
النمو االنتاجي. وفي هذا  البيئية، وبالتالي ضمان استدامة 
االتجاه فإن استراتيجيات تكييف الزراعات تتم عن طريق 
)كطريقة  مستخدمة  غير  لكنها  معروفة  ممارسات  نشر 

في 17 يناير )كانون الثاني( من عام 2008 كلف مكتب اللجنة االقتصادية 
واالجتماعية التابعة لالتحاد األوروبي )CESE( قسم العالقات الخارجية 

المختص بكتابة تقرير عن موضوع "التغير المناخي وحوض المتوسط".
المشكلة  العمل  2009 قامت مجموعة  )أيلول( من عام  15 سبتمبر  وفي 
بإسبانيا واليونان والجزائر وتونس  المجالس االقتصادية واالجتماعية  من 
ولبنان وفلسطين ومن المجلس الوطني لالقتصاد والعمل بإيطاليا، ومن وفود 
وومثلين لمنظمات المجتمع المدني في مصر واألردن، ومن وفد من اللجنة 
االستشارية المختلطة بين تركيا واالتحاد األوروبي بوضع تقرير عن تبعات 
على  باعثاً  التقرير  هذا  يكن  ولم  المتوسط،  منطقة  في  المناخية  التغيرات 
التهديدات  بيئي هش، معرض للخطر بسبب  يبين حالة نظام  التفاؤل، فهو 
البيئية الطبيعية والبشرية: التصاعد المستمر النبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

وارتفاع منسوب المياه والجفاف والتصحر.
المتوقع  والمناخية  الطقسية  الظواهر  مع  يتقلب  الزراعي  اإلنتاج  ألن 
ارتفاعها، مما يتسبب في انخفاض كبير في عائداتها، ال بد إذن من حماية 
للتضرر وذلك  المتوسط ألنها معرضة بشكل خاص  البحر  الزراعة حول 
لضمان األمن الغذائي. النظم اإليكولوجية للغابات أيضا في خطر، مما يهدد 
باختفاء دورها الهام في امتصاص ثاني أكسيد الكربون وفي مكافحة تآكل 
المقام األول  قد يؤثر على قطاعات عديدة: وفي  المناخي  التربة. والتغير 
المقاصد  الدول  إلى  السائحين  تدفق  تحول  التي ستعاني من  السياحة  منها 
المعدية  األقل حرارًة؛ وقطاع الصحة أيضا سيعاني من ازدياد األمراض 
والموت الناجم عن اإلجهاد الحراري؛ وبالتالي فإن التنوع البيولوجي والذي 

هو فقير باألصل في منطقة المتوسط سيكون أكثر تهدداً في تطوره.
التغير  مكافحة  إدماج  واالجتماعية على  االقتصادية  المجالس  ممثلو  وألح 
المناخي في قطاعات متعددة من السياسات العامة )سياسات البيئة والزراعة 

مع  لكن  مشتركة  "مسؤولية  مبدأ  احترام  وعلى  والسياحة(  والصحة 
الفارق".

القدرات  تطوير  الدراماتيكية،  النتائج  هذه  لتجنب  الضروري  من  لهذا، 
األوروبية في مجال الطاقة المتجددة. وتشكل منطقة البحر المتوسط بطبيعتها 
احتاجت  وإن  حتى  تجاهلها،  يمكن  ال  للتنمية  هائلة  امكانيًة  الجغرافية 
الرياح،  طاقة  في  االستثمار  تشجيع  المناسب  ومن  كبيرة.  الستثمارات 
الطاقات  وتمثل  الحرارية.  والطاقة  الضوئية(  )الخاليا  الشمسية  والطاقة 
المتجددة تحديات ذات أهمية: فإذا كانت طاقة الرياح تقدم باعتبارها المصدر 
الفولطاضوئية ما  الشمسية  الطاقة  فإن  المتجددة في أوروبا،  للطاقة  األول 
زالت تعتمد على األسعار والدعم، بينما تحتاج الطاقة الحرارية لتطويرها 
كميات كبيرة من المياه، وهي مشكلة في منطقة البحر المتوسط حيث ندرة 

المياه.
ومن المناسب أيضاً تفعيل دور للمجتمع المدني في مشكلة التغير المناخي. 
التغير  على  ستترتب  التي  للنتائج  المدني  المجتمع  لتنبيه  اآلن  واألولولية 
اللجنة  وتناشد  العاجل.  القريب  في  ناجعة  سياسات  تطبق  لم  لو  المناخي 
المتوسط  أجل  من  االتحاد  في  األعضاء  البلدان  واالجتماعية  االقتصادية 
التنمية  نماذج  تغيير في  إلى  بتبني أهداف والتزامات مشتركة، مما يؤدي 

الحالية.

للمزيد من المعلومات:
:EESC تقرير

www.eesc.europa.eu/sections/rex/euromed/events/2009-10-18-
Alexandrie/rapport%20CESE/REX%20254%20A_CES682-2009_
FIN_RI_en.doc

 تقرير اللجنة االجتماعية االقتصادية لالتحاد األوروبي عن التغيرات المناخية في حوض المتوسط:
تحديات في مجال البيئة والطاقة
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للبذور في األرض(؛  المباشر  الحقن  الزراعة عن طريق 
المناخية  التقلبات  مقاومة  على  قادرة  واستغالل زراعات 
إدارة  تحسين  أو  الريف؛  لسكان  المعيشة  سبل  وتنويع 

الغابات ومصايد األسماك.
كما أن موضوع الجودة الغذائية ال بد أن يطرح في الحلول 
ارتفاع  فمع  المناخي.  التغير  لمواجهة  المقدمة  السياسية 
مستويات الدهون المشبعة والسكريات في الوجبات، أخذت 
المنطقة، وتراجع  بكل أرجاء  االنتشار  السمنة في  مشاكل 
)الحمية(.  لمتوسط  ا للبحر  المشهور  لغذائي  ا لنظام  ا
التي تزداد شيئاً  الصحية والسياسية  للمشكالت  وباإلضافة 
نمط  عن  لنتساءل  تدعونا  لدينامية  ا هذه  فإن   ، فشيئاً
االستهالك المسؤول الذي يجب تشجيعه. أن نستهلك ما هو 
البعد  مراعاة  مع  نستهلك  أو  متوسطي،  هو  وما  محلي 
البيئي للوجبات الغذائية، حتى يشارك كل شخص في حياته 
اليومية في التكيف مع اإلجهاد المناخي المتنامي، فذلك قد 
يصنع الفرق. فهذه الممارسات ال تعد صغيرًة عندما يؤديها 
التغير  مع  تكيف  أول  فإن  البشر. وهكذا  من  عدة ماليين 
المناخي قد يكون بتعديل النظام الغذائي والعودة مرة ثانية 
استثمارات  هذا  كل  ويتطلب  المتوسطية.  الحمية  ألصول 
الكافية.  السياسات والبرامج والبحوث  عامة كبيرة لوضع 
جمع  وتشجيع  التوعية  جهود  تحسين  أيضاً  المالئم  ومن 
شبكات ألصحاب  البلدان وخلق  بين  المشتركة  المعطيات 
تكييف  صار  المتوسط  بلدان  من  كثير  في  المهارات. 
وقد  المناخية،  التغيرات  مع  األولويات  أهم  من  الزراعة 
بشأن  مناقشات  في  بالفعل  لعامة  ا السلطات  شرعت 
التكيّف.  عملية  تخص  التي  واإلقليمية  الوطنية  السياسات 
في إسبانيا وإيطاليا كما في المغرب ومصر تم وضع خطط 
االستراتيجيات  ضمن  لمناخية  ا لتغيرات  ا مع  للتكيف 
أبريل  في  أوروبا،  في  صدر  وقد  الوطنية.  الزراعية 
ورقة  األوروبية  المفوضية  عن   ،2009 عام  )نيسان( 
التغير  مع  التكيف  عن  األبيض  بالكتاب  تعرف  سياسية 
المناخي. وبعد ثالثة أشهر قدمت المديرية العامة للزراعة 
وثيقة عمل عن دور الزراعة في التخفيف من تغير المناخ 

عن طريق الحد من انبعاثات غازات الدفيئة.
وفي إطار المركز الدولي للدراسات الزراعية العليا لمنطقة 
الزراعة من  البحرالمتوسط )CIHEAM( اجتمع وزراء 
من  بدعوة  إسطنبول  في  األعضاء  دولة  عشر  الثالثة 
لمعالجة   2010 )آذار(  مارس   8 في  التركية،  الحكومة 
بمنطقة  الغذائي  األمن  على  المناخية  التغيرات  تأثيرات 
هذا  من  اتخاذها  الواجب  التكيف  وإجراءات  المتوسط، 

المنظور.

التعاون متعدد الجوانب ضرورة 

ومعقدة  جداً  كبيرة  الناشئة  والتحديات  الحالية  القضايا  إن 
لدرجة أنه سيكون من الوهم االعتقاد بأن الدول على إحدى 
ضفتي المتوسط فقط قادرة وحدها على مواجهتها والتصدي 
ضرورة  هو  المتوسطي  اإلقليمي  والتعاون  بفعالية.  لها 
بالتكيف مع  يتعلق  فيما  للسكان، وباألخص  البشري  لألمن 
التوترات المناخية المتزايدة وبتأثيرها المباشر على الحياة 
األساسية  المهنة  تشكل  الزراعة  فرد. وكون  لكل  اليومية 
وألنها  األوسط،  والشرق  أفريقيا  شمال  في  السكان  لثلث 
في  التنمية واالستقرار  لكل مشاريع  االستراتيجية  القاعدة 
المناخ يمكن أن يكون هدفاً  تكييفها لضغوط  فإن  المنطقة، 

المتوسط. لتتجمع حوله دول 
شك  بال  لكنها  التكاليف،  باهظة  تكون  قد  الضرورة  هذه 
المنطقة،  في  الغذائية  االضطرابات  من  للتخفيف  حيويًة 
والتنوع  اإليكولوجية  النظم  على  الحفاظ  في  ولملساهمة 
البيولوجي، وللمساهمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية 
فضاءاتها  كانت  ولو  حتى  والزراعية،  الريفية  للمناطق 
الداخلية مخبأة خلف واجهات ساحلية حضرية معولمة، فإن 

هناك أيضاً يجب مراعاة التكيف مع التغيرات المناخية.
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)Civili
 MED POL منسق برنامج

برنامج األمم المتحدة للبيئة )UNEP(/ خطة عمل البحر 
أثينا المتوسط،  األبيض 

الضغوط الساحلية 

قد زاد عدد السكان المقيمين في الدول المطلة على سواحل 
البحر المتوسط بمقدار الضعف تقريًبا في السنوات األربعين 
الماضية، حيث وصل عدد السكان إلى 450 مليون نسمة. 
من المتوقع أن يصل إلى 600 مليون نسمة تقريًبا بحلول 
عام 2050، ومن المحتمل أن يبلغ 700 مليون نسمة بنهاية 
القرن الحادي والعشرين. وفي الوقت الحالي، يتركز ثلث 
سكان البحر المتوسط؛ ما يقرب من 145 مليون نسمة في 
الشريط الضيق المحاذي للشاطئ، ويُتوقع أن يتضاعف هذا 

العدد بحلول عام 2025. 
ويتعاظم الضغط الواقع على ساحل البحر المتوسط تعاظًما 
شديًدا بسبب الزيادة الموسمية الكثيفة الناجمة عن السياحة، 
والتي تصل في بعض البلدان إلى %90 من إجمالي عدد 
السكان. حيث يتركز %50 على األقل من السياح القادمين 
إلى بلدان البحر المتوسط على السواحل. ومن المحتمل أن 
في  بالضعف  مّقدرة  زيادة  مع  المستقبل  في  الضغط  يزيد 
التنمية المتعلقة بالسياحة في المنطقة المتوسطية لترتفع من 

140 مليون سائح إلى 350 مليون بحلول عام 2025.
ساحل  على  المتركزة  الكثيفة  السكنية  التجمعات  عن  َينتُج 
الصحي  الصرف  مياه  كبيرة  كميات  في  المتوسط  البحر 
المحلية التي يجري تصريفها في البحر سواء دون معالجة، 
أو بعد إخضاعها لدرجات مختلفة من المعالجة. باإلضافة إلى 
ذلك، أثناء موسم الذروة في الصيف، غالًبا ما تعاني محطات 
استيعاب  عن  العجز  من  الصحي  الصرف  مياه  معالجة 

األحمال اإلضافية. 
التوسطية  البلدان  بلًدا من  لـ19  للدراسة االستقصائية  طبًقا 
)WHO(/أوروبا  العالمية  الصحة  منظمة  أجرتها  التي 
)المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا( كجزء 

من برنامج MED POL )تقييم التلوث البحري ومكافحته، 
لبرنامج خطة العمل الخاصة بالبحر المتوسط، التابعة لبرنامج 
 ،)www.medpol.unepmap.org :األمم المتحدة للبيئة
تخدم محطات معالجة مياه الصرف الصحي %68 تقريًبا 
من المدن الساحلية البالغ عددها 489 مدينة، والتي يقطن 
بها ما يربو عن 10000 نسمة، و%74 من المدن الساحلية 
البالغ عددها 104 مدينة، ويقيم بها 100000 نسمة )الشكل 

14 و15(.

الزراعة: أكبر مصدر غير ثابت للمواد الملوثة

على الرغم من كثرة المصادر غير الثابتة للتلوث الذي يحمل 
الفسفور والنيتروجين والمبيدات والفلزات ومسببات لألمراض 
واألمالح والمعادن الضئيلة، إال أن الممارسات الزراعية قد 
للبحر  الملوثة  للمواد  الثابتة  غير  المصادر  أكبر  أصبحت 

المتوسط. 
قد زاد استخدام المبيدات زيادة كبيرة في المنطقة المتوسطية 
جودة  يهدد  مما  المنصرمة،  العشرين  األعوام  مدار   على 
من  كبيرة  كمية  الهواء  يحمل  والسطحية.  األرضية  المياه 
البحرية، ولكن يعد الصرف الزراعي  البيئة  الملوثات إلى 
في  للمبيدات  الثابت  غير  المصدرالرئيسي  األنهار  عبر 

المنطقة المتوسطية.
وبحلول عام 2025، من المرتقب أن تزيد أنشطة األغذية 
الزراعية في البلدان الواقعة على الحدود الجنوبية والشمالية 
للحوض المتوسطي بمقدار خمسة أضعاف. ومن ثم، ستصبح 
هذه البلدان أكثر عرضة للضغط البيئي المتزايد الناجم عن 

التلوث من تنمية قطاع األغذية الزراعية. 

الصناعة في المنطقة المتوسطية 

للطاقة  للبتروكيماويات ومنشأة  200 مصنع  أكثر من  يقع 
ومصنع للكيماويات األساسية بمحاذاة ساحل البحر المتوسط 
وأحواض االستجماع الخاصة باألنهار، بما في ذلك ما ال يقل 

االقتصاد واإلقليم | التنمية المستدامة

التلوث البري للبحر المتوسط: الوضع الحالي 
والتطلعات
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عن 40 وحدة تكرير كبرى للنفط ومصانع لألسمنت ومصانع 
للصلب وتصنيع األغذية والغزل والنسيج وصناعة الورق. 
التي  الكيماوية بدرجة كبيرة  الملوثات  المنشآت  وتنقل هذه 
يجري تصريفها مباشرة في البحر، أو عبر أنظمة الصرف 
النفايات  التخلص من  والمصبات ومواقع  المحلية  الصحي 

غير المنضبطة واألنهار. 
إحدى  والسامة  أحيائًيا  والمتراكمة  الثابتة  الملوثات  وتعد 
المواد التي تنتجها/تصرفها المصانع، وأكثرها خطًرا على 
صحة اإلنسان واألنظمة البيئية البحرية. وتشمل هذه المواد 
والكادميوم والرصاص(، وبعض  )الزئبق  الثقيلة  المعادن 
المركبات العضوية الفلزية والعديد من المركبات العضوية 

المعروفة باسم الملوثات العضوية الثابتة. 
ال يزال ثمة فجوة واسعة في التطور الصناعي بين البلدان 
الشمالية والجنوبية/البلدان الجنوبية الواقعة في حوض البحر 
المتوسط. ومن المحتمل أن تظهر صورة مغايرة مع مرور 
الحادي والعشرين، حيث يتحول اإلنتاج  القرن  السنين في 
الصناعي جنوًبا وشمااًل. وتنطوي هذه التحوالت المحتملة 
في اإلنتاج الصناعي على زيادة واردة في الضغوط البيئية 
الجنوبية والشرقية من  الصناعة في األجزاء  الناجمة عن 

حوض البحر المتوسط.

االستجابة: استراتيجية مشتركة لمواجهة التلوث البري

الواضح  من  كان  المنصرم،  القرن  سبعينات  أوائل  في 
في  يرجع  البحري  التلوث  منشأ  أن  المتوسطية  للبلدان 
ونتيجًة  اليابسة.  على  تجري  التي  األنشطة  إلى  األساس 
لذلك، أولت هذه البلدان اهتماًما خاًصا بإعداد آلية قانونية 
وفور  البحري،  التلوث  من  الجانب  هذا  لمواجهة  مالئمة 
1975(، واتفاقية   ،MAP( المتوسطية العمل  تبني خطة 
األبيض  للبحر  الساحلية  والمناطق  البحرية  البيئة  حماية 
المتوسط )اتفاقية برشلونة، 1976(، تبنت البلدان المعنية 
التلوث من  المتوسط من  البحر األبيض  بروتوكول حماية 
وقامت  بل   ،)1980  ،LBS )بروتوكول  برية  مصادر 

بالتوقيع عليه.

دخل بروتوكول LBS حيز التنفيذ في حزيران )يونيو( في 
ذات  لألنشطة  مبدئي  تقويم  وضع  وجرى   ،1983 عام 
األولوية من أجل تنفيذها، بما في ذلك مراقبة التلوث البحري 
وبرنامج تدريبي واسع النطاق، من ِقبل البلدان عبر برنامج 

.MED POL
أشارات قمة األرض المنعقدة في ريو عام 1992 إلى تغير 
في مسار األحداث، تمثل ‒ في نهاية المطاف ‒ في التحول 
في االتجاه الخاص ببرنامج MED POL حيال الوقاية من 
التلوث الناجم عن األنشطة البرية ومراقبته، وتعزيز إدراج 
بالمنطقة  البيئية  السياسات  في  بالبيئة  المعنية  االهتمامات 
المتوسطية. وثم خضعت اتفاقية برشلونة للمراجعة في عام 
1995 إلضفاء الوضع القانوني على االلتزامات المتعهد بها 

في قمة ريو. 
اتفاقية  في  المتعاقدة  األطراف  وقعت   ،1996 عام  وفي 
برشلونة على مراجعة بروتوكول LBS. وتصدرت المواد 
"السامة والثابتة والمتراكمة أحيائًيا" )PBTs( قائمة المواد 

ذات األولوية المراد التخلص منها تدريجًيا. 
وال يغطي البروتوكول المعدل البحر األبيض المتوسط في 
حد ذاته فحسب، بل يشمل أيًضا منطقة استجماع الماء في 
إطار األراضي اإلقليمية للدول الشاطئية التي تُصرف إليه، 
والمياه الموجودة في اتجاه اليابسة للحدود اإلقليمية، والمياه 
والمستنقعات  البعض،  ببعضها  المتصلة  الملوحة  المعتدلة 

والبحيرات الضحلة الساحلية والمياه الجوفية.
في عام 2008، بعد أعوام طوال من المفاوضات الصعبة 
المراس، جرى تفعيل التعديالت التي أُدخلت على بروتوكول 
LBS. ويعد هذا البروتوكول عالمة بارزة في تاريخ خطة 
العمل الخاصة بالبحر المتوسط، حيث يضع إطار عمل له 

أهداف محددة للتخلص من التلوث البحري تدريجًيا.

)SAP( برنامج العمل االستراتيجي

ِقبل  من  المبذولة  الجهود  حققتها  التي  اإلنجازات  أهم  من 
البلدان المتوسطية لمكافحة التلوث البري، والناتجة عن توقيع 
المتعاقدة  األطراف  صياغة  هو  المنقح   LBS بروتوكول 

محطات معالجة مياه الصرف الصحي في المدن المتوسطية الساحلية شكل 14
التي يتراوح عدد سكانها ما بين 10000 و100000 نسمة 

المدن الساحلية بدون 
محطات لمعالجة مياه 

الصرف الصحي 32%
المدن الساحلية التي بها 

محطات لمعالجة مياه 
الصرف الصحي 68%

محطات معالجة مياه الصرف الصحي في المدن المتوسطية الساحلية شكل 15
التي يزيد عدد سكانها عن 100000 نسمة 

المدن الساحلية بدون 
محطات لمعالجة مياه 

الصرف الصحي 26%
المدن الساحلية التي بها 

محطات لمعالجة مياه 
الصرف الصحي 74%
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لبرنامج عمل استراتيجي وتبنيه لمواجهة التلوث الناجم عن 
األنشطة البرية. ويعد برنامج العمل االستراتيجي مبادرة ذات 
مردود عملي لبرنامج MED POL، حيث يعمل على تحديد 
المراد  األولوية  ذات  المستهدفة  والمواد  األنشطة  فئات 
التخلص منها أو السيطرة عليها من جانب البلدان المتوسطية 
عن طريق جدول زمني لتنفيذ تدابير وتدخالت رقابية معينة. 
األطراف  تبنته  الذي  االستراتيجي  العمل  برنامج  ويمثل 
البلدان  تنفيذ  عليه  يقوم  أساًسا   1997 عام  في  المتعاقدة 
الخمسة  األعوام  LBS على مدار  لبروتوكول  المتوسطية 

والعشرين القادمة. 
ترتبط األنشطة البرية األساسية المعالجة في برنامج العمل 
الصحي  الصرف  )خاصًة  الحضرية  بالبيئة  االستراتيجي 
الصناعية  المدنية(، وباألنشطة  الصلبة  المحلي والمخلفات 
وجه  في  بتة  لثا ا العضوية  لملوثات  ا تستهدف  لتي  ا

الخصوص.
في  الغذائية  المواد  تصريف  أيًضا  البرنامج  يتناول  كما 
البيئة البحرية وتخزين المخلفات اإلشعاعية الخطرة ونقلها 
الموائل  تدمير  في  تساهم  التي  منها، واألنشطة  والتخلص 

والشاطئية. الساحلية 
ويشير تبني برنامج العمل االستراتيجي والشروع في األنشطة 
الخاصة بتنفيذه حتى قبل سريان بروتوكول LBS المعدل 
إلى تصميم البلدان على اتخاذ إجراءات فعلية لمكافحة التلوث 
البري، واإلسهام في المحافظة على التنوع الحيوي البحري 
االستخدام  وتعزيز  اإلنسان،  صحة  وحماية  واستعادته، 

المستدام للموارد البحرية الحية.
العمل االستراتيجي، جرى االعتراف  برنامج  تبني  وفور 
برنامًجا  باعتباره  العالمي  البيئة  ِقبل مجلس مرفق  به من 
المتعلقة  الشديدة  المخاوف  بعض  مع  التعامل  في  مهًما 
االعتراف،  لهذا  ونتيجًة  مباشر.  نحو  الدولية على  بالمياه 
العالمي على مشروع متوسطي  البيئة  وافق مجلس مرفق 

)يناير( في عام  الثاني  بدأ في كانون  مدته ثالث سنوات، 
لتنفيذ  مليون دوالر   6 قدرها  بتخصيص مساهمة   2001
برنامج  من  المنبثقة  الهامة  األساسية  األنشطة  من  عدد 
نجاحه  لتحقيق  عنها  غنى  ال  والتي  االستراتيجي،  العمل 

البعيد. المدى  على 
صياغة  االستراتيجي  العمل  لبرنامج  الرئيسية  النتائج  من 
ِقبل  من  بعد وضعها خصيًصا  وتبنيها  وطنية  عمل  خطط 
األطراف المتعاقدة كلٍّ على حدة لمعالجة التلوث البري بما 
العمل  برنامج  في  المحددة  واألنشطة  األهداف  مع  يتوافق 
االستراتيجي. ويكمن األساس الذي يقوم عليه الشروع في 
العمل  برنامج  في  المشترطة  التلوث  من  الحد  عملية 
في  الوطنية  العمل  خطط  في  إليه  والمشار  االستراتيجي 
فيها  تقع  التي  البلدان  ِقبل  الرسمي من  التمييز واالعتراف 
يتعين تركيز  البحري حيث قد كان  للتلوث  الرئيسية  البؤر 
للتلوث بعد إعداد  العمل بها. وجرى تحديد البؤر الرئيسية 
من  بلد  كل  قامت  حيث  مفصلة  وطنية  تشخيصية  تحاليل 
وساحلية  بحرية  قضايا  من  يخصها  ما  بمراجعة  البلدان 

وأولويات بيئية وإلقاء الضوء عليها )خريطة 1(.

الحاجة إلى أدوات اقتصادية ومالية من أجل تنفيذ مستدام 
لبرنامج العمل االستراتيجي

عندما جرت دراسة التكاليف الالزمة للتدابير اإلصالحية في 
إطار برنامج العمل االستراتيجي )في عام 1997، ُقّدرت 
تكلفة تنفيذ اإلجراءات ذات األولوية فقط بما يقرب من 10 
مليار دوالر(، بدا جلًيا أن نجاح برنامج العمل االستراتيجي 
والتنفيذ الفعلي من جانب البلدان التي بها تدخالت للحد من 
التلوث والمشار إليها في خطط العمل الوطنية يعتمدان في 
المقام األول على تحديد آليات تمويل مستدامة طويلة األجل. 

توزيع البؤر الرئيسية المحددة للتلوث المتوسطيخريطة 1

رون

إيبرو

بو

النيل

 بحر
 ليغورين

السويس

الشام

بحر البوران

 البحر
التيريني

 البحر
األيوني

 البحر
األدرياتيكي

البحر األسود

 بحر
مرمرة

 بحر
إيجة

 البحر
األحمر

 مضيق
جبل

طارق

الحوض
 الجزائري
البروڤانسي

مضيق
صقلية

مضيق الدردنيل

المحيط
األطلنطي

األنهار الرئيسية
أنهار أخرى

القنوات
البؤر الرئيسية للتلوث

.UNEP/MEDU :المصدر
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وبناًء على ذلك، منذ تبني برنامج العمل االستراتيجي، قد تمثل 
 MED أحد األهداف الرئيسية ألمانة اتفاقية برشلونة وبرنامج
إدارية  آليات  المعنية في وضع  البلدان  POL في مساعدة 
وقانونية ومالية لتمويله على نحو مستدام، وتنفيذ هذه اآلليات 
عن طريق مالءمتها حسب المتطلبات الوطنية لكل بلد على 
حدة. وقد تضمن هذا تحديد األولويات لتمويل المجتمع المالي 
والجهات الدولية المانحة وتعبئتها. وقد جاءت النتائج حتى 
اآلن مشجعة للغاية. إلى جانب مشروع مرفق البيئة العالمي 
المشار إليه آنًفا الذي حدد عدًدا من األدوات االقتصادية في 
العديد من البلدان وأخضعها الختبارات ناجحة، قد ساهمت 
والجهات  الدولي  المالي  المجتمع  مع  الجارية  المفاوضات 
الدولية المانحة إسهاًما كبيًرا إلى اآلن في إطالق عملية الحد 
من التلوث الفعلية في المنطقة. ومؤخًرا، قد أطلق مرفق البيئة 
العالمي إلى جانب عدد كبير من الشركاء الدوليين، كالبنك 
الدولي، مبادرة واسعة النطاق )الشراكة االستراتيجية( بتنسيق 
من ِقبل خطة العمل المتوسطية التي قد تمكنت من جمع ما 
يقرب من 100 مليون دوالر؛ للمرة الثانية بهدف تنفيذ خطط 
وقروض  والمنح  القدرة  بناء  طريق  عن  الوطنية  العمل 
االستثمار. باإلضافة إلى ذلك، قد أسست المبادرة األخيرة 
 (Horizon 2020) 2020 لالتحاد األوروبي المسماة آفاق
التي تهدف إلى القضاء على التلوث في المنطقة المتوسطية 
بحلول عام 2020 برنامج العمل الخاص بها على التقييم الذي 
وبؤره  التلوث  ألولويات   MED POL برنامج  أجراه 
الرئيسية، وقد أنشأت باالشتراك مع بنك االستثمار األوروبى 
(EIB( برنامًجا مشترًكا لتعبئة دعم مالي فعلي من أجل تنفيذ 

العملية اإلقليمية للحد من التلوث.

عملية الحد من التلوث: التطلعات 

يعد برنامج العمل االستراتيجي مشروًعا طموًحا، يمتد على 
تبلغ خمسة وعشرين عاًما، وهو موجه  فترة طويلة  مدار 
للبلدان التي تحظى بدرجات مختلفة من التطور االجتماعي 
االقتصادي والكفاءات التقنية والعملية واإلدارية، باإلضافة 
إلى القيم الثقافية واألولويات البيئية المختلفة. وعند التعرض 
واجهت  االستراتيجي،  العمل  لبرنامج  التشغيلية  للتفاصيل 
إيجاد  في  حقيقًيا  تحدًيا  المتوسطيون  والخبراء  األمانة 
االستراتيجية المالئمة لترجمة التعهد اإلقليمي الملزم المعني 
بالحد من المخلفات الملوثة إلى حزمة من اإلجراءات الواقعية 

للبلدان المتوسطية.
وفي الحقيقة، َيجدُّر لفت االنتباه إلى أنه يجري تنفيذ برنامج 
العمل االستراتيجي في منطقة ينتمي %70 تقريًبا من بلدانها 
إلى العالم النامي، وتتمتع بسياسات بيئية وأنظمة ذات أولوية 
متغايرة تعتبر التنمية االقتصادية على قمة األولويات لتحسين 

نوعية الحياة.

وبالنظر إلى ما سبق، اقترح برنامج MED POL نهًجا 
جديًدا خضع للتفاوض مع البلدان المعنية من أجل تنفيذ عملية 
الحد من التلوث، وخصوًصا التنفيذ المناسب من ِقبل البلدان 
التي تتخذ تدابير وتدخالت مستهدفة في إطار خطط العمل 
الوطنية. وفي أثناء إعداد النهج الجديد، برز السؤال الرئيسي: 
أو  المعدل"  تبني نهج "ثابت  المتوسطية  للبلدان  ينبغي  هل 
"تفاصلي" كأساس لتنفيذ برنامج العمل االستراتيجي واالمتثال 

اللتزاماته وأهدافه؟

منذ تبني برنامج العمل االستراتيجي، قد تمثل 
أحد األهداف الرئيسية ألمانة اتفاقية برشلونة 

وبرنامج MED POL في مساعدة البلدان 
المعنية في وضع آليات إدارية وقانونية 

ومالية لتمويله على نحو مستدام

ومن الوهلة األولى، يبدو مفهوم "التفاضل" القائم على كميات 
المخلفات التي تتخلص منها البلدان المعنية، ومقادير التخفيض 
وتقليل التكاليف مرغوًبا فيه. وسيكون من الممكن أخذ وضع 
كل بلد من البلدان المتوسطية والنصيب النسبي لكلٍّ منها في 

تدهور البيئة البحرية في االعتبار بشكل جزئي.
ومع ذلك، نتيجًة للحسابات المعقدة لمعايير التفاضل المختلفة 
القائمة على االنبعاثات/الفرد والناتج اإلجمالي المحلي/الفرد 
ال  أنه  استنتاج  المحلي، جرى  اإلجمالي  والمخلفات/الناتج 
يمكن تبني هذا النهج في المحيط المتوسطي الفعلي؛ ألنه في 
على  تتبعه  ويتعذر  كاماًل،  قياًسا  قياسه  يمكن  ال  األغلب 

المستويين الوطني واإلقليمي. 
يتألف النهج ذو "المعدل الثابت" من تبني المعدل نفسه للحد 
بموجب  إليه  المشار  ذاته  الزمني  واإلطار  المخلفات،  من 
أحكام برنامج العمل االستراتيجي الخاصة بالبلدان المتوسطية 
العمل  لخطة  أساًسا  كان  قد  الذي  النهج  هذا  يعد  لم  كافة. 
المتوسطية وبرنامج MED POL منذ بدئهما مالئًما فيما 
البحار  وجميع  المتوسطية،  المنطقة  في  بالتوجهات  يتعلق 
اإلقليمية تقريًبا حيال تطبيق نهج معني بالنظام البيئي يسلط 
الضوء على الظروف المختلفة )بيئية وسياسية واجتماعية 
المناطق  السائدة في  اقتصادية وجيومورفولوجية وغيرها( 
الفرعية المختلفة التي تتطلب بالفعل إلى تدابير تفاضلية للحد 

من التلوث. 
وبناًء على ما سبق، تمخضت المفاوضات مع البلدان المعنية 
في نهاية األمر عن تبني نهج تفاضلي، إال أنه مقتصر على 
الميعاد النهائي المستهدف المحدد لتنفيذ التدابير. وسيخضع 
هذا القرار لمزيد من التحليل والتنقيح المحتمل فور تطبيق 

النهج المعني بالنظام البيئي تطبيًقا كاماًل بالمنطقة. 
حديًثا، جرى اختبار هذا النهج بنجاح في إطار عمل التفاوض 
والتبني للخطط والبرامج اإلقليمية الملزمة قانونًيا المنبثقة عن 
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أحكام بروتوكول LBS. وجرى إعداد ثالث خطط إقليمية 
تشمل الحاجة الكيميائية الحيوية لألكسجين 1BOD5 ومادة 
DDT وعدد من الملوثات العضوية الثابتة مع تطبيق النهج 
من  الحد  بتدابير  المرفقة  النهائية  للمواعيد  وفًقا  التفاضلي 
اتخاذها. ومن  المعنية على  البلدان  وافقت  قد  التي  التلوث 
الناحية العملية، يتعين على كل بلد من البلدان المعنية إخطار 
تتخذ  إطار زمني محدد؛ حيث  في  بالميعاد رسمًيا  األمانة 
تبنيها. وفضاًل عن ذلك، يجب  التي جرى  التدابير  بحلوله 
البلدان تقديم مبررات كاملة ألي تأخيرات. ويعد هذا  على 
النهج نهًجا مقبواًل من الناحية السياسية، حيث يجمع بين مبدأ 
االقتصادية  االجتماعية  الظروف  مع  المشتركة  المسؤولية 
الكامل  التنفيذ  ما  حد  إلى  يضمن  عادل  نهج  فهو  السائدة، 

للتدابير من ِقبل جميع األطراف المعنية. 

بعد أكثر من ثالثين عاًما من الجهود 
المبذولة، سيصبح التطلع إلى رؤية التلوث في 
المنطقة المتوسطية آخًذا في االنحسار بدرجة 

كبيرة واقًعا ملموًسا

سيصبح  المبذولة،  الجهود  من  عاًما  ثالثين  من  أكثر  بعد 
في  آخًذا  المتوسطية  المنطقة  في  التلوث  إلى رؤية  التطلع 
االنحسار بدرجة كبيرة واقًعا ملموًسا. وأخيًرا، أخذت اتفاقية 
بها  الخاصة  المتوسطية  العمل  خطة  جانب  إلى  برشلونة 
 ‒ MED POL وبرنامج مراقبة التلوث التابع لها ‒ برنامج
في التغلب على أعوام من الفجوات التقنية والمقاومة السياسية 
في المنطقة، واكتساب الدعم الدولي الالزم في منطقة نصف 

بلدانها تقريًبا ال زالت نامية. وعالوًة على ذلك، قد كفل العمل 
المكثف لبناء القدرات أخيًرا وجود أساس تشغيلي مالئم في 
جميع الدول الشاطئية، قادر على تنفيذ التدابير المتفق عليها 
للحد من التلوث. وفي الختام، يمكن اآلن بلوغ الهدف المتمثل 
في الحد من التلوث فعلًيا في المنطقة المتوسطية بحلول عام 

.2025
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 )LET( مسؤول مختبر اقتصاديات النقل

)CNRS( العلمية الفرنسي الوطني لألبحاث  بالمركز 
)Lyon 2( جامعة لوميير

النقل والخدمات  المتوسط األخير حول  البحر  افتُِتح منتدى 
 ،2010 آيار)مايو(  في  ببرشلونة  ُعقد  والذي  اللوجستية، 
ورياح  المتوسط  في  التحتية  "البنى  عنوان  تحت  بجلسٍة 
بسبب  الجمود  من  بشيء  عادة  يتسم  فضاء  في  التغيير". 
الوضع السياسي الهش في عدد من البلدان بساحل المتوسط. 

هل تكون قد حانت فعاًل ساعة التغيير؟
نالحظ حالياً وجود توجهين ثقيلين في حوض المتوسط.

يتعلق األول بالمكانة التي يشغلها هذا الفضاء في الجغرافيا 
المقام  في  يُعتبر  فالمتوسط  الجديدة.  العالمية  االقتصادية 
األول نقطة عبور"ترانزيت" للتجارة العالمية، لوقوعه عند 
بين  التجارة  كثافة  وبسبب  بالغرب.  الشرق  التقاء  نقطة 
االتحاد األوروبي وآسيا، وثورة الحاويات والنقل واإلمداد 
في العقدين الماضيين، فإن مشاريع عديدة إلنشاء أو توسيع 
الموانئ قد تم تنفيذها على شواطئه، مما أدى إلى اإلخالل 
بموازين القوى والحضور بين الضفتين الشمالية والجنوبية 
مع  منه  جزء  في  الثاني  االتجاه  ويتعارض  البحر.  لهذا 
االتجاه األول، مع التركيز على القرب والتعريف اإلقليمي 
لهذا الفضاء. سياسة الجوار التي انتهجها االتحاد األوروبي 
مع البلدان الواقعة على سواحل المتوسط من غير األعضاء 
في االتحاد األوروبي من خالل خطة العمل اإلقليمية للنقل 
تعزيز  إلى  تهدف  والتي   ،2007‒2013  (RTAP)
األبيض  البحر  منطقة  في  والتبادالت  التعاون  وتكثيف 
المتوسط على مستوى النقل. فكيف يمكن ترجمة هذه الخطة 
وبنى  واقع  إلى  العام  هذا  الطريق  منتصف  بلغت  التي 

تحتية؟
وفي ضوء األزمة االقتصادية يطمح هذا المقال إلى تقديم 
لمحة عن البنى التحتية البحرية والبّرية في منطقة المتوسط 
في عام 2010، فأي ميناء ال يمكن فهمه بمعزل عن عمقه 
التطور  إلى  دفع  الذي  المنطق  تقديم  هو  والهدف  البري. 

العقدين  أثناء  المتوسط  بمنطقة  التحتية  البنى  في  الملحوظ 
الصفات  ماهي  نقاط:  ثالث  خالل  من  وذلك  الماضيين، 
هذا  اندماج  مدى  ما  المتوسطية؟  النقل  لنظم  األساسية 
واإلمدادات؟  الحاويات  لنظم  العالمية  الثورة  في  الفضاء 
ماهو تأثير السياسة اإلقليمية للنقل على البنى التحتية على 

األرض؟

 خصائص نظام النقل المتوسطي: 
احتياطيات إنتاجية متعاقبة

الميناء: عامل أساسي في النظام المتوسطي

على الرغم من كونه يحقق معدالت ضعيفة كإقليم في حجم 
الكبرى  اإلقليمية  بالكتل  الداخلي، مقارنًة  التجاري  التبادل 
يعتبر  المتوسط  البحر  إن حوض  إال  العالم،  في  األخرى 
آسيا  بين  للتجارة  كبرى  "ترانزيت"  بحرية  عبور  نقطة 
وأوروبا )Y. Crozet, F. Laroche, 2009( إن جزًءا 
الطاقة والبضائع تمر عبر فضائه لتصل  كبيراً من تجارة 
لذلك، نجد أن نحو  الشمال األوروبي. ونتيجة  إلى موانئ 
%95 من حجم التجارة الدولية بين الدول الواقعه في ذلك 
عبر  يتم  ومضائق،  من جزر  المكون  المتوسطي  الفضاء 
الطريق البحري. فيما تتم الـ%5 الباقية عبر الطريق البري 
المتمركز في البوسفور وجبل طارق. وفيما يخص الجزء 
الذي يتم عبر البر فإنه في معظمه يتم عبر الطرق السريعة 
فيما يتم جزء قليل منه عبر السكك الحديدية الموجودة بشكل 
الجنوبية.  الشمالية عنها في الضفة  أفضل في دول الضفة 
أساسي في نظام  للميناء دور  يكون  وفي ظل وضع كهذا 
معالجة  فإن  ذلك،  مع  والبحري.  البري  المتوسطي  النقل 
عمقها  فعالية  على  أيضاً  يرتكز  وأدائها،  الميناء  مسألة 
تسمح  المتوسطية  المرافئ  مواقع  كانت  إذا  ألنه  البري. 
بتطورها، فيبقى جزء كبير يخص جودة االتصال بين تلك 
هذه  موانئ  في  مفتقد  أمر  وهو  البري  وعمقها  المرافئ 
واكتظاظ  بها،  المرتبطة  البرية  الطرق  )ازدحام  المنطقة 

الموانئ، الخ..(.

االقتصاد واإلقليم | اإلقليم والنقل

لمحة عامة عن البنى التحتية البرِّية والبحرية في 
حوض البحر المتوسط
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الساحل الجنوبي والشبكات المقسمة والحرمان من التجارة 
الدولية

الغياب شبه التام للتبادل بين الشركاء المختلفين على الضفة 
التنمية  طريق  في  كبيراً  عائقاً  يشكل  للمتوسط  الجنوبية 
منطقة  في  الداخلية  التجارة  من حجم  فقط   5%( اإلقليمية 
المتوسط يتم على صعيد التبادل جنوب – جنوب( مما يساهم 
في إبقاء الضفتين على منطق للتبادل شمال – جنوب 95% 
من حجم التبادل(. وفي نفس الوقت إذا كان ذلك العائق يرجع 
بشكل كبير للوضع السياسي على الضفة الجنوبية، إال إنه في 
نفس الوقت يعود ألسباب تقنية تخص أيضاً الضفة الشمالية 
الشبكات  تظل  الجنوب  في  الجنوبية.  الضفة  تخص  كما 
الوطنية مقيدًة بحدود الدول وقاصرًة دون ربطها بالشبكات 
المجاورة )الطريق السريع المزمع لربط دول المغرب العربي 
والمقرر افتتاحه في 2011، ال يزال أمامه وقت حتى ينتهي، 
خاصة فيما يتعلق بإنشاء المنافذ الحدودية. أما في الشمال، 
وعلى الرغم من أن الحدود بين الدول رسمياً لم تعد موجودًة، 
السكك  المظلمة في قطاع  النقاط  أنه تظل هناك بعض  إال 
الحديدية )قضايا تتعلق بالتشغيل البيني وبإصالح نظام رسوم 
السفر( مما يضيع فاعلية الشبكات اللوجستية ويبطئ حركة 

نقل البضائع.

موانئ متوسطية في أوروبا الشمالية؟

بالكشف عن نقص الفاعلية بموانئ المتوسط وعمقها البري، 
على الضفة الشمالية كما على الضفة الجنوبية، وِجَد أن جزءا 

يتحاشى موانئ  للمتوسط  العابر  المرور  به من  يستهان  ال 
الوصول بجنوب أوروبا لصالح موانئ شمالها: الهافر وانفير 
 ،)Le Havre, Antwerp and Rotterdam( وروتردام
فال يجب أن نلوم الضفة الجنوبية فقط على تقصير موانئها، 
ألنه بإمكاننا أن نشير إلى إخفاقات نظام المرافئ المتوسطية 
األوروبي التي يتحاشاها جانب من حركة النقل باتجاه بحر 
الشمال، ومن هناك تهبط البضائع عبر السكك الحديدية إلى 
وجهتها. وعلى سبيل المثال فإن %51 من البضائع الواردة 
إلى منطقة األلب والرون في عام 2006، جاءت عن طريق 
شمال أوروبا ولم تأت عن طريق مارسيليا األقرب واقعياً، 
عام  عن  الفرنسية  المحاسبات  محكمة  لتقرير  وفقاً  وذلك 

.2006

ونتيجة لذلك، فإن نحو %95 من حجم 
التجارة الدولية بين الدول الواقعه في ذلك 

الفضاء المتوسطي المكون من جزر ومضائق، 
يتم عبر الطريق البحري

ومن حيث البنى التحية فإن نظام الموانئ في المتوسط يعاني 
بشكل عام من نقص أكيد في الفاعلية. ويأتي هذا النقص من 
نقاط االختناق بالموانئ )نقص مساحات التخزين، والرافعات 
وغير  جغرافياً  المقيد  البري  العمق  من  وأيضاً  الخ..( 

الموصول جيداً بالموانئ.
عدد  في  األخيرة  السنوات  خالل  تطور  قد  الوضع   هذا 
الشمالية والجنوبية. وإن كانت حركة  من موانئ الضفتين 

حجم تجارة البضائع المصنعة )استيراد وتصدير( بين الموانئ الرئيسية باالتحاد األوروبي وشركائه المتوسطيين )2007(الخارطة 2

الكمية بالطن
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التقليدي عبر موانئ  التجارة مستمرة في استخدام الطريق 
تأثير االستثمارات األخيرة في  فإنها تحت  اوروبا،  شمال 
الدول  معظم  في  أُدخلت  التي  والتحديثات  التحتية،  البنى 
الشركاء، ستشهد ظهور جغرافيا جديدة للتبادل في السنوات 

القادمة.

البحر المتوسط، أهو محور دولي جديد؟

يوفر البحر المتوسط إمكانيات لوجستية ال يمكن إنكارها. فهو 
األوروبية  السوق  من  مقربة  على  مثالي  وبشكل  يتموقع 
وتدفقات حاويات البضائع إليها، وهو يتمتع من استخالص 
أو  التفكيك  عمليات  عبر  التجارة  هذه  من  المضافة  القيمة 

المسافنة أو التحويل النهائي.

حماس المستثمرين للّوجستيات النقدية الجديدة

بدأت  إذ  جلياً،  المنطق  ذلك  صار   2000 عام  من  بداية 
االستثمارت المبذولة في النقل واإلمداد بمنطقة المتوسط تؤتي 
وفقاً  الطاقة،  بعد  االستثمارات  في  الثانية  )المرتبة  ثمارها 

لشبكة أنيما ANIMA لالستثمارات(.
وشهد وقت سابق بالشمال والجنوب بداية تخصص إقليمي 
الهام إلنشاء  العمل  إلى  قاد  مما  الحاويات،  نظم  في  جديد 
بالمحطات  )توسيعات  الجديدة  للسفن  موانئ وتهيئة أخرى 

ورافعات جديدة، الخ..(.
وإضافة إلى الموانئ اإلسبانية، فإن النموذج األمثل لهذا الجيل 
تاورو اإليطالي. فمنذ  الموانئ هو ميناء جيويا  الجديد من 
افتتاحه في عام 1995 لم يستغرق سوى 10 سنوات كي 
المتوسط  البحر  في  للحاويات  أول  كميناء  نفسه   يفرض 
(9 ماليين حاوية تم تداولها خالل عام 2007 وفقا إلدارة 
Eurostat(  مما أحرج  بالمفوضية األوروبية  اإلحصاء 
وتريسته.  كمارسيليا  التقليدية  المتوسطية  الموانئ  موقف 
ووجدت الموانئ من الجيل السابق الُمعدة للعبّارات ومعالجة 
ثقيلة حصتها من السوق  النفطية والمجهزة بمعدات  المواد 
والمالئمة  مرونة  األكثر  الحديثة  الموانئ  لصالح  تتآكل 

لمتطلبات التجارة الدولية.
وهكذا، قلب الفاعلون الجدد في الشمال قبل الجنوب، خالل 
العقد األخير، موازين القوى في التراتبية الموروثة للموانئ. 
وقد شهد عام 2010 تدشين مرحلة جديدة بدخول ميناء من 
الضفة الجنوبية في ترتيب العشرة األوائل لموانئ الحاويات 

في المتوسط.

صعود موانئ ذات كفاءة في الضفة الجنوبية

تجاوزت موانئ الجنوب تخلفها عن موانئ الشمال من حيث 
القدرات والكفاءة اللوجستية عن طريق المشاريع العمالقة. 

ميناء "طنجة المتوسطي"، هو أبرزها، وقد تم افتتاحه في 
 3 2007، ومن المفترض أن تبلغ قدرته االستيعابية  عام 
ماليين حاوية في عام 2013. ورغم أن بناءه تم من الصفر، 
إال أنه في أواخر عام 2009 ومطلع عام 2010، وعلى 
الرغم من األزمة، بلغ نفس مستوى ميناء مارسيليا في حركة 
الحاويات )Les Echos, 22/07/09(، شاهداً على قدرة 
هذه المشاريع الجنوبية الجديدة على الجذب. وهنالك مشاريع 
ميناء  )توسعة  مثل  التنفيذ  في طور  التزال  األهمية  بنفس 
التطوير  قيد  أو  بمصر(  الجديد  السخنة  وميناء  بورسعيد، 
الموانئ من  النفيضة بتونس(. وبشكل عام فإن كل  )ميناء 
المغرب العربي وحتى البلقان تخضع لعمليات تحديث لبناها 

التحتية.

 تجاوزت موانئ الجنوب تخلفها عن 
 موانئ الشمال من حيث القدرات 

والكفاءة اللوجستية عن طريق المشاريع 
العمالقة

بميزة  تتمتع  الشمالي  الشاطئ  موانئ  كانت  فإذا  وعليه، 
جغرافية  كبوابات فعلية إلى االتحاد األوروبي، فإن موانئ 
حامالت  طريق  على  بوقوعها  تتميز  الجنوبي  الشاطئ 
متقدمة  لوجستية  لخدمات  وبعرضها  العمالقة،  الحاويات 
للسوق  أساسا  موجهة  تحتية  بنى  وعلى  رخيص  وبسعر 
للموانئ  الهرمية  التراتبية  في  االختالل  وهذا  األوروبية. 
تم بفضل استثمارات خاصة وحكومية، وعلى سبيل المثال 
بتمويل  هياكله  تنفيذ  تم  المتوسطي  طنجة  ميناء  فإن 
شركات  بواسطة  تم  األرصفة  تطوير  ولكن  حكومي، 
 CMA-CGM, Eurogate-Contship,( خاصة 

.).Renault, etc

تصنيف الموانئ األوروبية العشرة الرئيسية من حيث شحن وتفريغ الشكل 16
الحاويات في عام 2007
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هل يمكن أن تؤدي االستثمارات لنتائج عكسية؟

أثبتت  فقد  االعتدال،  طور  في  الحاويات  صرعة  دخلت 
نموها  وأن  للنضوب،  قابل  كمورد  أنها  األزمة  خالل 
السوق  في  الرساميل  تراجعت  فقد  كذلك  فيه؛  مشكوك 
الدولية، وكثير من المشروعات مهددة بالتوقف بسبب تجمد 
النهاية، وبعيداً عن األزمة ومشكالت  االستثمارات. وفي 
التمويل، فإن المضاربة على ترانزيت الحاويات قد تظهر 
لها نتائج عكسية على صعيد االنتاجية. فهو من ناحية يوفر 
عدد قليل من الوظائف، ومن ناحية أخرى قد يسبب التسابق 
في  اإلفراط  من  حالة  حدوث  في  الموانئ،  قدرات  على 
األزمة  تكشفها  التي  الخطورة،  وتكمن  المتوسط.  البحر 
النامية الستيعاب  القدرات  بين  التجانس  في عدم  الحالية، 
التدفقات العالمية وبين الحاجات المحلية الواقعية، مما يهدد 
ألصحاب  البد  لذلك،  االستثمارات.  من  العديد  ربحية 
مالئمة  آليات  عن  البحث  المتوسط  البحر  في  المصلحة 
لتلك  األقل  على  مساوية  االقتصادية  اآلثار  تكون  بحيث 
المتحصلة من أنشطة النقل العابر )الترانزيت(، وذلك للحد 
ولضمان  األخرى،  الدولية  األطراف  على  االعتماد  من 
عن  الزائدة  القدرات  حالة  في  االستثمارات.  استمرارية 
نقلق من  أن  بإمكاننا  للموانئ  المفرط  والتخصص  الحاجة 
احتداد المنافسة بين مناطق الموانئ المختلفة مما قد يسهم 
نقص  من  أصاًل  يعاني  فضاء  في  تفرق  إحداث  في 

الوحدة.

مشروع للوحدة السياسية عبر فضاء متكامل لوجستياً 

التكامل في البحث عن الكفاءة اللوجستية

وبفضل  المتباينة  السياسات  بسبب  مقسم  فضاء  ظل  في 
تدفق  على حركة  للسيطرة  الموانئ  تُشعلها  التي  المنافسة 
الترانزيت، تبنّى االتحاد األوروبي وشركاؤه المتوسطيون 
ذات  لوجستية  ممرات  تطوير  على  مبنيًة  للتعاون  سياسًة 
كفاءة للفضاء المتوسطي. وقد تم ذكر هذه المبادئ في قمة 
باريس )2008( بمناسبة تدشين االتحاد من أجل المتوسط 
والموانئ  البحرية  المالحة  طرق  تطوير  "إن   :)UfM)
برية  وإنشاء طرق  المتوسط،  عبر حوض  عليها  الواقعة 
تدفق  من  يزيد  العربي  المغرب  حديد  وتطوير خط سكك 

تنقل األشخاص والبضائع". وحرية 

في حالة القدرات الزائدة عن الحاجة 
والتخصص المفرط للموانئ بإمكاننا أن نقلق 

من احتداد المنافسة بين مناطق الموانئ 
المختلفة، مما قد يسهم في إحداث تفرق في 

فضاء يعاني أصاًل من نقص الوحدة

–2007 للنقل  اإلقليمية  العمل  خطة  في  وباالستمرار 
2013، تتحقق هذه التصريحات بتوسعة الشبكة األوربية 

موانئ جديدة فاعلة في 2010الخارطة 3

تدفقات الترانزيت الدولية

نقاط محورية في النظام المتوسطي

موانئ صاعدة في الضفة الجنوبية للمتوسط متخصصة في الحاويات (موانئ جديدة أو تتم توسعتها)

جيل جديد من الموانئ في الضفة الشمالية متخصص في الحاويات

موانئ تقليدية تشهد منافسة شديدة في سوق الحاويات

 فالنسيا

 برشلونة

مارسيليا

طنجة المتوسطي
 (المرحلة األولى تعمل حالياً)

النفيضة 
(بدء األشغال)

جيويا
تاورو

السخنة 
(المرحلة األولى تعمل حالياً)  

بورسعيد
(جاري توسعته)

 الجزيرة

تريسته

.F. Laroche, 2010 :المصدر
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وبتنفيذ  المتوسط،  نحو   )RTE-T, 1996( للمواصالت
البحرية.  المالحة  طرق  لتطوير   Meda-Mos برنامج 
بالنسبة  أساسياً  يعد  المفهوم  هذا  وبحري"،  بري  "فضاء 
اللوجستية  الشبكات  بتكامل  يسمح  المتوسط. وهو  لحوض 
الخطوط  انتظام  ضامناً  شمال ‒ جنوب،  لممر  البحرية 
انسيابية  لضمان  الالزمة  والمرونة  والتوافق  المالحية، 
 Siarov,( .وكفاءة األداء واستمراية الخدمة على األرض
 Vesselin. Pertinence et potentiel de
 l’intermodalité dans la région de la
 .Méditerranée et de la mer Noire 2004
www.nestear.net/Docs/  ;17 الشكل  انظر 

(INTERMODALITE_MED.PDF.pdf
وقد اخترنا حالتين إلبراز مفهوم الكفاءة اللوجستية وتأثيرها 

على األرض.

طريق بحري يتفوق على الطريق البري بين تركيا 
وإيطاليا 

كان الطريق البحري الذي يربط موانئ إسطنبول و أماريل 
مبكراً  قد أصبح  اإليطالي  تريسته  بميناء  التركية   وسيس 
طريقاً مالحياً سريعاً. وكان تطويره قد تم بواسطة مجموعة 
يو إن رو ‒ رو إنك )UN Ro-Ro Inc( عام 1992، 
البلقان  عبر  يمر  الذي  البري  الطريق  إغالق  أعقاب  في 
هذا  نجاح  ينته  ولم  يوغسالفيا.  في  األهلية  الحرب  بسبب 
بتمدد  وال  البلقان،  في  الصراع  بانتهاء  المالحي  الطريق 
رقعة االتحاد األوروبي حتى حدود تركيا بانضمام بلغاريا 

ورومانيا في 2007، وتحديث شبكة الطرق في البلقان.
ولنجاح هذه الخدمة عدة عوامل:

وفرة السفن التي تتوافق مع احتياجات النقل )مواصالت   ▪
نهاية األسبوع(.

المزدوج "سكك حديدية وطرق سريعة"  النقل  خدمة   ▪
بين تريسته وسالزبورغ عبر جبال األلب  التي تربط 
مع   ،2005 عام  افتتاحها  تم  والتي  ساعات   9 في 

أيام االثنين. البضائع  تسليم 
بالبضائع  الخاصة  الجزئية  الحرة  التجارة  اتفاقية   ▪

المصنعة بين تركيا واالتحاد األوروبي )1995(. 

الخدمات  سلسلة  في  أساسية  حلقة  هو  البحري  الخط  هذا 
الطرق  كذلك  تستغل  التي  الوسائط  متعددة  اللوجستية 
به  يحتذى  نموذجاً  ويُعتبر  الحديدية  والسكك  السريعة 
بالمنطقة.  الوسائط  متعددة  دولية  أخرى  محاور  لتطوير 
مقابل   ،2004 في  ثقيلة  حمولة   91815 نقل  بتسجيل 
73947 عام 2001 )بزيادة %24(، فهو يستحوذ على 
%58 من حجم النقل بين تركيا واالتحاد األوروبي، وهو 

البري. البديل  مقابل  كفاءته  يدل على  ما 

المكان:  تطوير  في  دوراً  اللوجستيات  إعطاء 

 

المتوسطي محور طنجة  مثال 

محور  مجرد  من  أكثر  يمثل  المتوسطي  طنجة  ميناء  إن 
إلى  بالنسبة  وذلك  دولية  طموحات  ذي  العابر  للنقل 
السلطات المغربية. فقد تم تحديد سياستين للتنمية الوطنية، 
لتحول  ا وتشجيع  لتحتية،  ا للبنى  خطة  وضع  وهما 

. للتصنيع
مع  للمتوسط،  الجنوبية  الضفة  هام على  بمثابة حدث  هو 
أو من  للبضائع  مشاريع خطوط سكك حديد جديدة سواء 
ذات السرعة الفائقة، ال تزال في قيد التنفيذ لربط الميناء 
لتحديث  البالد. وباإلضافة  في  االقتصادية  األنشطة  بباقي 
مشروع  يتيح  أن  المفترض  فمن  المحلية،  الطرق  شبكة 
الريف  منطقة  انفتاح  طنجة – الناضور  محور  تحديث 
طبيعتها  بسبب  العزلة  من  تعاني  ظلت  الذي  المغربي 

لجبلية. ا
في  للتصنيع  واسعاً  برنامجا  أيضا  لسلطات  ا أطلقت 
وجود  من  مستفيدًة  الحرة،  المناطق  إنشاء  عبر  المنطقة 
الجديدة  الحديدية  للسكك  التحتية  البنى  من  وقربها  الميناء 

الجوية. المالحة  وأيضا  البرية،  والطرق 
طنجة المتوسطي هو إذن أكثر من مجرد ميناء، هو أداة 
 100 للتخطيط الوطني من المفترض أن تساهم في خلق 
منطقة  تحويل  على  وتساعد  جديدة،  عمل  فرصة  ألف 
كانت حتى هذا الوقت مهمشًة إلى محرك اقتصادي حقيقي 
من  القرب  ومن  الدولية  الترانزيت  حركة  من   مستفيدة 

األوروبية. األسواق 

"البحر المتوسط يجب أن يقرب بين شعوبه ال أن يفصل 
بينهم" )من تصريحات قمة باريس، 2008(

أكثر من  لها  المقال  مقدمة  في  المذكورة  التغيير  رياح  إن 
طبيعة في عام 2010:

مشروعات  إلى  ترجمتها  تمت  قد  الحاويات  ثورة  إن   ▪
لها وكذلك في شكل  المخصصة  التحتية  للبنى  تحديث 

ظهور صناعة اللوجستيات الجديدة.
إن انفتاح االقتصادات على العالم يمنح للموانئ تفوقها   ▪

في النظام المتوسطي.
إن تحديث الموانئ يقود إلى تحديث عمقها البري والبنى   ▪

التحتية حولها.

ينبني أحدهما على اآلخر. فمن تحديث  اتجاهان  إذن  لدينا 
ننتقل  الدولي  الترانزيت  عائدات  من  بتحفيز  الموانئ 
لمالحظة انتشار المشروعات البرية أيضاً. وأيضاً دور آلة 
الدفع االقتصادي، فوسائل النقل لها دور في تطوير البالد 
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مسار خط النقل تركيا ‒ تريسته متعدد الوسائطالخارطة 4

تريسته

سالزبورغ

إسطنبول

 مسار خط النقل
متعدد الوسائط

%42 من حجم النقل والمواصالت 
بين تركيا واالتحاد األوروبي 

في 2004

ترانزيت بحري
ليومين او ثالثة

 من حجم النقل والمواصالت 58%
 بين تركيا واالتحاد األوروبي
 في 2004، بزيادة 24%

عن الفترة بين 2000 و2004

مسار الطريق

خط سكك حديدية ترانزيت 
يعمل منذ 2005، 
يستغرق 9 ساعات

  

1

3

2

.F. Laroche, 2010 :المصدر

ميناء طنجة المتوسطي وتطوير عمقه البري القريبالخارطة 5

نحو الرباط  نحو الناضور

 مشروع قطار
 فائق السرعة

 خط سكك حديدية
تحت اإلنشاء

مشروع تحويل طريق  آر أن 2 
إلى طريق بري مزدوج

 تحويل طريق آر بي 28
إلى طريق بري مزدوج

 مشروع الطريق البري
الفنيدق طنجة

تحديث الطريق الدائري الشمالي

 المنطقة الحرة
طنجة غزناية

 المنطقة الحرة
ميللوزا 2

 المنطقة الحرة
ميللوزا 1

 المنطقة الحرة
 ود نغرو

 منطقة حرة
 صناعية
ولوجستية

 البرج

 ميللوزا

 سوق ثالثاء
تغرامت

البيوت

 الفنيدق

دار الشكول
الفنيدق

مارتيل

 مدق

سبتة

 تطوان

 طنجة

ميناء طنجة المتوسطي

.F. Laroche, 2010 :المصدر
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على  السابقة  الشروط  وهي  والنمو،  الثروات  نشر  وفي 
التقارب االقتصادي. أيضاً فإن مجموع الفاعلين االقتصاديين 
المتوسط يمر  المنطقة يدركون أن مستقبل  والسياسيين في 
اإلقليمية  الصالت  ذات  لتنمية  ا عبر  شيء  أي  قبل 
إن  السياسية.  اإلرادات  على  والمتوقفة  جنوب – جنوب، 
إلى األقلمة ال يعني إخفاق أو رفض  النهاية  الوصول في 
العولمة، ولكن على العكس فهي عتبة الزمة لتقوية الفضاء 
حضوره،  تأكيد  بغرض  الداخلية  وديناميكياته  المتوسطي 

وبطريقة مستدامة على الرقعة الدولية.
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 محاضرة في إدارة التنمية والحوكمة 
للدراسات االجتماعية  الدولي   المعهد 
جامعة إيراسموس، روتردام، الهاي

يرجع إنشاء البلديات في معظم دول منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا )MENA( إلى الدولة العثمانية واإلدارات 
السياسة في  المحللون وصناع  لم يول  االستعمارية. ولكن 
السابق اهتماًما كبيًرا لقضايا الالمركزية والحوكمة المحلية 
ألنهم  وذلك  أفريقيا.  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة   في 
وعلى  لألنظمة  االستبدادية  الطبيعة  على  يركزون  كانوا 
التطورات المتعلقة بالسياسات وعملية "نشر الديمقراطية" 
على المستوى القومي. ولكن شهدت العديد من دول المنطقة 
في  الماضية  القليلة  السنوات  مدار  على  تدريجًيا  تغيًرا 
إلى  )المركزي(  القومي  المستوى  القرار من  سلطة صنع 
المستوى دون القومي. ورغم أن الالمركزية ال يزال يُنظر 
إلى  )ترقى  إدارية  وسيلة  أنها  على  أساسي  بشكل  إليها 
التفويض( ال على  وليس  اإلداري،  التركيز  مستوى عدم 
أنها عملية سياسية، فإن إجراء انتخابات وإصالحات محلية 
في اإلطار القانوني الحاكم للمدن والبلديات ال يزال بطيًئا 

في تغيير هذا التصور. 
القومي  المستوى دون  الحكومات على  وقد ازدادت أهمية 
في سياق التعاون الالمركزي األورومتوسطي. ففي أعقاب 
في  ُعقد  الذي  واألقاليم  للمدن  األورومتوسطي  المنتدى 
برشلونة في تشرين الثاني )نوفمبر( 2005، تم تبني إعالن 
دوًرا  واإلقليمية  المحلية  للسلطات  أن  على  نص  مشترك 
حاسًما في الشراكة األورومتوسطية وينبغي أن تشارك في 
تحديد السياسات اإلستراتيجية المستقبلية. وقد تقرر في نفس 
هذا اإلعالن إنشاء منتدى دائم للسلطات المحلية واإلقليمية 
إلى  المنتدى  تنظيم هذا  إسناد  تم  المتوسط. وقد  في منطقة 
المحلية  والحكومات  المتحدة  للمدن  المتوسطية  اللجنة 
(UCLG(، وانعقد أول منتدى للسلطات المحلية واإلقليمية 
وقد   .2008 )يونيو(  مارسيليا في حزيران  في  للمتوسط 
حضر المنتدى 500 مشارك من 30 دولة من بينهم 130 
المتوسط  البحر  دراسات  معهد  أعد  كما  منتخًبا.  مسئواًل 

(Institut de la Méditerranée( في مارسيليا تقريًرا 
بعنوان السلطات المحلية واإلقليمية في الحوكمة المتوسطية 
المنطقة  في  اإلقليمية  السياسات  بالتحليل  يتناول  الجديدة، 
المحلية  السلطات  ودور  والجنوبية،  الشرقية  المتوسطية 
ذلك،  إلى  باإلضافة  المتوسطي.  المشروع  في  واإلقليمية 
التابعة  المحلي  الذاتي  والحكم  الالمركزية  لجنة  انتهزت 
للجنة المتوسطية للمدن المتحدة والحكومات المحلية برئاسة 
الحكومة اإلقليمية لبرشلونة الفرصة إلعداد تخطيط إجرائي 
تقرير  أول  المتوسطية ضمن  المنطقة  في  المشكالت  لحل 
الالمركزية  حول   )Gold ( "غولد"  العالمي  للمرصد 

المحلية. والديمقراطية 
السياسيين  المحللين  أمام  نفسه  الذي يطرح  الهام  والسؤال 
الحوكمة  لتحقيق  مؤخًرا  تمت  التي  اإلصالحات  هل  هو؛ 
األوسط وشمال  الشرق  في منطقة  المحلي  المستوى  على 
الممنوحة  واالستقاللية  السلطة  لزيادة  فعاًل  ترقى  أفريقيا 
للمؤسسات المحلية، مما يؤدي بدوره إلى تحقيق قدر أكبر 
باعتبارها  إليها  النظر  ينبغي  أم  المحلية،  الديمقراطية  من 
جزًءا من "تحديث النزعة االستبدادية"؛ أي أنها إصالحات 
الشركاء  أمام  النظام  صورة  تجميل  بها  مقصود  شكلية 
األوروبيين، في الوقت الذي يحافظ فيه، إن لم يكن يعزز، 

المجتمعات؟  السلطة والتحكم في  الحكومات على  قبضة 
إلى  ويهدف  الثانية  النظر  وجهة  على  المقال  هذا  يؤكد 
التطورات، وخاصة  أهم  إعطاء نظرة عامة موجزة على 
المركزية  والعالقات  المحلية  بالمسئوليات  المتعلقة  تلك 
كما  اإلدارة.  وقدرة  المحلي  المالي  واالستقالل  المحلية 
المحلية  الديمقراطية  حالة  نقدي  بشكل  المقال  يناقش 
في  المحلية  بالحوكمة  الخاصة  األخيرة  واالبتكارات 

المنطقة. 

الطارئة على  المتسارع والتغيرات  التحضر  تحدي 
اإلقليمي التنظيم 

ينبغي النظر إلى اإلصالحات الالمركزية في منطقة الشرق 
لقد  المتسارع.  التحضر  أفريقيا في سياق  األوسط وشمال 

االقتصاد واإلقليم | اإلقليم والنقل

الالمركزية والحوكمة المحلية في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا
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شهدت المنطقة معداًل سنوًيا للنمو الحضري بمتوسط 4% 
الماضيين. وقد زادت نسبة الحضر من جملة  العقدين  في 
 60% قرابة  إلى  لتصل   1980 %48 عام  السكان من 
عام 2000، ومن المتوقع أن تزيد عن %70 بحلول عام 
النامية(.  الدول  لجميع   54% متوسط  )مقابل   2015
الزدياد  المصاحب  الحضر"،  في  الفقر  "تفشي  ويضيف 
نسبة الحضر في المنطقة بمعدل سريع، ضغًطا هائاًل على 
واإلسكان  والخدمات  التحتية  البنية  تقديم  في  يتمثل  المدن 
والوظائف للوفاء بالطلبات واالحتياجات المتزايدة للمناطق 
بعض  منح  تم  الدول،  من  العديد  وفي  الفقيرة.  الحضرية 
قانونًيا  وضًعا  عمان(  )مثل  الرئيسية  الحضرية  المناطق 
التخطيط الحضري. وقد تم بنجاح صياغة  خاًصا لتحسين 
إستراتيجيات لتنمية المدن بتمويل من برنامج تحالف المدن 
قيد  اآلن  وهي  الدولي،  للبنك  الفنية  بالخبرة  وباالستعانة 

التنفيذ في األردن ومصر واليمن ولبنان.

بيانات دقيقة  الحصول على  رغم صعوبة 
وحديثة، إال أنه من الواضح أن الحكومات 
نقاط ضعف كبيرة في  تعاني من  المحلية 

التمويل المحلي في معظم دول   موارد 
أفريقيا الشرق األوسط وشمال  منطقة 

تمت  التي  اإلصالحات  أحدثت  القومي،  المستوى  وعلى 
مؤخًرا تغييرات في التنظيم اإلقليمي للعديد من دول منطقة 
في  مناطق  إنشاء  مثل  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق 
تلك  22(. وقد صحبت  الجدول  األردن والمغرب )راجع 
المسئوليات  لبعض  الالمركزية  من  مستوى  التغييرات 
السلطات  إلى  المركزية  الحكومة  وكاالت  من  المعينة 
أيًضا  تلك اإلصالحات  اإلقليمية والمحلية. ولكن صاحبت 

الحكومة  ممثلي  إشراف  سلطة  من  فعلًيا  تزيد  إجراءات 
الواليات  حكام  تلقى  المثال  سبيل  على  مركزًيا.  المعينين 
وتحول   ،2005 في  أكبر  سلطات  الجزائر  في  )الوالة( 
نظام الوالية، الذي كان يُعتبر في السابق سلطة محلية، إلى 
النموذج  تماًما مع  يتناقض  إدارية المركزية وهذا  منطقة 
التركي، حيث ساهمت الرغبة في الحصول على عضوية 
مؤخًرا  قانونية  إصالحات  إجراء  في  األوروبي  االتحاد 
المركزية  الحكومة  (2004‒2006( خففت من إشراف 
الميزانيات  في  اإلقليمي  الحاكم  تحكم  إنهاء  خالل  من 

المحلية. المجالس  ومداوالت 

المركزية  المحلية والعالقات  الحكومة  مسئوليات 
لمحلية  ا

منطقة  دول  في  عام  بشكل  المركزية  الحكومات  تحتفظ 
للتدخل في  أفريقيا بسلطات كبيرة  الشرق األوسط وشمال 
الغالب من خالل منصب  المحلية، ويأتي هذا في  الشؤون 
حكام األقاليم الذين يعينهم وزير الداخلية أو وزير الشئون 
في  الملك  مثل  مباشرة،  الدولة  رئيس  يعينهم  )أو  البلدية 
تتكون  الرئيس(.  أو  والمغرب،  كاألردن  الملكية  الدول 
الغالب  في  المحلي  أو  اإلقليمي  المستوى  المؤسسات على 
من  الوقت  نفس  في  تتكون  أنها  أي  مختلطة،  هياكل  من 
ووحدات  منتخبة(  مجالس  )لها  المركزية  محلية  سلطات 
يرأس  ما  وغالًبا  الداخلية.  وزارة  من  المركزية  إدارية 
األمناء  هم  الحكام  ويكون  المؤسستين  األقاليم  حكام 
القانونيين )أو األولياء( للبلديات المحلية ويكون لهم سلطة 
على  والميزانيات  القرارات  على  الحقة  و/أو  مسبقة 
المستوى المحلي )عبر وزير المالية أو مركز تدقيق والذي 
هناك  المحلية(.  الميزانيات  يعتمد  أن  الغالب  في  يجب 
األردن،  المركزي في  المستوى  للتحكم على  آخر  نموذج 

التنظيم اإلقليميجدول 22

الدولة
السكان 

المستوى المحليمستوى المحافظاتالمستوى اإلقليمي)2007، بالمليون(
1541 بلدية )وحدة إدارية(48 إقليم/ والية، 160 منطقة/)دائرة(33.9الجزائر

217 مدينة + األقصر )لها وضع خاص(26 محافظة، كل واحدة مقسمة إلى أحياء ومراكز80.1مصر
4617 قرية

3 مناطق )تم اإلعالن عن 5.9األردن
إنشائها في 2006)

99 بلدية12 محافظة

6 مناطق )محافظات(، جميعها باستثناء بيروت مقسم 4.2لبنان
إلى )أقضية(

930 بلدية وقرية

)منطقة 16 جهة31.2المغرب مقاطعة  و13  ريفية(  )منطقة  محافظة   49
حضرية(

1497 بلدية )وحدة إدارية(

قطاع 4.0الضفة الغربية وقطاع غزة في  و5  الغربية  الضفة  في   9( محافظة   14
غزة(، إقليمين مستقلين

قطاع  في  و11  الغربية  الضفة  في   63( بلدية   74
غزة(، 368 مجلس قرية

107 مدينة، و248 مدينة صغيرة، و207 قرية14 محافظة20.5سوريا

264 بلدية24 محافظة )والية(، جميعها مقسمة إلى مناطق10.1تونس

3225 بلدية، 16 بلدية حضرية، و35000 قرية81 إدارة إقليمية خاصة 12 منطقة73.0تركيا
 المصادر: التقرير العالمي الصادر عن مرصد غولد )Gold( لعام 2008 والدراسات الُقطرية للجنة المتوسطية للمدن المتحدة والحكومات المحلية )UCLG(؛ بيانات السكان مأخوذة من تقرير التنمية البشرية لعام 2009 الصادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )UNDP( )متوفر عبر: 

.)http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_Tables_rev.xls
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بلدي  عام  مدير  تعيين  البلدية  الشئون  لوزير  يحق  حيث 
اليومية  اإلدارة  عن  مسؤواًل  ويكون  العمدة  مع  للعمل 
للبلدية. وعلى مستوى التصريحات الرسمية، يتم تبرير هذه 
المستويات المرتفعة من اإلشراف باإلحالة إلى الحاجة إلى 
األمن القومي والقانون والنظام، وخاصة فيما يتعلق بخطر 
الناشطين اإلسالميين أو خطر تفكك الكيانات القومية )مثل 
سوريا  في  لكردية  ا للمناطق  تي  لذا ا لحكم  ا مطالب 

وتركيا(. 
وتشمل مسؤوليات الحكومات المحلية التي يكفلها الدستور 
التخطيط الحضري وإصدار  العادة  والقوانين األخرى في 
العامة  البناء واإلنشاء وإدارة األسواق والساحات  رخص 
الصحي  والصرف  والكهرباء  والمياه  العامة  والصحة 
الرياضية  والمؤسسات  الصلبة  النفايات  من  والتخلص 
والثقافية والنظافة العامة وسالمة األغذية وصيانة المقابر. 
واضح،  غير  الغالب  في  يزال  ال  القانوني  اإلطار  ولكن 
والتي  بشكل غامض،  المحلية"  "الشؤون  إلى  يشير  حيث 
اعتماًدا على  المتبقية  المسؤوليات  إلى  فقط  تشير  بدورها 
حسن نية السلطات المركزية، أو على الجانب اآلخر يمكن 
والتي  بالكامل،  المحلية  الخدمات  تشمل جملة  أنها  اعتبار 
المالية المحلية )راجع أدناه(. كما يخلق  ال تكفيها الموارد 
غموض القوانين )وغياب اآلليات القانونية لتنفيذها( مناطق 
والتي  المجاالت  من  العديد  في  المسئوليات  من  متداخلة 
بمعظم  لالحتفاظ  ذلك  بعد  المركزية  الحكومة  تستخدمها 

بيدها. السلطات 

تحتفظ الحكومات المركزية بشكل عام في 
دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

المحلية،  للتدخل في الشؤون  بسلطات كبيرة 
ويأتي هذا في الغالب من خالل منصب حكام 
األقاليم الذين يعينهم وزير الداخلية أو وزير 

البلدية الشئون 

تحكم  التي  القوانين  في  التغييرات  بعض  قلصت  وكذلك 
البلديات بالفعل من عدد المسؤوليات الممنوحة في السابق 
المحلية  للحوكمة  أساسية  تُعتبر  والتي  المحلية،  للحكومات 
المحلي  والنقل  الصحي  والصرف  والكهرباء  المياه  )مثل 
مسؤولية  إلى  ثانية(  )مرة  وحولتها  والتعليم(،  والصحة 
مسؤوليات  فإن  وبالتالي،  المركزية.  الحكومة  وكاالت 
جمع  في  غالًبا  مقتصرة  الواقع  في  المحلية  الحكومات 
القمامة واإلضاءة العامة وصيانة الطرق وشبكات الصرف 

الصحي.
وزارة  مثل  المركزية  الحكومة  وزارات  عن  وبعيًدا 
بالفعل،  محدود  المحلية  السلطات  استقالل  فإن  الداخلية، 

الممثلة  محلية(  )إقليمية،  الالمركزية  اإلدارات  بسبب 
العامة والتعليم  الزراعة واألعمال  المعنية مثل  للوزارات 
الغالب سياساتها  في  المؤسسات  تنفذ هذه  والصحة. حيث 
المصممة  القطاعات  القومية وسياسات وبرامج  وبرامجها 
على المستوى المركزي على مناطق البلديات، دون اعتباٍر 
وتشاور  تنسيق  وبدون  المحلية  التنمية  وخطط  ألولويات 
القومي  التخطيط  أدوات  كاٍف. ولكن ظهر جيل جديد من 
بمزيد  يُتميز  العربي(  المغرب  دول  في  اإلقليمي )خاصة 
اشتركت  كما  المحلية.  للمناطق  واالعتبار  الشمول  من 
التشريعات  لبنان واألردن في إعداد  المحلية في  السلطات 
السلطات  تحدد  البلدية. وإجمااًل،  النفايات  بإدارة  الخاصة 
المركزية بالفعل خطط التنمية المحلية ومستويات التمويل، 
ورغم ذلك فإن بعض اإلصالحات المتصاعدة الواعدة في 

التخطيط تجري في الوقت الحالي. عملية 

الخاص  القطاع  للخدمة:  المشترك  التقديم  احتمالية 
المحلية  السلطات  المدني واتحادات  والمجتمع 

في إطار اإلصالحات الليبرالية المتواصلة، تم إسناد بعض 
البلديات  صالحيات  في  قبل  من  كانت  التي  المسئوليات 
)مثل توريد المياه والكهرباء( إلى شركات قومية وشركات 
متعددة الجنسيات تابعة للقطاع الخاص من خالل التفويض 
العام والخاص.  القطاعين  بين  الشراكات  أو  التصريح  أو 
ولكن في الواقع في جميع الحاالت، فإن مقدمي الخدمة من 
القطاع الخاص يرتبطون بتعاقد مع الدولة وليس السلطات 

المحلية.
الدول  من  العديد  في  القانوني  اإلطار  تعديل  تم  وكذلك، 
ومنظمات  المحلية  الحكومات  بين  التعاون  إمكانية  ليشمل 
ألن  نظًرا  ولكن  الخدمات.  تقديم  في  المدني  المجتمع 
المجتمع المدني في العديد من دول منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا يفتقر القدرة على الحشد والخبرة، فإن دوره 

في تقديم الخدمة المشترك ظل محدوًدا إلى اآلن.
انتشرت  فقد  المحلية،  الحكومات  التحادات  بالنسبة  وأما 
حتى  تعمل  ال  ولكنها  والعالمي،  القومي  المستويين  على 
مطالبها  تقديم  في  ضغط  كجماعات  كبيرة  بفعالية  اآلن 
من  المحلي  االستقالل  من  أكبر  قدر  على  للحصول 
السلطات  اتحادات  المركزية. ولكن يزداد عدد  الحكومات 
المحلية في عملية التقديم المشترك للخدمة بشكل مطرد في 

بعض الدول مثل تركيا. 

المحدود المحلي  المالي  االستقالل 

أنه  بيانات دقيقة وحديثة، إال  رغم صعوبة الحصول على 
من الواضح أن الحكومات المحلية تعاني من نقاط ضعف 
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منطقة  دول  معظم  في  المحلي  التمويل  موارد  في  كبيرة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا. ففي الوقت الذي تمثل فيه 
حصة الحكومة المحلية من اإلنفاق العام %20 من إجمالي 
االقتصادي  التعاون  منظمة  دول  في  المحلي  اإلنتاج 
والتنمية، يبلغ متوسط نظيرها في الدول العربية %5 فقط 
من إجمالي اإلنتاج المحلي. على سبيل المثال، في األردن، 
بلغت الميزانية اإلجمالية لعدد 99 بلدية 161 مليون دوالر 
مرتبات  دفع  البلديات عن  يفسر عجز  وهذا   .2006 في 
موظفيها بشكل كاف وهيمنة المرتبات باعتبارها حصة في 
األموال  رؤوس  بتوظيف  يضر  نحو  على  العام  اإلنفاق 

)المنتجة(. 

تأتي المصادر الرئيسية لتمويل البلديات من تحويالت من 
الحكومة المركزية )مثل حصتها في عائدات ضريبة القيمة 
من  الضرائب  وعائدات  اإليجارية  والعائدات  المضافة(، 
العقارات، والضرائب  امتالك  البلدية، وضريبة  العقارات 
الصناعية والتجارية والمهنية  المؤسسات  المفروضة على 
فيها ومجموع األجور )بما في ذلك  الحركة  و/أو إجمالي 
البناء  العائدات من إصدار رخص  باقي  وتأتي  الفنادق(. 
ورسوم  المدني،  التسجيل  ووثائق  الرخص  من  وغيرها 
المستخدمين )مثل رسوم المياه والكهرباء(، واإلعانات أو 
القروض من صناديق وبنوك التنمية المحلية. وتتلقى بعض 
البلديات  مع  الالمركزي  التعاون  من  تموياًل  البلديات 

الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية )ARLEM(، وهو  افتتاح  تم 
 2010 )يناير(  الثاني  21 كانون  اإلقليمية والمحلية، في  للسلطات  اتحاد 
في برشلونة )Barcelona’s Palau de Pedralbes(. وفور انعقاد 
الجمعية العامة، عيَّن رئيس لجنة األقاليم )CoR( وقتئذ لوك فان دن براند 
(Luc Van den Brande( مجلس اإلدارة والذي تم اعتماده بعد ذلك 

من باقي أعضاء الجمعية.
وتأتي الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية داخل اإلطار المؤسسي 
لالتحاد من أجل المتوسط )UfM( كهيئة تجمع السلطات اإلقليمية والمحلية 
والمغرب  األوروبي  باالتحاد  األعضاء  الدول  أي  األعضاء،  للدول 
وموريتانيا وتونس والجزائر ومصر واألردن وإٍسرائيل والسلطة الفلسطينية 
وموناكو  وكرواتيا  والهرسك  والبوسنة  وألبانيا  وتركيا  وسوريا  ولبنان 
ولديها  باإلجماع،  قراراتها  تأخذ  استشارية  جمعية  وهي  ومونتينيغرو. 
المتعلقة  النواحي  بالعديد من  الخاصة  والنتائج  القرارات  اعتماد  صالحية 
بالشراكة األورومتوسطية وتقديم توصيات للمؤتمرات الوزارية وإلى باقي 
الجمعية  المتوسط واالتحاد األوروبي. وتسعى  مؤسسات االتحاد من أجل 
إلى تعزيز المشاركة الفاعلة للسلطات المحلية واإلقليمية في تصور وتنفيذ 
الالمركزية،  لمبدأ  المتوسط. ووفًقا  أجل  االتحاد من  مشروعات وأهداف 
فإن هدف الجمعية يتمثل في تعزيز البعد المحلي لالتحاد من أجل المتوسط 
تنميته وإقامة أطر تعاون  المحلية واإلقليمية في تعزيز  السلطات  وإشراك 
مشروعاتها  وجعل  المعنية  الدول  داخل  واإلقليمية  المحلية  السلطات  بين 

للمواطنين. أكبر  محسوسة وملموسة بشكل 
وتتكون الجمعية من 84 عضوا مقسمين إلى مجموعتين: مجموعة الدول 
الشركاء  ومجموعة   ،42 عددهم  البالغ  األوروبي  االتحاد  في  األعضاء 
42، ويعمل ممثلو كل دولة دورة مدتها سنتان  المتوسطيين البالغ عددهم 
لجنة  في  عضًوا   32 من  األوروبي  االتحاد  مجموعة  تتكون  ونصف. 
للسلطات  األوروبية  االتحادات  يمثلون  أعضاء  و10   )CoR( المناطق 
بينما ينقسم  التعاون األورومتوسطي.  العاملة في مجال  المحلية واإلقليمية 
مصر   : نها سكا وعدد  لدولة  ا حسب  األخرى  لمجموعة  ا تشكيل 
الجزائر والمغرب ‒ أربعة أعضاء؛  لكل منهما؛  وتركيا ‒ خمسة أعضاء 
وكرواتيا  والهرسك  والبوسنة  ألبانيا  أعضاء؛  وتونس ‒ ثالثة  سوريا 
الفلسطينية ‒ عضوان؛  والسلطة  وموريتانيا  ولبنان  واألردن  وإٍسرائيل 
أعضاء  تعيين  يتم  منهما.  لكل  ومونتينغرو ‒ عضو  موناكو  وأخيًرا 
 (CoR( المناطق  لجنة  للجمعية عن طريق  األوروبي  االتحاد  مجموعة 
يمثلون  الذين  العشرة  األعضاء  حالة  في  للهيئات  المسبق  االتفاق  مع 
على  فيقوم  المتوسطية،  الشراكة  دول  مجموعة  أعضاء  أما  االتحادات. 
اإلقليمية  األورومتوسطية  الجمعية  تجتمع  المعنية.  حكوماتهم  تعيينهم 
بناًء على  الجمعية،  الذي تحدده  المكان  العام في  والمحلية مرة واحدة في 
كانون   29 في  القادمة  العامة  الجلسة  اإلدارة. وستعقد  يقترحه مجلس  ما 

بالمغرب.  2011 في أغادير  )يناير(  الثاني 

وتتوقف قرارات مجلس إدارة الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية 
العمل، والذي  بتحديد برنامج  الجمعية. ويقوم مجلس اإلدارة  على موافقة 
العامة. ويتكون مجلس  يتوقف هو اآلخر على موافقة الجمعية في الجلسة 
 (CoR( اإلدارة من رئيسين بالمشاركة ‒ حيث يكون رئيس لجنة المناطق
انتخاب رئيس مجموعة  يتم  بينما  االتحاد األوروبي،  هو رئيس مجموعة 
دول الشراكة المتوسطية من بين أعضائها باإلجماع ‒ باإلضافة إلى ستة 
الشراكة  دول  مجموعة  من  منهم  ثالثة  انتخاب  يتم  للرئيسين،  نواب 
أعضاء  بين  من  اختيارهم  يتم  الباقون  والثالثة  باإلجماع،  المتوسطية 
العشرة  بينهم عضو من األعضاء  مجموعة االتحاد األوروبي ويكون من 
المحلية واإلقليمية وعضوين  للسلطات  يمثلون االتحادات األوروبية  الذين 
لجنة  ورئيس  األقاليم  لجنة  لرئيس  األول  النائب  وهما  األقاليم،  لجنة  من 
المواطنة والحوكمة والشؤون المؤسسية والخارجية )CIVEX(. وللحفاظ 
اإلقليمية والمحلية  الجمعية  إدارة  بين مجلس  االتساق  قدر معين من  على 
األورومتوسطية ومجلس إدارة لجنة األقاليم، قد جرى تعديل مدة عضوية 
بما  األورومتوسطية،  والمحلية  اإلقليمية  الجمعية  إدارة  مجلس  أعضاء 
األقاليم.  لجنة  إدارة  مجلس  بأعضاء  الخاصة  العضوية  مدة  مع  يتوافق 
وتنقسم الجمعية حسب الموضوعات التي تتناولها إلى لجنتين، لجنة الشؤون 
االقتصادية واالجتماعية واإلقليمية )ECOTER(، ولجنة التنمية المستدامة 
ال  بينما  41 عضوا،  أقصى  بحد  أعضاء  لجنة  كل  تضم   ،)SUDEV)
يمكن أن يكون نائبا الرئيس أعضاًء في اللجان. وتركز اللجنة األولى على 
والتعاون  واإلقليمية  الحضرية  والتنمية  الالمركزية  مثل  القضايا  بعض 
الصغيرة  والمشروعات  واالندماج  والهجرة  المعلومات  ومجتمع  الثقافي 
الثانية  اللجنة  تعمل  بينما  أخرى.  أشياء  إلى جانب  والتجارة،  والمتوسطة 
على القضايا المتعلقة بإدارة المياه وإدارة النفايات والطاقة والطاقة الشمسية 
والنقل والزراعة والسياحة، إلى جانب أشياء أخرى. وتشمل مهام اللجان 
تقديم آراء يتم تبنيها في الجلسة العامة السنوية للجمعية اإلقليمية والمحلية 
نذكرها  لم  والتي  الصلة  ذات  الموضوعات  بين  ومن  األورومتوسطية. 
بعض المشروعات التي حددتها قمة باريس في 13 تموز )يوليو( 2008 
والبحث  العالي  التعليم  بمنطقة  المرتبط  والبحث،  العالي  التعليم  مثل 
فيما  وخاصة   ،)EMUNI( األورومتوسطية  والجامعة  األورومتوسطية 
المدنية  والحماية  فاس  في  أورومتوسطية  ثانية  جامعة  بإنشاء  يتعلق 
المشتركة وتطهير مياه البحر المتوسط والذي يشمل حماية المناطق البحرية 

الصيد.   المتعلقة بصناعة  تفعيل األنظمة  مع 

المعلومات: للمزيد من 
www.cor.europa.eu/pages/EventTemplate.aspx?view=folder&id= 
38133fb1415-2263-e-9a2390-b831a7e3cc&sm=38133fb1-2263-

415e-9a2390-b831a7e3cc

الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية
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المساهمات  على  اآلخر  البعض  يعتمد  بينما  األوروبية، 
الذين  األشخاص  أو  األغنياء  السكان  لبعض  الخيرية 
للمدارس والمراكز  المنح  بالخارج لرعاية بعض  يعيشون 

الخ.  الصحية، 
ورسوم  الضرائب  جمع  عن  لبلديات  ا معظم  تعجز 
التجارية  السكان والمنشآت  المستخدمين )بشكل فعال( من 
ومساعدات  تحويالت  على  أساسي  بشكل  وتعتمد  المحلية 
 50% المتوسط  المركزية )على نحو يشكل في  الحكومة 
هذه  وتهدف  المحلية(.  الحكومات  تمويل  موارد  من 
المكانية  الفوارق  تقليص  إلى  الدول  التحويالت في بعض 
معظم  في  تتسم  ولكنها  المحلية،  السلطات  بين  والتباينات 
معدالت  في  تغييرات  وأي  والتعسفية.  بالعشوائية  الدول 
سلطات  تعتمدها  أن  بد  ال  المحلية  والرسوم  الضريبة 
المركزية. وفي ظل غياب عائدات خاصة كافية  الحكومة 
الغالب  في  المحلية ستظل  الحكومات  فإن  الضرائب،  من 
مدينة بمبالغ كبيرة للصناديق والبنوك المحلية التي تمتلكها 

الدولة.

ومن السمات األخرى لإلدارة المحلية غياب 
التخطيط االستثماري طويل المدى من قبل 
البلديات. ويرجع هذا إلى غياب الخبرة في 
ناحية، والرغبة   التخطيط اإلستراتيجي من 

في الظهور السياسي من خالل االستثمارات 
قصيرة األجل من الناحية األخرى 

الحكومات  وافتقار  الكافية  التنظيمية  البيئة  غياب  وبسبب 
دون القومية إلى االستقالل في عملية اتخاذ القرار المالي، 
باإلضافة إلى التخطيط السيئ والقدرات التشغيلية المحدودة، 
فإن اإلقراض على المستوى دون القومي من خالل البنوك 
الدولية وغيرها من  المالية  الداخلية والمؤسسات  التجارية 
المؤسسات المانحة ال يزال غير منتشر على نحو كبير )إال 
المساعدات  تساهم  الغربية وقطاع غزة، حيث  الضفة  في 
الخارجية في حوالي %90 من إجمالي ميزانية االستثمار 

للبلديات والقرى(. 

ضعف قدرات اإلدارة المحلية

وبسبب اعتبارات المحسوبية المحلية والسياسات االنتخابية 
معظم  في  المحلية  الحكومات  تعاني  األقارب،  ومحاباة 
الذي يحدُّ  الحاجة، األمر  الزائدة عن  العمالة  الحاالت من 
من إنتاجيتها. ويتكون جل العاملين من عمالة غير ماهرة 
مثل عمال التنظيف والسعاة، بينما هناك نقص في موظفي 
أن  كما  الفنية.  المهارات  تمتلك  التي  المتوسطة  اإلدارة 

المنتخبين  المحلية  المجالس  ألعضاء  التعليمي  التحصيل 
المحلية والرؤية  القيادة  لتقديم  الغالب غير كاف  يكون في 
اإلستراتيجية المطلوبة لتعزيز التنمية المحلية. ولكن تجري 
في الوقت الراهن برامج لبناء القدرات )فيما يتعلق بتدريب 
العديد من  في  المحلية(  اإلدارة  البشرية وتحسين  الموارد 
 (UNDP( اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  بدعم  الدول 
الدولية  للتنمية  األمريكية  الوكالة  مثل  الثنائيين  والمانحين 
(USAID( والدول األعضاء في االتحاد األوروبي. على 
سبيل المثال، تم تطوير نظام رائد للحكومة اإللكترونية في 
2005 ألتمتة تقديم الخدمات الموجهة للمواطنين في مدينة 
المستوى  على  تعميمه  اآلن  ويجري  لمغربية  ا فاس 

القومي. 
التخطيط  غياب  المحلية  لإلدارة  األخرى  السمات  ومن 
االستثماري طويل المدى من قبل البلديات. ويرجع هذا إلى 
غياب الخبرة في التخطيط اإلستراتيجي من ناحية، والرغبة 
في الظهور السياسي من خالل االستثمارات قصيرة األجل 

من الناحية األخرى. 

المحلية الديمقراطية  وضع 

الشرق  منطقة  دول  معظم  في  المحلية  الحكومات  تُدار 
انتخابها  يتم  مجالس  خالل  من  أفريقيا  وشمال  األوسط 
ذلك  في  )بما  التنفيذيين  انتخاب  ويتم  المباشر.  بالتصويت 
أعضاء  قبل  من  مباشر  غير  بشكل  الغالب  في  العمدة( 
المجلس، وتزداد السلطات المخولة له. ولكن المشاركة في 
الضفة  )باستثناء  عام  بشكل  منخفضة  المحلية  االنتخابات 
الذي  األمر   ،)23 الجدول  راجع  غزة،  وقطاع  الغربية 
وأهمية  نزاهة  في  للثقة  وفقدانهم  الناخبين  استياء  يعكس 
االنتماءات  حسب  الناخبون  معظم  ويصوت  االنتخابات. 
أساس  وليس على  واألسرية،  والدينية  والقبلية  المجتمعية 

السياسي. للمرشح وحزبه  السياسي  البرنامج 

المشاركة في االنتخابات المحلية األخيرةجدول 23

نسبة المشاركةالعامالدولة
%45 في المجالس الشعبية2005الجزائر

البلدية، %43 في
المجالس الشعبية للواليات

المشاركة 2008مصر نسب  الداخلية  وزارة  تعلن  لم 
أنها  الرسمية، ولكن يرى مراقبو االنتخابات 

بين %5 و7%.

%200762األردن

%200433لبنان

%200354 (2009)المغرب

%200582الضفة الغربية وقطاع غزة

%200750سوريا

%200472تركيا
المصادر: التقرير العالمي الصادر عن مرصد غولد )Gold( لعام 2008 والدراسات الُقطرية للجنة المتوسطية للمدن المتحدة والحكومات 

.)UCLG( المحلية
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ُتدار الحكومات المحلية في معظم دول 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من 

بالتصويت  انتخابها  يتم  خالل مجالس 
التنفيذيين )بما في  انتخاب  المباشر. ويتم 
ذلك العمدة( في الغالب بشكل غير مباشر 
من قبل أعضاء المجلس، وتزداد السلطات 

له المخولة 

الصديقة  األحزاب  االنتخابية  القوانين  تحابي  ما  وغالًبا 
القومي )على  الغالب على المستوى  التي تكون في  للنظام 
الدستوري  الديمقراطي  التجمع  المثال، سيطر حزب  سبيل 
(CDR( في تونس على االنتخابات البلدية 2005، حيث 
حصل على %80 من المقاعد، كما اكتسح الحزب الوطني 
حصل  حيث  مصر،  في  المحلية  االنتخابات  الديمقراطي 
التالعب  يتم  كما   .)2008 في  المقاعد  من   95% على 
المعارضة  أحزاب  للحدِّ من فرصة كسب  الدوائر  بحدود 
المجالس  في  إستراتيجية  وأغلبيات  لمقاعد  )اإلسالمية( 
االنتخابات  في  المركزية  الحكومات  تتدخل  كما  المحلية. 
للمرشحين، والحد من  المسبق  المحلية من خالل االختبار 

عدد المرشحين أو التدخل في انتخاب العمدة.

للمرأة السياسية  المشاركة 

زادت المشاركة السياسية للمرأة بشكل كبير في مؤسسات 
الحوكمة المحلية في السنوات األخيرة. ففي الضفة الغربية 
في  المرأة  النتخاب  "كوتا"  تخصيص  تم  غزة،  وقطاع 
إضافية  قوائم  إدخال  تم  المغرب  وفي  المحلية.  المجالس 
 ،2009 البلدية عام  النساء في االنتخابات  بمرشحات من 
%12 من جملة  نسبة  المرأة على  إلى حصول  أدى  مما 
لتجمع  ا حزب  أعلن  وقد  المحلية.  المجالس  أعضاء 
الديمقراطي الدستوري في تونس كوتا للمرأة بنسبة 30% 
من جميع مرشحيه في االنتخابات البلدية عام 2010، رغم 
أن %26 من جميع أعضاء المجالس المحلية في انتخابات 
الوضع  مع  يتناقض  وهذا  نساء.  كانوا   2010‒2005 
نتخابات  ا في  لنساء  ا نسبة  تمثل  حيث  الجزائر  في 
2007‒2010 نسبة %0.73 من بين أعضاء المجالس 
عام  األردن  في  البلدية  االنتخابات  وفي  فقط.  المحلية 
كان  لبنان  وفي  للنساء،  مقعدا   211 حجز  تم   ،2007
بين  من  فقط   256 النساء  من  المحلية  المجالس  أعضاء 
10668 عام 2006. وهذا التقدم بهذه الصورة أتى نتيجة 
فوقية، وتغيرات في سياسات األحزاب  لقرارات حكومية 
يزال  ال  ولكن  النسائية.  الحركات  من  وضغط  السياسية 
هناك الكثير الذي ينبغي فعله لضمان المساواة بين الجنسين 

في مؤسسات الحوكمة المحلية ولضمان وصول النساء إلى 
الرئيسية. القرار  سلطات صنع 

المحلية بالحوكمة  الخاصة  االبتكارات 

المشاركة في وضع  نمًوا هائاًل في طرق  المنطقة  شهدت 
برنامج  )مثل  التنموية  واإلستراتيجيات  اإلقليمية  الخطط 
التنمية البشرية بالمغرب العربي تحت رعاية برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي(. كما يحقق برنامج "األجندة المحلية 21" 
تأسيسه في  تم  الذي   )Local Agenda 21 Model)
المغرب  في  وخاصة  كبيرة،  نجاحات   1992 عام  ريو 
ودمج  حشد  على  العمليات  هذه  وتعتمد  وتركيا.  العربي 
والمنظمات  الجامعات  من  وخاصة  المحلية،  الخبرة 
يتيح  الذي  األمر  المدني،  المجتمع  ومنظمات  الحكومية 
الفرصة لحوكمة تشترك فيها العديد من األطراف المعنية. 
الظواهر حتى اآلن مقصورة على بعض  ولكن ظلت هذه 
تحظى  وال  واحدة  لمرة  تحدث  التي  العارضة  العمليات 
يزال مدى عملية  التشريعي. وال  أو  الدستوري  باالعتماد 
بسبب ضعف  الغالب  في  العامة" محدوًدا  السياسة  "أقلمة 
الديمقراطية المحلية. واألهم من ذلك، فإن المبادرات التي 
تتضمن فتح السياسة العامة والديمقراطية المحلية غالًبا ما 
الالعبين  قبل  من  اكتمالها  قبل  تعطيلها  أو  اعتراضها  يتم 
باليد  االحتفاظ  والذين يرغبون في  القومي  المستوى  على 
قانون  ذلك  من  واالستثناء  القرار.  عملية صنع  في  العليا 
جديد تم تبنيه في تركيا عام 2005، يسمح للبلديات بتنظيم 

لهم.  يتراءى  المحلية حسبما  القضايا  استفتاءات على 

في المغرب تم إدخال قوائم إضافية بمرشحات 
من النساء في االنتخابات البلدية عام 

2009، مما أدى إلى حصول المرأة على 
نسبة %12 من جملة أعضاء المجالس 

لمحلية ا

وعلى وجه العموم، فإن المنطقة ال تزال تعاني من ضعف 
مفاهيم المواطنة وتفتقر الحوكمة المحلية الشفافة والمسئولة. 
القرى  مجالس  )مثل  التقليدية  السلطة  هياكل  سياق  وفي 
القائمة على نظام القبائل(، وسماسرة السلطة غير الرسميين 
والعالقات المحلية بين الرؤساء والمرؤوسين، ال يزال من 
مدني  مجتمع  منظمات  توجد  مدى  أي  إلى  المؤكد  غير 
مقابل  للقوى"  "توازًنا  تحقق  أن  يمكن  والتي  فعالة  محلية 
يطلب  الذي  المراقب  أدوار  وتؤدي  المحلية  الحكومات 
محاسبة القادة المحليين، على سبيل المثال من خالل تعقب 

الميزانية.
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الخاتمة

على  األقل  على  األخيرة،  الالمركزية  إصالحات  قامت 
الورق، بنقل المزيد من الموارد والسلطات إلى الحكومات 
والمالي  اإلداري  استقاللهم  يزال  ال  ولكن  المحلية، 
إصالحات  تفسير  ينبغي  ال  ولذلك  محدوًدا.  والسياسي 
بمثابة  األخرى  المحلية  الحوكمة  الالمركزية وإصالحات 
إحدى  هي  بل  دورها،  عن  الحكومة  تخلي  على  مؤشر 
الشرق  منطقة  في  االستبدادية  )شبه(  األنظمة  وسائل 
وإشرافها  الحكومة  تحكم  لتعزيز  أفريقيا  وشمال  األوسط 
شكلًيا  فيه  تفي  الذي  الوقت  في  المجتمع،  أطراف  على 

الديمقراطية.  إلى  الغربية لالنتقال  بالتوقعات 
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 رئيس 
)Portorož( بورتوروز ،)EMUNI( الجامعة األورومتوسطية

من  التاسع  في  األورومتوسطية  الجامعة  تأسيس  شّكل 
منطقة  إقامة  نحو  هامة  خطوة   2008 )يونيو(  حزيران 
أوروبية متوسطية موحدة ومتناغمة للتعليم العالي والعلوم 
فكرة  لوضع  عاما   13 األمر  استغرق  وقد  والبحوث. 
إعالن  أهداف  تخدم  متوسطية  أوروبية  جامعة  تأسيس 
برشلونة )1995( موضع التنفيذ، حيث قام خوزيه مانويل 
الجامعة  بافتتاح  األوروبية،  المفوضية  رئيس  باروسو، 
للمجلس  سلوفينيا  ترؤس  خالل   2008 عام  رسميا 

األوروبي. 
مجال  في  التعاون  لتعزيز  الجامعة  هذه  تأسيس  تم  وقد 
التعليم العالي تبعا ألهداف عملية كاتانيا )2005( والمؤتمر 
الوزاري األورومتوسطي األول حول التعليم العالي والبحث 
2007(. وفي عامها  )يونيو(  )القاهرة، حزيران  العلمي 
حرمها  يقع  والتي  الجامعة،  انتخبت  التعاون،  من  األول 
هيئاتها  سلوفينيا،  في  بورتوروز  مدينة  في  الرئيسي 
النشاطات حول مواضيع  بتنفيذ عدد من  التأسيسية وقامت 

أوروبية متوسطية.
تنّقل  إلى  عملها  في  األورومتوسطية  الجامعة  تستند 
المعرفة، وهي تعمل على تنمية التعاون في التعليم العالي 
األكاديمية  للنشاطات  وميّسر  كمنسق  دورها  خالل  من 
والبحثية المشتركة. وتقوم الجامعة بتطوير وتعزيز اإلبداع 
في  المتوسط  أجل  من  االتحاد  والبحثي ضمن  األكاديمي 
الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات األخرى في أي من 
فريدا.  طابعا  يمنحها  ما  وهو  األورومتوسطية،  البلدان 
تنقل  تسهيل وتعزيز عملية  للجامعة هو  الرئيسي  والهدف 
مع  لتعاون  با لتدريسية  ا لهيئات  ا ء  وأعضا الطالب 
السبب  ولهذا  الجامعة.  تأسيس  في  المشاركة  المؤسسات 
األكاديمية األخرى  والبرامج  العليا  الدراسات  برامج  فإن 
في الجامعة مصممة لتقوية عملية تنقل األفكار والخبرات 

والمعارف األكاديمية بين الشمال والجنوب وبين الجنوب 
والجنوب.

وتوفر الجامعة األورومتوسطية برامج ماجستير ودكتوراه 
تمشيا مع األهداف اإلنمائية لأللفية، مع تركيز خاص على 
مثل  أخرى  ومسائل  المتوسط  أجل  من  اإلتحاد  أولويات 
األورومتوسطية،  والدراسات  والهجرة،  اإلنسان  حقوق 
وقضايا النوع االجتماعي، ودراسات التنمية، وإدارة المياه، 
متعددة  بيئة  ولتعزيز  اإلقليمي.  والتكامل  األداء،  وفنون 
المنطقة  كامل  من  وأساتذة  طالب  واستقطاب  الثقافات 
األوروبية المتوسطية، توفر الجامعة كذلك ندوات ألبحاث 
المشاركون  الدكتوراه ومدارس صيفية )كمنتديات يكتسب 
فيها خبرات بينما هم يختلطون مع ثقافات أخرى ويساهمون 
ونقاشات  المعنية(  الدول  بين  المتبادل  التفاهم  تعزيز  في 
طاولة مستديرة حول مواضيع االهتمام الرئيسية في البيئة 

الدولية.
وإضافة إلى ذلك، ومن خالل شبكة تعاون مؤلفة من 142 
37 دولة من الدول األورومتوسطية،  مؤسسة تعليمية في 
في  الشريكة  المؤسسات  مع  بالتعاون  الجامعة،  ترعى 
تأسيسها، مؤتمرات ونقاشات وفعاليات مماثلة بهدف توسيع 
في  موحدة  عالي  تعليم  منطقة  إنشاء  وتشجيع  انتشارها 
الجامعة عددا  المتوسط. كما تصدر  البحر األبيض  منطقة 

الترويجية. المطبوعات والمواد  من 

الجامعة األورومتوسطية مشروع 

كما هي  األورومتوسطية،  للجامعة  الرئيسية  األهداف  إن 
مبينة في ميثاق تأسيسها، هي: 

تطوير الموارد البشرية األكاديمية والمهنية في المنطقة   ▪
تحقيق  يساهم في  بما  وخلق معرفة علمية ومعلومات 
اهتمام  إيالء  مع  برشلونة،  لعملية  الرئيسية  األهداف 
خاص إلنشاء منطقة تعليم عالي وبحوث مشتركة بما 

الثقافة والمجتمع | التنمية والتعاون

التعليم العالي والتعاون العلمي في منطقة البحر 
المتوسط: دور الجامعة األورومتوسطية



27
4

20
10

ي 
سط

تو
الم

ملة
شا

رة 
نظ

كاتانيا  وإعالن  بولونيا  عملية  تطورات  مع  يتفق 
القاهرة. وإعالن 

الجامعات  بين  القائمة  التعاون  شبكات  وتقوية  دعم   ▪
والمعاهد في دول الشراكة األورومتوسطية من خالل 

تشجيع وتنظيم برامج دراسات وأبحاث مشتركة.

المنطقة  الثقافات في  بين  الحوار  المساهمة في تعزيز   ▪
خالل  من  برشلونة  عملية  وتقوية  األورومتوسطية 

العالي والبحوث. التعليم  نشاطاتها في مجال 

أهدافها وبدء عملياتها  تحقيق  الجامعة في  نجاح  ولضمان 
حكومة  من  مالي  بدعم  ضمانات  على  حصلت  بسالسة، 
جمهورية سلوفينيا والمفوضية األوروبية ومؤسسة الجامعة 
المالية  الموارد  لتأمين  إنشائها  تم  التي  األورومتوسطية 
سلوفينيا  قدمتها  متعددة  هبات  استخدام  تم  وقد  للجامعة. 
األورومتوسطية  الجامعة  مؤسسة  إلى  آخرون  ومانحون 
ودعم  الجامعة  في  العليا  الدراسات  برامج  أول  لتنفيذ 
مشاريع أخرى لها. وفي أوائل عام 2010 أبرمت الجامعة 
عقد خدمات مع المفوضية األوروبية يتضمن القيام بأعمال 

ضمن ثالثة نشاطات رئيسية:

النشاط األول: تطوير ستة برامج دراسات عليا

الهدف من هذا النشاط هو خلق شبكة من برامج الدراسات 
العليا المتخصصة بين الجامعات األورومتوسطية. سيضمن 
المعتمدة  الدراسة  يتعلق بساعات  فيما  هذا مقارنات دولية 
األوروبي(  المعتمدة  الساعات  نقل  نظام  استخدام  )تشجيع 
يتم  التي  العلمية والمهنية  الدراسية والشهادات  والمساقات 
إعطاء  الدراسية، سيتم  بالتخصصات  يتعلق  وفيما  منحها. 
األورومتوسطية.  بالمنطقة  المتعلقة  المواضيع  إلى  أولوية 
في  منها(  أجزاء  )أو  كاملة  دراسية  برامج  تقديم  وسيتم 
األورومتوسطية.  للجامعة  الشريكة  والمعاهد  الجامعات 
فرق على  ثمانية  المشروع  الجزء من  هذا  بتنفيذ  وسيقوم 
رئيسيين  خبراء  خمسة  من  منها  واحد  كل  يتألف  األقل 
إلى  الحاجة  حسب  الفرق  عضوية  في  يتناوبون  بعضهم 
تطوير كل برنامج من البرامج الستة. وقبل توظيف هؤالء 
الخبراء الرئيسيين يحتاج كل واحد منهم إلى موافقة منتظمة 
ذاتية  )تقديم سيرة  توظيفه  األوروبية على  المفوضية  من 
قائد  الثمانية  الفرق  وسيرأس  العقود(.  هيئة  إلى  مناسبة 
تنظيم  عن  مسؤوال  سيكون  خبير(  أيضا  )وهو  للمشروع 
عمل كل فريق. ويجوز لقائد المشروع اختيار رئيس لكل 
فريق من بين أعضائه لتسهيل عملية تدفق المعلومات حول 
التقدم الجاري في العمل. ويمكن ألعضاء الفريق أن يعملوا 
من بلدانهم واستخدام وسائل االتصال اإللكتروني إذا كان 

ذلك ممكنا. وسيقوم قائد المشروع بعقد اجتماعات منتظمة 
مع أعضاء الفرق، أيضا عن طريق القنوات االلكترونية، 
لبحث التقدم الحاصل في المشروع وصياغة عملية تطوير 
برامج دراسات عليا جديدة. كما سيقوم بعقد اجتماعات مع 
مسؤولي الجامعة المعنيين بالمشروع إلطالعهم على التقدم 

الذي يتم إحرازه. 
قائد  قبل  من  ومساعدته  فريق  كل  عمل  مراقبة  وستتم 
تأسيسها  تم  والتي  الجامعة،  في  الدعم  وهيئة  المشروع 
خصيصا للمشروع من أعضاء من مجلس شيوخ الجامعة 
تم اختيارهم نظرا لخبراتهم وهم يمثلون كل منطقة االتحاد 
من أجل المتوسط. وسيتولى فريق إداري آخر من الجامعة 
المسؤولية المباشرة عن التقدم العملياتي في تطوير برامج 
أو  نفقات  أية  المشروع  يترتب على  العليا. وال  الدراسات 
تكاليف خاصة بعمل هذين الفريقين الجامعيين )هيئة الدعم 

والفريق اإلداري(.

 وقد استغرق األمر 13 عاما لوضع 
 فكرة تأسيس جامعة أوروبية متوسطية 
تخدم أهداف إعالن برشلونة )1995( 

 موضع التنفيذ، حيث قام خوزيه 
المفوضية   مانويل باروسو، رئيس 

األوروبية، بافتتاح الجامعة رسميا عام 
2008 خالل ترؤس سلوفينيا للمجلس 

األوروبي

المهام  وتوزيع  العمل  بتنسيق  المشروع  قائد  سيقوم  كما 
عن  منتظمة  تقارير  وإعداد  االجتماعات  وعقد  واقتراح 

التقدم في عمل كل من هذه البرامج.

للجامعة  الرئيسية  السياسات  الثاني: تطوير  النشاط 
األورومتوسطية

على  األورومتوسطية  الجامعة  سياسات  تطوير  سيساعد 
منطقة  في  التناغم  وتشجيع  الجامعة  شبكة  وتوسيع  تقوية 
التعليم العالي في دول االتحاد من أجل المتوسط. وكان قد 
لوزاري  ا لمؤتمر  ا في  األمور  هذه  كل  طلب  تم 
وتتضمن  القاهرة.  في  عقد  الذي  األول  األورومتوسطي 

المطلوب معالجتها: المواضيع 

سياسة ضمان الجودة  ▪
االلكتروني التعلم  سياسة   ▪

لبرامج ماجستير أفكار   ▪
لبرامج دكتوراه. أفكار   ▪
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هذه  بتطوير  رئيسيين  خبراء  من  فرق  تكليف  وسيتم 
كنتيجة  األقل  كتيبات على  أربعة  المسائل. وسيتم إصدار 

النشاط. لهذا 
واحد  كل  يحتاج  الرئيسيين  الخبراء  توظيف هؤالء  وقبل 
على  األوروبية  المفوضية  من  منتظمة  موافقة  إلى  منهم 

توظيفه )تقديم سيرة ذاتية مناسبة إلى هيئة العقود(.

للجامعة ونشر  الدولية  المؤتمرات  تنظيم  الثالث:  النشاط 
المشاريع منجزات 

التالية ضمن  والندوات  المؤتمرات واالجتماعات  يتم عقد 
المشروع:

سوق البحوث، والذي عقد في حزيران )يونيو( 2010   ▪
وجمع خبراء وطالب في نشاطات مركزة لنشر وتبادل 
الموقع  في  خبيرا  خمسون  إليهم  انضم  وقد  البحوث. 

والشركاء  االلكترونية.  القنوات  عبر  باحث  و300 
الرئيسيون في سوق البحوث لهذا العام، والذي عقد في 
ومكتبة  ليند  آنا  مؤسسة  هم  مصر،  في  اإلسكندرية 
اإلسكندرية )مركز المعرفة القديمة والمستقبلية( وجامعة 
اإلسكندرية )والتي تحتل مقعدا في مجلس شيوخ الجامعة 

األورومتوسطية( والبعثة األوروبية في مصر.
العليا  الدراسات  لطالب  وأبحاث  عالي  تعليم  مؤتمر   ▪
أيلول  المجتمع األكاديمي والمدني سيعقد في  وخبراء 
مشارك.   100 حوالي  ويحضره   2010 )سبتمبر( 
والتعليم  المشاريع  المؤتمر: ريادة  وسيكون موضوع 

العالي.
األولويات  حول  متخصصة  عمل  ورشة  أو  مؤتمر   ▪
 2010 األورومتوسطية ستعقد في نوفمبر )ديسمبر( 

100 خبير. بحضور 
ستة أيام استماع أورومتوسطية إقليمية تعقد في شباط   ▪
)فبراير( 2010 وأيار )مايو( 2010 وكانون الثاني 

على مدى سنوات شهد العالم مواجهات وحاالت سوء فهم بين المسلمين 
والغرب في كل مرة شعر فيها المسلمون باإلساءة إلى رموزهم الدينية. 
للنبي محمد،  بعد نشر صور كاريكاتيرية  أوال أحداث كوبنهاغن  فكانت 
ثم  المآذن في سويسرا، ومن  بناء  وبعدها نشر صور كاريكاتيرية حول 
ألمانيا، وهي حادثة  في  الشربيني  الشابة مروة  المصرية  المرأة  اغتيال 
مأساوية أدت إلى الكثير من التعليقات والسجاالت. إن كل هذه الحوادث 
الدولي  التعريف  حول  الجدل  وهو  المقال،  هذا  موضوع  إلى  تقودنا 

لمصطلح "اإلساءة إلى الدين".
فمن جهة هناك مبدأ مقدس ال جدال فيه في الغرب هو مبدأ حرية التعبير، 
ومن جهة أخرى هناك اإلرادة من جانب أولئك الذين يرغبون في حماية 

رموز دينهم ضد اإلساءة والتشويه، وخاصة في الدول اإلسالمية.
المواضيع  المواجهات والصدامات حول هذه  فإن هذه  األمر  وفي واقع 
الحوار  إذ أن من شأن مثل هذا  الثقافات،  بين  الحوار  نتجت عن غياب 
أن يساعد كل طرف على إيصال مفاهيمه وقيمه للطرف اآلخر. إن من 
قيم  بين  التوفيق  وطرق  وسائل  حول  مؤتمرات  تنظيم  والفائدة  الحكمة 
اآلخر  وبعضها  مشترك  بعضها  قيم  وهي  اإلسالمية،  والقيم  الغرب 
وتعميق  التعارض  هذا  تأجيج  على  اإلعالم  يعمل  حيث  متعارض، 

المواجهة.
سنوات  ثالث  قبل  القاهرة  في  عقد  مؤتمر  في  الحوار  لهيئة  وكرئيس 
ونظمه المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية في مصر، اقترحت أن يطلب 
وزراء  من  مسلما  بلدا   120 في  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزراء 
على  يعاقب  قرار  تبني  إلى  المتحدة  األمم  دعوة  بلدانهم  في  الخارجية 
اإلساءة للقيم والرموز الدينية. وقد أشرف على كتابة نص مشروع القرار 
مراجع في القانون الدولي من بينهم الدكتور فؤاد رياض، الرئيس السابق 
بارزون يعيشون في  الدولية في الهاي، وفقهاء مسلمون  العدل  لمحكمة 
الواليات المتحدة األميركية. ولسوء الحظ لم تتبن األمم المتحدة مشروع 
القرار. وقد أدى ذلك، بالطبع، إلى خيبة أمل في العالم اإلسالمي، الذي 
رأى أن هناك معايير مزدوجة حيث تمنح الحماية للمجتمع اليهودي في 

حربه ضد الالسامية بينما يجري تخويف الناس من اإلسالم.

اقترحت مرارا على  والقاهرة،  فيينا ومدريد  في  وفي مؤتمرات عقدت 
مثقفين  يجمع  دولي  بعد  ذا  مؤتمرا  تنظم  أن  الدولية  الحوار  مؤسسات 
وخبراء إعالم من الغرب والدول اإلسالمية للسعي سلميا وبشكل هادئ 
إلى تحقيق تسوية تاريخية بين حرية التعبير والحق في حماية رموز وقيم 
الذي يتهدده  العالم اإلسالمي  العالم، وخاصة في  الديانات في  الكثير من 
خطر الخوف من اإلسالم )االسالموفوبيا( الذي نشأ بعد أحداث الحادي 

عشر من سبتمبر.
وبالنسبة لي فإن الحوار بين الثقافات يعني أيضا االهتمام بالكتب المدرسية 

لمنع األطفال من قراءة ومحاكاة ما يسئ إلى الشعوب األخرى.
الذي  السالم  الثقافات واألديان وتعليم  الدولي لحوار  ومن خالل االتحاد 
آراء  لمعرفة  األمد  طويلة  بمبادرة  قمت  باريس،  في  ومقره  أرأسه، 
الخالفية، وهي مراحل  المراحل  التاريخ، في  المعلمين، وخاصة معلمي 
الفهم على مدى قرون، وكذلك رأيهم في  أنها كانت مصدر لسوء  أعتقد 

المقدسة. بالحرب  الخاصة  النصوص 
وفي نفس الوقت، وبهدف تحقيق توازن على جانبي المتوسط، طلبت من 
الطالب في دول  التي يستخدمها  المدرسية  الكتب  الخبراء فحص  بعض 
شمال  دول  سكان  وهم  "اآلخر"،  حماية صورة  لضمان  إفريقيا  شمال 
لبلدان  السابقون  المستعمرون  أنهم  المفترض  المتوسط،  األبيض  البحر 

المتوسط. جنوب 
وفي الختام، فإنني أؤكد أن الوصول إلى تفاهم بين الناس وإعادة السالم 
بين المدافعين عن قيم تبدو متناقضة ومتعارضة يشكل تحديا طويل األمد 
تتطلب مواجهته جهودا في مجاالت الثقافة والتعليم، وفوق كل ذلك جهودا 
من اإلعالم، وخاصة التلفزيون، الذي أصبح مدرسة بامتياز لكافة أفراد 

الشعب، يكّون شخصياتهم و يؤثر في ردود أفعالهم.

د. علي السمان
 رئيس 

 ،)ADIC( االتحاد الدولي لحوار الثقافات واألديان وتعليم السالم
باريس    

حوار الثقافات ونشر المفاهيم والقيم الدينية
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)يناير( 2011 بحضور مابين 30 و50 مشاركا في 
كل منها. وسيتم ضمان نشر النتائج من خالل الكتيبات 
)المجلة  والمجالت  والنشرات  واألدلة  والمطويات 
 (IJEMS ،العلمية الدولية للدراسات األورومتوسطية

الرقمية. فيها  بما  والمطبوعات األخرى، 

المشروع تنفيذ  الكامنة في  المخاطر 

إلى  المشروع  لهذا  األورومتوسطية  الجامعة  تنفيذ  يستند 
فإن هشاشة  وبالتالي  المتوسط،  أجل  االتحاد من  أولويات 
المشروع تكمن في الحساسيات المتغيرة في المنطقة. ومنذ 
التعاون األكاديمي. وقد  الجامعة في حقل  انطالقها عملت 
الجامعة ومن  أطلقته  الذي  األكاديمي  التعاون  هذا  استمر 
والتنقل،  الملكية  نواحي  من  قدما  يسير  أن  له  المتوقع 
ومن  جدا.  قليلة  المجال  هذا  في  المخاطر  فإن  وبالتالي 
بنفس  األقل  العمل على  في  الجامعة  تستمر  أن  المفترض 
المستوى من االلتزام المؤسسي الذي عملت به حتى اآلن، 
العمومية عقدا  للجمعية  اجتماعين  في  ذلك  تم ضمان  وقد 
بين  التعاون  توسيع  ينبغي  وبالتالي  برشلونة وسوسة.  في 
األقل  أو على  الجنوب والشمال،  الجنوب والجنوب وبين 
النشاطات  التعاون، خالل  هذا  مستوى  نفس  على  الحفاظ 
التي  األساسية  المهام  مع  بالتوازي  تجري  التي  المختلفة 
أكاديمية  لبرامج  النهائية  النتائج  ولضمان  الجامعة.  تدعم 
التنقل  وعملية  المتوسط  األبيض  البحر  لمنطقة  مصممة 
األكاديمي، تم وضع مهل زمنية معقولة لتحقيق األهداف.

وفي ضوء ما سبق، فإن المخاطر الرئيسية هي:

جهد جماعي عام مقابل جهد محدد لبناء أنظمة العمل   ▪
النهائية

المنطقة الموجودة في  للخبرات  استخدام ضيق   ▪
لمنطقة  ا في  موازية  أعمال  مع  لتآزر  ا عدم   ▪

األورومتوسطية
استخدام مقيد ألدوات النشر لدعم المشروع  ▪

الجامعة األورومتوسطية إبراز وإيصال مشروع 

إبراز  األورومتوسطية  الجامعة  ستضمن  عام،  بشكل 
األوروبي  االتحاد  إلرشادات  وفقا  مشروعها  وإيصال 
http://ec.europa. الخاصة بإبراز األعمال الخارجية
eu/europeaid/work/visibility/index_en.
htm. وسيتم إيالء أهمية خاصة إلى إظهار وإيصال هذا 
بالتعاون  المتوسط  البحر  الشريكة في  الدول  المشروع في 
موقع  فإن  ذلك،  تحقيق  وبهدف  األوروبية.  الوفود  مع 
أحد  هو   www.enpi-info.eu يوروميد  معلومات 
وإيصال  إظهار  عملية  في  استخدامها  المقرر  الوسائل 

المشروع ونشره.

 2009‒2008 نشاطات الجامعة األورومتوسطية في 
والمستجدات األخيرة

ثالثة   2009‒2008 الدراسي  العام  نشاطات  تضمنت 
والتنمية  الطاقة  تخصصات  في  تجريبية  ماجستير  برامج 
األورومتوسطية،  المنطقة  وسياسات  وثقافات  المستدامة، 
كما  األورومتوسطية.  المنطقة  في  والسياحة  والثقافة 
الثانية، والتي  الصيفية األورومتوسطية  المدرسة  تضمنت 
أو  ورعاية  دول،  أربعة  في  مواقع  سبعة  في  تنظيمها  تم 
المشاركة في رعاية عشرة مؤتمرات دولية، وندوة أبحاث 
األبيض  البحر  حوض  في  التلوث  إزالة  حول  دكتوراه 

المتوسط.

تضمن الجامعة في كل نشاطاتها وجود 
خبراء ودارسين من غير دول االتحاد 

 األوروبي إلى جانب أولئك القادمين من 
دول االتحاد. كما وقعت الجامعة اتفاقيات 
ومذكرات مع مؤسسات دولية تعمل بنشاط 

في المنطقة األورومتوسطية أو تشارك 
الجامعة في أهدافها

المجال  في  وتعاونها  الفعال  انخراطها  إلى  وإضافة 
المؤسسات  من  العديد  مع  الجامعة  تتعاون  األكاديمي، 
المنطقة  في  سياسية  هيئات  في  نشاطا  وتمارس  الدولية، 
األورومتوسطية. فهي مركز األبحاث والدراسات الرسمي 
والجمعية   )EMPA( األورومتوسطية  البرلمانية  للجمعية 
تعمل  )PAM(، وهي  المتوسط  األبيض  للبحر  البرلمانية 
واتحاد   )IAU( للجامعات  الدولي  االتحاد  مع  قرب  عن 
العربية  الجامعات  وإتحاد   )EUA( األوروبية  الجامعات 
وشبكات أورومتوسطية أخرى، مثل المنتدى الدائم لجامعة 
األبيض  البحر  جامعات  واتحاد   )EPUF ( يوروميد 
معاهد  مع  الجامعة  تتعاون  كما   .)Unimed( المتوسط 
وأبحاث  تعليم عالي  أبحاث وشبكات  تعليم عالي ومراكز 
تقديم مساقات دراسية معتمدة على  ومؤسسات أخرى في 
ومتعددة  للثقافات  عابرة  أيضا  لكنها  الوطني  المستوى 
نشاطاتها  كل  في  الجامعة  تضمن  الواقع،  وفي  الثقافات. 
األوروبي  االتحاد  دول  ودارسين من غير  وجود خبراء 
وقعت  كما  االتحاد.  دول  من  القادمين  أولئك  جانب  إلى 
تعمل  دولية  مؤسسات  مع  ومذكرات  اتفاقيات  الجامعة 
بنشاط في المنطقة األورومتوسطية أو تشارك الجامعة في 

أهدافها. 
وبهدف الترويج لنشاطاتها وتوسيع مدى انتشارها وتعاونها 
الجامعة  المتوسط، عقدت  األبيض  البحر  مع دول حوض 
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ومنظمات  وسفارات  وزارات  في  اجتماعات  عدة  كذلك 
المستوى  على  اجتماعات  هذه  وتضمنت  مهمة.  دولية 
الوزاري وأخرى مع رؤساء البعثات الدبلوماسية حضرها 
األكاديمية"  "الدبلوماسية  فإن  الواقع  الجامعة. وفي  ممثلو 
في  الجامعة  تضعها  التي  القضايا  أهم  من  واحدة  هي 
الدبلوماسي  المنتدى  التعبير عن ذلك في  االعتبار، كما تم 
السنوي الذي عقد في دوبروفنيك في كرواتيا عام 2010. 
عدة  على  الجامعة  عملت  العمل،  من  األول  عامها  وفي 
مشروعات بهدف تطوير الحوار بين الثقافات في المنطقة 
تتحول  قد  لنشاطات  متين  أساس  وإنشاء  األورومتوسطية 
التعليم  ومؤتمر  البحوث  سوق  مثل  سنوية،  فعاليات  إلى 

العالي واألبحاث.

وفي سعيها إلى تدويل "بحر المعرفة"، 
 وجهت العديد من المؤسسات جهودها 

العالي والعلوم  التعليم  نحو مسائل 
المتوسط.  البحر  والتكنولوجيا في منطقة 

 ومن المهم جدا للدول الـ43 األعضاء 
 في االتحاد من أجل المتوسط رسم 

"خارطة طريق" لتعزيز التعاون في مجال 
العلمي والتشجيع  العالي والبحث   التعليم 
على خلق مجتمعات المعرفة في الدول 

األورومتوسطية

وإضافة إلى ذلك، شاركت الجامعة في رعاية عدة ندوات 
ومؤتمرات حول التعليم العالي واألبحاث في المناطق ذات 
االتحاد من  وبلدان  األورومتوسطية  المنطقة  في  األولوية 

المتوسط. أجل 
ونشر  تقوية  إلى  هدفت  مشاريع  في  الجامعة  وتعاونت 
نشاطات  وتشجيع  إضافية  تمويل  مصادر  وتأمين  شبكتها 
المتوسط،  أجل  لالتحاد من  الست  باألولويات  ذات عالقة 
وهي: إزالة التلوث في البحر األبيض المتوسط، والطرق 
المدنية، ومصادر  والحماية  السريعة،  البحرية واألرضية 
لجامعة  وا لبحوث  وا لعالي  ا لتعليم  وا لبديلة،  ا الطاقة 
األورومتوسطية، ومبادرة تطوير األعمال في منطقة البحر 
أو  للمشروع  كمنّفذ  إما  الجامعة  شاركت  وقد  المتوسط. 
سعت  لها  منّفذا  كانت  التي  المشاريع  وفي  فيه.  كشريك 
للجامعة  الشريكة  المعاهد  إبرام شراكات مع  إلى  الجامعة 
ومعايير  المشاريع  تلك  أهداف  مع  أعمالها  تتوافق  التي 

التأهيل.
وفي سعيها إلى تدويل "بحر المعرفة"، وجهت العديد من 
والعلوم  العالي  التعليم  مسائل  نحو  جهودها  المؤسسات 
المهم جدا  المتوسط. ومن  البحر  منطقة  في  والتكنولوجيا 

للدول الـ43 األعضاء في االتحاد من أجل المتوسط رسم 
العالي  التعليم  التعاون في مجال  لتعزيز  "خارطة طريق" 
المعرفة  مجتمعات  خلق  على  والتشجيع  العلمي  والبحث 
في الدول األورومتوسطية. وقد رسم معالم هذه الخارطة 
السيد محمد الغنوشي، رئيس الوزراء التونسي، في افتتاح 
منطقة  في  عقد  الذي  لثاني  ا لمتوسطي"  ا "االجتماع 
الحمامات في تونس في أيار )مايو( 2010. وهي تتضمن 
واإلبداع  العلمي  البحث  في  مشتركة  لمشاريع  خطة 
لعالقات  ا تقوية  خالل  من  تنفيذها  يتم  لتكنولوجي  ا
جانبي  على  البحث  ووحدات  مراكز  بين  والشراكات 
المتوسط. وتؤسس هذه الخطة شبكة أورومتوسطية تعتمد 
على االستغالل الكامل لبراءات االختراع وتعزيز التعاون 
الدول  في  التكنولوجية  التجمعات  بين  الخبرات  وتبادل 
ذات  البحث  وحدات  الخطة  هذه  ستطور  كما  الشريكة. 
العالقة بالتنمية ضمن المشاريع االقتصادية، وخاصة تلك 
كما  إبداعية.  ونشاطات  واعدة  قطاعات  في  تعمل  التي 
تدعو خارطة الطريق المقترحة هذه إلى عالقات وتعاون 
تبادل  برامج  من خالل  األكاديمية،  المؤسسات  بين  أكبر 
بين  للشهادات  معادلة  نظام  وتأسيس  واألساتذة  الطالب 
منح  في  التعاون  تعزيز  خالل  من  وكذلك  الجامعات 
المجاالت  في  العليا  الدراسات  لطالب  المهارة  شهادات 

والفنية. العلمية 
التعليم  مجاالت  في  مشاريع  بإطالق  االتحاد  بادر  ولقد 
الجامعة  العالي والعلوم والتكنولوجيا، بما في ذلك تأسيس 
االتحاد عددا من  أنشأ  كما  في سلوفينيا.  األورومتوسطية 

البحث وشبكات جامعية متطورة. مراكز 
األبيض  البحر  في  التلوث  إزالة  المشاريع  وتتضمن 
المتوسط، ووضع خطة شمسية متوسطية لتوليد الطاقة من 
الشمس والحد من انبعاثات غازات الدفيئة، وتقليل هشاشة 
إلى  الطاقة  وصول  عملية  وتحسين  الطاقة،  أنظمة 
لوزاري  ا لمؤتمر  ا وسيعقد  لمعزولة.  ا لمجتمعات  ا
واإلبداع،  والبحث  العالي  للتعليم  الثاني  األورومتوسطي 
والذي كان قد أّجل بسبب تعطل حركة الطيران في نيسان 
)أبريل(، في مدينة بردو في سلوفينيا في موعد سيعلن عنه 
تأسيس  في  تقدم  المؤتمر فرصة إلحداث  الحقا. وسيكون 
منطقة أورومتوسطية للتعليم العالي واألبحاث، واستعراض 
في  الذي عقد  األول  االجتماع  منذ  التي جرت  النشاطات 
 ،2007 )يونيو(  حزيران   18 في  مصر  في  القاهرة 
السنوات  تقدم كبير في  لتحقيق  والموافقة على خطة عمل 
المؤتمر  أقره  الذي  القاهرة  إعالن  حدد  ولقد  القادمة. 
التعاون األورومتوسطي في مجال  إطار  الوزاري األول 
لدول  الوزاري  المؤتمر  وفي  والبحوث.  العالي  التعليم 
 4 في  مرسيليا  في  عقد  الذي  المتوسط  أجل  من  االتحاد 
تنفيذ  إلى  الوزراء  2008، تطلع  الثاني )نوفمبر(  تشرين 
ومتابعة إعالن القاهرة من خالل تعزيز دور لجنة المراقبة 
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والتطوير  البحوث  مجال  في  األورومتوسطي  للتعاون 
مجموعة  إنشاء  في  واإلسراع   )MoCo( التكنولوجي 
خبراء في التعليم العالي بمهمة محددة هي تطوير األعمال 
هذه  على  وبناء  اإلعالن.  حددها  التي  األهداف  وتحقيق 
األسس، استكملت العملية التحضيرية على مستوى الخبراء 
بنجاح في أليكانتي )Alicante( في إسبانيا في أوائل آذار 
اللمسات األخيرة  الوفود  2010، حيث وضعت  )مارس( 
على ورقة المؤتمر، والتي سيتم إقرارها من قبل الوزراء 
الذي سيعقد  الثاني  الوزاري األورومتوسطي  المؤتمر  في 

في سلوفينيا في نيسان )أبريل( 2010.

ولقد بادر االتحاد بإطالق مشاريع في 
العالي والعلوم والتكنولوجيا،  التعليم  مجاالت 

بما في ذلك تأسيس الجامعة األورومتوسطية 
في سلوفينيا. كما أنشأ االتحاد عددا من 

مراكز البحث وشبكات جامعية متطورة

ويعتزم هذا المؤتمر، والذي يعقد للمرة األولى ضمن إطار 
والفرص  التحديات  معالجة  المتوسط،  أجل  من  االتحاد 
القاهرة  إعالن  إلى  واستنادا  االتحاد.  حددها  التي  الملحة 
إعالني  حددها  التي  للقطاعات  وطبقا  لها،  عمل  كإطار 
الجامعة األورومتوسطية  مرسيليا وباريس، سيترتب على 
ذات  المجاالت  في  التعاون  تطوير  نحو  جهودها  توجيه 

األولوية الكبرى واحتماالت النجاح العالية من خالل خطة 
عمل خاصة مع مقترحات ملموسة.

ويجب أيضا مالحظة أن دول اتحاد المغرب العربي الخمس، 
وهي الجزائر وليبيا وموريتانيا والمغرب وتونس، اتفقت مع 
خمس دول أوروبية هي فرنسا وايطاليا ومالطا والبرتغال 
المستدامة  للتنمية  متوسطي  مرصد  إنشاء  على  وإسبانيا 
بموجب إعالن وهران. وقد تمت الموافقة على ذلك في أول 
مؤتمر وزاري لدول 5 + 5 حول البيئة والطاقة المتجددة، 
والذي عقد في وهران في الجزائر في نيسان )أبريل(. وسيقام 
 40 اقترحته الجزائر، في حديقة مساحتها  الذي  المرصد، 
التحضيرات  برصد  وسيقوم  وهران،  ساحل  على  هكتارا 
الدول  إلى صياغة خطط  المستدامة، إضافة  للتنمية  البيئية 
التناغم بينها.  التغير المناخي وتحقيق  األعضاء بخصوص 
وتشخيصات  علمية  معلومات  لمرصد  ا سيقدم  كما 
في  بالتشارك  يتعلق  فيما  التنمية  لسياسات  وسيناريوهات 
المعلومات وزيادة التعاون وتنسيق استراتيجيات االستجابة.

ستكون كلمتا التآزر والتناغم هما المفردتان الرئيسيتان في 
يمولها  التي  المختلفة  الجهود  تؤدي  أن  لضمان  المستقبل 
 (Erasmus Mundus( إيراسموس موندوس برنامج 
البحث  إطار  وبرنامج   )Tempus ( تيمبس  وبرنامج 
التزامات  بموجب  اتخاذها  تم  التي  والمبادرات  والتطوير 
الجهاز األوروبى للجوار والشراكة )ENPI( إلى نشاطات 
وتحقق  المتوسط  أجل  من  االتحاد  عليها  يوافق  ملموسة 
المشتركة إلنشاء منطقة متوسطية  كبيرا في جهوده  تقدما 

العالي والبحوث. للتعليم 
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األنثربولوجيا   أستاذة 
المحمدية الثاني،  الحسن  بجامعة 

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بن مسيك، الدار البيضاء
العلوم االجتماعية والحوكمة، كرسي أستاذية 
العربية، جامعة غرناطة  المؤسسة األوروبية 

بحقوقهن  للنساء  مطالبات  أول  تاريخ  يعود  المغرب،  في 
األحوال  قانون  إصالح  زمن  في  األربعينات  نهاية  إلى 
األحوال  قانون  والجدل حول  األسرة.  الشخصية وحقوق 
الشخصية قد فرض نفسه على الحياة السياسية في المغرب 

منذ االستقالل وحتى ما بعد دخول األلفية الجديدة.
االجتماعي  التطور  أيضاً  المرأة  قضية  تطور  ويعكس 
يفوق عدد  اليوم  مغرب  وفي  المغرب.  في  الديموغرافي 
ويعكس  الريفيين.  السكان  عدد  الحضر  أهل  من  السكان 
العمر  متوسط  وتراجع  الخصوبة،  معدالت  انخفاض 
والتدريب  التعليم  والحصول على  األول،  للزواج  بالنسبة 
والعمل التحوالت االجتماعية والثقافية الهامة التي طرأت 
على  كثيراً  تغير  قد  اليوم  المغرب  إن  النساء.  حياة  على 
عن  فضاًل  واالجتماعية  االقتصادية  المالمح  مستوى 

السياسة1. 
للرجال  إيجاد مكان متساو  التغيرات تؤكد ضرورة  وهذه 

للبالد. البشرية واالجتماعية  التنمية  والنساء في 
منذ  بالنساء  الخاصة  الحكومية  المنظمات غير  احتشاد  إن 
إلصالح  عديدة  جبهات  بفتح  سمح  قد  الثمانينات  نهاية 

التشريعات2. 
بدون ذلك االحتشاد  النور  لترى  تكن  لم  هذه االصالحات 
الشبكات  انطالقاً من  المختلفة،  النسائية  للجمعيات  الواسع 
استطاعت  المدني. وقد  المجتمع  توحد  التي  والمجموعات 
الموازية  والتقارير  والمذكرات  االقتراحات  طريق  عن 

والعرائض والضغط السياسي إشراك شريحة عريضة من 
السياسية في مطالبها3.  الطبقة 

وقد مثل إصالح قانون األسرة، على الرغم من الصعوبات 
حول  الوطنية  التعبئة  هذه  ذروة  تنفيذه،  واجهت  التي 
مشروع مجتمعي يستند إلى قيم الديمقراطية والمساواة بين 
أساسياً حيث  تحدياً  اليوم  يشكل  المشروع  الجنسين. وهذا 
الهدف هو ادماج مبادئ المساواة في السياسات العمومية.
وتشكل حقوق المرأة تحديا للتحديث والتحول الديمقراطي، 
حيث تشهد مقاومة عنيفة كرد فعل على المطالب بالمساواة 
وبشكل  والثقافي.  والسياسي،  االجتماعي،  المستوى  على 

خاص على مستوى قانون األحوال الشخصية.

المغرب: للمرأة في  المدنية والسياسية   الحقوق 
يتقدم احتشاد 

 2004 قانون األسرة عام  أُدِخَل على  الذي  إن االصالح 
الدءوب  الجهد  النضال ومن  نتيجة طريق طويل من  كان 
عن  المدافعين  قبل  من  قرن  نصف  من  أكثر  منذ  الملتزم 

المرأة. الحقوق 

المساواة التقدم نحو   تاريخ ومرجعية 
نشاط المرأة خالل العقد األخير

إلى  أجل حقوقهن  للنضال من  النساء  احتشاد  تعود عملية 
القرن العشرين. وقد شَكلَت حركة  سنوات الخمسينات من 
"أخوات الصفا" النواة األولى للمناضالت النسويات الملتفات 
تعدد  والغاء  الزواج،  )رفع سن  التأسيسية  المطالب  حول 
بحقوق  المطالبة  في  الرائدات  هؤالء  الخ..(.  الزوجات، 
المختلفة  المراحل  مسار  حددت  عملية  أطلقن  قد  المرأة 

للنضال من أجل المساواة في مغرب االستقالل4.

الثقافة والمجتمع | التنمية والتعاون

حقوق المرأة في المغرب:
التاريخ والمستقبل

 Hayat ZirAri. “Trajectoire des droits des femmes au Maroc: Progrès et résistances”, in Le Maroc d’aujourd’hui, Paola GAndolfi, ed., p. 1 أنظر

.226-244, Bologna: Il ponte, 2007
 2003( الجنائية  واالجراءات  العقوبات  قانون   )2004( العمل  قانون   )2004( األسرة  مدونة   )2007( الجنسية  قانون  االنتخابي)2008(  والقانون  النواب  لمجلس  العضوي  القانون  مراجعة   2

و2002( البطاقة العائلية )2002( قانون التجارة وااللتزام بالعقود )1995(.
.Rapport parallèle des ONG,” Morocco, 2004” 3 انظر في هذا الموضوع

.Rabéa nAciri. Le mouvement des femmes, RDH50, 2004 4
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النور  الشخصية  األحوال  قانون  رأى   1958 عام  وفي 
بمفهوم لتراتبية األدوار بموجبه تعتبر المرأة كائناً خاضعاً 
هذا  المتعددة إلصالح  المحاوالت  وكانت  الزوج.  لسلطة 
بالفشل، وكأن  تبوء   )1982  ،1968  ،1961( القانون 
قضايا  يحصر  مما  مقدساً،  طابعاً  اتخذ  قد  القانون  نص 

المرأة واألسرة في مكان مغلق.
شجع  انفتاحاً  المغرب  شهد  السبعينات  عقد  من  واعتباراً 
وفي  المعارضة.  السياسية  األحزاب  أنشطة  انطالق  على 
مالئم  دولي  سياق  وسط  جاء  الذي  المنفتح  المناخ  هذا 
لمتحدة  ا األمم  قبل  من  ة  لمرأ ا عقد  عن  )إعالن 
1976 ‒ 1985 ونشر اتفاقية القضاء على جميع أشكال 
وقد سمحت   .)CEDAW, 1979( المرأة  التمييز ضد 
نضاالت النساء لنشطاء األحزاب السياسية المعارضة بفتح 
المرأة وبشكل خاص مراجعة  الحوار حول سؤال حقوق 
الثمانينات صعود  "المدونة". وقد شهد عقد  قانون األسرة 
المنظمات النسوية المستقلة، وتم طرح مسألة تحرر المرأة 
بشكل  للديمقراطية  كشرط  بالمساواة  المطالبة  وظهور 

مستقل5. 
البطريركي  للنموذج  الشخصية  األحوال  قانون  ويكرس 
مؤسساته  عبر  تطبيقه  ويتم  لإلنجاب.  المرأة  تُنذر  حيث 
الزوجية وعدم  الزوجات والنبذ والوصاية  الرئيسية )تعدد 
مجتمعات  في  الطاعة(  ووجوب  الميراث  في  المساواة 
مجاالت  في  واألسرة  المرأة  سؤال  تحصر  لكنها  تتغير، 
1993 نجح في تعديل  أُدِخَل في  الذي  مغلقة. واإلصالح 
بشكل  العامة  فلسفتها  يربك  أن  بدون  المدونة  بنود  بعض 
جوهري )حيث وجوب الطاعة وفوقية سلطة الزوج( ولكن 
في نفس الوقت كانت هذه المراجعة أساسية ألنها شاركت 
الحاجة  وأكدت  المدونة  نص  عن  الغموض  رفع  في 

لمواصلة النضال من أجل إصالحها.

إن الجدال حول وضع المرأة داخل األسرة 
سمح بإخراج مسألة المرأة إلى المجال العام 

من المجال الخاص، والذي ظلت مسجونة 
فيه لزمن طويل، وسمحت بتحولها إلى 

مسألة عمومية وسياسية

المرأة داخل األسرة سمح بإخراج  الجدال حول وضع  إن 
مسألة المرأة إلى المجال العام من المجال الخاص، والذي 
إلى  بتحولها  وسمحت  طويل،  لزمن  فيه  مسجونة  ظلت 
مسألة عمومية وسياسية. وحتى اآلن فإن الضغط من خالل 

التعبئة االجتماعية غير مسبوق6. وتوصلت الحركة النسوية 
ومشروع  رؤية  طرح  إلى  المدني  بالمجتمع  مدعومة 
األحوال  مدونة  إصالح  العاصف حول  فالجدل  للمجتمع. 
الذي  النص  جوهر  مشكلة  لطرح  فرصة  كان  الشخصية 
انتهزتها  التي  الفرصة  وهي  شاماًل،  إصالحاً  يتطلب 
التي  اإلسالمية،  المعارضة  وتعبر  النسائية.  المنظمات 
وقفت ضد إصالح المدونة، عن ازدواج الرؤية في المجتمع 
فيما يخص مفهوم األسرة، بالتعبير عن مشروعين مختلفين 
المساواة  مبدأ  يدافع عن  أحدهما حداثي وتقدمي  للمجتمع: 
مبني على  إطار األسرة، واآلخر محافظ  الحقوق في  في 

خضوع المرأة وتراتبية األدوار. 
وتدعو مدونة األسرة الجديدة فيما يخص العالقات الزوجية 
إلى االنتقال من نموذج الطاعة إلى نموذج التشاور، فضاًل 
عن مبدأ المعاملة بالمثل فيما يخص الحقوق والواجبات بين 
الخالفات  لتسوية  تفاوضية  أشكال  يحبذ  كما  الزوجين. 
أن  على  التوسط(  المتبادل،  بالتراضي  )الطالق  األسرية 
تبنى العالقة الزوجية من األن فصاعداً على حرية االختيار 
المرحلة  لهذه  الجديدة  المتطلبات  الشركاء.  بين  المتبادل 
ليست فقط تنفيذ المكاسب الناجمة عن هذا اإلصالح، ولكن 
أيضا فتح آفاق جديدة إلرساء المساواة كمجال له األولوية 

للبالد. الديمقراطية  التنمية  في 
والمواريث  كاإلجهاض  شائكة  مسائل  إدراج  سيتم  وهل 
الزوجية اإلجبارية في جدول  الزوجات والمعاشرة  وتعدد 
لسياسية  وا والمؤسسية  لقانونية  ا اإلصالحات  أعمال 
الضرورية العطاء معنى ومضمون لمبدأ العدالة والمساواة 
بين الجنسين في مجال العمل العام كما في الحياة الخاصة 

والعائلية.

المدنية والسياسية العامة  مشاركة المرأة في الحياة 

حول  يزال  ال  الجدال  فإن  العام،  المشهد  إلى  وبالرجوع 
النهوض  وأولوية  الحقوق  في  والمساواة  المرأة،  أوضاع 
بها، وقد ركزت الجمعيات النسائية مناقشاتها حول مسائل 
المواطنة والحداثة والديمقراطية. فيما ظلت المرأة في نفس 
في  كما  السياسية  الحياة  في  ضعيف  تمثيل  ذات  الوقت 
التدابير غير  العام، وخاصة في ظل  القرار  أجهزة صنع 
الحصة. حتى ولو كان  اإليجابي كنظام  للتمييز  المؤسسية 
يُرسخ لمبدأ العدالة ويضمن بذلك ممارسة الحياة  الدستور 
العامة للنساء كما للرجال، تظل مواضع المسؤولية وصنع 
الحياة  في  المرأة  مشاركة  وتبقى  الرجال،  تُفضل  القرار 
االقتصادية والسياسية ضعيفًة7. وتتعدد األسباب التي يمكن 

5 إنشاء أول جمعية مستقلة للمرأة )الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب( و)اتحاد العمل النسوي(. ومنذ سنوات التسعينات تنوعت أنشطة الجمعيات وتعززت )بانتشار واسع في حقول مختلفة للتدخل 

"سياسية وتنموية ومحاربة العنف" وفي مختلف مناطق المغرب(.
6  مسيرة الرباط والدر البيضاء بآذار)مارس( 2000 كانت نقطة الذروة لهذا االحتشاد.

.The Global Gender Gap Report, World Economic Forum, p.142, 2009 7 تم تصنيف المغرب في المرتبة 124 من 134 دولة في تقرير
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أن تفسر هذا التأخر بما في ذلك استمرار الصور النمطية 
على  بالحصول  يتعلق  فيما  والتمييز  بالجنس،  المتعلقة 
معالجة  تستطيع  التي  االجتماعية  البنى  وضعف  الموارد 
الحياة  بين  التصالح  المرأة بغرض  تقابل  التي  الصعوبات 

العامة. الخاصة والحياة 
المستوى  للقرار على  العامة  الدوائر  في  المرأة  تمثيل  إن 
تأنيث  المحلي واإلقليمي هو جد ضعيف8. وفكرة  الوطني 
المناصب العامة وارتفاع عدد النساء ال يعني وجود مساواة 
المسؤولية  لمواقع  الوصول  في  الفرص  في  وعدالة 
والمناصب. كذلك، فعلى الرغم من وجود القوانين ال تزال 
المرأة مراكز صنع  بلوغ  التي تحول دون  العراقيل  توجد 

القرار بتساو مع الرجال.
وقد ظل الحقل السياسي مغلقاً في وجه النساء بشكل خاص 
لمدة عقود. ووجود النساء الرسمي على مستوى المؤسسات 
لعبت  حين  في  بطيئاً،  تطوراً  شهد  والتنفيذية  التشريعية 
العامة  الحياة  من  مختلفة  مستويات  في  هاماً  دوراً  المرأة 
بمشاركتها بشكل فعال. وكانت المنظمات النسائية من أهم 
أسباب التقدم الذي أحرز على مستوى المشاركة السياسية 
والبرامج  السياسات  في  وجودها  ألهمية  بتأييدها  للمرأة 

العامة9.

حتى ولو كان الدستور ُيرسخ لمبدأ العدالة 
ويضمن بذلك ممارسة الحياة العامة للنساء 

 كما للرجال، تظل مواضع المسؤولية 
وصنع القرار ُتفضل الرجال، وتبقى مشاركة 

المرأة في الحياة االقتصادية والسياسية 
ضعيفًة

إن مراجعة القانون العضوي لمجلس النواب )الغرفة العليا 
أدخلت نظام االنتخاب  قد   2002 المغربي( عام  للبرلمان 
الدعوة  أعقاب  في  الوطنية.  والقائمة  المناطقية  بالقائمة 
السياسية حجز  األحزاب  النسائية، قررت  الحركة  وتعبئة 
 35 بدخول  النساء، مما سمح  للمرشحات  الوطنية  القائمة 
القائمة  انتخبن عن طريق  البرلمان )30 منهن  إلى  امرأة 
الوطنية و5 عن طريق القائمة المناطقية(. وبهذه الطريقة 
تمثيل  حيث  من  العربية  الدول  طليعة  في  المغرب  جاء 

النساء في البرلمان )10%(.

ونفس األمر فيما يخص المجالس المحلية، فإن تمثيل المرأة 
لفترة  ظل  واألقاليم  والمحافظات  المناطق  مستوى  على 
طويلة مثيراً للسخرية. إن وصول المرأة إلى مناصب صنع 
القرار السياسي ومشاركتها في إدارة الشؤون العامة للبالد 
القطاعات. وقد شهدت  برنامج متعدد  المركز من  هو في 
3408 امرأة في  2009 انتخاب  انتخابات المحليات عام 
 2003 عام  السابقة  االنتخابات  في  فقط   127 مقابل 
عام   12% مقابل   2003 عام  المقاعد  من   0.56%)

.)2009

العنف ضد المرأة

وقد  العائلة،  كنف  في  حبيسًة  طويلة  لفترة  المرأة  ظلت 
إلى  يخرج  أن  النساء  له  تتعرض  الذي  العنف  استطاع 
الشائك  الموضوع  أيضاً  وهناك  والسياسي.  العام  المشهد 
لألمهات العازبات، ولعمل الفتيات الصغيرات في المنازل، 
والعنف الممارس بحق المرأة )ومن أشكاله العنف الزوجي( 
تم  والذي  العمل،  أماكن  في  الجنسية  التحرشات  وكذلك 
أدخل  الذي  الجزئي  التعديل  في  العمل  قانون  في  تجريمه 

عليه.
لقانون  الجزئي  )اإلصالح  التقدم  بعض  الرغم من  وعلى 
كافية  اإلجراءات غير  تظل  المثال(  العقوبات على سبيل 
مقارنة بحجم العنف الذي يقع على المرأة. وبصرف النظر 
شبكات  من  عشرات  من  جمعها  يتم  التي  البيانات  عن 
والتي  العنف10،  ضحايا  من  للنساء  االستماع  ومراكز 
وجودها،  في  المبادرة  صاحبة  النسائية  الجمعيات  كانت 
غير  انتشارها  ومدى  وحجمها  الظاهرة  معرفة  فإن 

كافيين.
النقاب عن  المبادرات بكشف جزء من  وقد سمحت بعض 
هذه الظاهرة، ولكن يبقى وجود إطار قانوني لتجريم العنف 
الجدل حول إصالح  فإن  الواقع  ناقصاً. وفي  المرأة  ضد 
قانون العقوبات وضرورة وجود قانون خاص بالعنف ضد 
جدول  في  موقعاً  ويشغل  النسائية  الحركات  يحشد  المرأة 

أعمال نشاطاتها منذ سنوات11.
الجنسين،  بين  العدالة  أجندة جديدة إلرساء  تم إطالق  وقد 
وبشكل خاص عبر فتح جبهة للنضال تحت عنوان "ربيع 
للعقوبات  قانون جديد  الكرامة"، وهو تحالف مؤيد لوضع 

التمييز والعنف12. المرأة من  يحمي 

 H. AlAMi M’chichi. Genre et politique au Maroc; les enjeux de l’égalité hommes-femmes entre islamisme et modernisme, Paris:  8

L’Harmattan, p.155, 2002 )www.cndp.fr/spinoo/cndp/frame.asp?Requete=Maroc)
9 الحركة من أجل ثلث المقاعد المنتخبة للنساء، كانت ائتالفا من جمعيات نسائية احتشدت لحصول النساء على مناصب اتخاذ القرار وللتمثيل السياسي للمرأة. وقد فتحت هذه الحركة جدال حول 

نظام الحصة النسائية وأظهرت الحاجة الملحة إلى اتخاذ تدابير للتمييز اإليجابي للمرأة بهدف تخفيض الفروق بين الرجل والمرأة لتحسين الظروف للمساواة في الفرص.
.www.anaruz.org :Anaruz .10 بشكل خاص الشبكة الوطنية لالستماع للنساء من ضحايا العنف

11 مشروع قانون ضد العنف المنزلي، وهو محل الدراسة. وزارة التنمية االجتماعية بدأت في التشاور مع مختلف الجمعيات ومراكز االستماع والوزارات المختلفة.

12 ائتالف "ربيع الكرامة" في إشارة لـ "ربيع المساواة"، وقد قدم أهدافه والخطوط العريضة الستراتيجيته في مؤتمر صحفي بالدار البيضاء خالل آذار)مارس( 2010.
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 وفي الواقع فإن الجدل حول إصالح 
العقوبات وضرورة وجود   قانون 
 قانون خاص بالعنف ضد المرأة 
النسائية ويشغل  الحركات   يحشد 

موقعًا في جدول أعمال نشاطاتها 

 

منذ سنوات

وقد اتُخذت بعض اإلجراءات مؤخراً لتحسين وضع النساء، 
كل  على  القضاء  لمعاهدة  المغرب  انضمام  أهمها  ومن 
أشكال التمييز ضد المرأة )CEDAW( واإلعالن عن رفع 
ليس  الرفع  هذا  كان  وإن  االتفاقية، وحتى  تحفظاتها على 
أتمت  إذا  إال  فاعاًل  يصبح  أن  اليمكن  وهو  بعد.  فاعاًل 
على  وصدقت  الرفع  آليات  إيداع  المغربية"  "الحكومة 
المتحدة،  العام لألمم  "البروتوكول االختياري" مع األمين 
التشريعات الوطنية مع االتفاقيات  ومن ثم ضمان مواءمة 

الدولية

اإلنجازات والمعوقات على مستوى الحقوق االقتصادية 
واالجتماعية

التعليم الحق في 

المغرب، هناك  األميين في  العشرة ماليين من  من ضمن 
من  الرغم  وعلى  ماليين.   7 عددها  النساء  من  أكثرية 
وبإعطاء  األمية  مكافحة  مجال  في  اإليجابية  التطورات 
إلى  باألحرى  يميل  األميين  عدد  فإن  للمرأة،  األولوية 
نشر  تعميم  وعدم  السكانية،  الزيادة  مع  بالتوازي  الزيادة 
الجنسين،  بين  للمساواة  انعدام  الريف. وهو  في  المدارس 
النساء  انعدام للمساواة بين الفضاءات حيث أن  لكنه أيضاً 
نظيراتهن  من  أكبر  بنسبة  األمية  من  يعانين  الريفيات 

المدينيات.
االندماج  ناقل لصالح  التعليم هو عامل  الحصول على  إن 
في سوق العمل وفي المجتمع. وهو يصنع شروط الوعي 
بالعمل واألسرة والمواطنة، كما إنه عامل النفتاح الفضاء 
التعليم  في  الشخصي  واالستثمار  االختالط.  ولنشر  العام 

المرأة في المجتمع  الثاني حول تعزيز دور  المؤتمر الوزاري  عقد 
وقد   .2009 )نوفمبر(  الثاني  تشرين  و12   11 يومي  بمراكش 
تباحث وزراء 43 دولة من الفضاء األورومتوسطي حول التطور 
الذي تحقق في مجال مكافحة التمييز ضد المرأة ومن ضمنهن النساء 
المهاجرات في المالجئ والنساء الساكنات في المناطق الريفية ممن 
يتطلبن اهتماماً خاصاً. وكان مؤتمر إسطنبول الوزاري عام 2006 
التعاون في مجال حقوق  الذي قد أعطى دفعًة حقيقية لمشروع  هو 
المرأة، بسبب إطالق اإلعالن المشترك وخطة عمل وعملية للمتابعة 

وهي ما يعرف اليوم بـ"عملية إسطنبول".
التطور الذي تحقق إال  أثنوا على  وعلى الرغم من أن الوزراء قد 
الالمساواة،  استمرار  وأدانوا  المتبقية  الجهود  اتساع  أبرزوا  إنهم 
البحر  الشركاء في منطقة  بها  التي تعهد  بذلك االلتزامات  وكرروا 
المتوسط في ثالثة مجاالت رئيسية هي: الحقوق المدنية والسياسية 

والحقوق االقتصادية والحقوق االجتماعية والثقافية.

الدولية وتعديل  وقد شددوا بداية على ضرورة احترام االتفاقيات   •
في  تزال ساريًة  والتي ال  للتمييز  تتضمن عناصر  التي  القوانين 
وصول  على ضرورة  أكدوا  أخرى  ناحية  ومن  البلدان.  بعض 

المرأة لمناصب المسؤولية السياسية ولدوائر صنع القرار.
خاصة  عناية  أولوا  فقد  للمرأة  االقتصادية  الحقوق  يخص  وفيما   •
الحصول  وبالذات سؤال  التوظيف  يخص  فيما  المساواة  لترويج 
المشروعات، وهو ما يمكن تسهيله عن طريق  على حق امتالك 
هي  المجال  هذا  في  الهامة  الثانية  والنقطة  الصغيرة.  القروض 

وضع سياسات تسمح للنساء بإدارة ممتلكاتهن ومواردهن.
وفي النهاية يأتي ما يتعلق بالحقوق الثقافية واالجتماعية، وقد أبرز   •
الوزراء التطور المتحقق في مجال التعليم والتكوين المهني ولكن 

أيضاً خصوصية احتياجات المرأة الصحية.

ولبلوغ هذه األهداف من المقنع أن نضع دور المجتمع المدني في 
الطليعة كذلك أهمية التعاون بين الثالث وأربعين دولة والمنظمات 
الدول األعضاء في االتحاد من أجل  الوزراء  ناشد  الدولية. وقد 
المتوسط أن يترجموا هذه التوصيات في صورة سياسات ومشاريع 
مشاريع  ستة  اقتراح  تم  وقد  السكان.  قبل  من  ملموسة  متحققة 

جديدة:
مؤسسة نساء من أجل المتوسط )فرنسا ولبنان واألردن والمغرب(   •
بين  المساواة  حول  وللتدريب  للموارد  مركز  إلى  ستتحول  التي 
في  المرأة  بحق  العنف  لحوادث  مرصداً  وستستضيف  الجنسين، 
في  تسهم  أن  المؤسسة  وتأمل  المتوسط،  أوروبا وحوض  منطقة 

المشروع تحقيق 
للمرأة )مصر( ويتوقع أن يكون مركزاً  السياسي  التحرير  مركز   •
إقليمياً يهدف إلى تعزيز أنشطة وصفات ومهارات البرلمانيات في 

المستقبل.
تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في خدمة مكافحة الفقر )مصر(.   •
صاحبات  النساء  تدريب  هو  المركز  لهذا  األساسي  والهدف 
المشاريع بتعزيز قدراتهن في تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات 

لتطوير قدراتهن في اإلدارة والتسويق.
مشروع تعليم وتدريب النساء والفتيات المستضعفات )األردن(   •

مشروع أمن السيدات والفتيات المستضعفات )األردن(  •
الشبكة اإلعالمية لتحرير و حماية المرأة )األردن(  •

سيكون المؤتمر الوزاري القادم حول حقوق المرأة في 2012.  •

لمزيد من المعلومات: 
http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/women/

docs/2009_11_conference_en.pdf

المؤتمر الوزاري الثاني حول تعزيز دور المرأة في المجتمع
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يسمح بإعادة التفكير في األدوار الراسخة اجتماعياً وبصنع 
المساواة. مستقبل من 

بتكوين  االستقالل  مع  بدأ  الذي  الفتيات  تعليم  سمح  وقد 
بعد  فيما  استطعن  الالئي  الفتيات  من  األولى  األجيال 
الحصول على عمل في دوائر المسؤولية العامة والسياسية، 
المدرسة  ولكن كان يجب االنتظار لسنوات قبل أن تصير 

أمراً غير موقوف على المدينة فقط.  

 الحق في العمل

إن تحسين فرص حصول الرجال والنساء على العمل في 
على  العامة  للسياسات  أخرى  إشكالية  هو  عادلة  شروط 
يتطلب مكافحة مختلف  مما  العمل،  تعزيز فرص  مستوى 
أشكال التمييز في أسواق العمل )التمييز في األجر والعمل 
النساء  بين  البطالة  نسبة  وارتفاع  المجزي  غير  النسائي 

عنها لدى الرجال(.
مشاركة  إن  إال  النسائي  العمل  تطور  من  الرغم  وعلى 
المرأة المغربية في سوق العمل تعتبر من أقل خمس دول 
 .13(MENA( أفريقيا الشرق األوسط وشمال  في منطقة 
السكان  من   25.5% نسبة  المغرب  في  المرأة  وتشكل 
من  بكثير  أقل  تظل  النسائي  التشغيل  ومعدالت  النشطين 
معدالت الرجال. والمرأة العاملة هي نسبياً األكثر عرضه 
تتراوح  ممن  الشابات  بالذات  البطالة  وتطال  للبطالة، 
االرتفاع في  25 و34 عاما. ويعكس هذا  بين  أعمارهن 

العمل. النساء هشاشة وضعهن في سوق  بين  البطالة 

التعليم هو عامل ناقل  إن الحصول على 
لصالح االندماج في سوق العمل وفي 

بالعمل  الوعي  المجتمع. وهو يصنع شروط 
والمواطنة واألسرة 

ومن ناحية أخرى فإن أغلبية النساء العامالت من األميات 
(%58.9 بين النساء مقابل %32.9 بين الرجال(. وتصل 
وغالبية   ،84% إلى  القرويات  النساء  بين  األمية  نسبة 
النساء الفاعالت ال يحصلن على أجر نظير أعمالهن )سواء 
كن يعملن في إطار العائلة أو كمتدربات(. والمرأة العاملة 
بدون أجر هي ظاهرة ضخمة. وتشغل المرأة العاملة دون 
أجر نسبة تقارب %31 من إجمالي عدد السكان من النساء 
الفاعالت )%84 منهن من القرويات أيضاً(. ولهذا الموقف 
على  وقدرتها  المرأة،  استقاللية  بدرجة  ضارة  تأثيرات 
الذي  القانون  من  الرغم  وعلى  األسرة.  داخل  التفاوض 

يفرض أجراً عادال موحداً لنفس العمل، فإن عدم المساواة 
وفي  سائدًة.  تزال  ال  الجنس  أساس  على  األجور  في 
الوظائف العامة وحيث تحتل المرأة نسبة الثلث من مجمل 
موظفي الدولة، إال إنها ال تحصل على %29 من إجمالي 

السنوية. األجور 

الحق في الضمان االجتماعي

إن إصالح قانون العمل قد سمح بتحسين الشروط القانونية 
تحترم  ال  العمل  قانون  لوائح  لكن  الموظفين14،  لتشغيل 
دائماً، خاصًة في الشركات المتوسطة والصغيرة. وفوق ذلك 
للغاية.  ضعيفة  النقابات  في  النساء  اشتراك  معدالت  فإن 
ويبقى التحرش الجنسي بالعامالت في مواقع العمل مشكلًة 
مسكوت عنها، وال يعلن عنها إال فيما ندر، خوفا من االنتقام 
أو من التهديدات التي قد تواجهها العاملة. وعلى الرغم من 
 (AMO( صدور النظام الجديد للتأمين الصحى اإلجبارى
هذا  يغطيها  ال  العامالت  النساء  من  واسعة  قطاعات  فإن 
النظام. وعلى مستوى الحصول على الرعاية الصحية فإن 
تبلغ  الطبي  العالج  تغطي  نظم  في  االشتراك  معدالت 
%17.3 من الرجال مقابل %16.1 للنساء15. والمساعدات 
العائلية وخادمات المنازل والنساء العامالت في القطاعات 
أو  االجتماعي  التأمين  من  نوع  بأي  يتمتعن  ال  التقليدية 
الطبي )السكان المتمتعون بنظام التأمين الصحي اإللزامي 
من  و70%  النساء  من   30% نسبة  بين  مقسومون 

الرجال(.
ويظل عدم المساواة بين الرجال والنساء قائماً فيما يخص 
أقل  يكسبن  النساء  معظم  ولآلن  التقاعد.  معاشات  تغطية 
من الرجال، وألن نساء عديدات يشتغلن لبعض الوقت فقط 
فإن  مؤقتة؛  بعقود  أو  مضمونة  غير  وظائف  يشغلن  أو 
لدى  منها  قل  أ تكون  لتقاعد  ا قات  واستحقا فآت  مكا

الرجال.

 مستقبل إدماج المساواة بين الجنسين في 
العامة  السياسات 

يمكننا أن نعتبر أن المغرب قد قطع شوطاً ال بأس به في 
االقتراع على  المرأة، السيما عبر  لحقوق  الترويج  مجال 
2004، ولكن يظل هناك تطور يجب  مدونة األسرة عام 

أن يحقق للحصول على المساواة.
مكافحة  أن  واسع  نطاق  وعلى  اليوم،  معروفاً  وقد صار 
والمؤسسات  العمليات  مراجعة  تتطلب  المساواة  عدم 
على  والمرأة  الرجل  بين  التمييز  تخلق  التي  االجتماعية 

.Kingdom of Morocco, Millennium Development Goals: 2007 National Report. September 2008, p. 31 13

14 يستبعد القانون الجديد من دائرته عامالت المنازل وعمال الحرف التقليدية.

.Haut-commissariat au Plan. Activité, emploi, chômage: résultats détaillés, 2008 15
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حساب األخيرة. ومن ثم الحاجة إلى التصدي لعملية إنتاج 
عدم المساواة والتمييز بالعمل على دعامات الحصول على 

الموارد المادية و الرمزية.
من  لجديد  ا لجيل  ا ذلك  الستهالل  لمغرب  ا ويسعى 
للعدالة  وطنية  "استراتيجية  على  بالعمل  اإلصالحات 
والمساواة بين الجنسين بإدماج مقاربة الجندر في سياسات 
وبرامج التنمية". وتقدم تلك االستراتيجية إطاراً جديداً من 
المرجعيات للتوجهات الحكومة المغربية في مجال المساواة 
بين الجنسين، بما هي مؤسسة على مقاربة متقاطعة16 تأخذ 
كل  في  الجندر  عالقات  منهجية  وبطريقة  اعتبارها  في 

السياسية والعامة. مجاالت األنشطة 
للوزارات  الحكومة  رئيس  وّجهه  تعميم  أعقاب  وفي 
استراتيجيات  اعتماد  تم   ،2005 العامة عام  والمؤسسات 
بين  المساواة  ضمان  إلى  الرامية  الجهود  لدعم  متكاملة 
الرضا عن  إلى عدم  ذلك جزئيا  والمرأة. ويرجع  الرجل 
االستراتيجيات السابقة التي تركزت أساسا على المشاريع 
التنمية  وزارة  وقامت  وحدها.  المرأة  تستهدف  التي 
االجتماعية بنصيب كبير في هذا العمل إذ اتخذت مبادرات 
مختلفة لنشر وتطوير االستراتيجية. وقد أعلنت عدة إدارات 
وزارية عزمها على إدارج المقاربة المتكاملة في مجموع 

الجنسين17.  بين  المساواة  لبلوغ  المتواصلة  جهودهم 
إننا ال نزال في البداية بالنسبة إلنشاء استراتيجية متكاملة 
العامة، فهي  السياسات  للمساواة والعدالة بين الجنسين في 
تعمل على  وأدوات  وآليات  إرادة سياسية حقيقية،  تتطلب 
لمتابعة تطبيق  لتنفيذ هذه األهداف؛ وآلية وطنية  الوصول 
للمعلومات  ونظام  الموارد  من  والمزيد  االستراتيجيات، 
واالحصائية المصنفة حسب الجنس وإقليميا، وبناء قدرات 

المقاربة  إن  الموظفين(.  تدريب  ذلك  في  )بما  اإلدارة 
الديمقراطية،  أساسي إلرساء  أمر  للمساواة هي  المتكاملة 

)الحكومة والبرلمان(. الوطنية  والمؤسسات 
الخطوط  لتعريف  حاسم  أمر  الدولي  اإلطار  وتأثير 
وإضفاء  الجنسين،  بين  المساواة  لسياسة  االستراتيجية 

الشرعية عليها وتبريرها.

الخاتمة

أنه مهما  يبين  المغرب  المرأة في  تحليل تطور حقوق  إن 
والتمييز يظالن  المساواة  فإن عدم  المبذولة  الجهود  كانت 
واقعين بالنسبة للنساء على عدة مستويات: األمية والصعوبة 
والتعليم  )الماء  وللموارد  الصحية  للرعاية  الوصول  في 
السياسي والعام. وينتج عن هذا  تمثيلها  والمال(، وضعف 
االقتصادية  المساهمة  بشأن  الرؤية  في  انخفاض  الموقف 
للفقر والضرر  المرأة األكثر عرضًة  للمرأة، كما ال تزال 
)الطالق والترمل وإعالة األسرة(. كذلك فالمرأة هي األكثر 
لزوجي  ا لعنف  ا السيما  لعنف  وا للتهميش  عرضة 

والمنزلي.
بدون إصالح  يمكن معالجته  الصعوبات ال  ومجموع هذه 
عامة  وسياسات  واضح،  وبشكل  رجل/ امرأة  العالقة 
مطبوعة في العمق بطابع العدالة والمساواة بين الجنسين. 
هذه  من  طبيعيا  بدأ  المساواة  أجل  من  النساء  نضال  إن 
ليؤكد على ضرورة  السياق  هذا  استفاد من  وقد  الحركة، 
الديمقراطية  بناء  من  القلب  في  المساواة  مسألة  وجود 

الحديثة. والدولة 

16 إن مفهوم gender mainstreaming هو استمرار لمفهوم تعميم المساواة الذي ظهر مع سياسات المساواة في الفرص باتخاذ حركة إيجابية لصالح األقليات المستبعدة من النظام التعليمي 

وسوق العمل في الواليات المتحدة بسنوات السبعينات 
برامج ومقاربات إلدخال  الوزارات لوضع وتطوير  أو تشجيع  تساهم في دعم  قد  األلمانية  والوكالة  الدولية  للتنمية  الكندية  والوكالة  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  الدولية مثل  المنظمات  بعض   17

المساواة
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المسؤول األول بقسم الهجرة الدولية
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )OCDE( باريس

)Jean-Pierre Garson( جون بيير غارسون
رئيس قسم الهجرة الدولية

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )OECD( باريس1

 )OECD( تشهد بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
منذ عام 2007 أزمًة ماليًة قادت وبشكل سريع إلى الكساد 
والتدهور الكبير في سوق العمل. وارتفع معدل البطالة في 
نهاية  في  إلى 8.7%   2007 نهاية  المنطقة من 5.8% 
تم احصاء ما يزيد  2010. كان قد  الربع األول من عام 
قلياًل عن 30 مليون عاطل في البلدان المنتسبة للمنظمة في 
2010. في  46 مليون في بداية  2007، فتخطى عددهم 
الجدد،  المهاجرين  العمال  تدفق  انخفض  السياق،  هذا 
والبيانات المتاحة تبيِّن أن المهاجرين عموماً أكثر عرضة 
فيها سوق  يتأزم  التي  األوقات  في  المواطنين  من  للخطر 
العمل. ويختلف تأثير األزمة على أوضاع تشغيل المهاجرين 
بحسب الجالية المعنية والبالد التي يستقرون فيها والقطاعات 
التي يعملون بها. وفي اإلطار المحدود لهذا المقال سنسعى 
لبعض التحليل مع اإلشارة للمهاجرين من منطقة الضفتين 

المتوسط. للبحر  الجنوبية والشرقية 
في أزمنة النمو االقتصادي السريع تسمح العمالة المهاجرة 
النقص في  العمل، والتخفيف من حدة  ُكلفة  بتحجيم ارتفاع 
اليد العاملة. وتبيّن خبرة األزمة في السبعينات والتسعينات 
من القرن العشرين أّن تشغيل المهاجرين لعب دور الماص 
للصدمات في أوقات الكساد. وإذا حلَّ الكساد انخفض تدفق 
المهاجرين حيث أنهم األكثر عرضًة للبطالة. وال يعني هذا 
بلدانهم  إلى  العودة  يفضلون  الذين  المهاجرين  عدد  تزايد 
األصلية، إذ أن الوضع يكون أكثر صعوبة في تلك البلدان. 
في  المستقرين  المهاجرين  أن  التأكد  المهم  فمن  وبالتالي 

الذين  التعاون والتنمية االقتصادية، أو أولئك  بلدان منظمة 
وصلوا إليها حديثا يمثلون موضع اهتمام استثنائي إلدماجهم 
أوقات  في  فقط  ليس  العمل،  سوق  في  إدماجهم  إعادة  أو 

األزمة، بل أيضا بمجرد ظهور بوادر االنتعاش.

انخفاض تدفق العمالة المهاجرة الجديدة أثناء األزمة

على مدار العقد الماضي أضاف العمال المهاجرون إسهاما 
العدد  ارتفع  األوروبي  االتحاد  وفي  العمالة.  لنمو  كبيراً 
مليون خالل   15 إلى  مليون   14.5 من  للمشتغلين  الكلي 
نسبة  وترجع   ،2008 عام  على  السابقة  سنوات  السبع 
المهاجرة )+8.4 مليون(.  العمالة  إلى زيادة  %58 منهم 
وتشير االحصاءات المماثلة في الواليات المتحدة وأستراليا 
المهاجرين( و19%  العمال  مليون من   5+)  32% إلى 
(+590 ألف عامل مهاجر( على التوالي. وقد حلت األزمة 
في لحظة كان االهتمام بالعمالة المهاجرة ملحوظاً في بعض 
بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية. وقد طالت األزمة 
الواقع،  القادمين حديثاً. وفي  المهاجرين  األول  المقام  في 
قد طالت عدداً كبيراً من  فإن األزمة  اللحظة،  وحتى هذه 
من  كبيرة  تدفقات  استقبلت  التي  البلدان  في  المهاجرين 
)المملكة  األخيرة  سنوات  الخمس  المهاجرة خالل  العمالة 
كانت  الثالثة  الدول  هذه  وبين  أيرلندا(  إسبانيا،  المتحدة، 
إسبانيا هي التي استقبلت أكبر عدد من المهاجرين القادمين 

من المغرب وأمريكا الالتينية ورومانيا.
الضفة  بلدان  من  القادمين  المهاجرين  فإن  عام،  وبشكل 
فترة  منذ  استقروا  قد  كانوا  للمتوسط،  والشرقية  الجنوبية 
طويلة في دول المنظمة، وحضورهم داخل قطاعات عديدة 
السابقة( يفسر عدم  الفقرة  من االقتصاد )باستثناء إسبانيا، 
للتأثر في سوق العمل. وانتشارهم في عدد كبير  تعرضهم 
باألزمة  تأثرهم  تخفيف  في  أيضاً  المنظمة ساهم  من دول 

التي ضربت بعض البالد بقوة أكثر من بالد أخرى.

الثقافة والمجتمع | الهجرة 

األزمة المالية وأثرها على الهجرة وتشغيل المهاجرين

 (“International Migration Outlook,” OECD, 2010( :1 استخدم المؤلفان في هذا المقال إإصدارات منظمة التعاون والتنمية حول االتجاهات الحديثة في حركات الهجرة وسياساتها

 Equal Opportunities?( وأخيرا حول اندماج أطفال المهاجرين )“Jobs for Immigrants,” Vol. 1, OECD 2008, and Vol. 2, OECD 2009( وحول اندماج المهاجرين
.)The Labour Market Integration of the Children of Immigrants,” OECD 2010
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إن المهاجرين األتراك موجودون بإعداد كبيرة في ألمانيا، 
وبشكل أقل في هولندا فالنمسا ففرنسا، ثم الواليات المتحدة 
17(. هذا الحضور في  البياني رقم  وبلجيكا )أنظر الرسم 
الحالة أيضاً  المنظمة، وكما هي  بلدان متعددة من أعضاء 
حالة  من  العكس  على  هي  المغرب،  لمواطني  بالنسبة 
الجزائريين )يتركز غالبيتهم في فرنسا( والتونسيين )فرنسا 
بلدان  من  محدود  عدد  في  تركزهم  يعني  مما  وإيطاليا( 
المصريين )الواليات  المنظمة، وهو ما ينطبق أيضاً على 

المتحدة وإيطاليا(.

البرامج األكثر نجاحًا هي تلك التي تصنع 
اللغة والخبرة المهنية،  عالقًة بين اكتساب 
أو التي تسمح بالدخول إلى سوق العمل 

تدريجيا

تشعر  ال  قد  للمهاجرين  المختلفة  األنماط  أن  أيضاً  ونجد 
الممكن أن  الطريقة. هناك عدة عوامل من  بنفس  باألزمة 
بلد  إقامتهم في  بينها، متوسط مدة  تفسر هذه الظاهرة، من 
العمل،  من  معينة  قطاعات  في  العمالة  وترُكز  المهجر، 
واالنتقائية،  المؤقتة  الهجرة  مهاجري  حجم  في  والتفاوت 
فضاًل عن الخصائص الديموغرافية واالجتماعية للمهاجرين. 
القادمين من شرق وجنوب  المهاجرين  وإذا اقتصرنا على 
والتنمية  التعاون  منظمة  دول  في  المقيمين  المتوسط 
في أخذ  قد  الدول  هذه  نحو  التدفق  أن  سنجد  االقتصادية 

التضاؤل منذ 2007، وأن هذا التضاؤل ملحوظ أكثر لدى 
البياني  الرسم  لدى األتراك. )أنظر  المغرب عنه  مواطني 

رقم 18)

المهاجرون أكثر عرضة للضرر في سوق العمل من 
المواطنين األصليين

في معظم البلدان التي تتوافر عنها بيانات، نالحظ أن معدل 
الذي  وذلك  الخارج  في  ولدوا  الذين  األشخاص  توظيف 
للمواطنين األصليين يتطور بنفس الطريقة؛ فيما نجد فترة 
طويلة من رد الفعل في حالة المهاجرين، وهو ما قد يفسره 
تصريحات  على  الحصول  إن  الهجرة.  موجات  تراجع 
الدخول للعمال المهاجرين قد يستغرق وقتاً طوياًل في بعض 
بين  الوقت  بعض  يمر  أن  الممكن  فمن  وعليه،  البلدان. 
ظهور تأثير األزمة على سوق العمل، وبين بداية انخفاض 
أعداد المهاجرين الوافدين. ومن ناحية أخرى فإنه حتى لو 
فإن معدالت  التو  في  يتم  المهاجرين  تدفق  تراجع  يكن  لم 

البطالة لديهم ترتفع مباشرًة.
وتسمح عدة عناصر بتفسير التضرر الكبير للمهاجرين مقارنة 
بالمواطنين األصليين في سياق األزمة االقتصادية: 1( إنهم 
ممثلون بقوة في قطاعات أكثر عرضة للهزات اإلقتصادية. 
2( العقود التي يعملون بها عامًة هي عقود غير منصفة، وهم 
يشغلون في الغالب وظائف مؤقتة تكون أول من يتم االستغناء 
عنها في حاالت تردي الوضع االقتصادي. 3( في المتوسط 
المواطن  أقل من نظيره  فترة  الوظيفة  المهاجر يشغل  فإن 

عدد األشخاص المولودين في الخارج بمجموعة مختارة من بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )باآلالف(الشكل 17    
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المصادر: لبلدان االتحاد األوروبي )باستثناء ألمانيا(: "مسح القوى العاملة" )2008(؛ ألمانيا: التعداد المصغر )متوسط السنوات 2005‒2006، 2007( والبيانات حسب الجنسية وليس بلد الميالد. بيانات صالحة فقط للمهاجرين األتراك والمغاربة؛ كندا: تعداد السكان )2006(؛ الواليات المتحدة: 
مسح المجتمع األمريكي )2004‒2007(.
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أن  الممكن  من  المهاجرون   )4 المهنة.  نفس  في  األصلي 
يكونوا هدفاً للفصل االنتقائي.

في إسبانيا، تراجع العدد الكلي للمهاجرين الحاصلين على 
وبلغ  و2009،   2008 عامي  بين   8.5% بنسبة  عمل 
االنخفاض %17 في أيرلندا؛ فيما بلغ %4.7 في الواليات 
في  أما  و2009(،   2007 عامي  بين   6.3%( المتحدة 
فرنسا فقد بلغ %3. وارتفعت معدالت البطالة بشكل كبير 
بين المهاجرين في دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 
بين الثالثة أرباع األولى لعامي 2008. ارتفعت في إسبانيا 
بنسبة %11 وبنحو %8 في كل من أيرلندا وأيسلندا. وفي 
العاطلين عن العمل  المتحدة زاد عدد المهاجرين  الواليات 
إلى 1.2 مليون )%18 من إجمالي حجم ارتفاع البطالة( 
بين عامي 2007 و2009، لترتفع نسبة البطالة بين هذه 

الفئة من السكان من %4.3 إلى 9.7%.
االتحاد  دول  بعض  في  أقل  بدرجة  الزيادة  هذه  ونالحظ 
بين  نمطا  أسرع  أنها  إال  وكندا،  وأستراليا  األوروبي 
باستثناء  وذلك  األصليين،  المواطنين  بين  عنه  المهاجرين 

المتحدة. المملكة 
في دول االتحاد األوروبي الخمسة عشر)UE-15( ارتفع 
الثالثة  المهاجرين بمتوسط %3.4 بين  البطالة بين  معدل 
يمثل  2008 و2009، وهو ما  أرباع األولى من عامي 
الحالة  األصليين.  المواطنين  لدى  المعدل  ارتفاع  ضعف 
تَُفَسر جزئيا في ضوء  المتحدة يمكنها أن  للمملكة  الخاصة 
قطاعات  في  التشغيل  نمو  واستمرار  االنتقائية،  الهجرة 

عديدة يلعب فيها المهاجرون دوراً هاماً.

خالل الربع األخير من عام 2009 ارتفع معدل البطالة بين 
)مقابل   28.3% إلى  إسبانيا  في  المهاجرين  السكان 
%16.7 لدى السكان من المواطنين األصليين( وألكثرمن 
بلجيكا وأيرلندا وفنلندا وفرنسا والسويد. وفيما  %15 في 
والنرويج  وهولندا  ولوكسمبورج  وبلجيكا  النمسا  يخص 
والسويد، كانت النسبة المئوية على األقل تصل إلى الضعف 

مقارنة بالنسبة لدى المواطنين األصليين.

السريع تسمح  االقتصادي  النمو  أزمنة  في 
ُكلفة  ارتفاع  بتحجيم  المهاجرة  العمالة 

اليد  النقص في  العمل، والتخفيف من حدة 
العاملة

خالل الربع األخير من عام 2009، كانت معدالت تشغيل 
المهاجرين تنخفض على األقل بسبع نقاط في النسبة المئوية 
اآلتية:  بالبلدان  المواطنين  من  السكان  بمعدالت  مقارنة 
النمسا وبلجيكا وألمانيا والدنمارك وفرنسا والمجر وهولندا 
والنرويج والسويد؛ ولم تكن تتجاوز %53 ببلجيكا و58% 

في كل من إسبانيا وفرنسا.
يشغلها  التي  الوظائف  عدد  ارتفع  المثال،  سبيل  وعلى 
 70 ألف، وارتفع نحو   175 بنحو  إيطاليا  مهاجرون في 
ألف في اليونان. وعلى النقيض فقد شهدت المملكة المتحدة 
 2007 عامي  بين  مليون   -1.4 ( ملحوظاً  انخفاضاً 
 2008 عامي  بين  ألف   -295( إسبانيا  وفي  و2009( 

تطور تدفقات المهاجرين األجانب القادمين من بعض دول المتوسط إلى بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بين عامي 2008-2009 )باآلالف(الشكل 18 

تركيا الجزائر  مصر ليبيا المغرب تونس
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المصدر: بيانات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية حول الهجرة الدولية، 2010.
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و2009( وفي فرنسا )88- ألف بين الثالثة أرباع األولى 
من عامي 2008 و2009(. البالد التي شهدت ارتفاعاً في 
نسبة الوظائف التي يشغلها مهاجرون هي نفسها التي شهدت 
ارتفاعاً كبيراً في نسبة السكان المهاجرين من الفئة العمرية 
وفقا  2008 و2009.  بين عامي  64 سنة  إلى   15 من 
لمعطيات استبيان لدراسة اليد العاملة، تطبق هذه الحالة في 
إيطاليا )380+ ألف(، وبشكل تناقصي في إسبانيا )265+ 
اليونان  وفي  ألف(   +175( المتحدة  المملكة  وفي  ألف( 
(120+ ألف(. وبين هذه البلدان كانت إسبانيا هي الوحيدة 
البطالة بشكل يفوق ارتفاع أعداد  التي شهدت ارتفاعاً في 

المهاجرين.

ن كانت دول منظمة التعاون والتنمية  واإ
االقتصادية OECD قد أبدت تعاماًل فعااًل مع 

أزمة التوظيف، واستعانت بمجموعة واسعة 
من األجراءات الفعالة القابلة للتطبيق على 

سوق العمل، إال أن عددا قليال منها من فكر 
في وضع برامج لمساعدة المهاجرين أثناء 

األزمة

المهاجرين  أن  يبدو  المشاركة،  بمعدالت  يتعلق  وفيما 
تفاقم  مع  مختلف  بشكل  تفاعلوا  قد  األصليين  والمواطنين 
الوضع في سوق العمل بعدد من البلدان. وهي الحالة على 
رصد  تم  حيث  المتحدة  والمملكة  فرنسا  في  المثال  سبيل 
تأثير "العامل المضاف"2 ولكن فقط لدى المواطنين. وعلى 
النقيض فقد ارتفعت معدالت مشاركة المهاجرين في سوق 
ألمانيا  في  تناقصي  وبشكل   )4.5%( بالدنمارك  العمل 
فإن  أخرى  ناحية  ومن   .)1% ( فالنمسا   )1.5% )
تأثير"العامل المحبط" من الصعب رصده لدى المهاجرين، 
باستثناء أيرلندا التي شهدت هبوطاً حادا في المشاركة بنسبة 

%3 )ضعف الهبوط  لدى المواطنين(.

تدهور سوق العمل ال يؤثر بنفس الطريقة على 
المختلفة المهاجرين  مجموعات 

في سوق  المهاجرين  آداء  في مالحظة  التعميمية  فالميول 
العمل تغطي على التباين الهام بين الجماعات المختلفة. فلو 
أخذنا في االعتبار فروق الجنس سنجد أن النساء أقل تأثراً 
من الرجال باألزمة، التي سببت فقدان عدد هائل من الرجال 
التي  القطاعات  لوظائفهم. وبشكل ظاهر ألنهم ممثلون في 
التحويلية والمالية( وفي  )البناء والصناعات  بقوة  تتضرر 

نفس الوقت فإن إسبانيا كانت هي التي شهدت أكبر ارتفاع 
بين   7.7%( األجنبيات  النساء  بين  البطالة  معدالت  في 
2008 و2009(، ولكن  الثالثة أرباع األولى من عامي 
البلد فإن االرتفاع لم يمثل سوى تقريباً  حتى في حالة هذا 
لمهاجرون  ا ل  لرجا ا حققه  لذي  ا ع  االرتفا نصف 

.)14.4%)
وعلى الرغم من أن النساء بدورهن قد واجهن مشاكل في 
المهاجرين  بين  الفجوة  أن  يبدو  إنه  إال  العمل،  سوق 
غير  في  تتسع  البطالة  يخص  فيما  األصليين  والمواطنين 
صالح المهاجرين من الرجال. النساء األجنبيات يمثلن نسبة 
العالقة  ذات  القطاعات  في  العاملة  األيدي  من  مرتفعة 
قطاعات  وهي  الشخصية،  الخدمات  أو  العامة  بالخدمات 
شهدت نمواً إيجابيا في بلدان عديدة حتى في وقت األزمة، 
ارتفعت  عديدة  بلدان  في  هيكلية.  احتياجات  تلبي  ألنها 
مؤخراً معدالت مشاركة المرأة المهاجرة في سوق العمل، 
وهو ما يسمح لهن بتعويض الخسائر التي تحيق بشركائهن 
بين  المضاف"(.  "العامل  تأثير  بعاليه  )انظر  الحياة  في 
هذا  ارتفع  و2009   2008 لعامي  األولى  أرباع  الثالثة 
الـ15  ببلدان مجموعة  المتوسط  المعدل بنسبة %0.8 في 
المتحدة  باالتحاد األوروبي، وبمقدار %0.6 في الواليات 
ثبتت معدالت مشاركة  الفترة   نفس  بكندا. وفي  و0.9% 
الرجال المهاجرين في مجموعة الـ15 باالتحاد األوروبي، 
من  بكل  المئوية  النسبة  في  واحد  بنقطة  انخفضت  فيما 

الواليات المتحدة وكندا.
ويشكل الشباب أكثر المجموعات تضررا في أوقات تباطؤ 
عامي  من  كل  في  الثاني  الربع  فبين  االقتصادي؛  النشاط 
2008 و2009 انخفض معدل التوظيف بين الشباب من 
سن 15 إلى 24 سنة بمتوسط %7 في دول منظمة التعاون 
والتنمية االقتصادية. كانت البطالة بين الشباب قد ارتفعت 
في بلدان عديدة حتى من قبل األزمة. وتشير دراسات عديدة 
إلى أن الشباب يمكن أن يستمروا في مواجهة المشاكل في 
أنهم  انتهاء األزمة، ال سيما  بعد  العمل حتى  إيجاد فرص 
يجدون نفسهم في وضع منافسة مع قادمين جدد إلى سوق 
بالطبع  أيضاً  يواجه  الخطر  منهم. وهذا  أكثر شباباً  العمل 
أصحاب  سيأخذ  االنتعاش  يعود  فحين  المهاجرين؛  شباب 
لشغل  المتقدمين  من  الكثير  ولديهم  االعتبار،  في  العمل 
اللغة ومكان الحصول على شهادة  الوظائف، درجة إجادة 

التخرج كمعايير لالنتقاء.
بداية من عام 2009 بلغت معايير البطالة بين الشباب بين 
المتحدة،  الواليات  في   15.3% نسبة  سنة  و24   15
و%20.2 في كندا، و%24.1 في المتوسط بدول مجموعة 
الـ15 باالتحاد األوروبي، بأرقام قياسية في كل من إسبانيا 
والسويد )%40.8 و%35.7 على الترتيب(. وأحد األسباب 
في كون شباب المهاجرين أكثر عرضًة نسبياً للبطالة هو أنهم 

2 اتجاه بعض األشخاص إلى سوق العمل لمحاولة تعويض فقدان الدخل من قبل أفراد أخرى باألسرة.
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إلى  الخارج  في  المولودين  لدى نظرائهم  النسبة  ترتفع  فيما  تأهياًل  اقل  15 و24 سنة هم  بين سن  المواطنين األصليين  األوروبي، 34.3 % من  باالتحاد  الـ15 األعضاء  3 في دول مجموعة 

.% 46.5
4 القطاع الصحي يتضمن أنشطة "الرعاية الصحية العامة" و"المستشفيات".

أقل كفاءًة وتأهياًل من نظرائهم المواطنين3. إن عدد المهاجرين 
القادمين من الدول العشر التي انضمت إلى االتحاد األوروبي 
اعتباراً من 2004 لم ينخفض في دول االتحاد األوروبي 
الـ15، ولكنه ارتفع بين عامي 2008 و2009، وكذلك الحال 
بالنسبة للمهاجرين القادمين من الدولتين اللتين انضمتا إلى 
االتحاد مؤخرا: بلغاريا ورومانيا. وقد حقق معدل البطالة بين 
مهاجري هذه البلدان ارتفاعا كبيراً بلغ %19.2 في الثالثة 
االتحاد  بلدان  مجمل  في   .2009 عام  من  األولى  أرباع 
األوروبي الـ15، فإن البلغاريين والرومانيين واجهوا أعلى 
معدل للبطالة مقارنة بنظرائهم القادمين من الدول العشر التي 
انضمت لالتحاد األوروبي في 2004. ومن جهة أخرى فإن 
المهاجرين المولودين بأفريقيا ينتمون إلى المجموعة األكثر 
بلغت  وقد  الحالي.  الكساد  أثناء  العمل  سوق  في  تضرراً 
بالواليات   12% المثال  سبيل  بينهم على  البطالة  معدالت 

المتحدة، فيما بلغت %45 بإسبانيا.
ومن السمات األخرى المميزة لألزمة الراهنة تأثيرها السلبي 
الصناعات  قطاع  شهد  كما  والمالية.  البناء  قطاعي  على 

التحويلية، ال سيما في مجال السلع المعمرة، فقدان العديد من 
الوظائف في أعقاب انهيار التجارة العالمية. وبعض القطاعات 
بالركود وهو ما حدث  كتجارة الجملة والتجزئة تتأثر دائماً 

هذه المرة أيضاً.
العامين  القطاعات من نشاطها خالل  تقلص كل  لم  ولكن، 
عديدة  فروع  في  نفسه  التوظيف  انتعش  بل  الماضيين، 
لخدمات  ا بقطاع  الخصوص  وجه  وعلى  لألنشطة، 
بنسبة  التعليم  قطاع  في  التوظيف  ارتفع  وقد  االجتماعية. 
%2 (236+ ألف( في الواليات المتحدة خالل هذه الفترة، 
وبنسبة %5 (320+ ألف( في أوروبا بين عامي 2008 
و2009. وينطبق نفس الشيء على قطاع الصحة فقد شهد 
 5% بمقدار  المتحدة  بالواليات  التوظيف  في  ارتفاعا 
(700+ ألف(4 وفي أوروبا بمقدار %3 (229+ ألف(. 
والمهاجرون الذين يشكلون جزءا ال يمكن تجاهله من اليد 
اإليجابية  بالديناميكية  استفادوا  القطاعين  العاملة في هذين 
التعليم. وفي أوروبا شهد  التشغيل وال سيما في قطاع  في 
توظيف المهاجرين نمواً في هياكل االستقبال )110+ ألف 

في 25 أيار)مايو( 2009 أقر المجلس األوروبي دليل "البطاقة الزرقاء" 
)الدليل EC/50/2009 للمجلس وهو يعين شروط دخول وإقامة القادمين 
من دول ثالثة بغرض توظيفهم كعمالة ماهرة( بغرض تسهيل شروط دخول 
وإقامة مواطني دول ثالثة للتوظيف في مجاالت تحتاج لتأهيل عال ولتسهيل 
توظيف المختصين والخبراء من دول ثالثة في مراكز األبحاث والشركات. 
أكثر جاذبية  العمل األوروبية  إلى جعل سوق  آلية تهدف  الزرقاء  البطاقة 
بلدان  القادمين من  المهرة  العمال  للقطاعات األكثر مهارة وتعزيز حقوق 
ثالثة والمقيمين في االتحاد األوروبي. ويستفيد حاملو البطاقة الزرقاء بالتالي 

من نفس معاملة مواطني الدول األعضاء في االتحاد فيما يتعلق بما يلي:
التأمين  وكذلك  الخدمة،  إنهاء  وشروط  الراتب  فيها  بما  العمل  شروط   ▪

الصحي وتأمين العمل.
حرية االنضمام واالنتساب لمنظمات العمال والموظفين.  ▪

لقب  وأي  الجامعية  بالشهادات  واالعتراف  المهني  والتدريب  التعليم   ▪
مهني.

الخضوع للتشريع الوطني الخاص بالتامين االجتماعي والتقاعد.  ▪
إمكانية الحصول على السلع والخدمات، بما في ذلك اإلجراءات المتعلقة   ▪
من  المقدمة  والمشورة  المعلومات  وخدمات  السكن،  على  بالحصول 

التوظيف. خدمات 
الحق في دخول كل أراضي الدول األعضاء في االتحاد في الحدود التي   ▪

التشريعات الوطنية. تقرها 
المهني  بالتأهيل  تمتعه  إثبات  الشخص  على  يجب  البطاقة  على  للحصول 
العالي المدعم بخمس سنوات من الخبرة المهنية في مجاله، وحصوله على 

مؤهل عال ال يقل عن ثالث سنوات من الدراسة بعد الثانوية.
وللحصول على البطاقة الزرقاء أيضا، على المتقدم أن يكون لديه عقد عمل 
الدول  إحدى  من  العالي  الـتأهيل  ذو  بالعمل  أو عرض  المفعول،  ساري 

بلد  الرواتب في  األعضاء، لمدة عام على األقل، وبراتب يتجاوز متوسط 
االستقبال بمرة ونصف. وستكون صالحية البطاقة الزرقاء من عام ألربعة 
لتلبية  لفترات تقل عن سنة  اعوام؛ مع ذلك، هناك خطط إلصدار بطاقات 
احتياجات الفترات التي تزيد عن ثالثة أشهر. أثناء عملية الموافقة، عرض 
التي تسلط الضوء على اهتمام  التعديالت  العديد من  "البرلمان األوروبي" 
لهذه  النامية. وتحقيقا  البلدان  العقول من  االتحاد األوروبي بمكافحة هجرة 
من  التوظيف  ممارسة  من  األعضاء  الدول  يمنع  إضافة شرط  تم  الغاية، 
البشرية.  الموارد  في  نقص  من  تعاني  التي  القطاعات  في  النامية  البلدان 
أخالقية  ومبادئ  سياسات  وضع  إلى  حاجة  هناك  أن  على  الدليل  ويشدد 
في  الخاص  والقطاع  العام  بالقطاعين  العمل  أرباب  بها  يلتزم  للتوظيف 
القطاعات الرئيسية، وال سيما الصحة والتعليم. وحول هذه النقطة، فإنه يؤكد 
الدائرية  الهجرة  لتسهيل  اآلليات واألدوات األخرى  على ضرورة تطوير 
السلبية  ينادي بها االتحاد األوروبي للحد من اآلثار  التي  المؤقتة  والهجرة 

الناجمة عن الهجرة في بلد المنشأ ومضاعفة آثارها اإليجابية.

لمزيد من المعلومات:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:L:2009:155:0017:0029:FR:PDF
EC/50/2009 للمجلس وهو يعين شروط دخول وإقامة القادمين  الدليل 

من دول ثالثة بغرض توظيفهم كعمالة ماهرة
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=COM:2007:63:FIN:FR:PDF

COM )2007( 637
البلدان  لرعايا  الدخول واإلقامة  يحدد شروط  الذي  المجلس  لدليل  اقتراح 

الثالثة المؤهلين تأهياًل عاليا ألغراض العمل. 

البطاقة الزرقاء، دليل للعمال المهرة
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في  الكبير  االرتفاع  وكان  و2009(   2008 عامي  بين 
شهد  وقد  التوالي.  على  وإسبانيا  وألمانيا  المتحدة  المملكة 
قطاع الخدمة المنزلية ارتفاعا هاماً في توظيف المهاجرين 
بقطاع  أخرى  أوروبية  بلدان  وفي  ألف(.   +46( بإيطاليا 
األزمة  أثناء  المهاجرين  مساعدة  إن  والمطاعم.  الفندقة 

تضمن لهم "اللحاق بقطار االنتعاش".

وعلى الرغم من أن النساء بدورهن قد واجهن 
مشاكل في سوق العمل، إال إنه يبدو أن 

الفجوة بين المهاجرين والمواطنين األصليين 
فيما يخص البطالة تتسع في غير صالح 

المهاجرين من الرجال

االقتصادية  والتنمية  التعاون  منظمة  دول  كانت  وإن 
التوظيف،  أزمة  مع  فعااًل  تعاماًل  أبدت  قد   )OECD)
القابلة  الفعالة  واستعانت بمجموعة واسعة من األجراءات 
للتطبيق على سوق العمل، إال أن عددا قليال منها من فكر 
وقد  األزمة.  أثناء  المهاجرين  لمساعدة  برامج  وضع  في 
إدماج  لتعزيز  تدابير  اتخاذ  على  البلدان  معظم  اعتمدت 
المبادرات  العمل، و/أو في  المهاجرين وأبنائهم في سوق 
للبلدان ويمكن  األزمة.  سياق  في  المتخذة  شمواًل  األكثر 

التغلب  أجل  من  القائمة  اإلدماج  برامج  تطويع  في  النظر 
االقتصادية. وفي هذا  أثارتها األزمة  التي  التحديات  على 
إلى لعب  الشبكات  العمل، تميل  الحال وقد تدهورت سوق 
دور أكبر في عملية البحث والحصول على فرص العمل، 
المهاجرين هم األقل حظا في  الواضح أن  ومع ذلك، فمن 
هذا الصدد. ينبغي تعميم مبادرات مثيرة لالهتمام للتعويض 
عن عدم وجود رأس المال االجتماعي. وهي تشمل برامج 
للتوجيه والتدريب في الشركات، قابلة للتطوير والتعميم في 
العنصر األساسي  أن  والثابت  الحالي.  االقتصادي  السياق 
في إدماج المهاجرين حديثي الوصول على المدى الطويل 
هذا  ويتخذ  العمل.  سوق  في  السريع  دخولهم  تسهيل  هو 
األمر  ويتعلق  الكساد؛  حالة  في  مضاعفًة  أهمية  العامل 
بتفادي مخاطر التهميش، فمهاجر لم يفلح سريعاً في إيجاد 
فرصة للشغل فور وصوله مهدد ببقائه خارج سوق العمل. 
بين  عالقًة  تصنع  التي  تلك  هي  نجاحاً  األكثر  البرامج 
اكتساب اللغة والخبرة المهنية، أو التي تسمح بالدخول إلى 
سوق العمل تدريجيا )التدريب المهني ودعم العمالة، وفي 

النهاية وظائف أكثر استقراراً(.
عدد  أن  حيث  ضرورية  كلها  أعاله  المذكورة  التدابير 
محدوداً  يزال  ال  بالدهم  إلى  طوعاً  العائدين  المهاجرين 
االنخفاض.  إلى  تميل  المنشأ  لبلدان  المالية  والتحويالت 
)أنظر الرسم البياني رقم 19 في حالة التحويالت إلى بلدان 

الضفتين الجنوبية والشرقية للبحر األبيض المتوسط(.

أرقام تدفق التحويالت المالية من المهاجرين إلى بعض بلدان البحر األبيض المتوسط بماليين الدوالرات األمريكية )2000-2009( الشكل 19 

تركيا الجزائر  مصر ليبيا المغرب تونس
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المصدر: تقديرات البنك الدولي استناداً إلى اإلحصاءات المنشورة لميزان المدفوعات 2008 لصندوق النقد الدولي. 
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)Xavier Aragall( شابيير أراغال
السياسات األورومتوسطية قسم 

المعهد األوروبي للبحر األبيض المتوسط )IEMed(، برشلونة

خالل السنوات القليلة الماضية تحولت سياسات إدارة الهجرة 
في منطقة البحر األبيض المتوسط إلى عنصر جيوسياسي 
مهم في سياق العالقات الدولية بالمنطقة. حيث تسعى دول 
األخذ  الخارجية مع  إلى تطوير سياساتها  والمقصد  المنشأ 

بعين االعتبار النقاط المتعلقة بتدفقات الهجرة. 
البحر  وجنوب  شمال  دول  أن  جليا  يتضح  يوم  بعد  يوما 
األبيض المتوسط تعمل على توسيع البعد الخارجي ألجندة 
تدويل سياسات  أجل  متفاوتة من  تدابير  تبني  الهجرة عبر 
الهجرة. حيث رسمت، على وجه الخصوص، دول جنوب 
أوروبا استراتيجيات تروم انتزاع التزام دول المنشأ والعبور 

فيما يخص المراقبة وإدارة التدفقات. 
حول  حادة  خالفات  العقد  هذا  من  األول  النصف  شهد 
الداخلية  السياسة  الخارجية وأجندة  السياسة  أجندة  صياغة 
ضرورة  مناقشة  تمت  حيت  الهجرة،  بإدارة  المتعلقتين 
ترجيح كفة أجندة العالقات الخارجية إلعطاء الهجرة ثقال 
واضحا في إستراتيجية االندماج اإلقليمي األورومتوسطي 
(Aubarell, Aragall, 2005(. في هذا الصدد، يمكننا 
التقليدية  الهجرة  الرغم من أن تدفقات  أنه على  أن نالحظ 
بلدان  بعض  أن  إال  ثابتة  ظلت  الشمال  إلى  الجنوب  من 
أن  استطاعت  المتوسط   األبيض  للبحر  الجنوبية  الضفة 
تسجل نموا اقتصاديا كافيا لجذب الهجرة رغم أنها ما تزال 
النمو  هذا  أن  هي  المشكلة  الهجرة.  تصدير  في  تساهم 
العمل  سوق  قطاعات  جميع  منه  تستفد  لم  االقتصادي 
الوظيفة  في  االستقرار  عدم  نسبة  بقيت  حيث  بالتساوي، 
الرسمية ما أدى في  العمالة غير  فيما ارتفع معدل  عالية، 
عمل  إليجاد  خيار  كأول  الهجرة  بقاء  إلى  المطاف  نهاية 

 .)Martín, 2009( مستقر
العمل حولت  الواضح أن األجور وعدم رسمية سوق  من 
الهجرة إلى عامل هيكلي بالنسبة ألسواق العمل في جنوب 
وشرق البحر األبيض المتوسط )Martín, 2009(. يقدر 

حاليا عدد المهاجرين في دول جنوب وشرق البحر األبيض 
المتوسط بما ال يقل عن 5.6 مليون مهاجر، من بينهم 3.6 
مليون مهاجر غير قانوني )Fargues, 2009(. كما أن 
البلدان إلى مناطق يتجمع فيها  الموقع الجغرافي حول هذه 
المهاجرون األجانب، نظرا ألن مهمة العبور إلى الشمال عبر 
عدد  يقدر  جدا؛  معقدة  أصبحت  المتوسط   األبيض  البحر 
 Fargues,( المهاجرين العابرين بنحو 200 ألف شخص

 .)2009
المنطقة  لدول  الهجرة  سياسات  التطورات  هذه  حولت 
األورومتوسطية إلى قضية مركزية وأولوية استراتيجية، مما 
دفعها إلى التركيز على أهمية مشاركة بلدان المنشأ ووضع 
استراتيجيات تعاون إقليمي جيوسياسي بين البلدان المصدرة 
متقاربة  رؤى  هناك  أن  يقول  الواقع  ولكن  والمستقبلة. 
 ،)EMP( "ومتباعدة في ما بين أعضاء "الشراكة األوروبية
مظلة  تحت  جميعها  تتحرك  ال  الدول  هذه  أن  كما 

األورومتوسطي.
وفي الوقت نفسه، ونتيجة للعوامل المذكورة أعاله )التدفقات 
المصدرة  البلدان  في  الهجرة  وجذب  أوروبا  جنوب  نحو 
البلدان  اليوم  تعمل  الخ.(،  العبور،  هجرة  وكذا  للهجرة 
المصدرة والمستقبلة على تطوير سياساتها الخارجية والتعامل 

مع الهجرة كعامل أساسي في سياساتها التنموية.
السنوات  في  عام  توجه  هناك  أن  أيضا  يالحظ  بالمقابل، 
بلورة  إلى  السعي  من خالل  الشمال  بلدان  تسلكه  األخيرة 
الحتواء  موجهة  برامج  في  المشاركة  أو  جديدة  سياسات 
االتحاد  المنسجمة مع سياسات  النواحي  الهجرة سواء من 
األوروبي )كما في حالة مراقبة الحدود، انظر الخريطة أ.17 
وعمليات فرونتكس )FRONTEX( في المرفقات، الصفحة 
320(، أو عبر تبني الخطوط الرئيسة للعمل المقترحة من 
طرف "المفوضية األوروبية" )المقاربة الشاملة للهجرة(. هذا 
وقد أبرمت دول شمال البحر األبيض المتوسط، في إطار 
الهجرة  تدفقات  بإدارة  متعلقة  اتفاقات  الثنائية،  عالقاتها 
بالتركيز على سياسة إعادة القبول )أوباريل وأراغال وثاباتا 

باريرو، 2009(. 
بدأت المقاربة األمنية لمراقبة الحدود تفرض نفسها شيئا فشيئا 
والسيما منذ أن أصبحت مسألة إدارة الحدود تشكل عنصرا 

الثقافة والمجتمع | الهجرة

إدارة الحدود والهجرة في البحر األبيض المتوسط
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رئيسيا في األمن الداخلي لالتحاد األوروبي باعتبارها حال 
ناجعا أمام عدم استقرار البلدان المجاورة أو الدول القريبة 
جغرافيا. حيث أصبحت إدارة الحدود تتمركز اآلن في صلب 
 (JHA( الداخلية"  والشؤون  العدل  "لقسم  الخارجي  البعد 
الجوار  "بسياسة  الخاصة  العمل  خطط  معظم  في  وتقحم 

.)Wolff, 2008( "األوروبية
هذا التوجه ستنتج عنه بعض اآلثار المعينة بالنسبة لمنطقة 
البحر األبيض المتوسط مثل عملية مأسسة إدارة الحدود في 
البحر األبيض المتوسط )Wolff, 2008( التي تنطوي على 
المتعلقة  ثالثة عناصر تستجيب ألهداف االتحاد األوروبي 
إدارة  فإن  فمن جهة،  القريبة جغرافيا.  الحدود  في  باألمن 
الحدود ال تزال تشكل مسألة حساسة تستدعي تحرك أعضاء 
والمسؤولية  كالتضامن  أهداف  لتحقيق  األوروبي  االتحاد 
البعد  فإن  أما من جهة أخرى،  المجال.  المشتركة في هذا 
الداخلية" يتطلب تعاون  الخارجي لمجال "العدل والشؤون 
ثالثة، كما تبين ذلك في حالة المغرب. وأخيرا، فإن  بلدان 
الخاصة  التكنولوجيا  تصدير  يتطلب  الحدود  إدارة  تعهيد 
بالمراقبة واألمن إلى حكومات استبدادية، وهو األمر الذي 
يتعارض وهدف السياسة الخارجية لالتحاد األوروبي المتمثل 

 .)Wolff, 2008( في حماية القيم األساسية للديمقراطية
في هذا الصدد، وفيما يتعلق بالعنصر الثاني المذكور أعاله، 
جدير باالهتمام مالحظة كيف أن المغرب يمكنه أن يجسد 
جزئيا خصائص هذه الخصوصية اإلقليمية إلدارة الحدود. 
فحدوده المتاخمة لالتحاد األوروبي جعلته يخضع لضغوط 
أوروبية لتحمل مسؤولية أكبر في مراقبة الحدود، كما أن 
جنوب  إفريقيا  من  للمهاجرين  عبور  بلد  يشكل  كونه 
الصحراء جعل الحكومة المغربية تتبنى سياسة هجرة تستند 
إلى القانون 02/03 الذي يحاكي/ يرد التشريعات األوروبية 
2000/4. هذا  القانون اإلسباني  المجال، تحديدا  في هذا 
باإلضافة إلى أن موقعه الجغرافي يسمح له بتقييم وضعيته 
إلى جانب  أنه يتزعم  المتقدمة مع االتحاد األوروبي، كما 
األجندة  إن  إلى  نظرا  اإلفريقي،  الحوار  وفرنسا  إسبانيا 
األبيض  البحر  شمال  بلدان  أولويات  مع  تتقاطع  المغربية 

المتوسط.

التوجهات على المستوى األورومتوسطي

باريس  في  المتوسطية  للقمة  المشترك  اإلعالن  إلى جانب 
لعملية  الخطوة األولى   ،2008 13 يوليو )تموز(  بتاريخ 
برشلونة: االتحاد من أجل المتوسط )UfM(، هناك أجندة 
عمل دامت خمس سنوات تم المصادقة عليها في 2005، 
باإلضافة إلى قرارات مجالس الوزراء، وعليه فإننا نعتقد أن 
تقدم  هناك  وبالتالي  الهجرة،  أجندة  في  استمرارية  هناك 
حاصل في السعي إلى التعامل، انطالقا من مقاربة متعددة 

األبعاد لألمن، مع إدارة الهجرة. 

يمكننا أيضا مالحظة ميزة أخرى أال وهي دينامية الممارسات 
الدبلوماسية )اتفاقيات و/ أو مساطر ثنائية ومتعددة األطراف( 
وتظهر  األورومتوسطي.  الفضاء  داخل  بلورتها  تتم  التي 
األجندة  أهمية  الدينامية  هذه  عن  الناجمة  السيناريوهات 
القيمة  أو  الموضوعي  المستوى  على  سواء  الخارجية، 
مثل  قضايا  نجد  الموضوعية،  الناحية  من  اإلستراتيجية. 
الهجرة المؤقتة المرتبطة بالحركية العمالية ومراقبة الحدود 
والكفاءة  الشرطة  أجهزة  بين  والتعاون  القبول  وإعادة 
بين  والعالقة  الهجرة  تدفقات  وتقنين  إدارة  في  المؤسسية 
يمكننا  اإلستراتيجية  بالقيمة  يتعلق  فيما  والتنمية.  الهجرة 
مالحظة تأثيرها سواء على مستوى الدول )اتفاقيات ثنائية 
المتعدد  الحوار  عمليات  أو  الهجرة(  تدفقات  إدارة  حول 
)واالتحاد  األوروبية"  "الشراكة  مستوى  على  األطراف 
األوروبي ‒ اإلفريقي.  الحوار  أو على مستوى  األوروبي 
 Aubarell, Aragall and Zapata-Barrero,)

 .)2009

يمكننا أن نقول اليوم إن سياسات الهجرة 
التي تناولتها "الشراكة األوروبية" لم تكن 
فعالة بما فيه الكفاية لبلورة استراتيجية 

أورومتوسطية مشتركة

التي  الهجرة  اليوم أن سياسات  ومع ذلك، يمكننا أن نجزم 
الكفاية  تناولتها "الشراكة األوروبية" لم تكن فعالة بما فيه 
 Wihtol de( لبلورة استراتيجية أورومتوسطية مشتركة
Wenden, 2009(، خاصة إذا ما تمت مقارنة سياسات 
الدول )في الشمال كما في الجنوب( أو االتحاد األوروبي، 
مختلف  في  بلورتها  يتم  السابق،  في  رأينا  كما  التي  بتلك 
مراقبة  وبرامج  الخارجية  العالقات  مجال  مثل  المجاالت 

الحدود. 
ويتجلى هذا التوجه في نتائج "االستطالع األورومتوسطي" 
(Euromed Survey Report 2010( حيث أن 51% 
من المستطلعين يرون أنه لم يتم إحراز أي تقدم أو أنه حصل 
أجندة عمل سنة  في  المحددة  األولويات  تحقيق  في  تراجع 
2005 المتعلقة بمجال الهجرة. وتأتي في مقدمة األولويات 
التي لم يحقق فيها تقدم كبير مشكل مكافحة هجرة األدمغة، 
حيث إن %83 من مجموع المستطلعين يرون أن الوضع لم 
السلبي يصل إلى  فتقييمها  المغاربية  البلدان  يتغير، أما في 
مستوى  بتقليص  يتعلق  وفيما  الثانية.  المرتبة  في   .95%
الهجرة غير القانونية بشكل ملحوظ واالتجار بالبشر، 71% 
من المستطلعين يقيمون بشكل سلبي أو سلبي جدا السياسات 
أو البرامج المتبناة في هذا المجال، في حين أن بلدان الجنوب 
في   57%( النقطة  هذه  يخص  فيما  سلبية  أقل  تقييم  لها 
المغرب العربي و%60 في المشرق(. جدير باالهتمام إبراز 
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انتقادا لسياسة  كيف أن المستطلعين في الشمال كانوا أكثر 
من   23% أن  حيث  الشرعية،  غير  الهجرة  مكافحة 
المستطلعين من دول االتحاد األوروبي )27( يرون أنه تم 
التقييم  المجال، فيما نجد أن نسبة هذا  إحراز تقدم في هذا 
في  و40%  المغرب  في   42%( الجنوب  في  مضاعفة 
المشرق(. وأخيرا، تأتي سياسة تشجيع فرص الهجرة القانونية 
في المرتبة الثالث واألقل تقديرا، حيث حصلت على 70% 
من التقييم السلبي )%75 في المغرب العربي و%83 في 

المشرق و%64 في دول االتحاد األوروبي(. 

وفقا لآلراء المستطلعة، فإن تجمد عملية 
األورومتوسطي بسبب النزاع اإلسرائيلي 

الفلسطيني وشح المياه المؤجج للصراعات 
 االجتماعية سيؤثر على األرجح أو غالبا 

على المنطقة

وهكذا نالحظ أن أهدافا مثل تقليص الهجرة غير الشرعية 
المندرجة  للهجرة،  قانوني  طريق  لخلق  الفرص  وتشجيع 
فيما  سلبية  تقييمات  حصدت  الحدود،  إدارة  في  باألساس 

التقييم  أن  نرى  نفسه  الوقت  في  ولكن  تطورها،  يخص 
المتوسط. يمكننا  البحر األبيض  متباين بين شمال وجنوب 
األبيض  البحر  بلدان شمال  أن  التباين  نستنتج من هذا  أن 
الهجرة  من  للحد  التدابير  توسيع  إلى  تميل  قد  المتوسط 
القانونية في المنطقة، فيما تسعى مطالب الجنوب إلى عكس 

ذلك.
إلى جانب هذا التوجه يمكننا إضافة األسئلة المتعلقة بالتحليل 
األساسية  العناصر  تحليل  إلى  يهدف  والذي  االفتراضي، 
لسيناريوهات مستقبلية محتملة في البحر األبيض المتوسط. 
األورومتوسطي  تجمد عملية  فإن  المستطلعة،  لآلراء  وفقا 
المؤجج  المياه  وشح  الفلسطيني  اإلسرائيلي  النزاع  بسبب 
للصراعات االجتماعية سيؤثر على األرجح أو غالبا على 
التوترات أن  كما  المستطلعين(.  من   60%(  المنطقة 

في  العمل  أسواق  على  الضغوط  عن  الناجمة  االجتماعية 
الجنوب واستمرارية األنظمة السياسية ستؤثر هي األخرى 
كال  حول  لمستطلعين  ا من   50%( لمنطقة  ا  على 
السيناريوهين(. وكنتيجة حتمية لهذين العاملين السابقين يتوقع 
خط  في  أوروبا  نحو  الشرعية  غير  الهجرة  تستمر  أن 
تصاعدي )%50 يعتبرون األمر مرجح أو مرجح جدا(، 
نفس الشيء يمكنه القول عن الهجرة غير القانونية )47% 

من المستطلعين(. 

أجندة  يحدد   ،2009 عام  أواخر  في  عليه  المصادق  ستوكهولم،  برنامج 
االتحاد األوروبي خالل السنوات الخمس المقبلة في مجال "العدل والشؤون 
والتعاون  والهجرة  اللجوء  مثل  قضايا  نجد  المجال  هذا  الداخلية". ضمن 
القضائي ومكافحة الجريمة المنظمة وكذا مكافحة اإلرهاب، غير أن التحدي 
األكبر يتمثل في العثور على نقطة التوازن بين حقوق المواطنين وحريتهم 
استتباب  ذلك من  يتطلب  ما  األوروبي مع  االتحاد  أرجاء  التنقل عبر  في 
سياسات  هناك  المجال  بهذا  المتعلقة  المسائل  بين  ومن  القارة.  في  لألمن 
الهجرة التي تستحوذ على جانب مهم ومثيرة للجدل أيضا في هذا البرنامج، 
حيث تكمن التحدي الكبير في التوفيق بين حاالت المهاجرين غير القانونيين 
وطالبي اللجوء. تأسست ركيزة "العدل والشؤون الداخلية" بموجب معاهدة 
العالقات  األسس وحيث  منظومة  يتم وضع  )1993(، حيث  ماستريخت 
الثاني،  يتم مناقشتها في إطار األساس  المتعلقة باألمن  الخارجية والقضايا 
األعضاء.  الدول  إجماع  على  الحصول  بعد  الحكومات  صعيد  على  أي 
وانطلقت التغييرات داخل منظومة األسس في معاهدة أمستردام )1999(، 
سياسات  ذلك  في  بما  القضايا،  بعض  نقل  األعضاء  الدول  قررت  حيث 
الدولي وإلغاء إجبارية اإلجماع. وأخيرا،  المستوى  إلى  الهجرة واللجوء، 
وضعت معاهدة لشبونة )2009( حدا لمنظومة األسس وأدخلت "قسم العدل 
والشؤون الداخلية" برمته ضمن إطار دولي دونما الحاجة إلى إجماع مسبق 
ألخذ القرارات، حيث يكفي الحصول على أغلبية محترمة. بهذا انتقلت عدة 
قضايا كانت حكرا على سيادة الدول القومية إلى المستوى األوروبي. وحتى 
حول  كثيرة  اختصاصات  نقل  على  تتحفظ  كانت  التي  األعضاء  الدول 
تقبلت في األخير فكرة أن تشابك  إلى االتحاد األوروبي  الداخلية  الشؤون 
حدود الجريمة داخل االتحاد األوروبي يتطلب تشابك حدود التعاون. يرتكز 
 (Tampere) عموما برنامج ستوكهولم، المشابه أصال لبرنامج تامبيري

السابقين، على فكرة  (1999-2004( وبرنامج الهاي )2009-2004( 
المقاربة الشاملة للهجرة ويدافع على أن إدارة الهجرة يمكن أن تعود بالنفع 
يسعى  اإلطار،  هذا  وفي  المستقبلة.  تلك  أو  المصدرة  البلدان  على  سواء 
االتحاد األوروبي إلى التعاون مع البلدان المصدرة وبلدان العبور وتشجيع 
الهجرة القانونية والهجرة المؤقتة، دون إغفال احتواء الهجرة غير الشرعية. 
في سياق هذه المقاربة، تحولت مسألة اللجوء إلى واحدة من القضايا األكثر 
إثارة للجدل، ما دفع بالدول إلى طرح ضرورة إيجاد توازن بين التزامات 
القانون الدولي والحساسيات السياسية لكل دولة. وتتمثل أحد النقاط المركزية 
في الطلبات المقدمة من قبل بعض دول جنوب أوروبا التي تتوفر على عدد 
األعضاء  الدول  على  توزيعها  إمكانية  وكذا  اللجوء،  طالبي  من  كبير 

األخرى، وهو األمر الذي تتحفظ عليه دول شمال أوروبا. 
بين  الحرية واألمن والعدالة وكذا  بين  القائمة  التوترات  أن حل  ال محالة 
األجندة  تحديد  في  سيساهم  اللجوء  وطالبي  الشرعيين  غير  المهاجرين 

المقبلة. للسنوات  السياسية 

لمزيد من المعلومات :
برنامج ستوكهولم

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/doc/stockholm_
program_en.pdf 

برنامج الهاي
http://ec.europa.eu/justice_home/news/information_dossiers/the_
haguepriorities/ 

تامبيري  برنامج 
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/es/
ec/00200-r1.es9.htm 

برنامج ستوكهولم
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يشير هذا السيناريو وهذا التوجه نحو بلورة مسطرة مؤسسية 
إلدارة حدود البحر األبيض المتوسط إلى أن أوروبا سوف 
تستمر في سعيها إلى تدويل سياسة الهجرة األوروبية وإعطاء 
األولوية للمصالح األوروبية في مراقبة الحدود، بحيث سنتجه 
نحو تناقضات الحفاظ على مجال التنمية والتعاون مفتوحا، 
األولوية  يعطي  موحد  أوروبي  توجه  تفعيل  المقابل،  وفي 
إلدارة الحدود وضرورة السيطرة على تدفقات الهجرة غير 

الشرعية. 
بمقدور  سيكون  هل  هو  المطروح  السؤال  فإن  وبالتالي 
المتوسط"  "الشراكة األورومتوسطية" و"االتحاد من أجل 
الهجرة؟.  إدارة  على  إقليمي  انسجام  تضفي  أرضية  خلق 
حتى اآلن يمكننا الحكم إيجابيا على الخطوة األولى "لالتحاد 
لهذه  الرئيسية  المبادرات  من  كواحدة  المتوسط"  أجل  من 
المدنية  الوقاية  "آلية  مع  تقارب  إلحداث  األولى  المرحلة 
لالتحاد األوروبي" لتقوية التعاون المعزز في إطار تدخالت 
اإلغاثة والوقاية المدنية. كما يجب التركيز على بعد محدد 
الوكالة األوروبية لسالمة  البحرية ودور  أال وهو السالمة 
البحرية )EMSA(. إن هذه اإلستراتيجية ستفتح  المالحة 
المجال أمام التفكير في التعامل مع هاجس األمن في مجال 
البشري  األمن  حتى  يشمل  األبعاد  متعدد  كمفهوم  الهجرة 
مضافة  كقيمة  المدنية  الحماية  تفعيل  طريق  عن  وذلك 

إقليمية. 
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المغرب  المتجول لجاللة ملك  السفير 

كان عام 2009، موضوع هذا المقال،عام انطالقة جديدة 
في حياة مؤسسة أنا ليند )AFL( الشابة، وذلك مع وضع 
ديسمبر  في  محافظيها  مجلس  أقّرها  جديدة  استراتيجيات 
)كانون األول( 12008. فبعد مرحلة التأسيس التي اتسمت 
اإلصالح  من  جديدة  مرحلًة  المؤسسة  دشنت  بالتشتت، 

وااللتفاف حول مركزية مؤسسية وسياسية2.
الرغم  المؤسسة – وعلى  نتساءل كيف استطاعت  ولنا أن 
تتخذ مساراً  أن  الصعب –  واإلقليمي  العالمي  السياق  من 
جديداً في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة؟ وهل يعني 
كل  وأن  الصحيح،  الطريق  تسيرعلى  المؤسسة  أن  هذا 

التساؤالت قد وجدت إجاباتها؟

سياق صعب

)تموز(  يوليو  في  المتوسط  أجل  من  االتحاد  تدشين  بعد 
اليورو ميد  2008، والذي من المفترض أن يعزز وجود 
 Young & Kausch, FRIDE( البعيد  المدى  على 
 Anna( "انتوت مؤسسة "آنا ليند ،)Foundation, 2008
Lindh( أن تحتل مكاناً مركزياً في هذه المنظومة. وكان لها 
الطموح أن تضفي على االتحاد الناشئ البعد اإلنساني الذي 
الثقافية  الفجوة  بتضييق  يتعلق  فيما  خاص  وبشكل  يفتقده، 

والروحية المتنامية التي تفصل بين ضفتي المتوسط.
رة، ولكن في ظل  ولم يُستهل العام 2009 إذن ببدايات ُمبشِّ
نعلم ما هي  فنحن  إقليمي ودولي شديد االضطراب.  سياق 
األزمة االقتصادية وتداعياتها الهوياتية ورفض األجانب في 

أسواق عمل مغلقة وظروف صعود اليمين المتشدد وسوء الظن 
المتبادل وكراهية األجانب، مما كان له تأثير سلبي في ضوء 
تحليالتنا. إضافة للصراعات )العراق، أفغانستان، باكستان( 
التي اشتدت نتيجة للحرب على غزة في ديسمبر )كانون األول( 
ويناير )كانون الثاني(. فبخالف الخسائر البشرية والمادية، كان 

راً على المستوى الرمزي. لذلك الحدث أثراً مدمِّ
وفي مواجهة تلك العملية الحربية، وما ترتب عليها من تعطل 
الثقافات،  المتزايد بين  المتوسط، والتوتر  لالتحاد من أجل 
وهو ما شكل تحديات إضافية لمؤسسة أنا ليند التي تفاعلت 

مع كل ذلك بالسرعة الالزمة كما سوف نرى.
3000 منظمة  ديناميكية، وبشبكة تضم نحو  قيادة  وتحت 
العام  هذا  اكتسبت  قد  المؤسسة  أن  يبدو  حكومية،  غير 
مصداقية ووضوحا في الرؤية. ومن الواضح أن هذا المقال 
التي  الجهود  المؤسسة حقها، ال من حيث  ليوفي  يتسع  لن 
بذلتها وال من حيث إنجازاتها، ولكنه يطمح إللقاء الضوء 

على نقاط قوتها في عام 2009.
نوفمبر   4 )من   2009 للعام  السنوية  العمل  خطة  إّن 
الثاني(  )تشرين  نوفمبر   3 إلى   2008 الثاني(  )تشرين 
2009( تتجاوب مع التوجهات االستراتيجية للخطة الثالثية 
المنطقة، مع األخذ في  بها  التي مرت  للظروف  بتطويعها 
عبر  للمؤسسة  المالية  والشفافية  اإلدارة  تحسين  االعتبار 
أداء أكثر صرامة. وبعد تحليل سريع للتمركز المؤسسي، 
أن  قبل  ابتكاراً  وأكثرها  األنشطة  أبرز  المقال  سيتناول 

نختتم عن وجهات النظر والشواغل.

المؤسسي التمركز  الجديد لإلدارة:  التشكيل 

تنفيذي جديد، ومجلس  منتخب ومدير  إن من شأن رئيس 
استشاري مختار بعناية، مع زيادة عدد الموظفين، من بين 

الثقافة والمجتمع | الحوار الثقافي

مؤسسة "أنا ليند" في عام 2009
وانطالق في مسار جديد

1 العام المعني هنا بالنسبة للمؤسسة يبدأ من نوفمبر )تشرين الثاني( 2008 وحتى نوفمبر )تشرين الثاني( 2009. وعام الحوار الثقافي 2008 تم إحياؤه عبر برنامج "ألف نشاط ونشاط من أجل 

الحوار"، ولتحقيق هذه الملحوظات استندت بشكل أساسي على الوثيقتين التاليتين:
AnnA lindh foundAtion. Interim Narrative and Financial Report of the Annual Work Plan (4 Nov. 2008 - 3 Nov. 2009), submitted by the 
Executive Director to the Egyptian Delegation of the European Commission. 99 p.
 AnnA lindh foundAtion. Annual Work Plan. May 2009, 13 p.

2 بحسب المدير التنفيذي السابق في المرحلة االنتقالية: لوسيو جيراتو )Lucio Guerrato( والقادة.
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بكافة  للمؤسسة  أفضل  أداء  تضمن  أن  أخرى،  عوامل 
أجهزتها. وهذا مما يعد من نقاط القوة في هذه الفترة. 

وتحت قيادة ديناميكية، وبشبكة تضم نحو 
3000 منظمة غير حكومية، يبدو أن 

المؤسسة قد اكتسبت هذا العام مصداقية 
ووضوحا في الرؤية

حتى  الحرجة  الظروف  بسبب  خاص  وبشكل  ذلك،  ومع 
الذي يمثل  المحافظين  المؤسسة، فإن مجلس  بالنسبة لعمل 
الثالثة وأربعين دولة األعضاء، أخفق في االجتماع خالل 
األشهر الستة األولى من عام 2009. إال إنه كان قد أقرَّ 
2009‒2011 )في االجتماع الثاني  خطة العمل الثالثية 
والعشرين بنيس 17 ديسمبر )كانون األول( عام 2008(؛ 
كما كان قد تم توقيع عقد منحة االتحاد األوروبي واستكمال 
المرحلة الثانية )في االجتماع الثالث والعشرين في 6 يوليو 
2009 تمت  29 سبتمبر )أيلول(  2009(. وفي  )تموز( 
مناقشة أكثر النقاط أهمية لهذا العام: تحقيق برنامج "ترميم 
السالم، وإعادة بناء الجسور" وتقرير مؤسسة أنا ليند حول 
الخطة  توجيهات  ضوء  في  للثقافات  العابرة  المحاوالت 
2010، إلى جانب المساهمات المالية لألعضاء. السنوية 

إن المجلس االستشاري الذي تم تأسيسه في 2008 مهمته 
في  المدني  المجتمع  دور  ودعم  الرئيس  مساعدة  هي 
الخاصة  األفكار  بوتقة  يكون  لكي  يهدف  وهو  المنطقة. 
بالمؤسسة. وقد تناولت المداوالت، خاصة في االجتماعات 
المدني،  المجتمع  تواجه  التي  التحديات  األخيرة،  الثالثة 
الثاني  )االجتماع  الحرب على غزة  تأثير  وبصفة خاصة 
من 13 إلى 15 فبراير )شباط( 2009، لندن( وخطة عام 
والنهوض  االستقصائية  للدراسة  األولية  والنتائج   2010
بالمنتدى )االجتماع الثالث من 9 إلى 12 أكتوبر )تشرين 

األول( 2009، إسطنبول(.
واجتمعت المؤسسة للمرة السابعة يومي 28 و29 نوفمبر 
قادة  مستوى  على  "نيس"،  مدينة  في  الثاني(  )تشرين 
للتشاور  عملية  بفتح  قرار  اتخاذ  وتم  الوطنية،  الشبكات 

الدائم عبر الهاتف وعلى شبكة االنترنت.
انتخاب رئيسها ورئيس  تم  المؤسسة،  ينص دستور  وكما 
أبريل  في  وبدأ مهام عمله  باإلجماع،  المستشارين  مجلس 
أزوالي  بأندريه  المؤسسة  كسبت  وقد   .2008 )نيسان( 
وجهاً معروفاً في المشهد األورومتوسطي. وهو فضاًل عن 
أيضاً  ُعرف  فقد  المغرب،  لملك  اقتصادياً  مستشاراً  كونه 
بالتزامه المبكر من أجل مباحثات السالم بين االسرائيليين 
أيقظ  وقد  خاص،  بشكل  ديناميكي  وهو  والفلسطينيين. 
المتوسط  ضفتي  شعوب  لـ"مساندة  يطمح  بفكر  المؤسسة 
هذا  بلوغ  المشترك". وفي محاولة  تستعيد مصيرها  حتى 

الهدف ال يتردد في األخذ بتوصيات مجموعة الحكماء، أو 
االبتكار.

نوفمبر   4 في  بمارسيليا  الخارجية  وزراء  اجتماع  منذ 
)تشرين الثاني( 2008، والذي شهد ميالد االتحاد من أجل 
ليند في مكان مركزي،  أنا  المتوسط والذي يضع مؤسسة 
لمسرح  ا على  اً  حاضر ئما  ا د ن  كا زوالي  ن  فإ
األورومتوسطي، بالطبع ليس فقط في االجتماعات األساسية 
على مدار العام، لكن أيضاً ليحشد كل الشبكات والطاقات 
وقناعاته  خبراته  من  يستفيد  وهو  العصيبة.  األوقات  في 
التحديات  لمواجهة  مستدامة  استراتيجيات  لبحث  القوية 
الجديدة. وتتكفل مهاراته االتصالية باتمام المهام. وسيساعد 
هدوءه ومعرفته الجيدة بشؤون المنطقة واتصاالته والدعم 
الحضارات،  تحالف  ولمبادرة  المستشارين  لمجلس  القوي 
التي هو أحد اعضائها البارزين، وبشيء من الشجاعة على 
يوليو  أول  وفي  غزة.  لحرب  المؤلمة  المأساة  مواجهة 
)تموز( من عام 2008 تم تنصيب اإلسباني أندرو كالريت 
مجلس  بإجماع  تنفيذياً  مديراً   )Andreu Claret )
اإلسباني  29 موظفا. وهذا  فريقا يضم  ليقود  المحافظين، 
عرف  لغات،  لعدة  المجيد  اللبقة،  العظمية  الشخصية  ذو 
كيف يستفيد من خبرته الصلبة كصحفي ميداني في أفريقيا 
للثقافات  العابرة  للتنمية  كمدير  وأيضا  الالتينية،  وأمريكا 
حين كان رئيساً للمعهد األوروبي للبحر األبيض المتوسط 
(IEMed( لمدة خمس سنوات، ومعرفته الجيدة بالتفاصيل 
على  المؤسسة  ليضع  األوروبي  لالتحاد  البيروقراطية 
تزال  التي ال  الثوابت  من  الرغم  الصحيح، على  الطريق 

تطرح العديد من التساؤالت.

ارتفعت ميزانية المؤسسة إلى 14 مليون 
يورو للفترة ما بين 2009 و2011. كما 

تكفل االتحاد األوروبي بـ%64.8 من 
تكفلت مساهمات  فيما  الكلية،  الميزانية 

حكومات منطقة األورومتوسط بـ35.2% 
منها

ين:  مقرَّ بين  منقسمة  تزال  ال  المؤسسة  فإن  الواقع،  وفي 
السويدي  بالمعهد  واآلخر  اإلسكندرية،  مكتبة  في  أحدهما 
اليومية،  المعامالت  بالمدينة نفسها، وهو ما يعوق سالسة 
األوروبي  االتحاد  اجراءات  هناك صعوبات  التزال  كما 
وتباطؤها وتعقيداتها المعروفة جيداً. وباإلضافة إلى ذلك، 
فإن وضع المؤسسة تحت تأثير االتحاد من أجل المتوسط 
من  التساؤل:  إلى  وننتهي  والتدخل.  االرتباك  من  يزيد 

المسؤول؟
ومع ذلك، اعتمدت الخطة السنوية معايير أكثر تطلباً، مع 
تحسين  بهدف  والموارد،  للتخطيط  فعالية  أكثر  أدوات 
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إدخال  وتم  للتعامل.  جديد  دستور  اقرار  تم  كما  األداء. 
مناهج جديدة لرفع وتحسين فاعلية الموظفين، وللتأكيد على 
معيار  تطوير  مع  كفاءة،  أكثر  ومالية  مكتبية  إدارة 

الشفافية.
وقد ارتفعت ميزانية المؤسسة إلى 14 مليون يورو للفترة 
األوروبي  االتحاد  تكفل  كما  و2011.   2009 بين  ما 
مساهمات  تكفلت  فيما  الكلية،  الميزانية  من  بـ64.8% 
وقد  منها،  بـ35.2%  األورومتوسط  منطقة  حكومات 

المحلية. الشبكات  أنشطة  استُغلت باألساس في 

وقد ركزت المؤسسة كل أنشطتها )بالتمويل 
أو التنظيم( على خمسة مواقع ذات أولوية، 
وتعتبر من المجاالت الحيوية وهي: الثقافة 

والتعليم واإلعالم والقيم والروحانيات، والمدن 
والتعددية

وتظل الميزانية متواضعة مقارنة باالحتياجات مما يعرقل 
اآلمال. كما أن مساهمات الدول، بما فيها الدول الغنية، ال 
نقول  يمكننا أن  الصدد  دائماً. وفي هذا  تصل في موعدها 

دون مبالغات: المؤسسة ُطموح كبير بإمكانيات محدودة.

أنشطة المؤسسة في 2009: أكثر ترُكزاً وبحثاً عن 
االتساق

تفاعلت مؤسسة  الذي سبق ووصفناه،  السياق  في مواجهة 
أنا ليند عبر حملة "ترميم الثقة، وإعادة بناء الجسور" التي 
تلك  الحضارات. وقد أضيفت  بالتعاون مع تحالف  أطلقت 
الحملة لما تحقق من خطة العمل الموضوعة لعام 2009 

.2011‒2009 الثالثية  والتي تفتتح الخطة 

للمؤسسة الجديدة  التوجهات 

من  نوع  لصالح  تكرس  للمؤسسة   الجديدة  التوجهات 
وتتضمن  التشتت،  بعض  أعقاب  في  لألصول"  "العودة 
كل  المؤسسة  ركزت  وقد  والتنظير.  الفعل  هما  هدفين 
ذات  مواقع  خمسة  على  التنظيم(  أو  )بالتمويل  أنشطتها 
أولوية، وتعتبر من المجاالت الحيوية وهي: الثقافة والتعليم 
واإلعالم والقيم والروحانيات، والمدن والتعددية. وفي عام 
2009 تم تمويل ما ال يقل عن 250 مشروعا عن طريق 
المدني  المجتمع  منظمات  من خالل  تنفيذها  تم  المؤسسة، 
لثالثة وأربعين دولة من دول االتحاد من أجل المتوسط3. 
بعض هذه البرامج، مثل برنامج "األطفال واألدب" ستمتد 

بكل تأكيد. وهو برنامج يهدف إلى تحسين نوعية األعمال 
األدبية الموجهة لألطفال باللغة العربية في المنطقة، وإلى 
الدراسية  المناهج  في  المتعة  أجل  القراءة من  دمج عملية 

من أجل تنمية النواحي الفكرية والعاطفية لدى األطفال.
أما برنامج التربية من أجل التعددية الدينية، فقد أثمر عن 
التعددية في  تتعامل مع  دليل تحت عنوان: "كيف  صدور 
 How to( "المدرسة: التعليم والتعلم عن التعددية الدينية
 Cope wi th  D ivers i ty  a t  Schoo l :
 Teachingand Learning about Religious
1500 نسخة مطبوعة من  تم توزيع  Diversity(، وقد 
الدليل إضافة إلى 1500 نسخة أخرى على هيئة أقراص 
حول  للمعلمين  تدريبية  ورشات  تنظيم  تم  وقد  مدمجة. 

نفسه. الموضوع 
تم إصدار نسخة منقحة ومراجعة من "دليل إرشادي  كما 
 Guidebook for( المدرسية"  التاريخ  كتب  لمؤلفي 
باللغة  وقد صدر   ،)History Textbook Authors
والفرنسية  للعربية  الحقاً  ترجمته  تتم  أن  على  اإلنجليزية 
واأللمانية واإلسبانية، وقد كان في طور اإلعداد منذ عام 
وجامعة  اليونسكو  من  كل  مع  بالتعاون  وصدر   ،2006
والعلوم  والثقافة  للتعليم  العربية  والمنظمة  العربية  الدول 
والمعهد  والثقافة  والعلوم  للتربية  اإلسالمية  والمنظمة 

باإلسكندرية. السويدي 
كما التزمت المؤسسة بتوسيع نطاق الشبكات األعضاء التي 
من  عددها  ارتفع  وقد  للمؤسسة.  الفقري  العامود  تعتبر 

حوالي 2000 إلى 3000 عضو تقريبا.

 تلقت المؤسسة 260 طلبا، مولت منها 
48 مشروعًا محليًا و13 مشروعًا إقليميًا. 
واقيمت فعاليات ثقافية متزامنة في كل من 
إسرائيل وفلسطين في سبتمبر )أيلول( من 

عام 2009

وفي إطار المقاربة الجديدة، تم وضع االتصاالت في صلب 
ينبغي تعزيز رؤيتها  الغرض، كان  المؤسسة، ولهذا  عمل 
السياسية وقنوات للمعلومات واالتصال الخاصة بها، على 
المستويين المحلي واإلقليمي. فتم وضع استراتيجية حقيقية 
لالتصاالت، وبشكل خاص فيما يتعلق باألنشطة الرئيسية، 
للصحافة  دور  ذلك  في  بما  الصحافة  حشد  عبر  وذلك 
فضال  الصلة،  ذات  الترويجية  الوسائل  وإنتاج  الموجهة، 

عن استخدام اإلنترنت.
ليند  أنا  الهادفة لتحسين صورة مؤسسة  المبادرات  كما أن 
أو  الموسيقية  المهرجانات  تتوقف، سواء على مستوى  لم 

3 من المؤكد أن هذا اإلطار التحليلي ال يسمح لنا أن نضع كل األنشطة في االعتبار، وسنجد كل التفاصيل ذات الصلة في دليل مؤسسة أنا ليند لعام 2008‒2009 والذي يقع في 99 صفحة.
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الفعاليات الفنية، أو على مستوى الجوائز والمكافآت، على 
بين  للحوار  األورومتوسطية  فالجائزة  عام.  كل  غرار 
الثقافات والتي تقدمها المؤسسة بالتعاون مع "مؤسسة البحر 
 La Fondazione( إيطاليا  في  المتوسط"  األبيض 
العام حركة "مقاتلون  بها هذا  فازت   )Mediterraneo
نشطاء  من  مؤلفة  مدنية  حركة  وهي  السالم"،  أجل  من 
على  الحاصلين  تكريم  تم  كما  وإسرائيليين؛  فلسطينيين 
المختلفة، في موناكو  الحقول  للصحافة في  ليند  أنا  جائزة 
 2009 الثاني( من عام  نوفمبر )تشرين  السادس من  في 

الثقافي4. التعدد  تتناول  التي  لعطائهم في مجال الصحافة 
الثانية من مسابقة "بحر من  الدورة  كذلك تم اإلعالن عن 
للشباب تحت سن ثالثين سنة  األدبية والموجهة  الكلمات" 
من برشلونة عن طريق مؤسسة أنا ليند والمعهد األوروبي 

.)IEMed( المتوسط للبحر األبيض 
ومن جهة أخرى سعت المؤسسة الستكمال أنشطتها ببعض 
المشروعات الطليعية التي تضفي على برنامجها مزيداً من 
المصداقية ووضوح الرؤية. وقد اخترنا تسليط الضوء على 
مشروعين منها، مما يبرز القدرة التكيفية للمؤسسة وقدرتها 
االنفتاح  يساند  مما  علمية،  أسس  على  الحوار  بناء  على 

الفضاء األورومتوسطي. المدني في  المجتمع  ويدعم 

ترميم الثقة، وإعادة بناء السالم

هذا ليس مجرد رد فعل من مؤسسة أنا ليند على األزمات 
االقتصادية والسياسية التي تطال المنطقة األورومتوسطية 
)كما كتب رئيسها أندريه أزوالي( لكنها أيضا شهادة على 
للجميع  والكرامة واالحترام  العدالة  إلى مزيد من  الحاجة 
مع  المؤسسة  هذه  تفاعل  إلى  تشير  كما  تحيز،  وبدون 

السلبية الوخيمة للحرب في غزة. العواقب 
بناء  الثقة وإعادة  الحملة تحت عنوان "ترميم  تلك  وكانت 
الجسور" والتي انطلقت في 3 فبراير )شباط( 2009 من 
الحضارات،وهي  وتحالف  المؤسسة  من  بمبادرة  باريس 
تسعى لحشد جهود المجتمع المدني لبعث الثقة في الحوار 
للمقترحات  مفتوحة  وكانت  األورومتوسطية.  والشراكة 
حتى 20 يونيو )حزيران( 2009، وذلك التخاذ اجراءات 
مركزة بين يوليو )تموز( و21 سبتمبر )أيلول(. وحظيت 
لتنظيم  يورو  ألف   330 بـ قدرت  بميزانية  العملية  هذه 
في  واإلقليمي  المحلي  المستويين  على  مشتركة  أنشطة 

الثقافة والسالم والتعايش بين الطوائف. مجاالت 
48 مشروعاً  260 طلبا، مولت منها  المؤسسة  تلقت  وقد 
محلياً و13 مشروعاً إقليمياً. واقيمت فعاليات ثقافية متزامنة 
في كل من إسرائيل وفلسطين في سبتمبر )أيلول( من عام 

عقد  الذي  الدولي  بالمنتدى  الحملة  هذه  جت  وتُوِّ  .2009
ألبحاث  الدولي  ستوكهولم  معهد  مع  بالتعاون  بستوكهولم 
21 سبتمبر  العالم في  ثقافات  )SIPRI( ومتحف  السالم 
)أيلول( الذي يصادف يوم السالم العالمي. وكانت فعاليات 
الحدث مكثفة للغاية، دارت في ثالثة أجزاء. األول خصص 
شخصيات  بين  النظر  وجهات  وتبادل  وتحليل  لعرض 
على  مباشرًة  بثه  تم  إعالمياً  حدثاً  كان  والثاني  معروفة. 
وقد  ودوليين،  محليين  بمشاركة صحفيين  اإلنترنت  شبكة 
للحوار  الجائزة األورومتوسطية  الحدث بحفل تسليم  اختتم 

استثنائية. بتغطية إعالمية  والذي حظى 

أنا ليند االستراتيجي حول توجهات  تقرير مؤسسة 
الثقافية  التفاعالت 

2009 مشروعا محورياً  ليند في عام  أنا  أطلقت مؤسسة 
له  حددوا  قد  كانوا  الذين  الحكماء  مجموعة  من  بتوصية 
الخطوط الرئيسية. ففي مواجهة "الحاجة ألداة تصلح للقيام 
بالمهمة الحساسة التي هي تقييم شيء شديد التجريد كتأثير 
المبكر"  اإلنذار  "نظام  من  كنوع  أيضاً  وتصلح  الحوار" 
التوجهات  "مرصد  إقامة  الحكماء  مجموعة  اقترحت 

الثقافية".
العودة  نحو  تتجه  المؤسسة  أن  لرؤيتي  لسعيدة  وإنني 
تهمني  والتي  للمجموعة  التوصية  تلك  بإحياء  لألصول، 

للغاية. شخصيا 

أظهرت نتائج استطالع الرأي أن هناك ميول 
اإلقليمي لخلق  المستوى  إيجابية على 

المنطقة  مستقبل مشترك لشعوب 
األورومتوسطية

بالتأكيد نحن لسنا حتى اآلن على األقل ‒ بصدد مثل ذلك 
المرصد ‒ لكن يبدو لي أننا في بداية االجراءات. ويجب 
االنتظار حتى نشر التقرير ليتضح لنا شكله النهائي. وفي 
األولية في  التقرير، كما ظهرت مالمحه  أن  يبدو  العمق، 
نتائج  على  سيرتكز   2009 األول(  )كانون  ديسمبر 

التقييمية. والتحليالت  االستطالع 
واالستطالع كان قد أجراه معهد غالوب )Gallup( على 
المختلفة. ويأخذ  الدينية والتجمعات  المطلقة والقضايا  القيم 
تم  وقد  الثقافية.  الخلفيات  تنوع  االعتبار  بعين  االستبيان 
استطالع رأي شرائح مختلفة من السكان، كالشباب وقاطني 
المناطق الحضرية والريفية. وتركز بنود االستطالع التي 

 France( اإلذاعة  عن   )Chine Labbé( البي  شين  النمسا(؛   ،ORF( التلفزة  عن   )Martin Traxl( تراكسل  مارتن  مصر(؛   ،Egypt Today( الكتاني  إيثار  المكتوبة  الصحافة  عن   4

Culture، فرنسا(؛ إنيو ريموندينو )Ennio Remondino( عن التحقيق المتلفز )RAI، إيطاليا(؛ ألبيرتو أرثي )Alberto Arce( عن تغطية النزاعات )El Mundo، إسبانيا(؛ ليزا جولدمان 
.)Columbia Journalist Review( عن دراسة حول النزاعات )Lisa Goldman)
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أعدها ثالثون خبيرا من دول مختلفة من مجموعة االتحاد 
التصورات  قبيل  المتوسط على موضوعات من  أجل  من 
وآفاق  المشتركة  لقيم  وا اإلنساني  لتفاعل  وا لمتبادلة  ا
بتحديد  سيسمح  ما  وهو  المشترك،  المتوسطي  المشروع 
صالحة  نتائج  واستخالص  للثقافات  العابرة  االتجاهات 
بعينه. وهذا االستطالع يطمح  لبلد  بأسرها وليس  للمنطقة 
ألن يكون آليًة علمية )إضافة إلى المرصد في فترة الحقة( 
من  االتحاد  يواجهها  التي  التحديات  على  بالتعرف  تسمح 
أجل المتوسط على المستوى الثقافي واإلنساني "الهدف هو 
أجل  من  لثقافي  ا لتعاون  ا عن  جديدة  سردية  إبداع 

المتوسط".
بالطبع، فإن االستطالع، وألسباب مالية، اقتصر على 13 
دولة فقط من أعضاء االتحاد الثالثة واألربعين. والعينات 
األطياف. ولكن  لمختلف  المطلوب  التنوع  تغط  لم  الممثلة 
فمن  العمل؛  هذا  نتيجة  نحيِّي  أن  الممكن  من  أن  لي  يبدو 
فوائد  االستطالع  هذا  لنا  يستخلص  المؤكدة  التعقيدات 

عديدة.

الفجوة  فيما يخص  أنه  البداية وهو  في  السعيد  الخبر   ▪
المتزايدة بين تصورات ضفتي المتوسط، فقد أظهرت 
ميول  هناك  أن  نشرها  عند  الرأي  استطالع  نتائج 
المستوى اإلقليمي لخلق مستقبل مشترك  إيجابية على 

المنطقة األورومتوسطية. لشعوب 
ثانياً فهذا هو أول استطالع من نوعه يجرى على هذا   ▪
العام  الرأي  تمثل  تحليلية  بقاعدة  يزودنا  النطاق، مما 

الفضاء األورومتوسطي. في 
الفائدة األساسية من الدراسة تكمن في مقاربتها اإلقليمية.   ▪
في  النتائج  تقدم  ال  أن  اقترحت  قد  كانت  فالمؤسسة 
األساسية  للنتائج  كرؤية  ولكن  البلد،  بحسب  التقرير 

الدراسة في مقالين تعريفيين. المستخلصة من 
قاعدة علمية وذات مصداقية  أيضا  يعطي االستطالع   ▪
اإلجراءات  من  وغيرها  الدراسية  المناهج  لمراجعة 

لتحسين األداء والتفاعل في هذا المجال.
تمت الدعوة لتكرار التجربة بشكل دوري، فاستطالع   ▪
الرأي سيسمح بتقييم تطور االتجاهات العابرة للثقافات 
على المستوى اإلقليمي مع تعزيز التعاون المتوسطي 

على مدار األعوام.
االستطالع  هذا  مثل  إن  نقول  أن  يمكن  أكثر  للتعمق   ▪
يسمح باالستماع لمجتمعات حوض المتوسط، لما لديهم 
من كالم، وما يرغبون في قوله ألنفسهم، وما يقولونه 
أنفسنا  فيها  نرى  التي  المرايا  لعبة  في  أنفسهم  عن 

واآلخرين.
بالنسبة للمؤسسة، فإن جعل هذا الكالم مسموعاً ومرئيا   ▪
الفضاء األورومتوسطي عبر  المصلحة في  ألصحاب 
الثقافي  الخطاب  إرجاع  طريق  عن  يتم  تدوينه، 

نفسها. للمجتمعات 

هي إذن محاولة الستعادة الخطاب الثقافي والديني على   ▪
احتكروه  الذين  المتطرفين  أيدي  المتوسط من  ضفتي 
على وجه التقريب وجعلوه خطاباً مسيطراً كاريكاتوري 
الهيئة يدعو إلى الكراهية ويجعل أصوات المجتمعات 
الكالم  مصادرة  تتم  وهكذا  مسموعة.  غير  واألفراد 

الثقافة. وتشويه 
لها باستعادة  للمجتمعات هو السماح  الكلمة  إن إعطاء   ▪
اختزالها  عن  بعيداً  بالكامل،  وكيانها  الخاصة  ثقافتها 

كأدوات.
بإقامة  المؤسسة دورها األصلي  تلعب  التقرير،  وبهذا   ▪

الشعوب األورومتوسطية. بين  الحوار 
وفي النهاية، بتحرير الخطاب تكون المؤسسة في صف   ▪
إلى  لهم، في مجتمعات تسعى  "تمكين" من ال صوت 

الديموقراطية.
أن يحظى  يبقى  واسع،  نطاق  نشره على  إلى  إضافة   ▪
النقطة  التي يستحقها، وعند هذه  بالدعاية  التقرير  هذا 

يأتي دور وسائل اإلعالم.

النظر والتساؤالت الختام: وجهات 

3 و7 مارس )آذار(  إن منتدى أنا ليند المنتظر عقده بين 
بين  للتعاون  دفعة جديدة  إعطاء  إلى  يهدف  برشلونة،  في 
بين  الحوار  لفكرة  المكرسة  المدني  المجتمع  منظمات 
ويطمح  المتوسط.  أجل  من  االتحاد  إطار  في  الثقافات 
المنتدى إلى جمع 500 ممثل من منظمات المجتمع المدني 
الحكومية  غير  والمنظمات  األورومتوسطية  المنطقة  في 
ومن  اإلعالم،  ووسائل  والجامعات  الثقافية  والمؤسسات 

اإلقليمية. المحلية والشبكات  المجموعات 

المساواة الكاذبة والتجانس الكاذب بين 
الشركاء، ستواصل تأثيرها السيء على 

الالوعي الجمعي والتصورات، وأيضًا على 
األفعال على األرض. ستكون الخسارة مالم 

بإطار استراتيجي  تتمتع منطقة األورومتوسط 
حقيقي ومشروع سياسي متجانس بين 

شركاء متساوين

بلقاءات متعددة  تميز   ،2010 ليند  أنا  لمنتدى  إن اإلعداد 
ومتنوعة واحتشدت المؤسسة له بكامل وقتها وبمصادرها 
 25 حتى قبل اإلعالن رسميا عن فتح باب االشتراك في 
التحضيرات  إطار  2009. وفي  الثاني(  )تشرين  نوفمبر 
للمنتدى تم تحقيق 35 نشاطاً مشتركاً عبر الشبكات الوطنية 
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أنشطتها.  إلثراء  فرصة  بمثابة  المنتدى  وكان  للمؤسسة، 
األولوية  إعطاء  ينبغي  اإليجابي،  التمييز  من  وكنوع 
الجنوبية  بالضفة  تعمل  شبكات  من  أعضاء  لمشاركة 
ديسمبر  منتدى  تحديثات  في  مذكور  هو  وكما  للمتوسط. 
2009: "إنها فرصة من شأنها أن تثري  )كانون األول( 
كما  وطنية،  شبكة   43 وأنشطة  ليند  أنا  مؤسسة  برنامج 
تصلح بوصفها مصدر إلهام لصياغة جدول أعمال االتحاد 
الضخم  الحدث  هذا  حضور  ويجب  المتوسط".  أجل  من 

تأثيره. تقييم  حتى نتمكن من 

من أجل متوسط أكثر سالماً: ال بد وأن تتجاوز مؤسسة 
الجمود والتناقضات ليند  أنا 

القيم والفريد، وبكل  بدورها  ليند  أنا  لكي تضطلع مؤسسة 
الشرعية التي لها، البد وأن تزيل عقبات أخرى وتتجاوز 
ولكن  نفسها.  هي  بتناقضاتها  بدايًة  التناقضات،  بعض 
لألسف لم ينجح مسعانا، ألن لجنة الحكماء كانت تتمنى أن 
تكون  أن  ال  المدني  المجتمع  من  انبثاقا  المؤسسة  تكون 
تتجاوز  أن  البداية  في  عليها  يجب  الدول.  لدى  رهينة 
طبيعتها العابرة للدول، عن طريق التغلب على تردد بعض 
إلى  واالستماع  بالتزاماتها،  الوفاء  في  األعضاء  الدول 
كالم  مع  يتعارض  عندما  حتى  المدني  المجتمع  صوت 
نتائج  نشر  تأخير  توجب  المنطلق  هذا  ومن  الدول. 

التقرير.
تتجاوز  أن  ليند  أنا  لمؤسسة  ينبغي  ذلك،  على  وعالوة 
أجل  لالتحاد من  المعلنة  النوايا  بين  الصارخة  التناقضات 
ء  لعلما ا دل  تبا عبر  فية  لثقا ا لمشاركة  ا " لمتوسط:  ا

القسوة على  السياسي شديد  الواقع  وبين  واألكاديميين..." 
وتنقل  السفر  بتأشيرات  يتعلق  فيما  خاصة  األرض، 
ومفكروه  وطالبه  وأكاديميوه  الشمال  فعلماء  األشخاص. 
يالقي  فيما  الجنوب،  دول  في  كبير  بترحاب  يُستقبلون 
المعوقات قبل دخولهم  الجنوب شتى صنوف  نُظرائهم من 

أي دولة من دول االتحاد األوروبي.

من أجل بحر متوسط هادئ على األقل وأكثر 
سالمًا، ينبغي علينا أن نتذكر الضرورة 
الملحة لوضع حد لمصادر التوتر في 
المنطقة، وعلى رأسها الصراع العربي 

اإلسرائيلي الذي صار، مع األسف، أمرًا 
اعتياديًا

المساواة الكاذبة، والتجانس الكاذب بين الشركاء، ستواصل 
تأثيرها السيء على الالوعي الجمعي والتصورات، وأيضاً 
تتمتع  مالم  الخسارة  ستكون  األرض.  على  األفعال  على 
استراتيجي حقيقي ومشروع  بإطار  األورومتوسط  منطقة 

سياسي متجانس بين شركاء متساوين.
من أجل بحر متوسط هادئ على األقل وأكثر سالماً، ينبغي 
علينا أن نتذكر الضرورة الملحة لوضع حد لمصادر التوتر 
اإلسرائيلي  العربي  الصراع  رأسها  وعلى  المنطقة،  في 
الذي صار، مع األسف، أمراً اعتيادياً. فالحاجة اآلن ملحة 
وهو  اإلنسانية،  الكرامة  تلغي  التي  المأساة  هذه  إلنهاء 

الهدف الذي تكافح من أجله المؤسسة وستظل وفية له.
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رندة عشماوي
القاهرة إبدو،  الخارجية بجريدة األهرام  محررة الشؤون 

خالل مروري األخير عبر الواليات المتحدة،  في طريقي 
من  الثالثة  الدورة  في  للمشاركة  جانيرو  دي  ريو  إلى 
وبشكل  ذهني،  على  سيطر  الحضارات،  تحالف  منتدى 
الغرب  بين  العالقة  يخص  فيما  األسئلة  من  عدد  تلقائي، 
األمريكي  المجتمع  في  واإلسالمي.  العربي  لم  لعا وا
المعاصر، كما في معظم المجتمعات، ال يزال هناك جدار 
الفهم  سوء  زارعاً  بعضهما  العالمين عن  مواطني  يفصل 
أوباما  خطبة  على  عاٌم  مر  قد  واالنطواء.كان  المتبادل 
تغيرات واضحة  وقد حدثت  القاهرة،  في جامعة  الشهيرة 
هذين  بين  العالقة  حول  الحوار  يخص  فيما  ومرئية 
العالمين، حتى وإن لم يشهد الوضع على األرض تطوراً 

كبيراً.
الغرب  بين  للتقريب  بُذلت  قد  عديدة  فإن جهوداً  وحقيقًة، 
الحضارات  كتحالف  هامة  منتديات  ومنها  واإلسالم، 
بالطبع، والحوار األورومتوسطي، ومؤسسات مثل المعهد 
األوروبي للبحر األبيض المتوسط )IEMed(، أو مؤسسة 
لتشجيع  تتوقف  وفعاليات ال   ،)Anna Lindh( ليند  آنا 
ممثلين  وفتيات  وشباب  والصحفيين،  المثقفين  لقاءات 
بهدف  اإلسالمي،  والعربي  الغربي  العالمين  لمجتمعات 
هذا  على  العمل  بأهمية  عميق  وعي  إليقاظ  آليات  وضع 
الموضوع. وانضم الرئيس أوباما نفسه مؤخرا إلى صفوف 
النشطاء من أجل تفاهم أفضل بين الغرب والعالم العربي 
نسيج  في  متجذرة  المسألة  هذه  وأن  واإلسالمي، ال سيما 
المجتمع األمريكي. وعلى الرغم من كل هذا، فإن الوضع 
لم يتطور في االتجاه الصحيح. والتوتر القائم بين العالمين 
أية  النفق  نهاية  في  نرى  وال  قوته،  نفس  على  يظلُّ 
تتابع عدد  الماضي  العام  مؤشرات على زواله. وقد شهد 
من الحوادث الدالة التي توضح أن الفجوة بين العالمين ال 
تزال عميقة، بل هي آخذة في االتساع. وإن حوادث كمقتل 
بمدينة  محكمة  قلب  في  الشربيني  مروة  المصرية  السيدة 

إحدى  في  بشهادتها  تدلي  كان  حيث  األلمانية  دريسدن 
الذي  القانون  مشروع  أو  بالعنصرية،  المتعلقة  القضايا 
يحظر بناء مآذن الجوامع في سويسرا، وهو ما يتعارض 
إلى  بليغ  بشكل  لتشير  لإلنسان،  األساسية  الحقوق  مع 
تصاعد كراهية اإلسالم )اإلسالموفوبيا( في مناطق عديدة 
يقل  الوضع ال  فإن  الجانب اإلسالمي  أوروبا. وعلى  من 
ميدان  قنبلة في  لتفجير  األخيرة  المحاولة  صعوبًة. وتشير 
"تايم سكوير" بنيويورك من ِقَبل مواطن أمريكي مسلم من 
أصول باكستانية إلى أّن المشاعر المعادية للغرب ال تزال 
وأّن مشكلة  اإلسالمي،  العالم  أماكن مختلفة من  في  قويًة 
يترتب  خطيرة  مسألة  تعد  الزالت  الغرب  مع  العالقات 

نتائج مأساوية وجارحة. أحياناً  عليها 
أوباما من  التي قصدها  األهداف  إن  إذن؟  الذي جرى  ما 
خطابه يوم 4 يونيو )حزيران( من عام 2009 كانت تبدو 
جهاً لغالبية المسلمين، وأن يُظهر  واضحًة: أن يمَد يده متوَّ
لهم التزامه كرئيس للدولة األقوى في العالم بقضية الحوار 
في  خطابه  عبر  اإلسالمي.  والعالم  الغرب  بين  والتفاهم 
الضوء  يسلط  أن  األمريكي  الرئيس  أراد  القاهرة  جامعة 
مما  أكثر  والغربيين  المسلمين  يجمع  ما  أّن  حقيقة  على 
أصول  من  أمريكية  وهي  مجاهد،  داليا  وتؤكد  يفرقهم. 
مصرية عينّها أوباما كمستشارة في مكتب الشراكة الدينية 
دراسات  "تشير  فتقول:  النقطة  هذه  األبيض  للبيت  التابع 
المسلمين  غالبية  أن  والحقائق  باألرقام  عديدة  وأبحاث 
والطموحات عندما  األهداف  نفس  لديهم  الغربيين  كغالبية 
ما  "إن  مثاًل"، وتضيف:  لحياتهم  بتخطيطهم  األمر  يتعلق 
حياتية  ظروف  تأمين  كيفية  هو  العالمين  في  الناس  يهم 
وأن  بكرامة،  عيشه  اإلنسان  يكسب  أن  ألسرهم،  أفضل 
للغاية  قوية  ملحوظات  وهي  ألبنائه".  جيداً  تعليما  يوفر 
فهي  وجدت  إذا  االختالفات  أن  وتبين  اإلقناع  وشديدة 
العالم  في  أو  الغرب  في  وإننا  منها عميقة،  أكثر  سطحية 
ونفس  الرغبات  نفس  تحركنا  لبشر  ا نفس  اإلسالمي 

المشاعر.
بعد اقتناعه بعدد من استطالعات الرأي التي أجراها معهد 
غالوب )Gallup(، ووفقاً لقناعاته الشخصية أراد أوباما 

الثقافة والمجتمع | الحوار الثقافي

أوباما: من جامعة القاهرة إلى مافي مرمرة
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الذين  المعتدلين  المسلمين  جموع  يخاطب  أن  القاهرة  في 
هذه  معتنقي  من  األعظم  السواد  شك ‒  ‒ دون  يشكلون 
الديانة. وتقول داليا مجاهد، التي شاركت بنفسها في إعداد 
الخطاب:  لمتن  اقتراحاتها  بعض  أضيفت  حيث  الوثيقة 
يخلَق جبهًة  أن  المتحدة حقيقًة  الواليات  نية رئيس  "كانت 
تّوحد مسلمي الواليات المتحدة مع مسلمي العالم حول قيم 
وتهميش  د  الستبعا محاولة  في  معتدلة،  وممارسات 
يستخدمون  من  أن  إلى  واعياً  أوباما  كان  المتشددين". 
والعنف ضد  للكراهية  ويدعون  سياسية  ألهداف  اإلسالم 

المسلمين. أقلية ضئيلة من  اآلخرين ال يشكلون سوى 
خطاب  في  أوباما  ذكر  حججه،  يدعم  ولكي  هذا،  وفوق 
الثقافية  الفسيفساء  في  وبقوة  داخل  اإلسالم  أن  القاهرة 
7 ماليين من األمريكيين هم  لبالده، موضحاً أن  والدينية 
مسلمون وأنهم ال يختلفون عن نظرائهم الذين يعيشون في 

العالم. أنحاء  باقي 
بين  العالقة  لمشكلة  حلول  هذا إلعطاء  سيكفي  هل  ولكن 
تبدو اإلجابة  العرب واإلسالمي؟ ولألسف  الغرب والعالم 

على هذا السؤال هي "ال". ألي سبب لم تعمل االستراتيجية 
فائقة؟ بعناية  أوباما وفريقه  أعدها  التي 

في الواقع، عندما ننظر للسؤال من وجهة نظر المسلمين، 
إغواء  في  األولى  للوهلة  نجح  أوباما  إن  نقول  أن  يمكننا 
الجماهير، خاصة حينما شرع في بذل جهوده لحل المشكلة 
اإلسرائيلية – الفلسطينية العزيزة على قلوب جموع المسلمين. 
لكن، توالت األحداث سريعة لتثبت أن الواليات المتحدة لم 
تكن مخلصة بالفعل في نواياها، وخاصًة عندما تدافع دون 
شروط عن الممارسات اإلسرائيلية بحق الفلسطينيين. خالل 
للقاهرة، سيطر األحباط على  العام الذي تلى زيارة أوباما 
المسلمين لعدم التجانس بين كلمات أوباما والمواقف األمريكية 
المؤيدة والمنحازة دائما للدولة العبرية. ومرة أخرى عجزت 
إلدانة  بسيط  ولو  اجراء  أي  اتخاذ  عن  المتحدة  الواليات 
إسرائيل على جريمتها الكبرى بحصار ومعاقبة سكان قطاع 
غزة جماعياً. ومؤخراً بسبب االعتداء على أسطول الحرية 
اإلنسانية  اإلغاثة  ناشطي  من  تسعة  ضحيته  راح  الذي 

برصاص قوات الكوماندوز اإلسرائيلية.

أقام تحالف الحضارات اجتماعيه الرسميين الثاني والثالث يومي 6 و7 أبريل 
)نيسان( بإسطنبول ومن 27 إلى 29 مايو )آيار( في "ريو دي جينيرو" على 
التوالي. هذه المنظمة التابعة لألمم المتحدة، والتي تأسست في 2005 بمبادرة 
إسبانية ثم تركية كانت قد اجتمعت للمرة األولى في يناير )كانون الثاني( من 
الرئيس  سامبايو  جورج  السامي  ممثلها  رعاية  تحت  بمدريد   2008 عام 

البرتغالي األسبق.
ويهدف التحالف لتعزيز التعاون بين الدول العربية والدول الغربية، بغرض 
تشجيع الحوار بين الثقافات واألديان. ويضم التحالف مجموعة من األصدقاء 
هم نحو مائة دولة ومنظمة دولية، وهو عدد آخذ في التزايد. وقد شارك نحو 
2000 شخص من مختلف أنحاء العالم في الفاعليتين األخيرتين، بينهم رؤساء 
المدني،  حكومات، ووزراء وقادة دينيون وأعضاء من مؤسسات المجتمع 
اجتمعوا لتأسيس ما أسماه سامبايو "الحوار المثمر". وترتكز أولويات التحالف 
على أربعة محاور أساسية: التعليم ووسائل األعالم كناقالت للفهم المشترك؛ 

والشباب والهجرة كفاعلين في الحوار بين الثقافات.
في  ممثاًل  الناتو  حلف  انتباه  جذب  على  قدرته  في  التحالف  نجاح  ويظهر 
 Anders Fogh ( راسموسين  فوغ  أنديرس  العام  أمينه  شخص 
Rasmussen( الذي صّرح أنه سيجعل أولوية لتكثيف التعاون مع الدول 
ذات الغالبية المسلمة، وقد سعد المشاركون بالفائدة العائدة على التحالف من 
منظمة ذات طابع عسكري، وقد رأوا في ذلك نجاحاً للـ"دبلوماسية الناعمة"

ومن ناحية أخرى، فإن من ضمن نجاحات الدورة السابقة للمنتدى هو إعداد 
 Doing( تقرير عن  دور القطاع الخاص في توسعة الحوار بين الثقافات
Business in a Multicultural World( أو إنشاء موقع تفاعلي على 
 Rapid Response( االنترنت يسمح باالتصال بين الصحفيين والخبراء

.)Media Mechanism
وقد ألقى المنتدى الثاني الضوء على التقدم الذي تحقق على صعيد المشاريع 
التي تم تدشينها في المنتدى األول بمدريد، كذلك تم خالله تدشين مشاريع 
أفكار  عدة  حول  إسطنبول  في  تم طرحها  التي  المبادرات  وتدور  جديدة. 
مركزية: دور وسائل اإلعالم )ومن بينها الوسائل المستحدثة( في الحوارالثقافي 

كذلك التعليم ووسائطه، ومشاركة الشباب في صنع القرار، قدرة الشباب على 
الحصول على عمل، ودعم التبادل الجامعي، الخ..

أيضاً، جدد المشاركون أثناء االجتماعات العامة التزامهم بالحوار بين الثقافات 
واألديان، حتى في سياق األزمات حين تميل الدول لتطبيق سياسات وطنية 
لحل مشكالت ذات طابع عالمي. وذّكر عمرو موسى األمين العام لجامعة 
الدول العربية أن التوتر بين الثقافات لن يختفي طالما استمر الصراع العربي 
اإلسرائيلي. وقد تم إبراز أن التعليم ومعرفة اآلخر يشكالن شروطاً ال غنى 

عنها إلحالل السالم.
ولم يغب البعد األورومتوسطي عن مشاغل التحالف الذي يتعاون بشكل وثيق 
ليند، التي شاركت في الجلسة الصباحية الخاصة بالشراكة  آنا  مع مؤسسة 
األورومتوسطية والنموذج األورومتوسطي للحوار العابر لألقاليم بين وسائل 

اإلعالم.
وفي المنتدى الثالث لتحالف الحضارات، تم تنظيم عدة جلسات حول مواضيع 
التحالف األثيرة: األسئلة الدينية ومكافحة "اإلسالموفوبيا" ودور التعليم في 
استقالل المرأة، أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي هذه الدورة تم 
تقنية  وبفضل  جانيرو،  دي  وريو  لشبونة  في  للحوار"  "مقهيين  تدشين 
المؤتمرات المتلفزة سمحت مقاهي الحوار ألشخاص من خلفيات متباينة بتبادل 
األفكار والعمل معاً عن بعد على المشاريع الجديدة التي تتعلق بالمواضيع 
الثقافات، والتحديث االجتماعي، والمشاركة  األربعة الرئيسية: الحوار بين 
المدنية، والثقافة. ومن المتوقع نشر هذه المبادرة في العالم المتوسطي اعتباراً 

من هذا العام 2011 وتحديدأ في إسطنبول ورام هللا.
ومن ناحية أخرى، تم اإلعالن عن عدد من الفعاليات مثل "المدرسة الصيفية" 
بالبرتغال، وإنشاء معهد تحالف  آفييرو  التي ستقام في  لتحالف الحضارات 
الحضارات ببرشلونة وهو تابع لجامعة األمم المتحدة، واإلعالن عن المنتدى 

الرابع للتحالف الذي سيقام هذا العام في العاصمة القطرية الدوحة.
لمزيد من المعلومات:

www.aocistanbul.org/default.en.mfa
www.unaoc.org/rioforum

المنتديان الثاني والثالث لتحالف الحضارات
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الخريطة أ.1 | المستوطنات اإلسرائيلية التي تم بناؤها والتخطيط لها في القدس الشرقية

 www.ochaopt.org و www.ir-amin.org و www.fmep.org :إعداد خاص. المصدر
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الخريطة أ.2 | استطالع للرأي خاص باألورومتوسطي: خبراء وجهات فاعلة في الفضاء األورومتوسطي. تقييمات عامة

 .IEMed, Euromed Survey of Experts and Actors. Assessment of the Euro-Mediterranean Partnership: Perceptions and Realities, Barcelona: IEMed, 2010 :إعداد خاص. المصدر
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المجتمع المدنيالخبراء الجهات الفاعلة العامة

أسئلة.
النتائج هي معدل سلم درجات من 0 إلى 10 (0 جد مخيب لآلمال- 10 جد إيجابي)

النتائج حسب نوعية مؤسسة األشخاص المستطلعة آرائهم نتائج مجموع األشخاص المستطلعة آرائهم

أسئلة.
النتائج هي معدل سلم درجات من 0 إلى 10 (0 جد مخيب لآلمال- 10 جد إيجابي)

س.1.1. في نظرك، كيف يرى الجهات الفاعلة والخبراء المنخرطون في "الجمعية األورومتوسطية" خالل الفترة الممتدة بين 2009-2005 هذه الجمعية؟  1-
س.10.1. ما هو تقييمك العام لنتائج "الجمعية األورومتوسطية" خالل الفترة الممتدة بين 2009-2005؟  2-
س.17.1. ما هو تقييمك العام لنتائج "سياسة الجوار األوروبية خالل الفترة الممتدة بين 2009-2005؟  3-

س.1.3. ما هي القيمة  المضافة "لالتحاد من أجل المتوسط" في "الجمعية األورومتوسطية" و"سياسة الجوار األوروبية"؟  4-

س.1.1. في نظرك، كيف يرى الجهات الفاعلة والخبراء المنخرطون في "الجمعية 
األورومتوسطية" خالل الفترة الممتدة بين 2005 - 2009 هذه الجمعية؟

س.10.1. ما هو تقييمك العام لنتائج "الجمعية األورومتوسطية" خالل الفترة الممتدة 
بين 2005 - 2009؟

س.17.1. ما هو تقييمك العام لنتائج "سياسة الجوار األوروبية خالل الفترة الممتدة 
بين 2005 - 2009؟

"الجمعية  في  المتوسط"  أجل  من  "لالتحاد  المضافة  القيمة  هي  ما  س.1.3. 
األورومتوسطية" و"سياسة الجوار األوروبية"؟

5.03

باقي دول االتحاد األوروبي

4.91 4.65
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الخريطة أ.3 | استطالع للرأي خاص باألورومتوسطي: خبراء وجهات فاعلة في الفضاء األورومتوسطي. أولويات

.IEMed, Euromed Survey of Experts and Actors. Assessment of the Euro-Mediterranean Partnership: Perceptions and Realities, Barcelona: IEMed, 2010 :إعداد خاص. المصدر
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سؤال.2.5.
حسب رأيك، ما هي األولويات التي يجب أن تتبناها الرئاسة المشتركة اإلسبانية "لالتحاد من أجل المتوسط" 

?(010و"القمة األورومتوسطية برشلونة 2010"؟
المرجو اختيار خمسة أجوبة من هذه القائمة.

نتائج مجموع األشخاص المستطلعة آرائهم
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تعاون اقتصادي ومالي

تعاون اجتماعي وثقافي وإنساني

حل النزاعات في المنطقة
نشر الديمقراطية والتعددية السياسية
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حقوق اإلنسان وعدم التسامح
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الطاقة
التنصيص على حرية تنقل األشخاص في البحر األبيض المتوسط
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تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة
تسيير حركات الهجرة
إحداث منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في البحر األبيض المتوسط
مكافحة اإلرهاب الدولي
تحرير األسواق الزراعية لالتحاد األوروبي
منطقة موسعة للتجارة الحرة
األمن الغذائي
الوقاية المدنية واستباق كوارث ناجمة عن األنشطة البشرية
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ص منذ 1974 والمعابر الحدودية
ضي في قبر

تقسيم األرا الخريطة أ.4 | 
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إعداد خا

1
القطاع 

2
القطاع 

4
القطاع 

قاعدة
أكروتيري

 قاعدة
دكليا

فاماغوستا

الرنكا

ليماسول

نيقوسيا

ص
جمهورية قبر

(منطقة يونانية)

احتالل تركي بعد 1974
(منطقة تركية)

قواعد عسكرية بريطانية

ت األمم المتحدة
منطقة عازلة لنشر قوا

ص"
"قوة األمم المتحدة لحفظ السالم في قبر

س
ف إطالق النار للحر

خط وق
صي

الوطني القبر
ت التركية

ف إطالق النار للقوا
خط وق

ت مراقبة البعثة
القطاع 1: تح

العسكرية األرجنتينية
ت مراقبة البعثة

القطاع 2: تح
العسكرية البريطانية

ت مراقبة البعثتين
القطاع 4: تح

العسكريتين الهنغارية والسلوفاكية

معابر حدودية

صر ليدرا
ق

23/04/03

س
بيرغامو

23/04/03
مشاة/

عربات دبلوماسية

ستروفيليا
23/04/03

س
س دوميتيو

أيو
23/04/03

شارع ليدرا
03/04/08

مشاة

زوديا
23/04/03

س
لمنيتي

26/06/09
مشاة/

ضائع
عربات/ب

 

معابر حدودية
26/06/09

اسم المعبر
تاريخ االفتتاح

االستعمال

مشاة/
ضائع

عربات/ب
مشاة/

ضائع
عربات/ب

مشاة/
ضائع

عربات/ب

مشاة/
ضائع

عربات/ب

مشاة/
ضائع

عربات/ب
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الخريطة أ.5 | تطور مؤشر التنمية البشرية )2007-2000)

إعداد خاص. المصدر: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تقرير حول التنمية البشرية 2009.

0.30.40.50.60.70.80.91

 النيجر
 المرتبة 182(األخيرة)

 في ترتيب الدول
 حسب مؤشر
التنمية البشرية

المغرب

مصر

فلسطين

سوريا

الجزائر

تونس

األردن

لبنان

 تركيا

 البوسنة
والهرسك

مقدونيا

صربيا

ألبانيا

الجبل األسود

ليبيا

البرتغالكرواتيا

مالطا

قبرص

سلوفينيا

إسرائيل

اليونان

إيطاليا

إسبانيا

فرنسا

 النرويج
 المرتبة 1

 في ترتيب الدول
 حسب مؤشر
التنمية البشرية

معدل النمو السنوي لمؤشر التنمية البشرية

من %0.6 إلى %0.7من %0.7 إلى %0.8من %0.8 إلى %1 أكثر من 1%

أقل من %0.3من %0.3 إلى %0.4من %0.4 إلى %0.5من %0.5 إلى 0.6%

تنمية بشرية ضعيفة

ال توجد معطيات

مؤشر التنمية البشرية 2007، المرتبة حسب القيمة العليا والدنيا

 تنمية بشرية عالية جداتنمية بشرية عاليةتنمية بشرية متوسطة
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الخريطة أ.6 | العالقات التجارية مع االتحاد األوروبي: الواردات

"DG Trade" :إعداد خاص. المصدر

Less than 30%

From 40 to 50%

From 30 to 40%

From 50 to 60%

From 60 to 7 More than 70%

Da

Imports as a Share of GDP

3,00030,000130,000

المنشأ:
 االتحاد

األوروبي

 المنشأ:
 باقي دول

Wالعالم

الواردات

تركيا

1. االتحاد األوروبي 27   56.3%
%210.7. روسيا

4.7%

%3.6دول البلقان
%1.6تركيا

%0.7الشركاء األورومتوسطيون 9

62.7%
24.8%

6.5%

25.9%
0.1%

67%
7.1%
4.7%

5.3%
4.3%

 77.1%
7.5%
6.1%

11.7%
4.3%

 37.4%
15.7%

7.8%

3.6%
0.1%

 20%
11.9%

8.8%

11.3%
4.3%
0.3%

 58.2%
6.8%
6.3%

3.0%
2.6%
0.0%

67.9%
4.8%
4.0%

2.6%
0.1%

 37.0%
10.6%
10.3%

3.5%
2.5%
0.2%

26.0%
20.5%

9.9%

8.6%
2.8%
0.0%

 55.4%
9.1%
9.7%

3.1%
0.0%

 49.7%
8.6%
6.3%

10.0%
0.6%

39.4%
 12.5%

6.6%

2.8%
0.4%
0.0%

37.6%
10.8%

 9.6%

13.3%
4.4%
0.2%

أهم الشركاء التجاريين

كرواتيا
البوسنة

والهرسك ألبانيا مقدونيا

سوريا المغرب

مصر األردن الجزائر

ليبيا ئيل إسرا ن لبنا

تونس

واردات االتحاد األوروبي حسب دول المنشأ

"نافتا" 14%

 "اتحاد
 الدول

المستقلة"
%51 

"الرابطة األوروبية
للتجارة الحرة" 11%

أمريكا الالتينية 6%

الصين 16%

 "رابطة بلدان
 إفريقيا  والكاريبي
 والمحيط الهادئ"

5% 
" اتحاد دول جنوب

شرق آسيا" 5%

 تركيا 3%

 دول البلقان
الغربية 1% 

آخرون 18%

ليبيا 2%

الشركاء األورو-
متوسطيون 9

5%

3. الصين

1. االتحاد األوروبي 27
2. كرواتيا

3. تركيا

1. االتحاد األوروبي 27
2. تركيا

3. سويسرا

دول البلقان
الشركاء األورومتوسطيون 9

دول البلقان
الشركاء األورومتوسطيون 9

1. االتحاد األوروبي 27
2. صربيا والجبل األسود

3. سويسرا

دول البلقان
الشركاء األورومتوسطيون 9

1. االتحاد األوروبي 27
2. اإلمارات العربية المتحدة

3. روسيا

الشركاء األورومتوسطيون 9
دول البلقان

1. االتحاد األوروبي 27
2. المملكة العربية السعودية

3. الصين

دول البلقان
تركيا

الشركاء األورومتوسطيون 9

1. االتحاد األوروبي 27
2. البرازيل

3. الواليات المتحدة األمريكية

دول البلقان
تركيا

الشركاء األورومتوسطيون 9

1. االتحاد األوروبي 27
2. ليبيا

3. روسيا

الشركاء األورومتوسطيون 9
دول البلقان

1. االتحاد األوروبي 27
2. الواليات المتحدة األمريكية

3. الصين

دول البلقان
تركيا

الشركاء األورومتوسطيون 9

 1. الواليات المتحدة األمريكية
2. المملكة العربية السعودية

3. الصين

دول البلقان
تركيا

الشركاء األورومتوسطيون 9

1. االتحاد األوروبي 27
2. الواليات المتحدة األمريكية

3. كندا

دول البلقان
تركيا

1. االتحاد األوروبي 27
2. الصين
3. تركيا

الشركاء األورومتوسطيون 9
دول البلقان

 1. الواليات المتحدة األمريكية
2. االتحاد األوروبي 27

3. تركيا

دول البلقان

تركيا
الشركاء األورومتوسطيون 9

 1. سوريا
2. اإلمارات العربية المتحدة
3. االتحاد األوروبي 27

دول البلقان
تركيا

الشركاء األورومتوسطيون 9

 أقل من 30%

من 40 إلى 50%

من 30 إلى 40%

من 50 إلى 60%

أكثر من %70من 60 إلى 70%

ال توجد معطيات

مساهمة الواردات في نسبة الناتج المحلي اإلجمالي
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الخريطة أ.7 | العالقات التجارية مع االتحاد األوروبي: الصادرات

"DG Trade" :إعداد خاص. المصدر

Less than 15%

From 20 to 30%

From 15 to 20%

From 30 to 40%

From 40 to 50% More than 50%

Data not available

Exports as a Share of GDP

3,000 30,000 90,000

Destination:
EU

Destination:
Rest of
World

Exports

 أهم الشركاء التجاريين

 65.8%
16.7%

2.6%

3.6%
1.6%
0.7%

 72.9%
20.9%

1.2%

25.3%
1.4%
0.6%

 83.4%
5.9%
3.0%

5.3%
0.2%

 77.1%
7.5%
6.1%

11.7%
4.3%

 48.3%
6.1%
4.9%

7.2%
1.1%

30.2%
 7.8%

9.5%

21.7%
3.4%
0.0%

 57.2%
6.9%
4.4%

2.1%
1.7%
0.6%

73.5%
5.8%
3.5%

3.3%
1.9%
0.1%

 37.7%
7.8%
5.2%

11,1%
3,0%
0,2%

16.1%
13.4%

8.1%

11.4%
6.0%
0.3%

50.0%
23.9%

9.7%

2.9%
2.3%
0.2%

 78.4%
6.7%
4.2%

3.0%
1.0%
0.5%

32.9%
 29.5%

6.8%

2.6%
0.7%

0.02%

37.6%
12.4%
12.0%

8.2%
4.0%

صادرات االتحاد األوروبي حسب دول المقصد

"نافتا" 23%

 "اتحاد
  الدول
المستقلة"
11%

 "الرابطة
 األوروبية
للتجارة الحرة"
11% 

 أمريكا 
الالتينية
6%

الصين 6%

الشركاء
األورومتوسطيون 9

6%

"رابطة بلدان
إفريقيا والكاريبي

والمحيط الهادئ" 5%

" اتحاد دول
جنوب شرق
 آسيا" 5%

 تركيا 4%

دول البلقان
الغربية 3%

آخرون 21%

3,00030,00090,000

المقصد:
 االتحاد

األوروبي

المقصد:
 باقي دول

العالم

 الصادرات

 أقل من 15%

من 20 إلى 30%

من 15 إلى 20%

من 30 إلى 40%

أكثر من %50من 40 إلى 50%

ال توجد معطيات

مساهمة الصادرات في نسبة الناتج المحلي اإلجمالي

تركيا

 1. االتحاد األوروبي 27
2. البوسنة والهرسك

دول البلقان
تركيا

الشركاء األورومتوسطيون 9

كرواتيا
البوسنة
والهرسك ألبانيا مقدونيا

3. الواليات المتحدة األمريكية

1. االتحاد األوروبي 27
2. كرواتيا

3. مصر

1. االتحاد األوروبي 27
2. الصين
3. تركيا

دول البلقان
الشركاء األورومتوسطيون 9

دول البلقان
الشركاء األورومتوسطيون 9

1. االتحاد األوروبي 27
2. صربيا والجبل األسود

3. تركيا

دول البلقان
الشركاء األورومتوسطيون 9

1. االتحاد األوروبي 27
2. اإلمارات العربية المتحدة

3. روسيا

الشركاء األورومتوسطيون 9
دول البلقان

سوريا المغرب تونس

 1. العراق
2. االتحاد األوروبي 27

3. لبنان

دول البلقان
تركيا

الشركاء األورومتوسطيون 9

1. االتحاد األوروبي 27
2. البرازيل

3. الواليات المتحدة األمريكية

دول البلقان
تركيا

الشركاء األورومتوسطيون 9

1. االتحاد األوروبي 27
2. الواليات المتحدة األمريكية

3. روسيا

الشركاء األورومتوسطيون 9

دول البلقان

مصر األردن الجزائر

1. االتحاد األوروبي 27
2. الواليات المتحدة األمريكية

3. سوريا

دول البلقان
تركيا

الشركاء األورومتوسطيون 9

 1. الواليات المتحدة األمريكية
2. العراق

3. اإلمارات العربية المتحدة

تركيا
االتحاد األوروبي 27

الشركاء األورومتوسطيون 9

1. االتحاد األوروبي 27
2. الواليات المتحدة األمريكية

3. كندا

دول البلقان

تركيا

ليبيا ئيل إسرا ن لبنا

1. االتحاد األوروبي 27
2. الواليات المتحدة األمريكية

 3. الصين

الشركاء األورومتوسطيون 9
دول البلقان

 1. الواليات المتحدة األمريكية
2. االتحاد األوروبي 27

3. هونغ كونغ

دول البلقان

تركيا
الشركاء األورومتوسطيون 9

 1. سوريا
2. اإلمارات العربية المتحدة
3. االتحاد األوروبي 27

تركيا
الشركاء األورومتوسطيون 9

تركيا

تركيا

الشركاء األورومتوسطيون 9

تركيا
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ب سهولة ممارسة أنشطة األعمال
ض المتوسط حس

ض البحر األبي
ب دول حو

ترتي الخريطة أ.8 | 

w
w

w
.doingbusiness.org :صدر

ص. الم
إعداد خا

إنفاذ العقود

ت 
صادا

ب االقت
ت العشرة المشار إليها في هذا التقرير. ويتم ترتي

ت التي تحسن سهولة ممارسة أنشطة األعمال، وفي المقام الثاني على التقدم في المجاال
صالحا

يعتمد المؤشر المتعلق بسهولة ممارسة األعمال في المقام األول على تفعيل اإل
ت العشرة 

ضا مرتبة كل دولة في كل واحدة من المجاال
ب ترتيبها في المؤشر، كما تم األخذ بعين االعتبار أي

ت مختلفة حس
ت في 6 مجموعا

صادا
D ما بين 1 و 183. في هذه الخريطة تم جمع االقت

oing B
usiness 2010 ب تقرير

حس
المعتمد عليها في هذا التقرير.

س سهولة ممارسة أنشطة األعمال (2010)
ترتيب البلدان على أسا

من 1 إلى 30
من 31 إلى 60

من 91 إلى 120
 من 121 إلى 150

ت
 ال توجد معطيا

من 61 إلى 90

من 151 إلى 183

المجاالت التي غطاها هذا التقرير

صول على االئتمان
الح

صفية النشاط التجاري
ت

التجارة عبر الحدود
ب

ضرائ
دفع ال

حماية المستثمرين

بدء النشاط التجاري
ص البناء

استخراج تراخي
ف العاملين

توظي
تسجيل الملكية

ترتيب البلدان في كل مجال على حدة

من 92 إلى 137
من 1 إلى 45

من 46 إلى 91
من 138 إلى 183

إنفاذ العقود
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الخريطة أ.9 | السياح الدوليون الوافدون )2008)

.UNWTO. World Tourism Barometer. Vol. 8, No. 1, January 2010 :إعداد خاص. المصدر

25,2%

السياح الدوليون الوافدون (% من المجموع العالمي)

من %2 إلى %3.5أقل من 0.25%

من %3.5 إلى 5%

أكثر من 5%

 أعداد السياح الدوليين الوافدين
(بالماليين)

من %1 إلى 2%

من %0.25 إلى 0.5%

من %0.5 إلى 1%

ال توجد معطيات
1 مليون

5 ماليين
10 ماليين

78 مليون
 40 مليون

91.0ألمانيا
79.7الواليات المتحدة األمريكية

68.5 المملكة المتحدة
43.1فرنسا
36.2الصين

الدول العشر األولى األكثر إنفاقا على السياحة الدولية
(بمليارات الدوالرات)

30.8إيطاليا
27.9اليابان

26.9كندا
24.9روسيا
21.7هولندا

10.6

3.0

2.3
3.2

1.8 6.1

19.3

16.5

6.2 10.9

11.0

1.1

6.7

1.2

30.3

السياح الدوليون الوافدون (% من المجموع)

السياح الدوليون الوافدون على منطقة البحر األبيض المتوسط
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الخريطة أ.10 | أنابيب غاز أوروبا الشرقية وتبعيتها الطاقية ألوروبا

.Eurostat Pocketbooks. Energy, Transport and Environmental Indicators. 2009 Edition :إعداد خاص. المصدر
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-DK-09-001/EN/KS-DK-09-001-EN.PDF
Eurogas. Natural Gas Demand and Supply, Long Term Outlook to 2030.
www.eurogas.org/uploaded/Eurogas%20long%20term%20outlook%20to%202030%20-%20final.pdf 
Energy Corridors. EU and Neighbouring Countries, European Commission. DG for Research and Sustainable Energy Systems 2007.
www.energy.eu/publications/KINA22581ENC_002.pdf
Europe’s Energy Portal. European Commission www.energy.eu; Nabucco Pipeline Project. www.nabucco-pipeline.com;
SouthStream Pipeline Project. http://south-stream.info; NordStrean Pipeline Project. www.nord-stream.com/en/;
GALSI Pipeline. www.mem-algeria.org/actu/comn/galsi.htm; Arab Gas Pipeline. www.petrojet.com.eg/arabpipeline.htm   

2005201020202030المزود

مصادر الغاز الطبيعي الذي يستهلكه االتحاد األوروبي مصحوبة بالتوقعات 
(بالمليار متر مكعب) الطلب المتوقع على الغاز الطبيعي لالتحاد األوروبي

من %40 إلى %50أقل من 30%  من %50 إلى %60من %30 إلى 40%
من %95 إلى %100من %90 إلى %95من %80 إلى %90من 70 إلى %80من 60 إلى 70%

المصدرون

روسيا

النرويج

الجزائر

إفريقيا الغربية

قطر/ اإلمارات العربية المتحدة/ عمان/ اليمن

مصر

فنزويال/ ترينيداد وطوباغو

إيران

العراق

تركمنستان/ أزربيدجان

139

81

57

11

7

5

5

1

0

0

0

166

94

81

21

44

23

12

6

0

0

0

196

115

110

38

68

28

25

6

30

5

13

207

120

115

45

86

28

38

6

35

20

13

التبعية الطاقية (الغاز)

نورد ستريم
التاريخ: 2011-2012

الطول: 1.220 كلم
الطاقة القصوى: 27.500

 55.000 (2011)
(2012) مليون متر مكعب/ السنة 

المصدر: روسيا

ساوث ستريم
التاريخ: 2015

الطول: 2.900 كلم
الطاقة القصوى: 19.000/

24.000 مليون متر مكعب/ السنة
المصدر: روسيا

نابوكو
التاريخ: 2014

الطول: 3.300 كلم
الطاقة القصوى: 31.000 

مليون متر مكعب/ السنة
المصدر: تركمنستان

وأزربيدجان

خط الغاز العربي
التاريخ: 2011-2014

الطول: 1.200 كلم
الطاقة القصوى: 10.300 مليون 

متر مكعب/ السنة
المصدر: مصر (توصيل خط الغاز 

العربي مع العراق)

غالسي
التاريخ: 2014

الطول: 1.505 كلم
الطاقة القصوى: 8.000/ 

10.000 مليون متر مكعب/ السنة
المصدر: الجزائر

ليبيا

2005

400

M
TO

Es

2010 2015 2020 2025

450
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الخريطة أ.11 | التلوث: انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

 World Resources Institute; UNFPA, Population Reference Bureau, United Nations and Cooperative Research Centre for Coal in Sustainable Development :إعداد خاص. المصدر
.(CCSD)

من 75 إلى 150

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خالل 2006 (ماليين األطنان المترية من ثاني أكسيد الكربون)

أقل من 10

أكثر من 400من 250 إلى 400من 150 إلى 250

نصيب الفرد من انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراري
في حوض البحر األبيض المتوسط (2006) 

(سكان كل دولة على حدة).  

من 25 إلى 75من 10 إلى 25
10 أطنان

5 أطنان
2.5 طن

1 طن

الدول الرئيسة المتسببة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
(% من المجموع العالمي) 

25

0.5

3.1

2.1

4.6

16.5

8.4

28.0

6.7

3.6

1.5

8.4

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (% من المجموع العالمي، 2005)

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في منطقة البحر األبيض المتوسط

%21.45الواليات المتحدة األمريكية
%20.31الصين
%5.71روسيا
%4.55اليابان

%4.45الهند

%3.02ألمانيا
%2.03 كندا

%1.96المملكة المتحدة
%1.74إيطاليا

%1.73كوريا الجنوبية
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ب العمر
هيكل السكان حس الخريطة أ.12 | 

صدر: شعبة السكان التابعة لألمم المتحدة
ص. الم

إعداد خا

من 30 إلى 34 سنة

متوسط عمر السكان

أقل من 20 سنة

الهرم السكاني
من 35 إلى 39 سنة

من 20 إلى 24 سنة

40 سنة فما فوق
من 25 إلى 29 سنة

ذكور
ث

إنا
0-4

15-19

35-39

55-59

75-79

95-99
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س والتعليم
الجن الخريطة أ.13 | 

صدر: منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
ص. الم

إعداد خا

50%
أكثر من 

ب+ت. معدل الباحثات

من 40 إلى 45
من 45 إلى 50

من 35 إلى 40

من 30 إلى 35
من 25 إلى 30

25%
أقل من 

مؤشر المساواة بين الجنسين بالنسبة للمعدالت اإلجمالية للتسجيل 
(حسب المستويات التعليمية)

ت
ال توجد معطيا

المساواة بين الجنسين =1

التعليم العالي
التعليم األساسي      الثانوي        الثانوي 

(السلك األول)  (السلك الثاني)
 

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1
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الخريطة أ.14 | تطور مستوى البطالة في منطقة البحر األبيض المتوسط

Unemployment Rate (2007-2009)*

From 5% to 7% From 15% to 20%

More than 20%

Evolution of Unemployment
(1999-2010)

From 7% to 10%

From 10% to 15% Data not available
(*) Most recent data available (**) First-quarter data
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معدل البطالة (2007-2009)*

من %15 إلى %20 من %5 إلى 7%

أكثر من 20%

تطور البطالة 
(2010 - 1999)

من %7 إلى 10%

ال توجد معطياتمن %10 إلى 15%
(*) آخر المعطيات المتوفرة. (**) معطيات تخص 

الربع األول من السنة.
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ذكور إناث المجموع

إعداد خاص. المصدر: منظمة العمل الدولية.

الخريطة أ.15 | حقوق المرأة في "منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا"

Non-discrimination and Access to Justice
Autonomy, Security and Freedom of the Person
Economic Rights and Equal Opportunity

Social and Cultural Rights
Political Rights and Civic Voice

The 2010 edition of Freedom House’s Women’s Rights in the Middle East and North Africa report analyses
the status of women in the region based on international standards enshrined in the Universal Declaration
of Human Rights (UDHR).
The assessment of the situation in each country is performed based on a list of 44 criteria divided into five
categories:

Each country’s performance in 2009 is evaluated on a scale of 1 to 5, where 1 signifies the lack of adequate
human rights protections and severe restrictions on the exercise of rights by state and/or non-state actors,
and 5 signifies adequate human rights protections and no restrictions by state or non-state actors.
The charts also enable comparison of the results of the first (2004) and second (2009) edition of the report,
showing whether indicators improved (+), remained unchanged (=) or deteriorated (-).

Countries for which all indicators are above the
MENA region average
Countries with four indicators above the
MENA region average
Countries with three indicators above the
MENA region average
Countries with two indicators above the
MENA region average

Countries with one indicator above
the MENA region average
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إمكانية اللجوء إلى القضاء وغياب عدم التمييز.
استقاللية القرار واألمن والحرية الشخصية.

الحقوق االقتصادية وتكافؤ الفرص.

الحقوق االجتماعية والثقافية. 
الحقوق السياسية والمدنية.

تحلل نسخة 2010 من تقرير (Women’s Rights in the Middle East and North-Africa)، الذي أعده "بيت الحرية" 
(Freedom House)، وضعية المرأة في المنطقة بناء على المعايير الدولية المنصوص عليها في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. 

ويتم تقييم وضعية كل بلد اعتمادا على 44 معيارا مصنفة في خمسة مجاالت:

يمكن متابعة التقييم الخاص بكل بلد في 2009 وذلك في كل صنف انطالقا من مقياس من 1 إلى 5، حيث يمثل 1 غياب حماية صحيحة لحقوق
اإلنسان ووجود قيود على ممارسة الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية لحقوقهم، بينما تمثل 5 وجود حماية فعالة للحقوق وغياب قيود على

ممارسة الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية لحقوقهم. 
وتمكن الرسوم البيانية من مقارنة نتائج النسخة األولى (2004) والثانية (2009) للتقرير اعتمادا على تحسن المؤشرات (+) أو حفاظها على 

نفس القيمة (=) أو اتجاهها نحو األسوأ (-). 

البلدان التي تفوق كل مؤشراتها متوسط 
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

البلدان التي لها أربعة مؤشرات تفوق متوسط 
إفريقيا. الشرق األوسط وشمال  منطقة 

البلدان التي لها ثالثة مؤشرات تفوق متوسط 
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

البلدان التي لها مؤشران يفوقان متوسط 
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

البلدان التي لديها مؤشر واحد فقط يفوق متوسط 
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

 ."Freedom House" :إعداد خاص. المصدر
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ت )2008-1998) 
مستخدمو اإلنترن الخريطة أ.16 | 

ت.
صاال

صدر: االتحاد الدولي لالت
ص. الم

إعداد خا

> 1%

B
roadband C

onnections per 100 Inhabitants (2008)

2-5%
1-2%

5-10%
10-15%

15-20%
20-25%

<25%
D

ata not available

Internet U
sers per 100 Inhabitants

(1998-2008)

2008

701998
0

%

< 1%

ض لكل 100 نسمة (2008)
صاالت ذات النطاق العري

االت

2-5%
1-2%

5-10%
10-15%

15-20%
20-25%

>25%
ت

ال توجد معطيا

مستخدمو اإلنترنت لكل 100 نسمة
(1998-2008)

2008

701998
0

%
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الخريطة أ.17 | مهاجرو "الدول األورومتوسطية الشريكة" المقيمون في االتحاد األوروبي وإدارة الحدود والهجرة في البحر األبيض المتوسط

إعداد خاص. المصدر: "EUROSTAT" سنة 2009 للسكان األوروبيين واألجانب المقيمين في أوروبا. معطيات جدول المرفقات ج.1 لمعلومات المنطقة األورومتوسطية. "www.frontex.europa.eu ،"FRONTEX. سياسة الجوار 
 .http://ec.europa.eu/world/enp األوربية

Foreigners as a Share of the Total
Population in EU Countries (%)

Neighbourghood Policy European Agency for the
Management of Operational
Cooperation at the External
Borders (FRONTEX)

Foreigners by Origin

Breakdown of Foreign Residents from MPCs in the EU

Less than 2%

From 2% to 4%

From 4 to 6%

From 6 to 10%

More than 25%

Countries with an adopted action plan and
“advanced status” or an enhanced agreementFrom 10 to 15%

From 15% to 25%
Countries that have adopted an action plan
Countries that have not adopted an action
plan but are currently negotiating one
Countries that have not adopted an action
plan

Candidate Countries

Schengen Area

Ongoing Maritime
Surveillance: European
Patrols Network (EPN)

Main Land and Sea
Border Operations 2010

Foreigners from the EU

Foreigners
from MPCs

Other
Foreigners 7,000,000

1,000,000

500,000

50,000

Foreign Population
by Number of Inhabitants

Turkey
40.5%

Morocco
33.9%

Algeria
13.8%

Tunisia
6.3%

Egypt 2.3%

Lebanon 1.5%

Palestine 0.0%

Jordan 0.3%
Israel 0.5%Syria

0.9%

هيرا

أرتميس

هيرميز

كرونوس بوسيدون

نبتون

 يوبيتر

نسبة المهاجرين بالمقارنة مع مجموع 
سكان دول االتحاد األوروبي (%)

سياسة الجوار وكالة االتحاد األوروبي 
لمراقبة الحدود الخارجية 

(فرونتيكس)

األجانب حسب أصولهم

توزيع األجانب المنحدرين من "بلدان الشركاء المتوسطيين"

أقل من 2%

من 2 إلى 4

من 4 إلى 6

من 6 إلى 10

أكثر من 25

بلدان تتوفر على خطة عمل متبناة 
من 10 إلى 15و"وضعية متقدمة" أو اتفاق معزز.

من 15 إلى 25
بلدان تتوفر على خطة عمل متبناة.

بلدان ال تتوفر على خطة عمل متبناة 
ولكنها في مرحلة المفاوضات.

بلدان ال تتوفر على خطة عمل متبناة.

بلدان مرشحة.

فضاء شنغن.

مراقبة بحرية دائمة: 
شبكة الدوريات األوروبية. 

e

العمليات الحدودية البحرية 
والبرية الرئيسة 2010.

أجانب من االتحاد األوروبي

أجانب من بلدان 
الشركاء المتوسطيين

أجانب آخرون
7000000

1000000

500000

50000

السكان األجانب
عدد السكان

تركيا
40.5%

المغرب
33.9%

 الجزائر
13.8%

 تونس
6.3%

مصر 2.3%

لبنان 1.5%

فلسطين 0.0%

األردن 0.3%
 اسرائيل
 سوريا0.5%

0.9%
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التسلسل الزمني 

 التسلسل الزمني للصراعات الرئيسية 
والتطورات السياسية

يناير )كانون الثاني( 2009  

 (Sarkozy( في فرنسا ،أعلن ساركوزي
أسبوعا  التنفيذي  المجلس  في  تغييرات  عن 
قبل اإلضراب المعلن عنه. في إيطاليا، تضع 
المبيدوسا  جزيرة  في  االحتجاجات 
مركز  ضد  كلم2،   52  (Lampedusa)
حوله  يتجمع  الذي  والطرد  الهوية  تحديد 
وزير  ملجأ،  عن  الباحثون  المهاجرون 
 Roberto( ماروني  روبرتو  الداخلية 
اليونان  في  حرج.  موقف  في   )Maroni
في  شاب  وفاة  بعد  العنف  أحداث  تتواصل 
)كانون  ديسمبر  شهر  في  بأثينا  مظاهرة 
مشاركة  تأكيد  تم  الجزائر  في  األول(. 
رئاسية  لفترة   )Bouteflika( بوتفليقة 
بعد  انتخابات  عن  تعلن  وموريتانيا  جديدة، 
انقالب أغسطس )آب( 2008. في االتحاد 
األوروبي، المسماة "حرب الغاز" بين روسيا 
النصف االتحاد بدون  وأوكرانيا تركت في 
تزويد للغاز في عز الشتاء، وستبدأ الرئاسة 
التحدي  مع  األوروبي  لالتحاد  التشيكية 
لدعم  الديمقراطي  المدني  للحزب  الحكومي 
عملية التصديق على معاهدة لشبونة التي ما 
زالت لم تحظ بتأييد الرئيس فاكالف كالوس 
عن  اإلعالن  أبرز   .)Václav Klaus)
العربية  الدول  لجامعة  متزامنتين  قمتين 

االنقسام بين أعضائها حول أزمة غزة.

إسبانيا

في  بدأت  الثاني(  )كانون  يناير   8 في   ▪
محاكمة  الباسك  لبالد  العليا  العدل  محكمة 
 Juan( اللهندكاري خوان جوسيف ابريتكس
اليسار  وأعضاء   ،)José Ibarretxe
أبيرتسالي الذين شاركوا في محادثات السلم 
اوزكادي  اإلرهابية  المنظمة  هدنة  خالل 
 19 وفي   .2006 في   )ETA( وليبرطاد 
المحكمة ملف  أغلقت  الثاني(  )كانون  يناير 

القضية.
في 28 يناير )كانون الثاني( بنك اسبانيا   ▪
الكساد  في  اسبانيا  دخول  رسميا  يعلن 

األخير  الربع  في  بانخفاض  االقتصادي؛ 
بنسبة %1.1، األكبر مند عام 1960. 

أصدرت  الثاني(  )كانون  يناير   29 في   ▪
قرار  لصالح  حكما  الدستورية  المحكمة 
المحكمة العليا، بتاريخ 17 ديسمبر )كانون 
األول( 2008، لحظر وحل المنظمة القومية 
بها  حاول  التي  الذريعة   ،)ANV( البسكية 
في  الدخول   )Batasuna( بطسونا 

االنتخابات البلدية لسنة 2007.

فرنسا 

أعلن  الثاني(،  )كانون  يناير   15 في   ▪
 (Nikolas Sarkozy( نيكوال ساركوزي
إزاء  التنفيذي  المجلس  في  تغييرات  عن 
االنتخابات البرلمانية األوروبية. أبرز هذه 
العمل  وزارة  حقيبة  على  تؤثر  التغيرات 
والشؤون االجتماعية، التي مرت إلى بريس 
 ،)Brice Hortefeux( هورتوفوكس 
للهجرة، ليحل محل خابيير  الحالي  الوزير 
برتران )Xavier Bertrand(. كما يحل 
محل   )Eric Besson( بيسون  أريك 
الوظيفة  الهجرة.  وزارة  في  هورتوفوكس 
إدارة  في  بيسون  تركها  التي  الشاغرة 
كاتبة  إلى  مرت  الرقمي   االقتصاد 
كوسيوسكو  نتالي  البيئة  بوزارة  الدولة 
Nathalie Kosciusko-( موريزي 

.)Morizet
حلت  الثاني(  يناير)كانون   25 في   ▪
أجبرت  التي   ،)Klaus( العاصفة كالوس 
في  الطوارئ  حالة  إعالن  على  السلطات 
تسع مقاطعات في الجنوب الغربي، وخلفت 
المنازل  من  ونصف  ومليون  قتلى  أربعة 

بدون كهرباء.
في 29 يناير)كانون الثاني( تمت الدعوة   ▪
سياسة  على  لالحتجاج  عام  إضراب  إلى 
الدولة المتبعة ضد األزمة، وذلك بعد أيام من 
اإلضراب الذي دعا إليه األساتذة والطالب 
للمطالبة بحماية التعليم العام. على الرغم من 
االحتجاجات والمعارضة االشتراكية، وافقت 

الجمعية الوطنية في اليوم نفسه على الموازنة 
العامة للدولة لسنة 2009.

إيطاليا 

في فاتح يناير )كانون الثاني( تلقت ايطاليا   ▪
من اليابان الرئاسة السنوية لمجموعة الثماني 
الكبار مع تحديات مواجهة األزمة االقتصادية 

العالمية وآفاق تطوير المجموعة.
اعتقلت  الثاني(  )كانون  يناير   19 في   ▪
عشيرة  من  شخصا   23 اإليطالية  الشرطة 
إلقاء  من  أيام  بعد   )Madonia( مادونيا 
جوزيبي  الكامورة،  زعماء  على  القبض 
سيتوال )Giuseppe Setola( ووزازو 

.)Salvatore Zazo( سالفاتوري
في 23 يناير )كانون الثاني( وعقب تدفق   ▪
سكان  فإن  المهاجرين،  من  كبيرة  أعداد 
تدخل  دون  للحيلولة  يحتجون  المبيدوسا 
في   .)IEC( والطرد  الهوية  تحديد  مركز 
24 يناير )كانون الثاني( فر 1300 مهاجر 
من مركز االحتجاز وقاموا بالتظاهر. وفي 
بلدية  دعت  الثاني(  )كانون  يناير   27
مركز  يضع  أن  تخشى  التي  المبيدوسا، 
التي  للسياحة  نهاية  والطرد  الهوية  تحديد 
إضراب  إلى  الجزيرة،  هذه  اقتصاد  تدعم 

عام.

مالطا 

في 11 يناير )كانون الثاني( سفينة شحن   ▪
مهاجرا   162 أنقذت  مارشال  لجزر  تابعة 

على بعد 52 ميال من مالطا.

كرواتيا 

ألقت  الثاني(  )كانون  يناير   17 في   ▪
الشرطة الكرواتية القبض على فييكوسالف 
فولوفيتش )Vjekoslav Vulovic(، نائب 
)ويحمل  والهرسك  للبوسنة  الداخلية  وزير 
المسؤول  والكرواتية(  البوسنية  الجنسيتين 
عن مكافحة الجريمة المنظمة، بتهمة توريد 
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عملية  لتنفيذ  شخصا   17 إلى  المتفجرات 
 .)Rijeka( إرهابية في رخكا

البوسنة والهرسك 

في 18 و26 يناير )كانون الثاني( اجتمع   ▪
في بنيا لوكا )Banja Luka( زعماء قادة 
األحزاب الرئيسية البوسنية ميلوراد دوديك 
(Milorad Dodik( )SNSD(، سليمان 
 (Suljeman Tihić( )SDA( تيهيش 
 (Dragan Covic) كوفيتش  ودراكان 
(HDZ) ورئيس جمهورية صربسكا، رايكو 
 ،)Rajko Kuzmanovic( كوزمانوفيتش
 ،)Prud( برود  عملية  تطبيق  لتعزيز 
والتي  الثاني(  )تشرين  نوفمبر  في  الموقعة 
يحقق  دستوري  إلصالح  الطريق  تمهد 

االستقرار في البالد.

الجبل األسود 

في 5 يناير )كانون الثاني( أصر الرئيس   ▪
 (Filip Vujanovic( فويانوفيتش  فيليب 
أقليات  بحقوق  كوسوفو  تعترف  أن  على 
ساكنة الجبل األسود وضمان التدابير األمنية 
األلبانيين  غير  المواطنين  لعودة  الالزمة 
كوسوفو  إلى  األسود  الجبل  إلى  المهجرين 

كشرط لبدء العالقات الدبلوماسية.

صربيا 

في 8 يناير )كانون الثاني( بدأت إمدادات   ▪
الغاز من المجر وألمانيا إلى صربيا بعد أن 
ظلت البالد بدون إمدادات نتيجة للنزاع بين 
روسيا وأوكرانيا حول تزويد الغاز إلى بقية 

أوروبا.

كوسوفو حسب القرار رقم 1244 لمجلس 
األمن التابع لألمم المتحدة.

الثاني( سجلت  )كانون  يناير  و4   3 في   ▪
 (Mitrovica( اشتباكات عنيفة في ميتروفيتشا
بعد انفجار في القطاع الصربي من المدينة 

حطم العديد من السيارات.  
أعلنت  الثاني(  )كانون  يناير   21 في   ▪
حكومة كوسوفو عن إنشاء جيش خاص بها، 
قوة أمن كوسوفو، يعتمد على 2500 جندي. 
األمم  منظمة  لدى  رسميا  صربيا  واحتجت 

المتحدة )ONU( وحلف شمال األطلسي.

ألبانيا

في 8 يناير )كانون الثاني( انتهت مهمة   ▪
صندوق النقد الدولي في ألبانيا بعد 17 سنة 

من التطبيق.

اليونان 

هاجمت  الثاني(  )كانون  يناير  فاتح   ▪
المرافق  مختلف  راديكالية  مجموعات 
هذه  تحدث  أثينا وسالونيك.  في  والمركبات 
برصاص  شاب  وفاة  نتيجة  االضطرابات 
أجل  من  أثينا  في  مظاهرة  خالل  الشرطة 
حقوق العمال في 6 ديسمبر )كانون األول(. 
في 6 و7 و9 يناير )كانون الثاني( سجلت 
اشتباكات جديدة وهجمات ضد الشرطة، مما 

أدى إلى اعتقال نحو 700 شخص.
في 7 يناير )كانون الثاني( أعلن الوزير   ▪
 Kostas( كارامانليس  كوستاس  األول 
Karamanlis( المتبوع باألزمة االقتصادية 
عن  الحكومة،  ضد  العنيفة  واالحتجاجات 
فيها  أصبح  التي  حكومته،  تشكيل  إعادة 
 Jristos ( ماركوياناكيس  خريستوس 
نائب  منصب  يتولى   )Markoyanakis
بينما  العام،  للنظام  ورئيس  الداخلية  وزير 
ستيليانيديس  افريبيسديس  التعليم  وزير 
ووزير   )Evripisdis Stilianidis)
لوجوسكوفيس  أ جيورجوس  لية  لما ا
تمت   )Giorgos Alogoskufis )

تنحيتهما.
حوالي  الثاني(  )كانون  يناير   20 في   ▪
الرئيسية  الطرق  حاصروا  مزارع   8000
والحدود مع بلغاريا مطالبين بتدابير للحد من 
الزراعية.  المنتجات  أسعار  في  االنخفاض 
رفع  الثاني(  )كانون  يناير   29 وفي 
المزارعون الحصار بعد أن تقدمت الحكومة 

بمساعدات بقيمة 500 مليون يورو.

تركيا

فاتح يناير )كانون الثاني( بدأ رسميا بث   ▪
TRT6، قناة تلفزيونية جديدة ناطقة باللغة 
الكردية على مدى 24 ساعة، مع رسالة من 
 Recep Tayyip( رجب طيب اردوغان
Erdogan( الذي سيتوجه إلى المشاهدين 

بهذه اللغة. 
إلقاء  تم  الثاني(  )كانون  يناير   13 في   ▪
القبض على 40 شخصا متورطين في شبكة 
ايرجينيكون )Ergenekon(، المتهمة في 
بالقيام   2008 األول(  )تشرين  أكتوبر 
حزب  بحكومة  لإلطاحة  عسكري  بانقالب 

.)AKP( العدالة والتنمية
في 21 يناير )كانون الثاني( أعلنت تركيا   ▪
رغبتها في المطالبة بنسبة %15 من حجم 
المستقبل في  في  الذي سيسري  الغاز  تدفق 
عام  في  تشغيله  عند  نابوكو  غاز  أنابيب 
هذا  األوروبي  االتحاد  واعتبر   .2013

المطلب "غير مقبول". 

قبرص  

قدمت  الثاني(  )كانون  يناير   23 في   ▪
األوروبية  المحكمة  إلى  شكوى  قبرص 
اختفاء  تركيا  توضح  لكي  اإلنسان  لحقوق 
عام  الجزيرة  غزو  خالل  شخص   1500
1974. وفي 28 يناير )كانون الثاني( قرر 
 Ali( المدعي العام في إسطنبول علي كاكير

Cakir( فتح تحقيق.
في 29 يناير)كانون الثاني( قامت السلطات   ▪
القبرصية في ليماسول )Limassol( بتفتيش 
مونتشيغورسك  الروسية  السفينة  حمولة 
العلم  تحمل  التي   )Monchegorsk)
القبرصي، القادمة من إيران والتي يشتبه فيها 
أنها تحمل أسلحة متجهة إلى غزة ولبنان عن 
األمم  قرارات  بذلك  منتهكة  سوريا،  طريق 
المتحدة المتعلقة ببرنامج األسلحة اإليراني. 

سوريا

تعرضت  الثاني(  )كانون  يناير   11 في   ▪
من  للهجوم  اإلسرائيلي  للجيش  دورية 
بأعمال  القيام  أثناء  السورية  األراضي 
هضبة  في  الحدود  من  بالقرب  الصيانة 

الجوالن.  
قبلت  الثاني(  )كانون  يناير   27 في   ▪
الخوري  ميشال  تعيين  السورية  الحكومة 

كسفير أول للبنان في سوريا.

لبنان 

في 8 يناير )كانون الثاني( أطلقت ثالثة   ▪
على  وقعت  لبنان  جنوب  من  صواريخ 
إسرائيل.رد الجيش اإلسرائيلي مطلقا بدوره 
)كانون  يناير   14 وفي  صواريخ.  خمسة 
من  جديد  صاروخي  هجوم  وقع  الثاني( 
من  الجليل  سكان  فيه  قصف  لبنان  جنوب 

كريات شمونة. 
الجولة  الثاني(  )كانون  يناير   26 في   ▪
يقودها  اللبناني،  الوطني  للحوار  الرابعة 
إستراتيجية  لدراسة  سليمان  ميشيل  الرئيس 
هذه  في  هللا  حزب  ودور  الوطني  الدفاع 

األخيرة.

مصر

في 12 يناير )كانون الثاني( مصر تفتح   ▪
الحدود مع غزة للمرة األولى منذ بدء عملية 
الرصاص الصلب للسماح بدخول المساعدات 
بمعبر  مصر  واحتفظت  واإلنسانية.  الطبية 
حماس  حركة  طردت  أن  منذ  مغلقا  رفح 
الفلسطينية في غزة  الوطنية  السلطة  ممثلي 

عام 2007.
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تونس 

في 19 يناير )كانون الثاني( اختفى أمام   ▪
السواحل التونسية 26 مهاجرا تونسيا كانوا 
غرق  عندما  إيطاليا  إلى  للوصول  يسعون 
مركبهم. فرق اإلنقاذ وجدت تسعة على قيد 

الحياة.  

الجزائر 

أعلن  الثاني(  )كانون  يناير   10 في   ▪
للطاقة  الجزائري  الوزير  خليل  شكيب 
والمناجم أن الجزائر ستزيد إمدادات الغاز 
الغاز  أوروبا، وأن سونطراك، شركة  إلى 
روتردام  في  مصفاة  فتح  تريد  الحكومية، 
في   62000 من  الغاز  إمدادات  لزيادة 
85000 مليون متر مكعب سنوياً في عام 

.2012
عبد  أكد  الثاني(  يناير)كانون   18 في   ▪
العزيز بلخادم، األمين العام لجبهة التحرير 
الحالي  الرئيس  ترشيح   ،)FLN( الوطني 
عبد العزيز بوتفليقة لالنتخابات الرئاسية في 
الذي  الدستوري  اإلصالح  )نيسان(.  أبريل 
األول(  )تشرين  أكتوبر  في  البرلمان  أقره 
2008 ، يسمح بإلغاء حد واليتين قائمتين 

حتى ذلك الحين. 
أصيب  الثاني(  يناير)كانون   30 في   ▪
حوالي ثالثين شخصا في مدينة بريان، في 
مدينة  بين  عنيفة  اشتباكات  خالل   المزاب، 

موزابيطا ‒ البربر ‒ ومالكيطا ‒ العرب.

المغرب

في فاتح يناير )كانون الثاني( مات مهاجر   ▪
إفريقي عندما فتحت الشرطة المغربية النار 
على مجموعة مكونة من 80 مهاجرا كانوا 

يحاولون عبور الحدود مع مليلية.
نيابة  أصدرت  الثاني(  )كانون   29 في   ▪
محكمة االستئناف في الدار البيضاء القبض 
ومحاميين  الجيش  أفراد  من   69  على 
لتهريب  شبكة  في  أعضاء  بكونهم  متهمين 

المخدرات. 

موريتانيا 

أعلن  الثاني(  )كانون  يناير   23 في   ▪
الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي يتولى 
السلطة منذ انقالب 6 أغسطس )أب( 2008 
عن الدعوة إلجراء انتخابات رئاسية في 6 
المخلوع  الرئيس  وقبل  )حزيران(.  يونيو 
سيدي محمد ولد الشيخ عبد هللا الدعوة في 
بصفة  السلطة  الجيش  ترك  إذا  ما  حالة 

نهائية.

االتحاد األوروبي

تولت  الثاني(  )كانون  يناير  فاتح  في   ▪
سنوية  النصف  الرئاسة  التشيك  جمهورية 

لالتحاد األوروبي. 
اعتمدت  الثاني(  )كانون  يناير  فاتح  في   ▪
لتصبح  لها  رسمية  كعملة  اليورو  سلوفاكيا 

العضو السادس عشر في منطقة اليورو.
وقع  الثاني(  )كانون  يناير   10 في   ▪
لضمان  اتفاقا  وروسيا  األوروبي  االتحاد 
الغاز بعد أن وافقت روسيا على  إمدادات 
الثاني(  )كانون  يناير   9 في  ينتقل  أن 
الغاز  دخول  لمراقبة  كييف  إلى  مراقبون 
الشهر  بداية  منذ  المنقطع  أوكرانيا،  عبر 
عندما اتهمت روسيا أوكرانيا بسرقة الغاز 
وقطع  األوروبي  لالتحاد  الموجه  الروسي 
اإلمدادات كوسيلة للضغط. وفي 17 يناير 
)كانون الثاني( وبعد العديد من المحادثات 
األوروبي،  االتحاد  من  لتهديدات   وا
 Yu l ia ( تيموشينكو  ليا  يو قع  و
بوتين  وفالديمير   )Timoshenko
في  نهائيا.  اتفاقا   )Vladimir Putin)
استأنفت روسيا  الثاني(  )كانون  يناير   20

أوكرانيا. اإلمدادات عبر 
يتخذ  لم  الثاني(  )كانون  يناير   26 في   ▪
مجلس الشؤون العامة والعالقات الخارجية 
معتقلي  استقبال  بشأن  مشتركاً  موقفا 
غوانتانامو وقررت أن يتفاوض كل بلد ثنائيا 

التزاماته مع واشنطن.

جامعة الدول العربية  

الثاني(  )كانون  يناير  و20   19 يومي   ▪
االقتصادية  القمة  الكويت  في  عقدت 
وبهذه  العربية.  الدول  لجامعة  واالجتماعية 
لوزراء  استثنائي  اجتماع  عقد  المناسبة 
في  الداخلية  األزمة  على  للتغلب  الخارجية 
يناير   4 في  الجامعة،  أدانت  أن  بعد  غزة، 
التابع  األمن  مجلس  فشل  الثاني(،  )كانون 
للوقف  يدعو  قرار  اتخاذ  في  المتحدة  لألمم 
وكنتيجة  اإلسرائيلية.  لالعتداءات  الفوري 
لذلك، تم اعتماد طلب مشترك لبرنامج دولي 
صندوق  على  والموافقة  اإلعمار  إلعادة 
المساعدة بقيمة 2000 مليون يورو. وعلى 
إلى  اليوم  نفس  في  قطر  دعت  التوازي، 
في  العربية  الجامعة  دول  لرؤساء  اجتماع 
الدوحة لمعالجة مسألة غزة، والذي حضره 
الكويت  اجتماعات  تزاُمن  فقط.  بلدا   13
– التي  والدوحة  فتح –  تحضرها  – التي 
تحضرها حماس – دليل على اتساع الفجوة 
في  بالصراع  يتعلق  فيما  الجامعة  داخل 

غزة.  

فبراير )شباط( 2009

شهدت إسبانيا المظاهرة األولى للقضاة في 
وزير  استقالة  إلى  أدت  والتي  تاريخها، 
العدل. في إيطاليا تمت الموافقة على القانون 
األمني المثير للجدل الذي يشتمل على تدابير 
تقييدية قوية للهجرة. تحتفل كوسوفو بالسنة 
األولى من استقاللها بمعدل بطالة يصل إلى 
االستقرار  في  مستمرة  ومشاكل   40%
الدولية  الوكالة  مفتشون من  السياسي. عثر 
للطاقة الذرية )IAEA( على بقايا اليورانيوم 
تطوير  إمكانية  حول  الشكوك  أثارت  التي 
إصالح  إلى  األردن  بادر  نووي.  مفاعل 
منفتح لمجلسه التنفيذي. في مصر تم اإلفراج 
عن المعارض أيمن نور من طرف الحكومة. 
االتحاد  رئيس  منصب  القذافي  معمر  تولى 
اإلفريقي. في الجزائر تستمر المواجهات بين 

الجيش واإلرهابيين من تنظيم القاعدة. 

البرتغال 

في 13 فبراير )شباط( أكد المعهد الوطني   ▪
البرتغالي لإلحصاء دخول البرتغال مرحلة 
بالناتج  المتعلقة  األرقام  نشر  بعد  كساد 
الوطني اإلجمالي في الربع األخير من عام 
2008، مما يعكس انخفاضا بنسبة 2.1% 
منذ  األخطر  اإلجمالي،  الوطني  الناتج  من 

.1984

إسبانيا  

المحكمة  فتحت  )شباط(  فبراير   6 في   ▪
تحقيقا في قضية غورتل  اإلسبانية  الوطنية 
مرتبطة  للفساد  شبكة  وهي   ،)Gurtel)
بحزب المعارضة الرئيسي، الحزب الشعبي 
(PP(، الذي يحفز استقاالت عديدة في هذا 
التحقيقات  فبراير )شباط(   19 الحزب. في 
إقليم  رئيس  مؤامرة  في  تنظر  القضائية 
 Francisco( كامبس  فرانسيسكو  فالنسيا 
اتهم  )شباط(  فبراير   25 في   .)Camps
القاضي المندوب األوروبي الشعبي خيراردو 

.)Gerardo Galeote( جاليوتي
في 8 فبراير )شباط( لم تشرع المحكمة   ▪
ثالثة  "ديمقراطية  القومية  الحركة  العليا 
 10 في  الباسك.  بإقليم   )D3M( ماليين" 
نا  سكتسو أ منظمة  ط(  شبا ير) ا فبر
(Askatasuna( وD3M قدمتا طعنا في 

الحكم لدى المحكمة الدستورية. 
في 18 فبراير )شباط( شهدت إسبانيا أول   ▪
خلف  الذي  تاريخها،  في  للقضاة  إضراب 
فرنانديث  ماريانو  العدل  وزير  استقالة 
 Mariano Fernandez( بيرميخو 
وقد  )شباط(.  فبراير   23 في   )Bermejo
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 Francisco( كمانيو  فرنسيسكو  حل 
 ،)Bermejo( محل بيرميخو )Caamaño
والذي شغل حتى اآلن منصب نائب الوزير 

لشؤون العالقات البرلمانية. 

فرنسا 

عاصفة  ضربت  )شباط(  فبراير   2 في   ▪
ثلجية النصف الشمالي من البالد قاطعة بذلك 
والمطارات،  باريس  إلى  المؤدية  المداخل 
وتركت 500000 منزل بدون كهرباء. في 
9 فبراير )شباط( أعلنت السلطات الطوارئ 

في 58 والية أمام اقتراب عاصفة جديدة.
في 9 فبراير )شباط( أكد نيكوال ساركوزي   ▪
منح 6500 مليون يورو على هيئة قروض 
رونو  الفرنسية  السيارات  صناعة  لعمالقة 
 PSA( سيتروين  وبيجو   )Renault)
تعهد  بالمقابل   .)Peugeot Citroën
االثنان على إبقاء مصانعهما في فرنسا وعدم 

القيام بالمزيد من عمليات تسريح العمال.
نيكوال  أعلن  )شباط(  فبراير   18 في   ▪
ساركوزي تدابير بقيمة 2600 مليون يورو 
االجتماعية  القطاعات  بين  األزمة  لمكافحة 
األكثر تضررا، وذلك بعد عقد اجتماع مع 
عام  بإضراب  تهدد  التي  الفرنسية  النقابات 

جديد في مارس )أذار(. 

إيطاليا   

في 3 فبراير )شباط( وافق مجلس الشيوخ   ▪
اإليطالي على العقد الموقع مع طرابلس في 
أغسطس )آب(، حيث تلتزم إيطاليا باستثمار 
5000 مليون دوالر خالل السنوات الـ 25 
ستسيطر  ذلك،  على  ردا  ليبيا.  في  القادمة 
ليبيا على خروج المهاجرين غير الشرعيين 

من شواطئها إلى إيطاليا.
في 4 فبراير )شباط( وافق مجلس الشيوخ   ▪
للجدل،  المثير  األمن  قانون  على  اإليطالي 
المعروف بقانون ماروني، الذي ينص على 
يورو  و100   80 مابين  الضريبة  تحديد 
ومراقبة  اإلقامة  رخصة  على  للحصول 
وإرغام  وثائق  يملكون  الذين ال  المهاجرين 
هؤالء  عن  للتبليغ  المستشفى  موظفي 
المهاجرين ‒ الشيء الذي أدى إلى إضراب 
الشرعية  وإضفاء  )شباط( ‒  فبراير   2 في 
واعتقال  العزل"  المواطنين  "دوريات  على 

المطرودين الذين لم يغادروا البالد.
األمين  استقال  )شباط(  فبراير   18 في   ▪
فلتروني  والتر  الديمقراطي،  للحزب  العام 
(Walter Veltroni( من منصبه بعد تسع 
هزائم انتخابية متتالية لحزبه، ويقر بأن عدم 
الداخلية منعه من  الصراعات  التخفيف من 

تكوين معارضة قوية للحكومة.

في 24 فبراير )شباط( انتهت القمة الثنائية   ▪
الفرنسية ‒ اإليطالية السابعة والعشرون في 
روما باتفاق مشترك إلنتاج الطاقة النووية، 
مما يعني عودة إيطاليا إلى مصدر هذه الطاقة 

التي تركتها في عام 1987.

مالطا       

في 18 فبراير )شباط( تم اعتراض 230   ▪
مهاجرا بواسطة سفينة مالطية وتم نقلهم إلى 
فار  وهال   )Safi( بصافي  الحجز  مراكز 
(Hal Far(. وتضاف هذه المجموعة إلى 
أخرى مكونة من 206 تم الكشف عنهم قبل 

أيام عن طريق السلطات المالطية.

سلوفينيا 

في 20 فبراير )شباط( عكست الصحافة   ▪
مجموعة  لتعويض  محكمة  قرار  السلوفينية 
سلوفينيا،  مواطنا   25671 من  أولى 
اليوغوسالفية  الجمهوريات  من  منحدرين 
السابقة، الذين تم حذفهم من السجل المدني 
لعدم الحصول على الجنسية السلوفينية عند 

حصول البالد على استقاللها سنة 1991.
بين  اللقاء  فبراير )شباط( ترك   24 في   ▪
باهور  بوروت  سلوفينيا  وزراء  رئيس 
(Borut Pahor( ورئيس وزراء كرواتيا، 
إيفو سانادر )Ivo Sanader(، المفاوضات 
حول النزاع الحدودي الذي تتشبثت به كلتا 
في  اإلقليمية  المياه  تحديد  حول  الدولتين 
البحر األدرياتيكي في نقطة ميتة "أي مرحلة 
الجمود التام". ودعت سلوفينيا لتوسيع مياهها 
في خليج بيران، منفذها الوحيد على البحر 
دون  الدولية  بالمياه  مباشرة  يصلها  وممر 
الحاجة إلى عبور المياه الكرواتية. وللضغط 
ليوبليانا  تحتفظ  زالت  ما  زغرب،  على 
من  كل  في  كرواتيا  لدخول  بمعارضتها 
شمال  حلف  ومنظمة  األوروبي  االتحاد 

األطلسي. 

البوسنة والهرسك 

رئيس  انسحب  )شباط(  فبراير   21 في   ▪
وزراء جمهورية صربسكا، ميلوراد دوديك 
المفاوضات  من   ،)Milorad Dodik)
البوسنة  في  الدستوري  باإلصالح  المتعلقة 
التي  العامة  النيابة  إعالن  على  احتجاجا 

وجهت ضده اتهامات بالفساد.

الجبل األسود 

في 20 فبراير )شباط( أفرجت المحكمة   ▪
السابقة  ليوغوسالفيا  الدولية  الجنائية 

ستروغار  بافل  الجنرال  عن   )ICTY)
(Pavle Strugar( بعد أن أمضى ثالثة 
جرائم  ارتكاب  بتهمة  عقوبته  مدة  أرباع 
عام  دوبروفنيك  في  اإلنسانية  ضد 

.1991

صربيا  

في 16 فبراير )شباط( انفجرت قنبلتان   ▪
في بريسيفو، التي غالبية سكانها من األلبان. 
في  التوتر  على  الضوء  يسلط  الحادث  هذا 
مع  التوحد  بتطلعات  تحتفظ  التي  المنطقة، 

كوسوفو. 
المحكمة  برأت  )شباط(  فبراير   26 في   ▪
السابقة  ليوغوسالفيا  الدولية  الجنائية 
ميالن  السابق  الصربي  الرئيس   )ICTY)
 (Milan Milutinovic( ميلوتينوفيتش 
المتهم بارتكاب جرائم حرب في كوسوفو، 
ساينوفيتش  نيكوال  على  حكمت  ولكنها 
األيمن  الذراع   ،)Nikola Sainovic)
 Slobodan( ميلوسيفيتش  لسلوبودان 

Milosevic(، بالسجن لمدة 22 عام.

كوسوفو حسب القرار رقم 1244 لمجلس 
األمن التابع لألمم المتحدة

احتفلت صربيا  فبراير )شباط(   17 في   ▪
بمعدل  الستقاللها  األولى  السنوية  بالذكرى 
بطالة يقدر بـ %40. وكتقييم لهذه السنة سلط 
بيتر فيث )Feith Pieter(، ممثل االتحاد 
األوروبي في كوسوفو، الضوء على الرفض 
الكوسوفي األلباني المتزايد لالتحاد األوروبي 
مع  البالد  شمال  في  المستمرة  والتوترات 

األقلية الصربية.

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

في 23 فبراير )شباط( وقع كل من نائب   ▪
إيفيكا  األوروبية  للشؤون  الوزراء  رئيس 
وممثل   )Ivica Bocevski( بوسيفسكي 
إيروان  سكوبي،  في  األوروبي  االتحاد 
ثالث  على   )Erwan Fouere( فويري 
اتفاقيات لتطبيق آلية المساعدة قبل االنضمام 
مليون   40 بقيمة  استثمارا  تمثل  والتي 

يورو.

ألبانيا  

المحكمة  فبراير )شباط( علقت   16 في   ▪
الدستورية القانون المصادق عليه في ديسمبر 
فتح  يخول  الذي   2008 األول(  )كانون 
 ،)Sigurimi( "سيغوريمي"  أرشيف 
 Enver( الشرطة السرية لنظام أنور خوجة
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بالحكم  النطق  معرفة  حتى  وذلك   )Hoxa
للجنة البندقية. من أهداف هذا القانون القيام 
الشيوعيين  األعضاء  من  اإلدارة  بتطهير 
والمتعاونين مع "سيغوريمي". ويؤكد الحزب 
االشتراكي أن هذا القانون هو بمثابة ذريعة 
في  بالبحث  العامة  النيابة  أعضاء  لتوقيف 
سالي  الوزراء  رئيس  لتورط  محتملة  أثار 
قضايا  في   )Sali Berisha( باريشا 

الفساد.

اليونان 

في 3 فبراير )شباط( هاجمت المجموعة   ▪
أمام  الشرطة  من  رجال  الثورية  الطائفية 
مركز للشرطة بحي كوريادالوس في أثينا.

النقابة  بدأت  )شباط(  فبراير   25 في   ▪
 (ADEDY( العامة  اليونانية  العمالية 
إضرابا عاما لمدة 24 ساعة احتجاجا على 
التغطية المحدودة للصحة والتعليم والمعاشات 
الخصخصة  سياسة  وضد  التقاعد  وسن 

لمختلف مؤسسات الدولة.

تركيا 

في 15 فبراير )شباط( وقعت اشتباكات   ▪
بين قوات األمن ومتظاهرين أكراد بمناسبة 
الذكرى العاشرة العتقال  الزعيم االنفصالي 
 .)Abdullah Ocalan( عبد هللا أوجالن
من طرف  الممنوعة  االحتجاجات،  وخالل 
أنقرة، أصيب 17 شرطيا وثمانية متظاهرين 

بجروح.
في 26 فبراير )شباط( أصدرت محكمة   ▪
عسكرية الحكم األول في قضية أرغينكون 
لقائد  (Ergenekon( بعشرين سنة حبسا 

سابق في الجيش.

قبرص 

في 13 فبراير )شباط( بعد االنتهاء من   ▪
تفتيشين، صادرت السلطات القبرصية حمولة 
القبرصي  العلم  ذات  الروسية  السفينة 
 .)Monchegorsk( مونتشيغورسك 
باباكوستاس  كوستاس  الدفاع  وزير  وأعلن 
يتم  لم  أنه   )Costas Papacostas)
مواد  على  ُعثر  ولكن  أسلحة،  على  العثور 
)شباط(  فبراير   18 وفي  الذخيرة.  لصنع 

أفرجت السلطات عن السفينة.  

سوريا 

مفتشو  وجد  )شباط(  فبراير   19 في   ▪
الوكالة الدولية للطاقة الذرية )IAEA( بقايا 
القاعدة  في  واليورانيوم  الجرافيت  من 

العسكرية الكبر التي دمرتها إسرائيل في عام 
2007. وأكدت إسرائيل واالتحاد األوروبي 
أن سوريا تطور مفاعال نوويا. وتؤكد سوريا 
أن المواد تأتي من األسلحة التي استخدمتها 
الوكالة  واعتبرت  الهجوم.  خالل  إسرائيل 
غير  الشيء  هذا  أن  الذرية  للطاقة  الدولية 
معها  التعاون  إلى  سوريا  وتدعو  محتمل 

لتوضيح مصدر المواد المشعة.
في 21 فبراير )شباط( اجتمع السيناتور   ▪
جون كيري )John Kerry( مع الرئيس 
أقل من ثالثة  بشار األسد في دمشق. وفي 
الكونغرس  من  وفود  ثالثة  زارت  أسابيع، 
األميركي البالد مظهرة عزم حكومة باراك 
إعادة  على   )Barack Obama( أوباما 

النظر في موقفها بشأن دمشق.

لبنان 

أطلق صاروخ  )شباط(  فبراير   21 في   ▪
من منطقة نكورة الجنوبية سقط على منطقة 
الجليل أدى إلى موت شخص واحد. ورّدت 
منطقة  على  قذائف  سبع  بإطالق  إسرائيل 

صور.
في 25 فبراير )شباط( أفادت الصحافة   ▪
بأن ممثل لبنان في األمم المتحدة نواف سالم 
(Nawaf Salam( قدم رسالة من رئيس 
العام  األمين  إلى  السنيورة،  فؤاد  الوزراء، 
الذي   ،)Ban Ki-moon( مون  كي  بان 
يطالب إسرائيل بالتعويض عن الحرب بين 
البلدين في عام 2006 ويندد بانتهاكات تل 

أبيب لقرار 1701.

األردن  

أقسم األعضاء  23 فبراير )شباط(  في   ▪
لرئيس  التنفيذي  للمجلس  الجدد  العشرة 
الثاني.  أمام عبد هللا  الذهبي  نادر  الوزراء 
محل  الداخلية  كوزير  القاضي  نايف  وحل 
باشتباكات  إدارته  اتسمت  الذي  الفايز  عيد 
مع األحزاب اإلسالمية والجمعيات المدافعة 
السالم،  باسم  ويتولى  اإلنسان.  حقوق  عن 
لإلصالح،  والمؤيد  الحالي  العمل  وزير 
إصالحات  إلجراء  االقتصادية  الحقيبة 
لتعزيز  الدولي  النقد  صندوق  بها  طالب 

السوق الحرة.

مصر   

في 6 فبراير )شباط( احتجزت الشرطة   ▪
ناشط  رزق،  فيليب  تهمة  بدون  المصرية 
ن ضياء الدين جاد  مصري ‒ ألماني، والمدوِّ
قطاع  لدعم  تظاهرة  في  مشاركتهما  أثناء 

غزة.

في 18 فبراير )شباط( تم اإلفراج، بطلب   ▪
أيمن  عن  األمريكية،  المتحدة  الواليات  من 
نور، زعيم الحزب الليبرالي العلماني "الغد"، 
المعارض لحكومة مبارك، ألسباب صحية 

بعد أن قضى في السجن ثالث سنوات. 
قنبلة  خلفت  )شباط(  فبراير   22 في   ▪
والجامع  الخليلي  خان  سوق  من  بالقرب 
أربعة  مقتل  القاهرة،  في  الحسين  الكبير 

أشخاص وإصابات أخرى خطيرة.

ليبيا 

في 2 فبراير )شباط( نصب معمر القذافي   ▪
رئيسا لالتحاد اإلفريقي في أديس أبابا.

مفوضة  فتحت  )شباط(  فبراير   10 في   ▪
 Benita( فيريرو ‒ فالدنر  بنيتا  الخارجية 
Ferrero-Waldner( في طرابلس الجولة 
إطار  اتفاقية  بشأن  المفاوضات  من  الثانية 

الشراكة.

الجزائر 

في 4 فبراير )شباط( مات رئيس فرقة   ▪
من تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي 
في  للجيش  عملية  في  بسراكة  المعروف 
من  العديد  بين  من  واحدة  في  قسنطينة 
إسالمية،  وخاليا  الجيش  بين  االشتباكات 
ومقاطعة  القبائل  منطقة  في  تحدث  والتي 
)شباط(  فبراير  في  سجلت  حيث  تبسة، 

خمسون ضحية.
في 11 فبراير )شباط( سجلت اشتباكات   ▪
عنيفة بين المجتمعات العربية والبربرية في 

منطقة مزاب.
في 28 فبراير )شباط( أعلن عبد العزيز   ▪
بوتفليقة اإللغاء الكامل للديون المستحقة على 
 41000 بحوالي  تقدر  والتي  المزارعين 

مليون دينار. 

المغرب 

في 10 فبراير )شباط( فتشت قوات األمن   ▪
مكاتب جريدة "األيام" األسبوعية، بحثا عن 
السادس، اللة  الملك محمد  صور ألم وجدة 
طلبت  قد  كانت  التي  عبلة،  واللة  لطيفة 
األسبوعية نشرها، واعتقلت مديرها نور الدين 

مفتاح ورئيسة تحريرها، مريم موكريم.
الناشط  اعتقل  )شباط(  فبراير   18 في   ▪
نشر  بتهمة  الناظور  في  الخياري  شكيب 
كبار  تورط  حول  "مضللة"  معلومات 
المسؤولين المغاربة في االتجار بالمخدرات 

في شمال المغرب.
المحكمة  أيدت  )شباط(  فبراير   18 في   ▪
االبتدائية بسال الحكم بالحبس عشر سنوات 



32
6

20
10

ي 
سط

تو
الم

حق
مال

الهجمات  على هشام أحميدن لمشاركته في 
في  )آذار(  مارس   11 في  وقعت  التي 

مدريد.
الحدود  فتحت  )شباط(  فبراير   21 في   ▪
األولى  للمرة  والجزائر  المغرب  بين  مؤقتا 
قافلة  بمرور  للسماح  سنة،   14 منذ 
المساعدات البريطانية إلى غزة. وقال وزير 
االتصال المغربي خالد الناصري إن المغرب 
مستعد "لفتح صفحة جديدة في العالقات مع 

الجزائر".

موريتانيا  

االتحاد  أعلن  )شباط(  فبراير   6 في   ▪
على  عقوبات  فرض   )AU( اإلفريقي 
الموريتاني عقب إعالن  العسكري  المجلس 
الرئيس محمد ولد عبد العزيز، قائد االنقالب، 
بالمشاركة في انتخابات يونيو )حزيران(. 

االتحاد األوروبي

تأكيد دخول  تم  فبراير )شباط(   13 في   ▪
االتحاد األوروبي رسميا مرحلة الركود عند 
لإلحصاء  األوروبي  المكتب  أرقام  معرفة 
تكشف  والتي   )Eurostat( يوروستات 
المحلي  الناتج  في   1.5% بنسبة  انكماشا 
االتحاد  أعضاء  الـ27  للبلدان  اإلجمالي 
عام  من  األخير  الربع  خالل  األوروبي 

.2008
في 26 و27 فبراير )شباط( عقدت في   ▪
التي كانت موجهة  استثنائية،  قمة  بروكسل 
اليورو،  مجموعة  لبلدان  فقط  البداية  في 
الـ27  البلدان  لتشمل  توسعت  أخيرا  ولكنها 
التدابير  أعضاء االتحاد األوروبي، لدراسة 

المالية العاجلة لمكافحة األزمة.
درس  )شباط(  فبراير  و27   26 في   ▪
مجلس وزراء الداخلية إنشاء مكتب أوروبي 
وجهتها  التي  الدعوة  بعد  وذلك  لالجئين، 
االتحاد  إلى  المتوسط  األبيض  البحر  بلدان 

األوربي لمعالجة أزمة الهجرة.

جامعة الدول العربية 

في 18 فبراير )شباط( قال عمرو موسى   ▪
األمين العام لجامعة الدول العربية أن مطلب 
غزة  في  العدائية  األعمال  لوقف  إسرائيل 
يعوق  الرقيب جلعاد شليط،  إلطالق سراح 

وقف إطالق النار.

مارس )آذار( 2009 

إقليم  في  االنتخابات  شكلت  إسبانيا،  في 
التي  اإلقليمية،  الحكومة  في  تغييرا  الباسك 

مازالت حتى اآلن في أيدي الحزب القومي 
الباسكي. فرنسا تعيش إضرابها الثاني لهذه 
السنة. في إيطاليا، تم دمج االئتالف الحاكم 
الصراع  سجل  الحرية.  شعب  حزب  مع 
بين  اإلقليمية  المياه  ترسيم  تحديد  على 
ليوبليانا  ورفعت  تقدما  وكرواتيا  سلوفينيا 
حق النقض لتمكين كرواتيا من الدخول في 
حلف شمال أطلسي. فاز الحزب الديمقراطي 
الجبل  في  الثانية  باالنتخابات  االشتراكي 
األسود منذ حصوله على االستقالل. حصل 
أنقرة  بلديات  على  والتنمية  العدالة  حزب 
وإسطنبول في االنتخابات المحلية التركية. 
دبلوماسية.  عالقات  ولبنان  سوريا  بدأت 
الحادية  القمة  العربية  الدول  جامعة  عقدت 
والمغرب  مصر  اشتراك  دون  والعشرين 

والجزائر. 

البرتغال    

البرتغال  وقعت  )آذار(  مارس   17 في   ▪
الجزائرية  الشركة  مع  اتفاق  على 
"سونطراك" للسماح لهذه األخيرة ببيع الغاز 
مباشرة في البالد. وتمد الجزائر %80 من 
وفقا  وذلك  البرتغال،  تستهلكه  الذي  الغاز 
عام  في  سنة   20 لمدة  الموقع  لالتفاق 

.1993

إسبانيا 

إقليم  في  تعقد  )آذار(  مارس  فاتح  في   ▪
في  إقليمية.  انتخابات  وغاليسيا  الباسك 
)PP( حصل  الشعبي  الحزب  فاز  غاليسيا 
واكتفى   .75 أصل  من  مقعدا   38 على 
مقعدا.  بـ 25   )PSG( االشتراكي  الحزب 
الباسك  حزب  حصل  الباسك،  إقليم  وفي 
القومي على أغلبية األصوات بحصوله على 
30 مقعدا من أصل 75، لكن تحالف الحزب 
إسكيرا –  – إيوسكاديكو  االشتراكي 
والحزب   )Euskadiko Ezkerra)
االشتراكي  الحزب  زعيم  نصب  الشعبي، 
رئيسا   )Patxi Lopez( لوبيث  باتشي 

جديدا.
القاضي  أرسل  )آذار(  مارس   5 في   ▪
غارثون قضية "غورتيل" إلى محكمة العدل 
العليا في فالنسيا عند العثور على أدلة ذات 
مسؤولية جنائية من طرف الرئيس الفالنسي، 
 Francisco ( كامبس  نثيسكو  فرا
الشعبي  للحزب  العام  Camps(، واألمين 
 Ricardo( كوستا  ريكاردو  لفالنسيا، 
وافقت  )آذار(  مارس   31 في   .)Costa
أيضا المحكمة العليا في مدريد على التحقيق 
في القضية عند وجود أدلة على الفساد تتعلق 

بثالثة نواب في مجلس مدريد.  

القاضي  قاضى  )آذار(  مارس   23 في   ▪
 (Baltasar Garzón) بالتاسار غارثون
الحزب  "باتسونا"،  خاليا  من  عضوا   44
 (PCTV( الباسك  ألراضي  الشيوعي 
والجمعية القومية الباسكية )ANV( النتمائهم 

   .)ETA( "لتنظيم "إيتا
البنك  تدخل  )آذار(  مارس   29 في   ▪
المركزي اإلسباني في مصرف كاخا كاستييا 
 (Caja Castilla la Mancha( المانشا
إزاء العجز في الميزانية الذي يقدر بـ 3000 
مليون يورو، ويعد أول تدخل لمؤسسة مالية 
بانستو  بنك  في  التدخل  منذ  كبرى 

(Banesto( عام 1993. 

فرنسا 

في 5 مارس )آذار( وافقت الحكومة على   ▪
السلع  أسعار  وتخفيض  األجور   زيادة 
التي  اإلضراب  لتسوية  األساسية  الغذائية 
 (Guadalupe( غوادالوبي  فيه   تعيش 
مند حوالي 44 يوم، والذي يهدد باالنتشار 
غوايانا  مثل  األخرى  المقاطعات  في 
 .)Reunión( وريونيون   )Guayana)
وفي مرتينيكا تستمر االحتجاجات لألسباب 

نفسها.
اإلضراب  دعا  )آذار(  مارس   19 في   ▪
اإلصالح  خطة  ضد  الضخم  الثاني  العام 
في  عنها  أعلن  التي  األزمة  لمكافحة 
والتي  الحكومة،  قبل  من  فبراير)شباط( 
األدنى  الحد  لرفع  كافية،  غير  اعتبرت 
لألجور وزيادة المساعدات للعدد المتزايد من 
وقف  أو  الضريبي  الدرع  وإلغاء  العاطلين 

الفصل الجماعي للعمال.
في 24 مارس )آذار( أعلن وزير الدفاع   ▪
 (Hervé Morin( الفرنسي هيرفيه موران
التعويضات  من  األولى  الدفعة  على 
للمتضررين من جراء التجارب النووية التي 
في  و1996   1960 عامي  بين  أجريت 

الجزائر، وبولينيزيا.
العدالة  حكمت  )آذار(  مارس   30 في   ▪
أينُوا  الفرنسية بالسجن لمدة 14 عاما على 
 Ainhoa García( مونتيرو  غارسيا 
إليتا  المعلومات  رئيسة   )Montero

(ETA( حتى اعتقالها في عام 2003. 

موناكو 

في 26 مارس )آذار( أعلنت موناكو أنه   ▪
في أواخر هذه السنة ستوقع عقد شراكة مالي 
مع االتحاد األوروبي بعد استكمال المحادثات 
والتنمية  االقتصادى  التعاون  منظمة  مع 
الالزمة  المعايير  التخاذ  وذلك   )OECD)

للشفافية.
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ايطاليا    

الشرطة  ألقت  )آذار(  مارس   13 في   ▪
اإليطالية والهولندية في أمستردام القبض على 
 Giovanni( سترانجيو  جيوفاني  المجرم 
دويسبورغ  بقتل  المتهم   )Strangio
سنة  )آب(  أغسطس  في   )Duisburgo)
2007. وفي يوم 20 اعتقلت الشرطة في 
 Ludovico( سانسون  لودوفيكو  باليرمو، 
برانكاكسيو  عشيرة  زعيم   ،)Sansone

للمافيا.
الشرطة  فككت  )آذار(  مارس   17 في   ▪
بين  من  واحدة   )Farina( فارينا  عشيرة 
بفضل  وذلك  للكمورا،  الرئيسية  العصابات 

اعتقال 24 شخصا في محافظة كاسيرتا.
الذي  االئتالف  )آذار(  مارس   27 في   ▪
يحكم إيطاليا، المكون من "فورسا إيطاليا" 
والتحالف الوطني، اندمج في حزب واحد، 
األول  المؤتمر  خالل  الحرية،  شعب 
خالله  دعا  لذي  ا لجديد  ا للتكوين 
بيرلوسكوني )Berlusconi( إلى إصالح 
لرئيس  أكبر  إلعطاء صالحيات  دستوري 

الوزراء. 

مالطا 

في 23 مارس )آذار( تمرد حوالي 500   ▪
مهاجر غير شرعي في مركز "سفي" لمدة 

ساعتين، كانوا في انتظار أن يرحلوا.

سلوفينيا 

المفوض  قدم  )آذار(  مارس   25 في   ▪
إلى   )Olli Rehn( رين  أولي  األوروبي 
صمويل  السلوفيني  الخارجية  وزيري 
زبوجار )Samuel Zbogar(، والكرواتي 
 Gordan ( جاندروكوفيك  غوردان 
إلى  للتوصل  اقتراحا   ،)Jandrokovic
اتفاق بشأن ترسيم حدود المياه اإلقليمية بين 
البرلمان  أعطى  ذلك  بعد  يومين  البلدين. 
السلوفيني الضوء األخضر لدخول كرواتيا 

في حلف شمال أطلسي.

كرواتيا 

في 20 مارس )آذار( قام رئيس الوزراء   ▪
 (Ivo Sanader( سانادر  ايفو  الكرواتي 
بزيارة إلى صربيا للتغلب على الخالف بين 
زغرب وبلغراد حول مسألة عودة الالجئين 
الصرب الذين فروا من كرايينا أثناء الهجوم 
والعتراف   ،1995 عام  في  الكرواتي 

كرواتيا باستقالل كوسوفو.

البوسنة والهرسك 

في 13 مارس )آذار( تم تعيين النمساوي   ▪
فالنتين إينزكو )Valentin Inzko( الممثل 
السالم  اتفاق  لتنفيذ  الدولي  للمجلس  السامي 
ميروسالف  محل  والهرسك  البوسنة  في 
الذي   )Miroslav Lajcak( الجكاك 
كانون  يناير)   23 يوم  منصبه  من  استقال 
الثاني( ليتم تعيينه وزير خارجية سلوفينيا. 
وكان إينزكو )Inzko( أول سفير للنمسا في 

البوسنة منذ 1996 إلى 1999.
غرفة  حكمت  )آذار(  مارس   17 في   ▪
الجنائية  الدولية  للمحكمة  التابعة  االستئناف 
ليوغسالفيا السابقة )ICTY( بـالسجن لمدة 
مومتشيلو  الصربي  القائد  على  سنة   20
 (Momcilo Krajisnik( كرايسنيك 
الرتكاب جرائم ضد اإلنسانية في البوسنة.

الجبل األسود 

في 29 مارس )آذار( فاز ائتالف الجبل   ▪
الحزب  يقوده  الذي  األوروبي  األسود 
للوزير   )DPS( لالشتراكيين  الديمقراطي 
 Milo ( ديوكانوفيتش  ميلو  األول 
البرلمانية  باالنتخابات   )Djukanovic

المقدمة بنسبة %51.5 من األصوات.

صربيا     

زيارته  وخالل  )آذار(  مارس   9 في   ▪
الرسمية إلسبانيا الرئيس الصربي، بوريس 
تلقى وعدا من   ،)Boris Tadic( تاديتش 
 José( خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو
بعدم   )Luis Rodríguez Zapatero

االعتراف بدولة كوسوفو.
سبعة  أصيب  )آذار(  مارس   24 في   ▪
بلغراد  في   28 واعتقل  بجروح  أشخاص 
بمناسبة  متطرفة  قومية  مظاهرة  أثناء 
الذكرى السنوية العاشرة لقصف حلف شمال 

األطلسي صربيا.

كوسوفو حسب القرار رقم 1244 لمجلس 
األمن التابع لألمم المتحدة

محكمة  أصدرت  )آذار(  مارس   3 في   ▪
البعثة المدنية لالتحاد األوروبي في كوسوفو 
(EULEX( حكمها األول بجرائم الحرب، 
غاني  الكوسوفي  المواطن  على  وحكمت 
 17 لمدة  بالسجن   )Gani Gash( غاش 

عاما.
إسبانيا  أعلنت  )آذار(  مارس   19 في   ▪
انسحاب قواتها من كوسوفو إلى األمين العام 
دي  جاب  األطلسي،  شمال  حلف  لمنظمة 

 Jaap de Hoop ( شيفر  هوب 
القرار "المتسرع  انتقد  الذي   ،)Scheffer
وأحادي الجانب". في 20 نوفمبر )تشرين 
رودريغيث  لويس  خوسيه  اعتبر  الثاني( 
 José Luis Rodríguez( ثاباتيرو 
بعدم  منطقي  القرار  أن   )Zapatero
باستقالل كوسوفو. في  اإلسباني  االعتراف 
30 مارس )آذار( مات دي هوب شيفر وهو 
قدمتها  التي  االنسحاب  خطة  عن  "راض" 

إسبانيا.

اليونان 

في 6 مارس )آذار( أصيب رجل أعمال   ▪
قنبلة  انفجار  عند  خطيرة  بجروح  يوناني 
زرعت في سيارته. يوم 9 انفجرت قنبلة في 
مكتب بنكي في أثينا. يوم 13 قامت مجموعة 
والسيارات  النوافذ  بتكسير  المقنعين  من 

وفروع المصارف في أثينا وسالونيك.

تركيا

"هيالري  أكدت  )آذار(  مارس   8 في   ▪
بيان  في   )Hillary Clinton( كلينتون" 
مشترك صادر عن وزير الخارجية التركي 
في   )Ali Babacan( باباخان  علي 
إسطنبول أن الواليات المتحدة وتركيا تؤكدان 
جورج  رئاسة  فترة  بعد  المتأزم  تحالفهما 

.)George W. Bush( بوش
من 16 حتى 22 مارس )آذار( تستضيف   ▪
للمياه،  الخامس  العالمي  المنتدى  إسطنبول 
مبادرة  على  المصادقة  في  فشل  الذي 
وأمريكا  أوروبا  من  شباب  من  مجموعة 

الالتينية لكي تصبح المياه حقا لإلنسانية.
الرئيس  أصر  )آذار(  مارس   23 في   ▪
 (Abdullah Gül( التركي عبد هللا غول
خالل زيارته الرسمية إلى العراق إلى جانب 
نظيره جالل طالباني زعيم االتحاد الوطني 
الكردستاني )PUP(، أن تلقي منظمة حزب 
العمال الكردستاني )PKK(، المدرجة ضمن 
الئحة االتحاد األوروبي لإلرهابيين، أسلحتها 

وتخرج من األراضي العراقية.
في 26 مارس )آذار( انفجرت في جنوب   ▪
البالد الطائرة المروحية التي كانت تقل محسن 
 (Muhsin Yazicioglu( يزيسيوغلو 
التركي. وعند  الكبرى  الوحدة  رئيس حزب 
أردوغان  طيب  رجب  ألغى  الخبر،  سماع 
حملته   )Recep Tayyip Erdogan)
مارس  لـ29  البلدية  لالنتخابات  االنتخابية 

)آذار(.
في 29 مارس )آذار( فاز حزب العدالة   ▪
ليبقى  البلدية  باالنتخابات   )AKP( والتنمية 
في الحكم في أنقرة وإسطنبول، على الرغم 
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من خسارته في بعض المدن الرئيسية مثل 
أزمير وديار بكر.

سوريا

في 2 مارس )آذار( انتقد محمد البرادعي،   ▪
الدولية  للطاقة  الدولية  للوكالة  العام  المدير 
(IAEA(، سوريا لعدم تعاونها مع المفتشين 
لتوضيح مصدر اليورانيوم الذي عثر عليه 
)آذار(  مارس   14 في  الكبر.  موقع  في 
سوريا  األمريكية  المتحدة  الواليات  اتهمت 

بعرقلة التحقيق.
جيفري  وصل  )آذار(  مارس   7 في   ▪
مساعد   )Jeffrey Feltman( فيلتمان 
وزير الخارجية للشرق األوسط ودان شابيرو 
األمن  مجلس  من   ،)Dan Shapiro)
القومي إلى سوريا في أول زيارة يقوم بها 
كبار المسؤولين األمريكيين منذ أن سحبت 
الواليات المتحدة سفيرها عام 2005 عقب 
رفيق  اللبناني  الوزراء  رئيس  اغتيال 

الحريري.

لبنان   

المحكمة  قدمت  )آذار(  مارس  فاتح  في   ▪
الدولية الجديدة المكلفة بالتحقيق في اغتيال 

رفيق الحريري.
في 16 مارس )آذار( تم افتتاح السفارة   ▪
اللبنانية األولى في سوريا، مما سيساعد على 
التغلب على عقود من المواجهة بين البلدين. 
وسيتولى ميشال الخوري، السفير الحالي في 
من  ابتداء  السفارة  على  مسؤوليته  قبرص، 
أبريل )نيسان(. في 24 مارس )آذار( قبل 
الرئيس اللبناني تعيين علي عبد الكريم علي 

كأول سفير سوري في لبنان.
في 23 مارس )آذار( مات زعيم حركة   ▪
فتح في لبنان كمال مدحت في الهجوم الذي 
وقع في مخيم مي مي لالجئين. وتقول فتح أنه 
كان هجوما موجها ضد زعيم منظمة التحرير 
الفلسطينية في لبنان، عباس زكي، الذي كان 
لبنان  مي.  مي  من  دقائق  قبل  غادر  قد 
وإسرائيل تتهم إيران بالوقوف وراء الهجوم.

مصر  

الشرطة  ألقت  )آذار(  مارس   3 في   ▪
رامي  المدون  على  القبض  المصرية 
السويسي عضو الحركة المناهضة للحكومة 
إطالق  وتم  )نيسان(.  ابريل"   6 "شباب 

سراحه في اليوم نفسه.   
في 25 مارس )آذار( اعتقلت قوات األمن   ▪
اإلخوان  جماعة  في  عضوا   14 المصرية 

المسلمين في مقاطعتي المنوفية والشرقية.

ليبيا

إيطاليا  سلمت  )آذار(  مارس   22 في   ▪
الليبية  المياه  في  إنقادهم  تم  مهاجرا   350
اليوم  في  إيطالية  قاطرة  سفينة  بواسطة 
السابق. في 31 مارس )آذار( غرقت قاطرة 
تحمل 220 مهاجرا في ليبيا. يمكن لخدمات 

اإلنقاذ أن تنقذ فقط 21 شخصا.

تونس  

في 17 مارس )آذار( أفادت الصحافة أن   ▪
يتهم  المرزوقي  منصف  المنشق  التونسي 
الحكومة بالضغط على لبنان بهدف حرمانه 
من تأشيرة الدخول إلى هذه األخيرة لحضور 
محاضرة حول الديمقراطية في العالم العربي 

في معهد الشرق في بيروت.

الجزائر

صحيفة  ذكرت  )آذار(  مارس   26 في   ▪
الخبر أن هناك عملية مشتركة بين الجيشين 
تقع  إرهابية  خلية  ضد  والليبي  الجزائري 
على الحدود بين البلدين. وخالل شهر مارس 
بين  المستمرة  االشتباكات  أوقعت  )آذار( 
قوات األمن الجزائرية والقاعدة في المغرب 

اإلسالمي 30 قتيال.
العام  في 29 مارس )آذار( دعا األمين   ▪
لحزب اإلصالح )الحركة الوطنية لإلصالح(، 
جاهيد يونسي المرشح اإلسالمي الوحيد في 
إلى  )نيسان(،  ألبريل  الرئاسية  االنتخابات 
عفو عام يشمل الجماعات المسلحة التي ما 
بتسليم  الحكومة  وتطالب  ناشطة.  زالت 

السالح كشرط مسبق ألي مفاوضات.  

المغرب

في 6 مارس )آذار( قطع المغرب عالقاته   ▪
التصريحات  أعقاب  إيران  مع  الدبلوماسية 
نوري،  ناطق  أكبر  علي  بها  أدلى  التي 
إيران  أن  مؤكدا  خامنئي،  هللا  آية  مستشار 

تتمتع بالسيادة على البحرين.
المغرب  دعا  )آذار(  مارس   20 في   ▪
العالقات  وتطبيع  الحدود  لفتح  الجزائر 
اتحاد  تفعيل  إلعادة   ،1994 منذ  المجمدة 
وأعلنت  الثنائية.  والتجارة  العربي  المغرب 
تتم  حتى  إجراء  بأي  تقوم  لن  أنها  الجزائر 

تسوية مسألة الصحراء.
الحكومة  أعلنت  )آذار(  مارس   22 في   ▪
ضد  القوانين  تشدد  سوف  أنها  المغربية 
ممارسة فرع الشيعة لإلسالم وضد الشذوذ 
المبادئ  على  "إعتداء  أنهما  بحجة  الجنسي 

والقيم األخالقية للدولة". 

موريتانيا

موريتانيا  طردت  )آذار(  مارس   6 في   ▪
أن  بعد  نواكشوط  في  اإلسرائيلي  السفير 
دعت في 5 يناير )كانون الثاني( سفيرها في 

تل أبيب إلجراء مشاورات.
الجمعية  )آذار( رفضت  11 مارس  في   ▪
بين  تجمع  التي  الديمقراطية،  للقوى  العامة 
المعارضة، الجدول الزمني لالنتخابات التي 
جهود  من  الرغم  على  الحكومة  اقترحتها 
عن  باإلفراج  وتطالب  الليبية،  الوساطة 
للحملة  حد  ووضع  السياسيين  السجناء 

اإلعالمية ضد النظام المعارض.

االتحاد األوروبي

في 10 مارس )آذار( اعتمد مجلس وزراء 
االقتصاد وثيقة إستراتيجية مالية واقتصادية 
المشتركة  األولويات  وقرر   ،2009 لعام 
مجموعة  قمة  أجل  من  األوروبي  لالتحاد 

العشرين في مارس )آذار( بلندن.
في 19 و20 مارس )آذار( قرر المجلس   ▪
والحكومات  الدول  ورؤساء  األوروبي 
األموال  مضاعفة  األوروبي  لالتحاد 
المخصصة للمساعدات الطارئة لدول أوروبا 
لوقف  يورو  مليون   50000 إلى  الوسطى 
تدهور اقتصادها وحماية الجزء األكبر من 

االتحاد األوروبي.

جامعة الدول العربية  

قمة  اختتمت  )آذار(  مارس   30 في   ▪
في  تنعقد  التي  الـ21،  العربية  الجامعة 
والمغرب  مصر  مشاركة  دون  الدوحة 
الدول  بقية  مع  خالفاتها  بسبب  والجزائر، 
دعم  بقرار  غزة،  أزمة  حول  األعضاء 
للرئيس السوداني عمر البشير، الذي يوجد 
في حالة بحث من طرف المحكمة الجنائية 
في  اإلنسانية  ضد  جرائم  الرتكاب  الدولية 

دارفور.  

أبريل )نيسان( 2009

في  النمو  من  بآفاق  )نيسان(  أبريل  اتسم 
واالتحاد  األطلسي  شمال  حلف  منظمة 
األوروبي. هكذا، حلف شمال األطلسي ضم 
دمج  وأعاد  جدد  كأعضاء  وألبانيا  كرواتيا 
هيكل فرنسا العسكري بعد 43 عاماً عندما 
االنسحاب   )De Gaulle( ديغول  قرر 
الواليات  من  الزائد  الضغط  على  احتجاجا 
دول  رؤساء  قمة  جهتها،  من  المتحدة. 
على  وافقت  براغ  في  األوروبي  االتحاد 
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األسود  الجبل  جمهورية  عضوية  طلب 
في  لالنضمام.  ألبانيا  بطلب  وتوصلت 
ابيال  جورج  بتنصيب  الشهر  بدأ  مالطا، 
لهذه  الثامن  كالرئيس   )Gorg Abela)
األخيرة. في ايطاليا تسبب زلزال في وفاة 
وموناكو  اليونان  تعيش  شخصا.   293
إيفانوف  جورج  فاز  عامة.  إضرابات 
الثانية  الجولة  في   )George Ivanov)
باالنتخابات الرئاسية في جمهورية مقدونيا 
يشهد  آخر  بلد  السابقة.  اليوغوسالفية 
فوز  أدى  حيث  الجزائر،  هو  انتخابات 
بوتفليقة بأكثر من %90 من األصوات إلى 
بتزوير  المعارضة  اتهامات  تعزيز 
في  انتخابات  كذلك  تقام  االنتخابات. 
حيث  قبرص،  لشمال  التركية  الجمهورية 
يفرض   )UBP( الوطنية  الوحدة  حزب 
الوطنية   الوحدة  حزب  تركيا  حثت  نفسه. 
ألوروبا  المناهض  خطابها  من  للحد 
وللتفاوض من أجل نجاح مفاوضات إعادة 
عن  أنقرة  تعلن  خالله  شهر  في  التوحيد 
خارطة طريق لتطبيع العالقات مع أرمينيا 
وتواصل برنامجها اإلصالحي تجاه الشعب 
لألمم  التابع  األمن  مجلس  وافق  الكردي. 
داعيا   1871 رقم  القرار  على  المتحدة 
استئناف  البوليساريو  وجبهة  الرباط 

محادثات السالم.

إسبانيا 

الحكومة  قدمت  )نيسان(  أبريل   7 في   ▪
وبرز  التنفيذي.  السلطة  إصالح  اإلسبانية 
 (Elena Salgado( تعيين إيلينا سالغادو
وزيرة  العامة،  لإلدارات  الحالية  الوزيرة 
للمالية ونائبة ثانية لرئيس الوزراء بدال من 

.)Pedro Solbes( بيدرو سولبيس
في 10 أبريل )نيسان( قبضت الشرطة   ▪
للجهاز  الثاني  الرجل  على  الفرنسية 
اللوجيستيكي إليتا )ETA( إكايتس سيربنت 
 Ekaitz Sirvent ( وزميندي  أ
)نيسان(،  أبريل   18 في   .)Auzmendi
في  الفرنسية  الشرطة  قوات  اعتقلت 
 Jurdan( مارتيتيغي  جوردان  بيربنيان، 
غاريكويتز  خلف  بكونه   )Martitegui
 (Garikoitz Azpiazu( أزبيازو 
 (Aitzol Iriondo( إيريوندو  وأيتزول 
الذي ألقي القبض عليهما في سنة 2008، 
إيتا  لمنظمة  العسكري  الجهاز  إدارة  في 

.)ETA)
الغرفة  أبلغت  )نيسان(  أبريل   29 في   ▪
الوطني  المجلس  العليا  للمحكمة  الجنائية 
اإلسباني أن تسعة من 47 من المدانين في 
بإيتا  متعلقة  بجرائم   )Ekin( إكين  قضية 

(ETA( تمت تبرئتهم. 

فرنسا

قمة  صادقت  )نيسان(  أبريل   4 في   ▪
شمال  لحلف   )Kehl( كيهل  ستراسبورغ 
األطلسي على إندماج فرنسا الكامل لهيكلها 
الجمعية  قبل  من  إقراره  بعد  العسكري 

الوطنية الفرنسية يوم 17 مارس )آذار(. 
في 21 أبريل )نيسان( عرض في مقر   ▪
اليونسكو في باريس المكتبة الرقمية العالمية، 
التي تقدم مجانا أكثر من ألف وثيقة مترجمة 
إلى سبع لغات. هذا المشروع الطموح الذي 
المتحدة  لألمم  الكونجرس  مكتبة  وضعه 
مؤسسة  و32  اإلسكندرية  مكتبة  بمشاركة 

ومكتبات من جميع أنحاء العالم. 
نيكوال  قدم  )نيسان(  أبريل   29 في   ▪
 (Nicolas Sarkozy( ساركوزي 
المشروع المستقبلي المكبر باريس الكبرى، 
الذي يجب أن يحقق التطور والنمو الحضري 
من  والعشرين  الحادي  القرن  باريس  في 
في  الدوالرات  بماليين  استثمارات  خالل 
القطاعين العام والخاص في العشر مشاريع 

الحضرية الفائزة.

موناكو    

في 16 أبريل )نيسان( دعت نقابات مدينة   ▪
على  احتجاجا  عام  إضراب  إلى  موناكو 
سياسة التسريح التي يقوم بها قطاع الفندقة.

ايطاليا

في 6 أبريل )نيسان( خلف زلزال بقوة   ▪
6.7 بسلم ريشتر ضرب في ألكيال، 293 
 50000 وترك  جريح  و1500  قتيال 
شخص بدون مأوى. وفي 8 أبريل )نيسان( 
وفاة  درجة   5.3 بقوة  مماثل  زلزال  خلف 

شخص واحد.
في 16 أبريل )نيسان( أنقذت سفينة تجارية   ▪
المالطية  المياه  من  مهاجرا   145 تركية 
القريبة من المبيدوسا. السفينة ما زالت ثابتة 
في حين أن إيطاليا ومالطا تتجادالن حول من 
سيتكلف بالمهاجرين. في 19 أبريل )نيسان( 
األمم  مفوضية  من  بضغط  إيطاليا  وافقت 
 (UNCHR( الالجئين  لشؤون  المتحدة 
استقبال المهاجرين. في 18 أبريل )نيسان( 
اإليطالية  السواحل  خفر  قوات  اعترضت 
زورقا آخر صغيرا فيه 250 مهاجرا وقادته 

إلى ميناء بوزالو. في صقلية.

مالطا 

برلمان  انتخب  )نيسان(  أبريل  فاتح  في   ▪
 Gorg( أبيال  جورج  باإلجماع  مالطة 

Abela( رئيسا ثامنا للجمهورية خلفا إليدي 
 Eddie Fenech ( ادامي  فينيش 

.)Adami

سلوفينيا 

مجلس  حث  )نيسان(  أبريل   27 في   ▪
لقبول  سلوفينيا  األوروبي  االتحاد  وزراء 
ليوبليانا  المقدم  الدولية  الوساطة  اقتراح 
رين  أولي  المفوض  طرف  من  وزغرب، 
دولية  لجنة  تسوي  لكي   )Olli Rehn)
سلوفينيا  بين  الحدودي  النزاع  للتحكيم 

وكرواتيا.

كرواتيا

في فاتح أبريل )نيسان( انضمت كرواتيا   ▪
لحلف شمال األطلسي بعد أن وافق البرلمان 
هذه  على  النقض  حق  رفع  السلوفيني 

األخيرة. 
االتحاد  قرر  )نيسان(  أبريل   23 في   ▪
الدولي  الحكومي  المؤتمر  تأجيل  األوروبي 
بشأن انضمام كرواتيا المقرر في 24 أبريل 
بين  القائم  النزاع  حل  عدم  إزاء  )نيسان(، 
مياههما  حدود  حول  وسلوفينيا  كرواتيا 

اإلقليمية.

البوسنة والهرسك  

وزارة  أعلنت  )نيسان(  أبريل   8 في   ▪
 Ante( الداخلية عن اختطاف أنتي يالفيتش
Jelavic(، عضو سابق بوسني ‒ كرواتي 
في الحكومة البوسنية، الذي كان يعيش في 
عندما  كرواتيا  إلى  هرب  أن  منذ  زغرب 
في  قضائية  عملية  في  متورطا  نفسه  رأى 
البوسنة بسبب الشطط في استعمال السلطة 

في عالقة مع بنك هيرسيكوفاكا.

الجبل األسود 

مجلس  وافق  )نيسان(  أبريل   23 في   ▪
وزراء االتحاد األوروبي على طلب عضوية 
في  قدمت  قد  كانت  التي  األسود،  الجبل 
وطلب   ،2008 األول(  )كانون  ديسمبر 
لبدء  األوروبية  المفوضية  قبل  من  تقييما 

المفاوضات.

كوسوفو حسب القرار رقم 1244 لمجلس 
األمن التابع لألمم المتحدة.

)نيسان( حذرت حكومة  أبريل   16 في   ▪
كوسوفو أنه لن تسمح بزيارة رئيس الوزراء 
 ،)Boris Tadic( الصربي بوريس تاديتش
المقررة في اليوم التالي بمناسبة عيد الفصح 
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)نيسان(  أبريل   17 في  األرثوذكسي. 
رضخت برشتينا )عاصمة كوسوفو( لضغوط 
المتحدة، وقام  والواليات  األوروبي  االتحاد 
إلى   األولى  بزيارته   )Tadic( تاديش 

المنطقة منذ انفصاله عن صربيا.
العدالة  أدانت  )نيسان(  أبريل   23 في   ▪
سابقا  الشرطة  من  أفراد  أربعة  الصربية 
سنة  و20   13 بين  تتراوح  لمدة  بالسجن 
 48 ضحيتها  راح  التي  المذبحة  بسبب 
حرب  خالل  كوسوفيا  ألبانيا  شخصا 

كوسوفو.
قوات  أجبرت  )نيسان(  أبريل   27 في   ▪
لكوسوفو  األوروبي  لالتحاد  التابعة  البعثة 
(EULEX(، على التدخل لتفريق مظاهرة 
الصرب في ميتروفيتسا ضد عودة  بها  قام 

الالجئين األلبان الكوسوفيين. 

جمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة

في 4 أبريل )نيسان( فاز جيورج إيفانوف   ▪
المنظمة  رئيس   ،)Gjorge Ivanov)
باالنتخابات  الداخلية،  المقدونية  الثورية 
الرئاسية. تجري االنتخابات دون وقوع أي 
االتحاد  متطلبات  بأحد  وافين  حادث، 
البالد من  تقرب  لمواصلة  وذلك  األوروبي 
االتحاد األوروبي. وقال إيفانوف إن أولويات 
االنضمام  مفاوضات  فتح  ستكون  حكومته 

وتسوية النزاع مع اليونان على اسم البلد.

ألبانيا

ألبانيا  انضمت  )نيسان(  أبريل  فاتح  في   ▪
رسميا إلى منظمة حلف شمال األطلسي.

في 28 أبريل )نيسان( قدم رئيس وزراء   ▪
ألبانيا سالي باريشا )Sali Berisha( في 
براغ طلب ألبانيا كبلد مرشح لالنضمام إلى 

االتحاد األوروبي.

اليونان

في 2 أبريل )نيسان( شل إضراب عام   ▪
بإجراءات  للمطالبة  وذلك  اليونان  جديد 
المؤسسات  أزمة  ضد  للحماية  عاجلة 
المجموعات  وكذا  والمتوسطة  الصغيرة 

األكثر تضررا.
السفير  عبر  )نيسان(  أبريل   14 في   ▪
األمريكية  المتحدة  الواليات  في  اليوناني 
 Alexandros( مالياس  اليكساندروس 
Mallias( عن تجاوبه مع اقتراح مبعوث 
 Matthew(نيمتز ماثيو  المتحدة،  األمم 
مقدونيا  جمهورية  تسمية   ،)Nimetz
مقدونيا  بجمهورية  السابقة  اليوغسالفية 
الشمالية. وهي المرة األولى التي يقبل فيها 

ممثل يوناني إدراج مصطلح "مقدونيا" في 
اسم جارتها الشمالية.

تركيا      

في 4 أبريل )نيسان( رفعت تركيا حق   ▪
النقض على ترشيح أندرس فوخ راسموسن 
 (Anders Fogh Rasmussen)
لترؤس منظمة حلف شمال األطلسي، بمجرد 
ضمان باراك أوباما لرجب طيب أردوغان 
(Recep Tayyip Erdogan( منصب 
نيابة الرئاسة لتركيا. ورجع حق النقض إلى 
محمد  للنبي  الكاريكاتورية  الرسوم   أزمة 
أفتينبالديت  صحيفة  في  نشرت  التي 
عندما   2006 عام  في   )Aftenbladet)

كان راسموسن رئيس وزراء الدنمارك.
الرئيس  حضر  )نيسان(  أبريل   6 في   ▪
لتحالف  الثاني  المنتدى  أوباما  باراك 
االتفاق  تم  الذي  إسطنبول،  في  الحضارات 
حلف  منظمة  بين  التعاون  مبادرة  على  فيه 
شمال األطلسي. وأكد أوباما من جديد دعمه 
األوروبي،  االتحاد  إلى  تركيا  النضمام 

متصادما مع موقف باريس وبرلين.
في 13 أبريل )نيسان( وقعت اعتقاالت   ▪
رغينكون  إ قضية  بسبب  أخرى 
المحتجزين  بين  ومن   .)Ergenekon)
 (Baskent( باسكنت  جامعة  عميد  يوجد 

في أنقرة. 
منظمة  أعلنت  )نيسان(  أبريل   20 في   ▪
الحزب العمالي الكردستاني )PKK( وقف 
إطالق النار إلى غاية فاتح يونيو )حزيران(. 
جنود  تسعة  قتل  )نيسان(  أبريل   24 في 
قبل  من  وضع  لغم  انفجار  بعد  أتراك 
بكر.  ديار  محافظة  في  الكردية  الميليشيات 
في الوقت نفسه، خرج وزير العدل السابق 
 Hikmet Sami( ترك  سامي  حكمت 
بلكنت  Turk( سالما من هجوم في جامعة 

.)Bilkent)
في 22 أبريل )نيسان( توصلت الوساطة   ▪
السويسرية على أن تتفق تركيا وأرمينيا على 
وضع خارطة طريق لتطبيع العالقات فيما 
احتماالت  واردا  اإلعالن جعل  هذا  بينهما. 
لتركيا  التقليدي  الحليف  أذربيجان،  انتقام 
"قرة  على  للسيطرة  أرمينيا  مع  المتصارع 
باغ" )High Karabakh(، الذي يمكن أن 
طريق  عن  ينتج  الذي  الغاز  إرسال  يختار 
األراضي  عبر  إرساله  من  بدال  روسيا 

التركية.  

قبرص

في 19 أبريل )نيسان( فاز حزب الوحدة   ▪
البرلمانية  الوطنية )UBP( في االنتخابات 

لقبرص  الشمالية  التركية  الجمهورية  في 
من  ضغط  تحت  األصوات.  من  بـ44% 
أنقرة، تعهد حزب الوحدة الوطنية باإلسهام 
والتي  التوحيد،  إعادة  مفاوضات  نجاح  في 
يجب أن تكتمل قبل عام 2010، وأن يحد 

من خطاباته المعادية ألوروبا.
محكمة  فتحت  )نيسان(  أبريل   28 في   ▪
يسترد  لكي  الطريق  األوروبية  العدل 
المتروكة  ممتلكاتهم  القبارصة ‒ اليونانيون 
بطريقة  بيعها  تم  التي  الجزيرة،  شمال  في 
غير شرعية من طرف األتراك ‒ القبارصة 

عقب تقسيم قبرص سنة 1974.

سوريا 

سوريا  وقعت  )نيسان(  أبريل   22 في   ▪
والعراق اتفاقا استراتيجيا للتعاون في مختلف 
إحياء  إعادة  على  التركيز  مع  المجاالت، 

مشروع بناء خط أنابيب. 
الرئيس  أصر  )نيسان(  أبريل   27 في   ▪
السوري بشار األسد على أنه لن يكون هناك 
سلم مع إسرائيل إذا لم ترد تل أبيب هضبة 
الجوالن، ردا على تصريحات وزير الخارجية 
 Avigdor( ليبرمان  أفيغدور  اإلسرائيلي 
Lieberman(، الذي رفض االنسحاب من 

الجوالن كشرط لبدء المفاوضات.

لبنان   

في 13 أبريل )نيسان( أدى هجوم على   ▪
إلى  زحل  بلدة  في  اللبناني  للجيش  دورية 
الهجوم مرتبط  أن  يبدو  أربعة جنود.  موت 
تفتيش  نقطة  عند  مخدرات  تاجر  بموت 

عسكري في 27 مارس )آذار(.
لبنان  أطلقت  )نيسان(  أبريل   29 في   ▪
صراح أربعة جنراالت كانوا رهن االحتجاز 
بدون تهمة على خلفية اغتيال رئيس الوزراء 

اللبناني رفيق الحريري سنة 2005.

مصر

السلطات  اتهمت  )نيسان(  أبريل   8 في   ▪
المصرية حزب هللا بتجنيد خلية إرهابية لشن 
هجمات في مصر. وتدهورت العالقات بين 
القاهرة وحزب هللا عندما اتهم حزب هللا في 
مع  بالتعاون  مصر  الثاني(  )كانون  يناير 
خالل  رفح  معبر  إلغالق  نتيجة  إسرائيل 

عملية الرصاص الصلب.
أبريل )نيسان( أمرت الحكومة  في 29   ▪
المصرية بذبح الخنازير الموجودة في البالد 
و400000   300000 مابين  تقدر  والتي 
حيوان، كإجراء وقائي إزاء انتشار أنفلونزا 

.A/H1N1 الخنازير
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المنظمة  أبلغت  )نيسان(  أبريل   16 في   ▪
اإلنسان  حقوق  لمراقبة  حكومية  الغير 
التابعة  (HRW( أمام لجنة حقوق اإلنسان 
لألمم المتحدة أن تونس لم تف بوعدها بعد 
الكامل لسجونها لمراقبين  بتسهيل الوصول 

مستقلين.  
في 23 أبريل )نيسان( وقعت تونس عقد   ▪
الزيارة  خالل  فرنسا  مع  نووي  شراكة 

الرسمية لنيكوال ساركوزي للبالد.

الجزائر

األمن  قوات  أعلنت  )نيسان(  أبريل   4 في 
الجزائرية مقتل 13 من أعضاء القاعدة في 
مختلفة  عمليات  في  اإلسالمي  المغرب 
ألجهزة األمن الجزائرية في مقاطعات بويرا 
)نيسان(  أبريل   5 في  بواريريدج.  وبرج 
الجزائري  الجيش  وحدات  من  نخبة  بدأت 
في  اإلرهاب  لمكافحة  كبيرة  عملية  بشن 

منطقة سيدي علي بوناب. 
العزيز  عبد  فاز  )نيسان(  أبريل   9 في   ▪
بنسبة  الرئاسية  االنتخابات  في  بوتفليقة 
%90.2 من األصوات حاصال بذلك على 
المشاركة  نسبة  كانت  ثالثة؛  رئاسية  فترة 
%74.1 رغم دعوة االتحاد من أجل الثقافة 
االشتراكية  القوات  وجبهة  والديمقراطية 
مقاطعة االنتخابات. وندد زعماء المعارضة، 
بما في ذلك لويزة حانون من حزب العمال، 
المرأة الوحيدة المشاركة في هذه االنتخابات، 

بالتزوير في االنتخابات.

المغرب  

منظمة  طلبت  )نيسان(  أبريل   23 في   ▪
اإلسبانية  السلطات  من   )AI( الدولية  العفو 
الباي"  و"محمد  أراس"  "علي  تسليم  عدم 
في  عليهما  القبض  إلقاء  تم  الذين  للمغرب، 
مليلية في أول أبريل )نيسان( 2008، بعد 
 28 في  المغربية  السلطات  أصدرت  أن 
مارس )آذار( 2008، مذكرة توقيف دولية 
متهمة إياهما بالمشاركة في الشبكة اإلرهابية 
لعبد القادر بلعيرج. وذلك خشية أن يتعرضا 
للتعذيب، أو إن يتم احتجازهما بمعزل عن 
العالم الخارجي أو محاكمتهما دون ضمانات 

إجرائية كافية.

موريتانيا  

في 15 أبريل )نيسان( أعلن محمد ولد   ▪
ترشيحه  ليقدم  استقالته كرئيس  العزيز  عبد 
يونيو   6 في  الرئاسية  االنتخابات  في 

الجنرال  الثاني،  الرجل  وبقى  )حزيران(. 
رأس  على  أحمد  محمد  الشيخ  ولد  محمد 
المجلس العسكري. وأعلنت المعارضة أنها 
العزيز  عبد  قدم  ما  إذا  االنتخابات  ستقاطع 

ترشحيه. 

االتحاد األوروبي

االتحاد  قمة  سلطت  )نيسان(  أبريل   5 في 
على  الضوء  المتحدة  والواليات  األوروبي 
في  األوروبي ‒ األطلسي  التعاون  تعزيز 
ميدان األمن اإلقليمي والطاقة وتغير المناخ 
وافق  أن  بعد  األزمة،  لمواجهة  وتدابير 
البرلمان األوروبي على إنشاء إطار شراكة 
الذي  )آذار(،  26 مارس  في  أورمتوسطية 
سيتجسد في مجلس سياسي كهيئة استشارية 

وتنسيقية.
في 17 أبريل )نيسان( وافقت المفوضية   ▪
من  دوالر  مليون   225 على  األوروبية 
لمكافحة  الثالث  العالم  لدول  المساعدات 
ذات  المناطق  األسلحة؛  وتهريب  اإلرهاب 
األولوية هي الساحل وباكستان وأفغانستان.

في 27 و28 أبريل )نيسان( تبنى المجلس   ▪
مشتركاً  بيانا  الخارجية  للشؤون  األوروبي 
مع المفوضية والبرلمان حول خطة االنتعاش 
االقتصادي األوروبي، المحددة في 5000 
لفرنسا  برنامج  على  ووافق  يورو،  مليون 
العجز  الجتياز  وأيرلندا  واليونان  وإسبانيا 

المفرط.

جامعة الدول العربية  

في 11 أبريل )نيسان( أكدت ستة دول   ▪
األردن  العربية،  الدول  جامعة  من  أعضاء 
والسلطة الوطنية الفلسطينية ومصر والمملكة 
العربية السعودية وقطر ولبنان دعمها لخطة 
السالم التي قدمتها المملكة العربية السعودية 
في قمة جامعة الدول العربية في بيروت سنة 
مقابل  في  السالم  لتبادل  المؤيدة   ،2002

األراضي. 
جامعة  وقعت  )نيسان(  أبريل   23 في   ▪
للتعاون  اتفاقا  الفاتيكان  مع  العربية  الدول 
تحقيق  في  للمساهمة  والثقافي  السياسي 
االستقرار اإلقليمي واألمن الدولي والحوار 

الديني.

مايو )أيار( 2009

بين  جديدة  نزاعات  )أيار(  مايو  شهر  شهد 
مالطا وإيطاليا بشأن أي من البلدين ينبغي أن 
تم  الذين  المهاجرين  عن  المسؤولية  يتحمل 
اعتراضهم في المياه الحدودية. قدمت حكومة 

الخطة  على  التعديالت  من  سلسلة  سلوفينيا 
 (Olli Rehn( المقترحة من قبل أولي رين
حدود  لترسيم  كرواتيا  مع  النزاع  لتسوية 
الشهر  استهل  تركيا،  في  اإلقليمية.  المياه 
باإلعالن عن تعديالت في الحكومة. أعلنت 
تمديد عقوباتها بسنة ضد  المتحدة  الواليات 
سوريا باعتبار أن دمشق ال تزال تلعب دورا 
غامضا في الشرق األوسط، على الرغم من 
بوادر االقتراب من قبل واشنطن. في مصر 
بالقضاء  القاضي  الحكومي  القرار  تسبب 
على مزارع الخنازير في البالد لمنع انتشار 
بين  عنيفة  باشتباكات   A/H1N1 أنفلونزا 
الشرطة والمسيحيين األقباط، الذين استنكروا 
أمن  قرر مجلس  تمييزيا.  واعتبروه  القرار 
حفظ  بعثة  أشهر  ستة  تمديد  المتحدة  األمم 
وذلك   )UNFICYP( قبرص  في  السالم 
مفاوضات  تواجهها  التي  الصعوبات  إزاء 
إعادة التوحيد. في االتحاد األوروبي، ولدت 
االتحاد  بين  قمم  وعقدت  الشرقية  الشراكة 
األوروبي والصين وبين االتحاد األوروبي 

وروسيا، بنتائج مختلفة.

إسبانيا

الشرطة  اعتقلت   20 )أيار(  مايو  في   ▪
الوطنية 17 شخصا متهمين بكونهم أعضاء 
وتزوير  المخدرات  في  لالتجار  شبكة  في 
شبكة  تمول  أنها  تشتبه  وسرقات  البطاقات 

القاعدة في المغرب اإلسالمي.
المحكمة  أجازت  )أيار(  مايو   21 في   ▪
الدستورية بأن تتقدم منظمة المبادرة األممية 
(II( إلى االنتخابات األوروبية بعد أن ألغت 
باعتبارها مرتبطة  العليا ترشيحها  المحكمة 

بحزب باتاسونا.
على  القبض  ألقي  )أيار(  مايو   25 في   ▪
وهو   ،)Iker Esparza( إسبارثا  ايكر 
خالل  إليتا،  السياسي  الجهاز  في  عضو 
عملية مراقبة روتينية في باريس، عندما كان 

يقود سيارة مسروقة وهو في حالة سكر.
 200 تدافع  أدى  )أيار(  مايو   25 في   ▪
سبتة  بين  الحدودية  المنطقة  في  شخص 
 12 وجرح  امرأتين  وفاة  إلى  والمغرب 

أخرين.

فرنسا

في 15 مايو )أيار( كشف المعهد الوطني   ▪
الناتج  تراجع  عن   )INSEE( لإلحصاء 
المحلي اإلجمالي الفرنسي بنسبة %1.2 في 
الذي  الشيء  السنة،  هذه  من  األول  الربع 
يؤكد دخول البالد رسميا مرحلة الركود، بعد 
النشاط  تراجع  من  متتالية  أشهر  ستة 

االقتصادي.
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جون  أسرة  قدمت  )أيار(  مايو   20 في   ▪
أنزة )Jon Anza( عضو في منظمة إيتا، 
الختفائه.  نتيجة  بايون  نيابة  أمام  شكوى 

وفتحت الشرطة الفرنسية تحقيقا في ذلك.
في 26 مايو )أيار( افتتح نيكوال ساركوزي   ▪
في اإلمارات العربية المتحدة القاعدة األولى 

البحرية الفرنسية في الخليج الفارسي.
الجمارك  عثرت  )أيار(  مايو   28 في   ▪
الفرنسية على مخبأ فيه 684 كيلوغرام من 
من  قادمة  بريطانية  شاحنة  في  الكوكايين 

إسباني.

ايطاليا

في 19 مايو )أيار( ألقت الشرطة القبض   ▪
 (Franco Letizia( على فرانكو ليتيسيا
لمافيا  التابعة  كاساليسي  عصابة  زعيم 
عصابة  من  عضو  مائة  وعلى  "كامورا"، 
 Raffaele( منشقة يتزعمها رافائيلي أماتو
Amato(، الذي اعتقل 16 في مايو )أيار( 
مايو   27 في  اإلسبانية.  ماربيا  مدينة  في 
)أيار( تم اعتقال ثالثين عضوا في "كامورا" 

وعدة منتمين إلى عشيرة "سارنو".
ثالثة  )أيار( ظلت محتجزة  مايو   6 في   ▪
قوارب آتية من ليبيا تقل 227 مهاجرا على 
في  المبيدوسا،  من  ميال  ستين  حوالي  بعد 
بين  جديد  نزاع  فتح  بينما  إنقاذهم  انتظار 
يتحمل  أن  ينبغي  من  حول  ومالطة  إيطاليا 
المسؤولية. وأخيرا، تدخلت إيطاليا وأنقذت 

المهاجرين وأعادتهم إلى ليبيا.
محكمة  أصدرت  )أيار(  مايو   19 في   ▪
الحكم  )شباط(  فبراير   17 في  علنا  ميالنو 
ميلز  ديفيد  البريطاني،  القاضي  على 
سنوات  أربع  بالسجن   ،)David Mills)
ونصف بتهمة تلقي رشاوى واإلدالء بشهادة 
 Silvio( زور في محاكمة سيلفيو برلسكوني
فينينفست  قضايا  في   )Berlusconi

واإلبريان.

مالطا

المفوضية  حذرت  )أيار(  مايو   13 في   ▪
تخفيض،  ضرورة  من  مالطا  األوروبية 
بلغ  الذي  المالي  عجزها  عاجلة،  وبطريقة 
معدل %4.7، لتحقيق الهدف المشترك وهو 
المحلي  الناتج  من   3% تجاوز  عدم 

اإلجمالي.

سلوفينيا 

سلوفينيا  قدمت  )أيار(  مايو   15 في   ▪
األوروبي  االتحاد  اقتراح  على  تعديالت 

لتسوية النزاع الحدودي مع كرواتيا.

كرواتيا

في 5 مايو )أيار( قبلت كرواتيا رسميا   ▪
اقتراح وساطة المفوض األوروبي أولي رين 
مع  اإلقليمي  النزاع  لحل   )Olli Rehn)

سلوفينيا.

البوسنة والهرسك

 33 رفات  دفن  )أيار(  مايو   12 في   ▪
شخصا قتلوا في حرب البوسنة في تظاهرة 

حاشدة في براتونات.
الرئيس  نائب  )أيار( حث  مايو   19 في   ▪
مختلف  البوسني  البرلمان  في  األمريكي 
األطراف على المساهمة في إنجاح اإلصالح 
البالد  رجوع  خطر  من  وحذر  الدستوري، 
حل  إلى  التوصل  يتم  لم  إذا  العنف  إلى 

توافقي.

صربيا 

بوريس  استقبل  )أيار(  مايو   18 في   ▪
تاديتش )Boris Tadic( في بلغراد الرئيس 
 Filip ( فويانوفيتش  فيليب  المقدوني 
لحل  الزيارة  هذه  تأتي   .)Vujanovic
اعتراف  بعد  البلدين  بين  القائمة  األزمة 
بودغوريتسا باستقالل كوسوفو، الشيء الذي 
أدى إلى إعالن بلغراد أن السفير المقدوني 

شخص غير مرغوب فيه. 

كوسوفو حسب القرار رقم 1244 لمجلس 
األمن التابع لألمم المتحدة

النقد  صندوق  وافق  )أيار(  مايو   5 في   ▪
الدولي على دخول كوسوفو.

في 10 مايو )أيار( أصيب عشرون من   ▪
في  المتظاهرين  من  واثنان  الشرطة  رجال 
اشتباكات  بسبب  كوسوفو  شرقي  جنوب 
شركة  اتخذته  الذي  للقرار  نتيجة  عنيفة 
دفع  لعدم  اإلمدادات  بقطع  كهرباء كوسوفو 
الصربيين المقيمين في المنطقة، بعدما طالب 
هؤالء من الشركة الكهربائية الصربية دفع 

حصتهم.
في 21 مايو )أيار( بعد يوم من زيارته   ▪
 Joe( بيدان  خوسي  أكد  صربيا،  إلى 
لواشنطن من  Biden( في بريستينا دعمه 
أجل الوحدة الترابية لكوسوفو وإلى طابعها 

المتعدد األعراق.

ألبانيا

في 2 مايو )أيار( اغتيل نائب المعارضة   ▪
 Fatmir ( شندي  فاتمير  االشتراكية 

محافظة  في  بالرصاص  رميا   )Xhindi
االنتخابات  من  أسابيع  قبل  روسكوفيك، 

التشريعية األلبانية.

اليونان 

في  قنبلة  انفجرت  )أيار(  مايو   12 في   ▪
فرع بنك في حي "أرجيروبوليس" بأثينا يوم 
19 مايو )أيار( هاجمت منظمة "نواة النار" 

في أثينا وسالونيكا مركزين للشرطة. 
من  مئات  اشتبك  )أيار(،  مايو   22 في   ▪
في  تظاهرة  خالل  الشرطة  مع  المسلمين 
أثينا في حالة مزعومة إلساءة الشرطة إلى 
)أيار(  مايو   23 في  مجتمعهم.  من  عضو 
مخصصا  كان  للمسلمين  مجمع  حرق 
أجيوس"  "بانديليموناس  حي  في  للصالة 

األثيني.

تركيا

في فاتح مايو )أيار( جدد رئيس الوزراء   ▪
 Recep Tayyip( رجب طيب أردوغان
إعداد  بهدف  الحكومة،   )Erdogan
يحل   .2011 لعام  التشريعية  االنتخابات 
 (Ahmet Davutoglu( أحمد دافوتوجلو
علي  محل  ألردوغان،  الحالي  المستشار 
كوزير   )Ali Babacan ( باباكان 
تنسيق  وزارة  باباكان  ويتولى  للخارجية. 
 Vecdi( جونول  وجدى  وبقي  االقتصاد. 
الرئيس  وسيصبح  للدفاع  وزيرا   )Gonul
 Bulent( أرينك  بولنت  للبرلمان  السابق 

Arinc( النائب الجديد لرئيس الوزراء.
في 4 مايو )أيار( اقتحمت مجموعة من   ▪
الرجال الملثمين المسلحين بالرشاشات حفل 
وقتلت  الكردية  "بيلجي"  منطقة  في  زفاف 
انتقام  إلى  السلطات  وتشير  شخصا.   45

جديد بين العشائر كسبب للمجزرة. 
أشخاص  قتل خمسة  )أيار(  مايو   9 في   ▪
في انفجار لغم تحت شاحنة كانوا يستقلونها 
هجوم  في  سيرناك،  محافظة  إلى  للذهاب 
إرهابي نسب إلى حزب العمال الكردستاني 
أعلنت  )أيار(  مايو   27 في   .)PKK)
السلطات التركية مقتل ثمانية مسلحين أكراد 
ديار  مناطق  في  في عدة عمليات عسكرية 
بكر وسيرت. في 28 مايو )أيار( قتل ستة 
العمال  لحزب  لغم  انفجار  عند  جنود 

الكردستاني.

قبرص

األمن  قرر مجلس  )أيار(  مايو   23 في   ▪
في  السلم  مهمة  تمديد  المتحدة  لألمم  التابع 
قبرص )UNFICYP(، حتى 15 ديسمبر 
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الطرفان  يواصل  بينما  األول(،  )كانون 
مفاوضات إعادة التوحيد.

سوريا

في 8 مايو )أيار( أعلنت الواليات المتحدة   ▪
قرارها بتمديد سنة واحدة العقوبات المفروضة 
على سوريا. ويأتي هذا اإلعالن بعد يوم من 
 Jeffrey( فيلتمان  لجيفري  الثانية  الزيارة 
 Daniel( شابيرو  ودانييل   )Feltman
في  فشلت  والتي  دمشق،  إلى   )Shapiro
تبديد الخالفات حول دور سوريا فيما يتعلق 
بالعراق وحماس وحزب هللا، بعدما أكد بشار 
األسد في مؤتمر مع محمود أحمدي نجاد في 
سوف  وإيران  سوريا  أن  )أيار(  مايو   15

تواصالن دعم المقاومة ضد إسرائيل.
في 11 مايو )أيار( استقبل بشار األسد   ▪
من  األردن،  عاهل  الثاني،  هللا  عبد  الملك 
أجل مواصلة المناقشات التي بدأت في أبريل 
إطالق  بإعادة  بالتعهد  عمان  في  )نيسان( 
األوسط، ضامين  الشرق  في  السالم  عملية 
للسلم،  األمريكية  المبادرة  إلى  بذلك سوريا 
بين  من  واحدا  األردن  فيها  عتبر  التي 

المؤيدين الرئيسيين في المنطقة.

لبنان

في 22 مايو )أيار( دعا زعيم حزب هللا   ▪
يعمل  أي شخص  قتل  إلى  هللا  نصر  حسن 

بالتجسس لصالح إسرائيل.
 بعد ذلك بيومين، نشرت مجلة دير شبيجل 
معلومات تتهم نصر هللا بأنه المسؤول عن 
المخابرات  وليست  الحريري  اغتيال 
بينما  االتهامات،  هللا  نصر  نفى  السورية. 
افيغدور  اإلسرائيلي  الخارجية  طالب وزير 
 (Avigdor Lieberman( ليبرمان 

بالقبض على نصر هللا ومحاكمته.

األردن

في 9 مايو )أيار( استقبل األمير غازي   ▪
هللا  لعبد  الدينية  الشؤون  وزير  محمد،  بن 
بينيديكت  البابا  رسمية  بزيارة  في  الثاني، 
السادس عشر )Benedicto XVI( خالل 
جولته بالشرق األوسط وأعرب عن تقديره 
لرسالة االعتذار والمصالحة الذي قدمها البابا 
جامعة  في  للجدل  المثير  خطابه  في 

ريغنسبورغ سنة 2006.

مصر 

السلطات  بدأت  )أيار(  مايو   3 في   ▪
المصرية في التخلص من قطعان الخنازير 

 A/H1N1 في البالد لمنع انتشار أنفلونزا
معظمهم  الخنازير،  مربي  احتجاجات  أمام 
بهذا  نددوا  الذين  األقباط  المسيحيين  من 
اإلجراء لكونه عمال عنصريا مما أدى إلى 
قوات  مع  القاهرة  خطيرة  مشاحنات 

األمن.
باب  محكمة  حكمت  )أيار(  مايو   2 في   ▪
اللوق باإلعدام على هشام طلعت مصطفى، 
في  أعمال  ورجل  الشيوخ  مجلس  عضو 
الحكومة المصرية من أجل التحريض على 
 2008 )تموز(  يوليو  في  دبي  في  قتل 
كانت  التي  تميم،  سوزان  اللبنانية  المغنية 

تربطه بها عالقة عاطفية.

ليبيا

من 15 إلى 23 مايو )أيار( قام وفد من   ▪
منظمة العفو الدولية بأول زيارة لليبيا خالل 
خمس سنوات لتقييم حالة حقوق اإلنسان في 

البالد.

تونس

في 26 مايو )أيار( أعلن البشير تيكاري   ▪
ستستقبل  تونس  أن  للعدل  التونسي  الوزير 

عشرة من معتقلي غونتانامو. 

الجزائر

الصحف  نشرت  )أيار(  مايو   9 في   ▪
الجزائرية بيانا للزعيم السلفي السابق عماري 
المغرب  في  القاعدة  يدعو  الذي  صايفي، 
اإلسالمي إلى ترك السالح. هذا النداء يأتي 
مسبوقا بنداءين آخرين من قبل حسن حطاب 
في أبريل )نيسان(، وهو مؤسس المجموعة 
السابق  والزعيم  والقتال،  للدعوة  السلفية 
للدعاية في القاعدة في المغرب اإلسالمي بن 

مسعود عبد القادر.
في  11 جنديا  قتل  )أيار(  مايو   13 في   ▪
عملية ضد القاعدة في المغرب اإلسالمي في 
خلف  )أيار(  مايو   21 في  اوكيمدن.  جبال 
مقتل  وزو  تيزي  في  دورية  ضد  هجوم 
شخصين. في 22 مايو )أيار( اغتيل عضو 
رميا  المشروع  الدفاع  مجموعة  من 
بالرصاص في ليغاتا بمقاطعة بومرداس. في 
25 مايو )أيار( سقطت فرقة مظليين في فخ 
تسعة  مقتل  إلى  أدى  مما  بيسكرا،  بمقاطعة 

أشخاص.
في 31 مايو )أيار( أعلنت الجزائر عن   ▪
"ترانسميد"  األنابيب  قدرة خط  لزيادة  نيتها 
(Transmed) 7000 مليون متر مكعب، 
وهو الي يورد الغاز إلى أوروبا الغربية عن 

طريق تونس وإيطاليا.

المغرب  

في 20 مايو )أيار( أبلغت مصادر رسمية   ▪
قضايا  عن  المسؤول  التحقيق  قاضي  أن 
اإلرهاب في محكمة االستئناف بسال أصدر 
الذي  بالحاج،  المغربي محمد  باعتقال  أمرا 
في  تورطه  الشتباه  سوريا،  قبل  من  سلم 
في   2004 )آذار(  مارس   11 هجمات 

مدريد.

موريتانيا  

في 21 مايو )أيار( بدأت الحملة االنتخابية   ▪
)حزيران(  يونيو   6 في  المقررة  الرئاسية 
إلى  أدى  مما  المعارضة،  احتجاجات  وسط 
)أيار(  مايو   25 في  قوات.  مع  اشتباكات 

كانت هناك مظاهرة ضد الحكومة.

االتحاد األوروبي

في 7 مايو )أيار( أطلقت الرئاسة التشيكية   ▪
بين  الشراكة  األوروبيةالشرقية  والمفوضية 
وأذربيجان  وأرمينيا  األوروبي  االتحاد 

وبيالروس وجورجيا ومولدافيا وأوكرانيا.
في 20 مايو )أيار( عقدت في براغ قمة   ▪
علقت  أن  بعد  األوروبي ‒ الصين  االتحاد 
الرئاسة  عقدها خالل  المزمع  القمة  الصين 
الفرنسية احتجاجا على استقبال الداالي الما 
انتهى  باريس.  في   )Dalai Lama)
أمام  أبوابها  بفتح  بكين  بالتزام  االجتماع 
إزالة  مقابل  في  األوروبية  الصادرات 
ذات  الصينية  المنتجات  أمام  الحواجز 
التكنولوجيا العالية وإنهاء الحظر المضروب 

على األسلحة.
في  عقدت  )أيار(  مايو  و22   21 في   ▪
منطقة "جافوروبسك" الروسية قمة االتحاد 
األوروبي ‒ روسيا والتي أظهرت الخالفات 
الطاقة  أمن  بشأن  وموسكو  بروكسل  بين 

ودستور الشراكة الشرقية.
المجلس  اعتمد  )أيار(  مايو   25 في   ▪
الزرقاء،  البطاقة  العمل  لوزراء  األوروبي 
ذوي  للمهاجرين  بالعمل  تصريح  وهي 
المؤهالت العالية، بهدف جعل سوق العمل 
سنة  بحلول  جاذبية  أكثر  األوروبية 

.2011

جامعة الدول العربية  

العام  األمين  دعا  )أيار(  مايو   29 في   ▪
موسى،  عمرو  العربية،  الدول  لجامعة 
إسرائيل إلى وقف بناء المستوطنات اليهودية 

في الضفة الغربية.
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يونيو )حزيران( 2009

تحطم  حادث  بمأساة  الشهر  فرنسا  بدأت 
جانيرو  دي  ريو  بين  فرانس  إير  الطائرة 
التغييرات  عن  ساركوزي  أعلن  وباريس. 
إيتا  اغتالت  إسبانيا،  في  للحكومة.  الجديدة 
بوييِّس  إدواردو  الشرطة  مفتش   )ETA)
(Eduardo Puelles(، وأكدت المحكمة 
األوروبية لحقوق اإلنسان عدم شرعية حزب 
بتسونا. في البلقان، وافق حلف شمال األطلسي 
بانسحاب 5000 من أصل 15000 جندي 
ثم نشرهم للزيادة في استقرار البالد، وجدد 
سالي بريشا )Sali Berisha( واليته في 
انتخابات وصفت بأنها غير قانونية من جانب 
المعارضة. في قبرص، يسبق افتتاح المعبر 
من  جديدة  حلقة  لمنيتيس  الجديد  الحدودي 
الخالف سبب مناورة عسكرية مشتركة بين 
فاز  لبنان،  في  األتراك.  والقبارصة  تركيا 
ائتالف قوات 14 مايو )آذار( في االنتخابات 
أوباما  باراك  ألقى  مصر،  في  التشريعية. 
خطابا وصف بأنه تاريخي في العالقات بين 
الواليات المتحدة والعالم العربي. في المغرب، 
حزب  فيها  فاز  محلية،  انتخابات  جرت 
وافق  موريتانيا،  في  والمعاصرة.  األصالة 
تشكيل  على  والمعارضة  الحاكم  العسكري 
يوليو  في  انتخابات  وإجراء  انتقالية  حكومة 
انتخابات  األوروبي  االتحاد  )تموز(. أجرى 
للبرلمان األوروبي الذي حصل فيه الحزب 

الشعبي األوروبي على أغلبية األصوات.

البرتغال

في 4 يونيو )حزيران( بدأت إضرابات   ▪
طيران  شركة  في  للعاملين  يوما   12 لمدة 
"بورتغاليا"، بعد إضراب دام أربعة أيام في 

أبريل )نيسان( للمطالبة بتحسين األجور.

إسبانيا

إيتا  اغتالت  )حزيران(  يونيو   19 في   ▪
مكافحة  فرقة  قائد  كورياكا  في   )ETA)
إيتا )ETA( اإلرهابية من الشرطة  منظمة 
 Eduardo( بوييس  إدواردو  الوطنية، 
تفكيك  في  شارك  الذي   ،)Puelles
بيثكايا  المسلحة  اإلرهابية  المجموعة 

(Vizcaya( سنة 2004.
في 23 يونيو )حزيران( اعتقلت الشرطة   ▪
غيبوثكوا  أوسوربيل،  في  الوطنية 
(Guipuzcoa(، على أولتاث الساغاباستر 
وأينارا   )Olatz Lasagabaster)
وباتشي   )Ainara Vázquez( باثكيث 
أورنغا )Patxi Uranga( الذين هم على 
القطار  مشروع  في  إيتا  بهجمات  صلة 

يونيو   25 في  السرعة.  الفائق  الباسكي 
والحرس  الفرنسي  الدرك  قبض  )حزيران( 
أروابارينا  خابيير  على  باريس  في  المدني 
وأوهيانا   )Javier Arruabarrena)
 ،)Ohiana Garmendia( غارمنديا 

المسؤولين عن الجهاز المعلوماتي إليتا.
في 25 يونيو )حزيران( صادق البرلمان   ▪
على قانون اللجوء الجديد، الذي يوفر مزيد 
من الضمانات لحماية النساء واألطفال وذوي 
على  جنسياً،  والشواذ  الخاصة  االحتياجات 
الرغم من أنه ال يشمل المواطنين المقيمين 
القانون  ينص  األوروبي.  االتحاد  دول  في 
"نفس  على  يعتمد  "عاجلة"  إجراءات  على 
الضمانات" العادية، بما في ذلك إمكانية أن 
تقدم منظمة األمم المتحدة لالجئين تقريرها 
طلب  رفض  تم  إذا  ما  حالة  في  الثاني 

اللجوء.
في 30 يونيو )حزيران( قضت المحكمة   ▪
األوروبية لحقوق اإلنسان باإلجماع لصالح 
باتاسونا،  حزب  حظر  اإلسبانية  الحكومة 
العليا  المحكمة  قرارات  في  طعن  الذي 

والمحكمة الدستورية. 

فرنسا

في فاتح يونيو )حزيران( سقطت طائرة   ▪
الخطوط الجوية الفرنسية، الرحلة 447 التي 
في  باريس  إلى  جانيرو  دي  ريو  من  تقل 
الـ260  ركابها  مات  األطلنطي.  المحيط 
و12 من طاقمها في أسوأ حادث في تاريخ 

إير فرنس.  
في 13 يونيو )حزيران( شهدت فرنسا   ▪
إضرابات جديدة دعت إليها النقابات الرئيسية 
احتجاجا على عدم كفاية التدابير التي اتخذتها 

الحكومة للتخفيف من حدة األزمة.
نيكوال  أعلن  )حزيران(  يونيو   23 في   ▪
الحكومة  في  جديدة  تغييرات  ساركوزي 
الفرنسية لمواجهة "الجزء األخير" من األزمة 
برايس  تعيين  تم  اآلن،  حتى  االقتصادية. 
وزير   )Brice Hortefeux( أورتوفو 
خلفا  للداخلية،  وزيرا  االجتماعية،  الشؤون 
Michèle Alliot-( ماري  آليو  لميشيل 
Marie(، التي ستتولى حقيبة وزارة العدل.

نيكوال  قرر  )حزيران(  يونيو   26 في   ▪
ساركوزي الدعوة إلجراء استفتاء من أجل 
استقالل مارتينيك، بعد االحتجاجات األخيرة 
احتمال  أي  يستبعد  لكنه  الجزيرة،  في 

لالستقاللها.

ايطاليا

معمر  وصل  )حزيران(  يونيو   10 في   ▪
القذافي إلى روما في أول زيارة رسمية له 

لتطبيع العالقات بين طرابلس وروما وسط 
انتقادات من المعارضة والحركات اإلنسانية 

المختلفة.

سلوفينيا 

في 15 يونيو )حزيران( بقيت المفاوضات   ▪
بين سلوفينيا وكرواتيا، بوساطة من االتحاد 
في  الحدود  على  الخالف  لحل  األوروبي 
خليج بيران، معلقة بسبب عدم التوصل إلى 
القتراح  ليوبليانا  تعديالت  بشأن  اتفاق 

.)Olli Rehn( المفوض أولي رين

البوسنة والهرسك

في 5 يونيو )حزيران( التقطت الصحافة   ▪
نداء السفير البوسني وزعيم الطائفة اليهودية 
 Jacob( فينشي  يعقوب  البوسنة،  في 
Finci(، وعضو المجلس الروماني البوسني 
في   ،)Dervo Sejdic( سيديك  ديرفو 
إللغاء  اإلنسان  لحقوق  األوروبية  المحكمة 
فقط  تخول  التي  دايتن  اتفاقات  من  الحد 
ألعضاء الجالية المسلمة، الصرب والكروات 
يخالف  باعتباره  البالد،  رئاسة  اختيار 

االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان.      
في 12 يونيو )حزيران( حكمت محكمة   ▪
بوسنية بالحبس 25 سنة على نوفاك ديوفيك 
الجيش  قائد   )Novak Djuvic )
بشن  أمرا  إلصداره  الصربي ‒ البوسني، 
أسفر  البوسنة  شمال  في  مدينة  على  هجوم 

عن مصرع 71 شخصا سنة 1995.
الممثل  قام  )حزيران(  يونيو   19 في   ▪
 Valentin( السامي للبوسنة فالنتين انزكو
قانونية  صالحيات  باستدعاء   )Inzko
الصربية  السلطات  اتخاذ  بعد  استثنائية 
البوسنية عدة مرات قوانين من شأنها تقويض 

اتفاق دايتون.
في 23 يونيو )حزيران( رفضت العدالة   ▪
غالفاس  نيمير  برا تسليم  لبوسنية  ا
من  المطلوب   )Branimir Glavas)
في  حرب  جرائم  ارتكاب  بتهمة  كرواتيا 
القانون  أنه حسب  بحجة  الشرقية،  سلوفينيا 
البوسني ال يمكن تسليمه ألنه يحمل الجنسية 
إلى  هرب  قد  برانيمير  وكان  البوسنية. 

البوسنة يوم 10 مايو )أيار(. 

الجبل األسود

برلمان  وافق  )حزيران(  يونيو   10 في   ▪
الجبل األسود على حكومة ميلو دوكانوفيتش 
الفائز  الجديدة،   )Milo Dukanovic)
التي عقدت في مارس )آذار(.  باالنتخابات 
وأعلن دوكانوفيتش أن أولويات حكومته هي 
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االنضمام إلى االتحاد األوروبي وحلف شمال 
األطلسي.

صربيا 

في 10 يونيو )حزيران( أدى بث بعض   ▪
يظهر  التي  البوسني  التلفزيون  في  الصور 
راتكو  الصربي ‒ البوسني  القائد  فيها 
مالديتش )Ratko Mladic(، الذي ال زال 
1996 والمطلوب  المفقودين منذ  في عداد 
الدولية  الجنائية  للمحكمة  صربيا  من 
ليوغوسالفيا السابقة، إلى صدور شكاوى من 
بلغراد، تؤكد أن المشاهد األخيرة ترجع إلى 
كما   ،2008 إلى  وليس  سنوات  ثماني 
الشريط  بتسريب  وتندد  المحطة،  أوردت 
كمحاولة لعرقلة انضمام صربيا إلى االتحاد 

األوروبي.
قرار  وفي  )حزيران(  يونيو   12 في   ▪
وصف بأنه "تاريخي"، المدعي العام لجرائم 
دور  في  التحقيق  يقرر  في صربيا  الحرب 
وسائل اإلعالم الصربية خالل حرب كرواتيا 
والبوسنة لمعرفة ما إذا كان هناك تحريض 

على ارتكاب جرائم حرب.  

كوسوفو حسب القرار رقم 1244 لمجلس 
األمن التابع لألمم المتحدة

في 4 يونيو )حزيران( وافق البنك الدولي   ▪
على عضوية كوسوفو، التي أصبحت رسمية 
في 29 يونيو )حزيران( ، بعد أن تم قبولها 
في مايو )أيار( 2009 بصفتها عضوا في 

صندوق النقد الدولي.
وزراء  وافق  )حزيران(  يونيو   11 في   ▪
خطة  على  األطلسي  شمال  حلف  دفاع 
في  كوسوفو  من  جندي   5000 انسحاب 
يناير )كانون الثاني( 2010، مخفضين بذلك 

عدد الجنود إلى 10000.

جمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة

في 22 يونيو )حزيران( بعد توقف دام   ▪
كال  في  االنتخابات  أجل  من  أشهر  أربعة 
جنيف  في  وسكوبي  أثينا  استأنفت  البلدين، 
مفاوضاتهما لحل النزاع حول اسم جمهورية 

مقدونيا اليوغوسالفية السابقة.  

ألبانيا

الحزب  جدد  )حزيران(  يونيو   28 في   ▪
 Sali( باريشا  لسالي   )PD( الديمقراطي 
Berisha( واليته محققا فوزا بفارق بسيط 
على  بحصوله  البرلمانية  االنتخابات  في 
أنه  بريشا  أعلن  األصوات.  من   46%

الحركة  مع  ائتالفية  حكومة  سيشكل 
الحزب  وندد   .)LSI( للتكامل  االشتراكية 
عملية  في  بمخالفات   )PS( االشتراكي 
األمن  منظمة  وأكدت  األصوات.  إحصاء 
والتعاون في أوروبا )OSCE( على وجود 
السلمي  بالطابع  رحبت  بينما  مخالفات، 

لالنتخابات.

اليونان 

سجلت  )حزيران(  يونيو  و5   4 في   ▪
من  المولوتوف  بقنابل  جديدة  هجمات 
جماعات يسارية ضد مكاتب البنك ومركزا 
للشرطة ومكتب الضرائب في أثينا. في 17 
يونيو )حزيران( اغتيل شرطي كان يحرس 
شاهدا كان قد أدلى بتصريحاته إللقاء القبض 
على عدد من أعضاء منظمة النضال الشعبي 
الثوري )ELA( التي تفككت سنة 2003. 
الطائفة  تنظيم  الى  الهجوم  الشرطة  نسبت 

الثورية. 
في 25 يونيو )حزيران( أرغم إضراب   ▪
إلى  يدعون  الذين  الجوية  المالحة  مراقبي 
البالد،  في  الجوية  المالحة  أمن  تحسين 
على  اليونانية  األولمبية  الجوية  الخطوط 
األوروبية  العواصم  مع  اتصالها  إلغاء 

الرئيسية.

تركيا

يونيو )حزيران( اجتمع رئيس   17 في   ▪
اردوغان  طيب  رجب  التركي  الوزراء 
(Recep Tayyip Erdogan( ورئيس 
 Ilker( أركان الجيش الجنرال ايلكر باسبوغ
بين  المفتوحة  التوترات  بعد   )Basbug
صحيفة  نشرته  ما  إثر  والجيش  الحكومة 
لإلطاحة  عسكرية  مؤامرة  عن  "تراف" 
األزمة  إلى  باإلضافة  الحكومة،  بحزب 
الخطة  ارجينيكون.  قضية  بسبب  الحالية 
التي أعلنت عنها تراف تشمل القضاء على 
 ،)Fethullah Gülen( جولين  هللا  فتح 
تركيا  في  مسلمة  دينية  طائفة  أكبر  زعيم 

مسلم.
في 30 يونيو )حزيران( يفتتح المؤتمر   ▪
وتركيا  األوروبي  االتحاد  بين  الوزاري 
بالسياسة  المتعلق  الفصل  على  المفاوضات 
فقط  تركيا  أغلقت  اآلن  حتى  الضريبية. 
تزال  ال  والبحوث.  بالعلوم  المتعلق  الفصل 
االتحاد  قبل  من  مجمدة  فصول  ثمانية 
رفض  بسبب   2006 عام  منذ  األوروبي 
القبرصية  السفن  أمام  موانئها  فتح   أنقرة 

فصول  خمسة  فرنسا  وجمدت  ‒ اليونانية 
أخرى.

قبرص

الجيش  بدأ  )حزيران(  يونيو   16 في   ▪
التركي بمناورات عسكرية أمام شبه جزيرة 
كارباسي بمشاركة قبارصة وأتراك. هذا ما 
أدى إلى احتجاجات من نيقوسيا إلى االتحاد 
األوروبي واألمم المتحدة متهمة تركيا بغزو 

مجالها الجوي ومياهها اإلقليمية.
الرئيس  اتفق  )حزيران(  يونيو   26 في   ▪
 Demetris( كريستوفياس  ديمتريس 
على  طلعت  علي  ومحمد   )Christofias
في  ليمنيتس  في  جديد  حدودي  معبر  فتح 
إلى  يضاف  الذي  للجزيرة،  غربي  الشمال 

الستة الموجودين.

سوريا

في 5 يونيو )حزيران( نددت من جديد   ▪
الوكالة الدولية للطاقة الذرية )IAEA( بعدم 
وجود تعاون من جانب سوريا لتحديد طبيعة 
االكتشاف  وكذا  الِكبر  العسكري  المجمع 
الجديد لجزيئات اليورانيوم في منشأة نووية 

غير معلن عنها في دمشق.
في 24 يونيو )حزيران( نشرت واشنطن   ▪
سفير  بتعيين  أوباما  باراك  قرار  بوست 
المتحدة في سوريا بعد غياب دام  للواليات 

أكثر من أربع سنوات.

لبنان

قوات  فازت  )حزيران(  يونيو   7 في   ▪
سعد  بقيادة  )آذار(  14مارس  تحالف 
الحريري، باالنتخابات التشريعية التي مرت 
بسالم وشفافية وفقا لتقرير بعثة مراقبة من 
االتحاد األوروبي. في 27 يونيو )حزيران( 
الحريري  سليمان  ميشال  الرئيس  كلف 
بدأ  الجديد.  التنفيذي  المجلس  بتشكيل 
الحريري يوم 29 جولة من المشاورات مع 
األحزاب السياسية لتشكيل حكومة ائتالفية.

في 25 يونيو )حزيران( أعيد انتخاب نبيه   ▪
بري زعيم الحزب الشيعي أمل، رئيسا لمجلس 

النواب اللبناني للمرة الخامسة على التوالي.

مصر

في 4 يونيو )حزيران( ألقى باراك أوباما   ▪
القاهرة المصرية وصف  خطابا في جامعة 
"بالتاريخي" للعالقات بين الواليات المتحدة 
بإنجازات  فيه  نوه  والذي  العربي،  والعالم 
الحضارة اإلسالمية، ومرر رسالة للمصالحة 
لألراضي  اإلسرائيلي  االحتالل  وانتقد 
في  جذريا  تحوال  بذلك  مؤكدا  الفلسطينية 

السياسة الخارجية األميركية تجاه المنطقة.
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ليبيا

عبد  وصل  )حزيران(  يونيو   17 في   ▪
لم  زيارة  في  إلى طرابلس  بوتفليقة  العزيز 
يعلن عنها مسبقا إلجراء محادثات مع الزعيم 
الليبي معمر القذافي. تشير مصادر رسمية 
إلى أن اللقاء يأتي في إطار "المشاورات بين 
البلدين" استعدادا لقمة االتحاد اإلفريقي في 
فاتح يوليو )تموز( في ليبيا. وتتسم العالقات 
بين البلدين بنوع من الخصومات، مثل الوعد 
 60 من  أكثر  لتسليم  ليبيا  به  تف  لم  الذي 
جزائريا، أو الدور المثير للجدل لليبيا كوسيط 
في النزاع بين الحكومة الجزائرية وطوارق 

منطقة كيدال.

الجزائر

هجوم  تسبب  )حزيران(  يونيو   3 في   ▪
مصرع  عن  تاوينت  تيسيمات  في  إسالمي 
11 شخصا. في 17 يونيو )حزيران( ،قتل 
24 شرطيا في كمين نصبه إرهابيو القاعدة 
المغرب اإلسالمي في محافظة بوردي  في 
قتل  )حزيران(،  يونيو   22 في  بوريدج. 
خمسة أعضاء من الحرس البلدي في هجوم 

في محافظة جنشلة.

المغرب  

حزب  فاز  )حزيران(  يونيو   12 في   ▪
األصالة والمعاصرة )PAM( في االنتخابات 
االنتخابات  في  األولى  مشاركته  في  البلدية 
الوطنية. الحزب الذي أسسه فؤاد علي الهمة 
المناطق  في  األصوات  غالبية  على  حصل 
في  الدوائر.  في   21.7% بنسبة  الريفية، 
المدن الكبيرة يفرض حزب العدالة والتنمية 

نفسه.
في 29 يونيو )حزيران( حكم على كل   ▪
والجريدة  المغربية  األحداث  جريدة  من 
 270000 غرامة  بدفع  والمساء  األولى 
يورو وذلك "للمس بكرامة رئيس دولة"، إثر 
نشرها مقاالت رأي  تنتقد معمر القذافي. في 
المجلة  على  حكم  )حزيران(  يونيو   30
الشهرية "إيكونومي أند أنتربرايزس" بغرامة 
التشهير  بتهمة  يورو   531000 قدرها 
بمؤسسة "بريماريوس" التي تمتلكها العائلة 

الملكية المغربية.

موريتانيا  

المجلس  وقع  )حزيران(  يونيو   2 في   ▪
العسكري االنقالبي والمعارضة اتفاق داكار 
وحدة  ذات  حكومة  تشكيل  يتضمن  الذي 
المخلوع  الرئيس  وتسليم  انتقالية،  وطنية 

سيدي محمد ولد الشيخ عبد هللا، الحكم إلى 
)تموز(  يوليو   18 يوم  واختيار  الشعب 

موعدا لالنتخابات.

االتحاد األوروبي

عقدت  )حزيران(  يونيو   7 إلى   4 من   ▪
االنتخابات البرلمانية األوروبية. فاز الحزب 
بـ 265 مقعدا،   )EPP( الشعبي األوروبي
تقريبا.  األعضاء  الدول  جميع  على  متغلبا 
والحزب  االشتراكي  التقدمي  التحالف  يليه 
بـ184  فاز  الذي   ،)PES( الديمقراطي 

مقعدا.
اقترحت  )حزيران(  يونيو   10 في   ▪
على  للحصول  نظاما  األوروبية  المفوضية 
االتحاد  دول  لجميع  موحدة  تأشيرة 

األوروبي.
أيد  )حزيران(  يونيو  و19   18 في   ▪
المجلس األوروبي رئيس المفوضية خوسيه 
 José Manuel( مانويل دوراو باروسو
ثانية،  والية  لفترة   )Durao Barroso
فضال عن الضمانات المفروضة من طرف 
أيرلندا فيما يتعلق بالحياد والسيادة الضريبية 
واإلجهاض أو حماية العمال، وكذا وإجراء 

استفتاء جديد حول معاهدة لشبونة.
اآلالف  احتج  )حزيران(  يونيو   22 في   ▪
اجتماع  خالل  األوروبيين  المزارعين  من 
المجلس األوروبي للزراعة للمطالبة بمزيد 
الزراعي  اإلنتاج  أسعار  ضد  الحماية  من 

وضد تدابير تحرير القطاع.    

جامعة الدول العربية  

في 24 يونيو )حزيران( أعلنت جامعة   ▪
اإلدارة  مع  ستعمل  أنها  العربية  الدول 
األميركية الجديدة، بعد عقد اجتماع طارئ 
لتقييم موقفها بعد خطاب أوباما في القاهرة، 
الدول  من  ممثلين   10 فقط  حضره  والذي 

الـ22 األعضاء. 
في 30 يونيو )حزيران( رحبت الجامعة   ▪
العربية بنية سحب االتحاد األوروبي قواته 

من العراق.

يوليو )تموز( 2009

في إسبانيا، في 29 يوليو )تموز( خلف هجوم 
 (Burgos( بورغوس  في   )ETA( ايتا 
بالما  في  آخر  66 شخصا، وهجوم  إصابة 
 (Palma de Mallorca( ميورقة  دي 
مقتل اثنين من الحرس المدني. إيطاليا تبدأ 
قانون  على  للجدل  المثيرة  بالموافقة  الشهر 
ماروني، والذي ينص على تدابير قوية ضد 

 Ivo(الهجرة. في كرواتيا، استقال ايفو سانادر
Sanader( من منصب كرئيس الوزراء، 
األسرة  شؤون  وزيرة  بذلك   وخلفته 
 ،)Jadranka Kosor( "يادرانكا كوسور"
تحركاتها  تواصل  تركيا  للوزراء.  كرئيسة 
توريد  في  رئيسيا  دورا  للعب  اإلستراتيجية 
الغاز إلى أوروبا من خالل توقيع مشاركتها 
زعيم  أعلن  نابوكو.  الغاز  أنابيب  خط  في 
حزب العمال الكردستاني )PKK( عبد هللا 
أوجالن )Abdullah Ocalan( والحكومة 
التركية عن خارطتي طريق لحل الصراع 
الكردي. في لبنان، دفع انفجار مخزن أسلحة 
بانتهاك  هللا  حزب  التهام  إسرائيل  سرية 
القرار 1701. في الجزائر، أسفرت عملية 
على  القبض  إلقاء  عن  الشرطة  بها  قامت 
هجمات  في  شاركوا  70 شخصا  من  أكثر 
خالل شهر يونيو )حزيران(. في المغرب، 
أعلن الملك محمد السادس خطة الحكم الذاتي 
في  العرش.  خطاب  خالل  من  للصحراء 
الجنرال  االنقالبي  الزعيم  فاز  موريتانيا، 
محمد ولد عبد العزيز في االنتخابات ونددت 
المعارضة بمخالفات في االنتخابات. السويد 
تتولى رئاسة االتحاد األوروبي مع التحديات 
األزمة،  مكافحة  إجراءات  تواجه  التي 
ديسمبر  قمة  في  مشترك  موقف  وتحقيق 
ووضع  المناخ  تغير  بشأن  األول(  )كانون 
معاهدة  على  للمصادقة  األخيرة  اللمسات 

لشبونة. 

البرتغال

المحكمة  قضت  )تموز(  يوليو   31 في   ▪
غير  هو  المثلي  الزواج  أن  الدستورية 
دستوري؛ عكس ما قاله الحزب االشتراكي، 
االنتخابية،  الذي يضمن تشريعه في حملته 

على بعد شهرين من االنتخابات العامة. 

إسبانيا

في 2 يوليو )تموز( استقال مدير المركز   ▪
الوطني لالستخبارات )CNI(، ألبرتو سايث 
(Alberto Saiz(، بعد اتهامه بالمحسوبية 
لألركان  السابق  الرئيس  وخلفه  والفساد. 
 Félix( رولدان  سانث  فيليكس  العسكرية 

 .)Sanz Roldán
سيارة  انفجرت  )تموز(  يوليو   29 في   ▪
تحتوي على 200 كيلوغرام من المتفجرات 
خارج ثكنات الحرس المدني في بورغوس 
 66 إصابة  في  تسبب  مما   ،)Burgos)
اغتالت  )تموز(  يوليو   30 في  شخصا. 
منظمة إيتا )ETA( بواسطة قنبلة اثنين من 
نوفا  بالما  منطقة  في  المدني  الحرس 

(Palma Nova( في جزيرة ميورقة.
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فرنسا

في 23 يوليو )تموز( تمكن رجال اإلطفاء   ▪
أتى على  أن  بعد  السيطرة على حريق  من 
إلى  الوصول  بذلك  مهددا  هكتار،   1100
مارسيليا. في 28 يوليو )تموز( تمكن رجال 
الذي  الحريق  على  السيطرة  من  اإلطفاء 

دمر6000 هكتار.
في 29 يوليو )تموز( وافقت الحكومة على   ▪
مقاطعة   45 لـ  االنتخابية  الدوائر  إصالح 
لتكييفها مع التغييرات في عدد السكان. أعلن 
حكم  سيستأنف  أنه  االشتراكي  الحزب 
اإلصالح أمام المحكمة الدستورية باعتبار أن 
التقسيم الجديد ليس في صالح الحزب داخل 

الحكومة "االتحاد من أجل حركة شعبية".

ايطاليا

من 8 إلى 10 يوليو )تموز( استضافت   ▪
مدينة أكيال القمة السنوية لمجموعة الثمانية 
الكبار التي تعترف باستمرار وجود مخاطر 
تم  ولكنه  العالمي،  المالي  االستقرار  على 
االتفاق على تأجيل اتخاذ التدابير الملموسة 
رفع  كذلك  وتقرر  )أيلول(.  سبتمبر  حتى 
 20000 إلى  الجوع  لمكافحة  المساعدات 
مليون دوالر خالل الثالث السنوات القادمة، 
تغير  أثار  من  الحد  على  االتفاق  تم  وكذا 
Ban Ki-( بانكيمون  الذي حسب  المناخ، 

أنه  المتحدة،  لألمم  العام  األمين   )moon
إلى  إشارة  وفي  ضمني.  وغير  كاف  غير 
االقتصادات الست الناشئة، تعهدت مجموعة 
جولة  الختتام  جاهدا  بالعمل  الكبار  الثمانية 
الدوحة لتحرير التجارة العالمية بحلول عام 

.2010
الشرطة  أعتقلت  )تموز(  يوليو   15 في   ▪
في منطقة كازيرتا ومودينا 32 عضوا من 
 16 في  الكامورا.  دي  كاساليسي  عشيرة 
يوليو )تموز( اعتقل 57 عضوا من العشائر 
القوية سارنو وكسالسي في منطقة كازيرطة 

ونابولي. 

مالطا

محكمة  حكمت  )تموز(  يوليو  فاتح  في   ▪
بسبب  بالحبس  شخصا   20 على  مالطية 
غرق مركب لتهريب مهاجرين سريين في 
عام 2006 كان يقل 170 راكبا من أصل 

هندي. 

كرواتيا

رئيس  أعلن  )تموز(  يوليو  فاتح  في   ▪
 ،)Ivo Sanader(سانادر ايفو  الوزراء 

الكرواتي  الديمقراطي  االتحاد  زعيم 
من  انسحابه  وكذا  استقالته  عن   ،)HDZ)
خوض االنتخابات الرئاسية، مشيرا بذلك إلى 
أسباب شخصية، بعد فترة والية ثانية تأثرت 
بفعل األزمة والنزاع اإلقليمي مع سلوفينيا. 
يادرانكا  انتخاب  تم  يوليو)تموز(   4 في 
رئيس   )Jadranka Kosor( كوسور 

الوزراء الجديد باإلجماع.

البوسنة والهرسك

المحكمة  حكمت  )تموز(  يوليو   20 في   ▪
السابقة  ليوغوسالفيا  الدولية  الجنائية 
(ICTY( على ميالن )Milan( وسريدوي 
لوشيك )Sredoje Lucik( بالسجن مدى 
قتل  بتهمة  التوالي  على  عاما  و30  الحياة 
119 من مسلمي البوسنة في يونيو)حزيران( 

.1992

الجبل األسود

 12 على  حكم  )تموز(  يوليو   31 في   ▪
شخصا بـالسجن 49 عاما، بتهمة التخطيط 
بين  ما  الدولة  ضد  إرهابية  هجمات  لشن 
2004 و2006 إلنشاء منطقة ذات سيطرة 

ألبانية في الجبل األسود.

صربيا 

شرطيان  أصيب  )تموز(  يوليو   9 في   ▪
في  لوكان،  في  بقنبلة  هجوم  في  بجروح 
وادي بريسيبو، حيث ترتفع حدة التوتر بين 

الساكنة األلبانية والسلطات الصربية. 

كوسوفو حسب القرار رقم 1244 لمجلس 
األمن التابع لألمم المتحدة

مقبرة  فتحت  )تموز(  يوليو   14 في   ▪
جماعية موجودة في غنيالني، شرق البالد، 
بها 11 جثة من ألبان كوسوفيين قتلوا خالل 

الحرب ضد صربيا.

جمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة

في 7 يوليو )تموز( اجتمع ماثيو نيميتز   ▪
األمم  مبعوث   )Matthew Nimetz)
في  االسم  على  النزاع  في  للتوسط  المتحدة 
سكوبيا مع أعضاء من الحكومة لتقديم بعض 
خالل  إدخالها  تم  التي  الطفيفة  التعديالت 
القائم  لالقتراح  )حزيران(،  يونيو  اجتماع 
الصادر في أكتوبر )تشرين األول( 2008، 
الذي يحتوي إمكانية استعمال اسم "جمهورية 
الجغرافي  التصنيف  الشمالية".  مقدونيا 
سكوبيا  تمنع  لكي  أثينا  فرضته  )الشمال( 

 8 في  "مقدونيا".  كلمة  باحتكار  المطالبة 
يوليو )تموز( انتقل نيمتز )Nimetz( إلى 
أثينا لتقديم االقتراح لوزيرة الخارجية دورا 

 .)Dora Bakoyanni( باكوياني
البرلمان  اعتمد  )تموز(  يوليو   28 في   ▪
القانون الذي ينظم تمويل األحزاب السياسية، 
واحدة من بين ثالثة قوانين إلصالح اإلدارة 
للوفاء  بروكسل  طرف  من  المفروضة 
إلى  أكثر  البالد  وتقريب  الشفافية  بمعايير 

االتحاد األوروبي.

ألبانيا

في 30 يوليو )تموز( أعلن سالي باريشا   ▪
(Sali Berisha( أن ألبانيا سوف تضفي 
المثليين.  زواج  على  للموافقة  الشرعية 
غضب ممثلو الجالية المسلمة بالنظر إلى أن 
"الشذوذ الجنسي عادة غير مقبولة وضارة 

تتناقض مع شرع هللا".

اليونان 

يوليو )تموز( أعلن عن حريق   11 في   ▪
متعمد في مبنى يضم 500 من المهاجرين 
غير الشرعيين في أثينا، وأطلقت مجموعة 
من  ثالثة  على  النار  الملثمين  الرجال  من 
العاصمة وسيارة  الرعايا األجانب في قلب 
لمكافحة  فرقة  على  كذلك  النار  إطالق  وتم 

اإلرهاب تابعة للشرطة اليونانية.

تركيا

في 13 يوليو )تموز( وقعت تركيا واالتحاد 
أنابيب  خط  عبور  بشأن  اتفاقا  األوروبي 
من  التي  التركية،  األراضي  عبر  نابوكو 
خاللها تسعى روسيا إلى تقليل اعتمادها في 
محطة  نابوكو  وسيصل  الطاقة.  مجال 
إرزوروم )تركيا(، حيث سيربط خط أنابيب 
يأتي من أذربيجان، بمحطة بومجارتين ان 
بلغاريا  طريق  عن  )النمسا(  مارش  در 

ورومانيا والمجر.     
الصحف  كشفت  )تموز(  يوليو   17 في   ▪
 Abdullah( أوجالن  عبد هللا  أن  التركية 
لحل  طريق"  يحضر"خارطة   )Ocalan
النزاع الكردي. في 29 يوليو )تموز( أعلنت 
الحكومة التركية أنها تقوم كذلك بإعداد خطة 
لحل الصراع الكردي واإلسراع في تحسين 
ظروف سجن زعيم حزب العمال الكردستاني 

.)PKK)
المرحلة  بدأت  )تموز(  يوليو   20 في   ▪
في  ارجينيكوم  منظمة  محاكمة  من  الثانية 
الجنراالن سينير أرويغور  سجن سيليفري. 
تولون  وهورست   )Sener Eruygur)
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بتزعم  المتهمين   )Hursit Tolon)
االنقالب، يواجهان عقوبات بالسجن المؤبد. 
بسبب  البالد  أسلمة  من  العلمانيون  ويخشى 

هذه القضية. 

لبنان

في 14 يوليو )تموز( جرت سلسلة من   ▪
االنفجاريات في مستودع سرية لألسلحة في 
قرية خربة سليم، داخل منطقة عمليات قوة 
 .)UNIFIL( األمم المتحدة المؤقتة في لبنان
حزب هللا يتهم إسرائيل بعدم االمتثال للقرار 
1701 لألمم المتحدة الذي يهدف إلى ضمان 

نزع السالح في جنوب لبنان.

األردن

العاهل  أصدر  )تموز(  يوليو   2 في   ▪
ابنه  يعين  مرسوما  الثاني  عبد هللا  األردني 

األكبر األمير حسين وريثا له.
محكمة  حكمت  )تموز(  يوليو   13 في   ▪
عسكرية باإلعدام على عضو القاعدة محمد 
اغتيال  في  لضلوعه  الجابر  يوسف  أحمد 
في  فولي  لورانس  األمريكي  الدبلوماسي 

عمان سنة 2002.

مصر

في 9 يوليو )تموز( أفادت وزارة الداخلية   ▪
 25 من  مكونة  إسالمية  خلية  على  القبض 
مواطنا مصريا وفلسطينيا يشتبه فيهم بإعداد 
هجمات ضد أنابيب النفط وسفن أجنبية عند 

مرورها عبر قناة السويس.
في 15 و16 يوليو )تموز( رحبت مصر   ▪
في شرم الشيخ بالقمة الخامسة عشرة لحركة 
دول عدم االنحياز. واتفقت الوفود المشاركة، 
118، على ضرورة إعطاء وزن  وعددها 

سياسي أكبر للحركة.
في  اجتمع  )تموز(  يوليو  27 و28  في   ▪
عشر  السابع  الوزراء  مجلس  اإلسكندرية 
للتوصل  النيل  حوض  في  األعضاء  للدول 
إلى اتفاق تعاون يهدف إلى تغيير المعاهدات 
التي  و1959   1929 لسنة  االستعمارية 
حساب  على  والسودان  مصر  منها  تستفيد 
الدول المشاطئة األخرى. وعلى الرغم من 
تردد القاهرة والخرطوم مراجعة الحصص 
المقررة بموجب المعاهدات السارية، انتهى 

االجتماع بتقارب وجهات النظر.

تونس

الشرطة  اعتقلت  )تموز(  يوليو   6 في   ▪
التونسية تسعة يشتبه في تخطيطهم لهجمات 

في  يتواجدون  الذين  األمريكية  القوات  ضد 
مشتركة.  عسكرية  مناورات  بسبب  البالد 
قاعدة  ضباط  من  هم  المعتقلين  من  اثنين 

عسكرية للجيش التونسي في بنزرت.

الجزائر

الصحافة  أعلنت  )تموز(  يوليو   2 في   ▪
القوات  خاللها  قامت  غارة  عن  الجزائرية 
األمنية بإحباط هجوم على السفارة األمريكية 
الفاعل  على  القبض  ملقين  الجزائر  في 
المشتبه به الذي تربطه صلة بالقاعدة. هذه 
التي  العملية تدخل في إطار حملة الشرطة 
اعتقلت في األيام األخيرة 72 شخصا على 
 30 في  )حزيران(.  يونيو  بهجمات  صلة 
يوليو )تموز( قتل 14 جنديا في هجوم في 

محافظة تيبازة.

المغرب  

الشرطة  أفادت  )تموز(  يوليو   4 في   ▪
المغربية أنها ألقت القبض على عضو بارز 
منطقة  في  بالمخدرات  لالتجار  شبكة  في 
الدرك  لدن  من  عليه  التعرف  وتم  تطوان، 
زعيمة  ياسين،  نادية  شقيق  بكونه  الملكي 

المنظمة اإلسالمية "العدل واإلحسان".  
محكمة  حكمت  )تموز(  يوليو   28 في   ▪
القادر  عبد  على  المؤبد  بالسجن  مغربية 
بالعيرج زعيم خلية إسالمية كان يزمع تنفيذ 
الحكومة  أعضاء  من  عدد  ضد  هجمات 

المغربية والجيش.
في 30 يوليو )تموز( أعلن محمد السادس   ▪
في خطاب العرش، الذي يتزامن هذا العام 
مع الذكرى العاشرة لتوليه الحكم، عن خطة 
عن  والعفو  الصحراء  في  الذاتي  للحكم 

21865 سجينا.  

موريتانيا  

في فاتح يوليو )تموز( بعد اجتماع مغلق   ▪
في مدينة سرت، التي تستضيف مؤتمر القمة 
الثالث عشر لرؤساء دول االتحاد األفريقي، 
العقوبات  واألمن  السلم  مجلس  رفع 
انقالب  جراء  موريتانيا  على  المفروضة 
أغسطس )آب( 2008، حيث وافقت القوى 
إجراء  على  البالد  في  المختلفة  السياسية 

االنتخابات.
الجنرال  فاز  )تموز(  يوليو   18 في   ▪
المنقلب محمد ولد عبد العزيز في االنتخابات 
بأكثر من 50 في المائة من األصوات. في 
أن  المعارضة  اعتبرت  )تموز(  يوليو   19
الشرعية  االنتخابات كانت "مهزلة إلضفاء 
فرز  إعادة  إلى  ودعت  االنقالب"  على 

األصوات، على الرغم من أن لجنة مالحظة 
دولية وصفت االنتخابات "بالشفافية".

االتحاد األوروبي

السويد  تولت  )تموز(  يوليو  فاتح  في   ▪
رئاسة االتحاد األوروبي مع تحديات الموافقة 
مكافحة  ومواصلة  لشبونة"  "معاهدة  على 
إستراتيجية  وإعداد  االقتصادية  األزمة 
تغير  حول  المتحدة  األمم  لمؤتمر  مشتركة 

المناخ في ديسمبر )كانون األول(. 
المندوب  انتخب  )تموز(  يوليو   14 في   ▪
من   )Jerzy Buzek( بوزيك  جيرزي 
البرلمان  رئيس  األوروبي  الشعبي  الحزب 
ونصف  العامين  مدى  على  األوروبي 

القادمين مدعوما بـ 555 صوتا.
في 15 يوليو )تموز( اقترحت المفوضية   ▪
لصربيا  التأشيرات  تحرير  األوروبية 
السابقة  اليوغوسالفية  مقدونيا  وجمهورية 

والجبل األسود ابتداء من سنة 2010. 
البرلمان  وافق  )تموز(  يوليو   16 في   ▪
منح  على  المطلقة  باألغلبية  األيسلندي 
 Johanna( لحكومة يوهانا سيغوردوتيير
Sigurdadóttir( حق طلب االنضمام إلى 
)تموز(  يوليو  في27  األوروبي.  االتحاد 
إلى  لالنضمام  طلبها  رسميا  أيسلندا  قدمت 
الخارجية لالتحاد األوروبي  مؤتمر وزراء 

في ستوكهولم.

أغسطس )آب( 2009

وافق مجلس الشيوخ اإليطالي على ما يسمى 
العفو  يشمل  الذي  األزمة،  مكافحة  بقانون 
بعودة  للسماح  للجدل،  المثير  الضريبي 
غير  بصورة  هربت  التي  األموال  رؤوس 
مشروعة. اليونان تكافح حرائق الغابات التي 
في  عقد  نفسها.  أثينا  وتهدد  بالبالد  تعصف 
اردوغان  طيب  لرجب  اجتماع  أول  تركيا 
(Recep Tayyip Erdogan( مع زعيم 
أحمد   )DTP( الديمقراطي  المجتمع  حزب 
تورك للمضي قدما في حل النزاع الكردي. 
تركيا  أعادت  )آب(  أغسطس  في  كذلك 
عالقاتها الدبلوماسية مع أرمينيا ووقعت مع 
وروسيا اتفاق خط أنابيب الغاز الذي سيمر 
قبرص  التركية. في  األراضي  عبر جنوب 
المحادثات إلعادة  من  األولى  الجولة  بدأت 
الوكالة  مع  تتعاون  الجزيرة. سوريا  توحيد 
للسماح   )IAEA( الذرية  للطاقة  الدولية 
بتفتيش موقع الكبر، لكن تم العثور على آثار 
جديدة لليورانيوم في دمشق. بيد أن العالقات 
السورية العراقية ازدادت سوءا بعد الهجمات 
التي  )آب(،  أغسطس   19 في  بغداد  على 
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دمشق  اتهام  على  األخيرة  هذه  حمست 
بالسماح بعبور اإلرهابيين عبر حدودها. في 
األردن عقد لقاء سري بين مسؤولين أردنيين 
أن  التي تخشى  وإسرائيليين لطمأنة عمان، 
تقوم إسرائيل بنقل الفلسطينيين الذين يحملون 
األردنية  المملكة  إلى  األردنية  الجنسية 
الهاشمية. في مصر تستمر اعتقاالت أعضاء 
جماعة اإلخوان المسلمين. ليبيا تستقبل علي 
المقرحي كبطل وطني، المسؤول عن تفجير 
المثير  اإلفراج  بعد   ،1988 سنة  لوكربي 

للجدل عنه في المملكة المتحدة.   

البرتغال

الحكومة  أعلنت  )آب(  أغسطس   7 في   ▪
من  سجينين  استقبال  التزامها  البرتغالية 
العسكرية  القاعدة  من  سورية  جنسية 

غوانتانامو.
في 21 أغسطس )آب( أعلن حريق في   ▪
بلدية سينترا )Sintra(. في 23 أغسطس 
)آب( هدد حريق آخر مقاطعة براكانزا أتيا 
على 1000 هكتار. وحسب الهيئة الوطنية 
للغابات البرتغالية )AFN(، فإنه بين يناير 
)كانون الثاني( ويوليو )تموز( احترق حوالي 

21000 هكتار.

إسبانيا

في 3 أغسطس )آب( وافقت محكمة العدل   ▪
وقف  عن  االستغناء  على  فالنسيا  في  العليا 
اإلجراءات المفتوحة ضد فرانثيسكو كامبس 
(Francisco Camps( وريكاردو كوستا 
كامبوس  وفيكتور   )Ricardo Costa)
بيتورت  ورفائيل   )Víctor Campos)
غورتل  قضية  في   )Rafael Betoret)
نائبة  أعلنت  اليوم،  نفس  في   .)Gürtel)
رئيس الحكومة السيدة تيريزا فيرننديث دي 
 Teresa Fernández de la( البيغا 
Vega( أن النيابة العامة للحكومة ستستأنف 

الحكم.
في 13 أغسطس )آب( أعلنت المحكمة   ▪
العليا عن ثالث حاالت مساعدة غير شرعية 
في  عنها  أعلن   )ETA( إيتا  سجناء  لدعم 
إتشرات  سيباستيان من طرف جمعية  سان 
إيتا  سجناء  لعائالت  منبرا   ،)Etxerat)
الدعوة  تمجد  األفعال  هذه  أن  معتبرة 
لإلرهاب. وأكدت إتشرات أنها سوف تبقى 
الدعوة. وفي 14 و15 أغسطس )آب( حلت 
التي  التظاهرات  الباسكية  الشرطة اإلقليمية 

دعت إليها إتشرات.
19 أغسطس )آب( عملية مشتركة  في   ▪
للشرطة الفرنسية واإلسبانية سمحت باحتجاز 
 Alberto Machain( ألبرتو ماكين بيراثا

Beraza(، واحد من بين الستة األكثر بحثا 
والمشتبه فيه الرئيسي في تفجير 30 يوليو 
تكسابورو  أليتزول  بالمانوفا،  في  )تموز( 
(Aitzol Etxaburu( وأندوني ساراسوال 
عملية  فبفضل   .)Andoni Sarasola)
في  إليتا  مخابئ  اكتشاف  تم  هذه،  االعتقال 
من  كبيرة  كميات  فيها  تخزن  فرنسا 

المتفجرات.
في 21 يوليو )تموز( وصلت إلى الميريا   ▪
(Almería( سبع قوارب على متنها 119 
 35 به  قارب  غرناطة  وإلى  مهاجر 

مهاجرا.

فرنسا

نيكوال  دعا  )آب(  أغسطس   8 في   ▪
ساركوزي إلى اإلفراج الفوري عن المواطنة 
 ،)Clotilde Reiss( الفرنسية كلوتيلد ريس
في  )تموز(  يوليو  فاتح  في  اعتقلت  التي 
على  والتحريض  التجسس  بتهمة  طهران، 
إطالق  تم  )تموز(  يوليو   16 في  العنف. 

سراحها من قبل العدالة اإليرانية.
مارتين  أعلنت  )آب(  أغسطس   27 في   ▪
أوبري )Martine Aubry( األمينة العامة 
للحزب االشتراكي، مشاركتها في االنتخابات 
االشتراكي  المرشح  الختيار  التمهيدية 

لالنتخابات العامة لسنة 2012.
الصحافة  يوليو )تموز( عكست  في 31   ▪
الفرنسية قرار القضاة دست )Desset( وفان 
رويمبيكي )Van Ruymbeke( الحكم أمام 
محكمة الجنايات لباريس على جيروم كيرفيل 
(Jérôme Kerviel(، المتهم بأكبر احتيال 
مليون  بـ4900  المقدر  فرنسا،  في  سجل 
جنرال"  "سوسييتيه  ببنك  المتعلق  يورو، 

(Société Générale( الفرنسي.

ايطاليا

مجلس  وافق  )آب(  أغسطس  فاتح  في   ▪
الشيوخ اإليطالي بأغلبية 166 صوتا مقابل 
109 ضد مشروع ما يسمى بقانون مكافحة 
عن  ضريبي  عفو  يتضمن  الذي  األزمة، 
إيطاليا  من  المال  رأس  هربوا  الذين  أولئك 
ومساعدات للشركات التي ستستثمر أرباحها 
في هذا البلد وتأجيل دفع الديون المصرفية 
للشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الحد 
للنساء  عاما   65 إلى  التقاعد  لسن  األدنى 
تدابير  اتخاذ  أو  الحكومة،  في  العامالت 
لتنظيم العامالت في المنازل ومقدمي الرعاية 

لألطفال والمسنين.
في 12 أغسطس )آب( اقتحمت الشرطة،   ▪
مقر  اإليطالي،  الجيش  مع  جنب  إلى  جنبا 
اجتماع لرؤساء الكامورا في قرية كاسال دي 

رافائيل  على  وقبضوا  )نابولي(  وبرينسيبي 
مّكرييلو )Raffaele Maccariello(، أحد 
رؤساء عشائر كاساليسي، وألقى القبض على 

أربعة آخرين.
في 30 أغسطس )آب( قبل يوم واحد من   ▪
 ،1969 في  الليبية  الثورة  ذكرى   إحياء 
 Silvio( برلسكوني  سيلفيو  ليبيا  زار 
Berlusconi( بمناسبة اليوم اإليطالي، الذي 
الذي مولته  السيار  الطريق  افتتاح  تم خالله 
إيطاليا كتعويض عن األضرار الناجمة عن 
المعارضة  انتقدت  االستعماري.  الماضي 
والرأي العام وجود رئيس الوزراء اإليطالي 

في بلد يحكمه نظام ديكتاتوري.

مالطا

في 15 أغسطس )آب( تم اعتراض 115   ▪
متن زورق من طرف ثالث  مهاجرا على 
من  ميال   20 بعد  على  مالطية  دوريات 

جنوب مالطا.

البوسنة والهرسك

طلب  نشر  تم  )آب(  أغسطس   17 في   ▪
 (Radovan Karadzic( لرادوفان كاراديتش
ليوغوسالفيا  الدولية  الجنائية  المحكمة  إلى 
السابقة التي تؤكد أنها وقعت عقدا باإلجماع 
مع حكومة الواليات المتحدة عند انتهاء حرب 
 (Karadzic( كرادجيتش  ويدعم  البوسنة. 
شهادة وزير الخارجية السويدية كارل بيلدت 
الوسيط  آنذاك  كان  الذي   ،)Carl Bildt)

األوروبي ليوغوسالفيا السابقة.

كوسوفو حسب القرار رقم 1244 لمجلس 
األمن التابع لألمم المتحدة

في 13 أغسطس )آب( قام األمين العام   ▪
الجديد لحلف شمال األطلسي بأول زيارة له 
إلى كوسوفو لالجتماع مع قائد القوة الدولية 
في كوسوفو )KFOR(، واإليطالي جوزيبي 
 Giuseppe Emilio( غاي  ايميليو 
تاتشي  هاشم  الوزراء  ورئيس   ،)Gay
فاتمير  والرئيس   )Hashim Thaçi)

.)Fatmir Sejdiu( سيديو
أنصار  دمر  )آب(  أغسطس   28 في   ▪
المصير(،  )تقرير  فيتيفيندوسدجي  حركة 
الدولي  النظام  إشراف  ترفض  والتي 
للبعثة  مركبة  عشرين  من  أكثر  لكوسوفو، 
 (EULEX( المدنية األوروبية في كوسوفو
تبذلها  التي  الجهود  ضد  مظاهرة  خالل 
بروكسل وبلغراد على إنشاء آليات التعاون 
في  األوروبية  المدنية  البعثة  بين  القضائي 

كوسوفو وصربيا.
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جمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة

في 18 أغسطس )آب( أخبر أدامانتيوس   ▪
 ،)Adamantios Vassilakis( فاسيالكيس
ماثيو  المتحدة،  األمم  لدى  اليوناني  السفير 
مبعوث   ،)Matthew Nimetz( نيمتز 
أن  مقدونيا،  اسم  على  للنزاع  المتحدة  األمم 
مقدونيا  شمال  جمهورية  اسم  تحبذ  اليونان 
نيمتز )Nimetz(. في  المقترح من طرف 
20 يوليو )تموز( اجتمع السفير المقدوني مع 
نيمتز )Nimetz( مبلغا إياه أن بالده سوف 
تكون أكثر استعدادا لقبول صيغة جمهورية 

مقدونيا الشمالية.

اليونان 

في 21 أغسطس )آب(  أعلن عن حريق   ▪
كبير على بعد 40 كيلومترا من شمال أثينا 
وتم إعالن حالة الطوارئ. في 23 أغسطس 
)آب( وصل الحريق الخارج عن السيطرة، 
إجالء  وتم  أثينا  أبواب  من  متر   200 إلى 
10000 شخص. يتعلق األمر بالحريق رقم 
83 المعلن عنه في غضون 24 ساعة في 
على  بالحصول  السلطات  وطالبت  اليونان. 
تم  26 يوليو )تموز(  مساعدات دولية. في 

أخيرا إخماد النيران. 

تركيا

في 5 أغسطس )آب( اجتمع رجب طيب   ▪
 (Recep Tayyip Erdogan( اردوغان
مع  األولى  للمرة  التركي،  الوزراء  رئيس 
أحمد تورك زعيم حزب المجتمع الديمقراطي 
النزاع  حل  في  قدما  للمضي   ،)DTP)

الكردي.
تركيا  وقعت  )آب(  أغسطس   6 في   ▪
وروسيا اتفاقا في أنقرة بموجبه سمحة تركيا 
بعبور خط أنابيب الغاز سود ستريم بالمياه 
التركية متفاديتا بذلك المرور عبر أوكرانيا، 
االتفاق  تركيا.  على  بالنفع  سيرجع  الشيء 
لمشروع  تنافسية  استجابة  توحيد  يمثل 

نابوكو، الذي تشارك فيه تركيا أيضا. 
في 14 أغسطس )آب( أدى انفجار قنبلة   ▪
في مقاطعة جزيوسمانباسا )إسطنبول( إلى 
الخامسة  الذكرى  عشية  شخص،  مقتل 
والعشرين للهجوم األول للمنظمة اإلرهابية 
الدولة  ضد  الكردستاني"  العمال  "حزب 
مات  )آب(  أغسطس   30 في   التركية. 
أربعة جنود في منطقة الحكاري عند انفجار 
الكردستاني  العمال  حزب  وضعه  لغم 

.)PKK)
تركيا  استعادة  )آب(  أغسطس   31 في   ▪
ظل  في  الدبلوماسية  عالقاتهما  وأرمينيا 

الحدود  فتح  وأعادوا  السويسرية  الوساطة 
المشتركة .

قبرص

الجولة  انتهت  )آب(  أغسطس   6 في   ▪
األمم  ترعاها  التي  المفاوضات  من  األولى 
المتحد والتي من خاللها حقق قادة الطائفتين، 
محمد علي طلعت وديميتريس كريستوفياس 
في  تقدما   )Dimitris Christofias)
مجال المواطنة والهجرة واللجوء، ولكن لم 
يتوصال إلى اتفاق حول حق الملكية المثير 

للجدل.

سوريا

في 19 أغسطس )آب( خلف هجوم على   ▪
وزارتي المالية والخارجية مقتل 95 شخصا 
يوم  بعد  بغداد،  في  بجروح   563 وإصابة 
الرئيس  مع  األسد  بشار  التزام  من  واحد 
العراقي نوري المالكي السيطرة على الحدود 
العراقية السورية لمنع مرور اإلرهابيين. في 
رسميا  العراق  اتهم  )آب(،  أغسطس   31
المراقبة  حول  بعهدها  الوفاء  بعدم  سوريا 

الحدودية بين البلدين.
الوكالة  في 28 أغسطس )آب( أشارت   ▪
األخير  تقريرها  في  النووية  للطاقة  الذرية 
حول سوريا أن البالد وعدت بالتفتيش على 
منشآت  في  وجدت  التي  اليورانيوم  بقايا 
لدمشق في يونيو )حزيران(، ولكنها ترفض 
أن تتعاون في تحقيق المرافق التي قصفتها 

إسرائيل في عام 2007.

لبنان

في 31 أغسطس )آب( اعتقلت الشرطة   ▪
المتهم باختالس  الدين،  اللبنانية صالح عز 
المصرفي.  بالجهاز  دوالر  مليار  حوالي 
هللا،  حزب  مع  الدين  لعز  الجيدة  العالقات 
من  يعتبرون  قياديه  كبار  من  بعض  الذين 
المخادعين، تهدد بتشويه صورة الحزب في 
أوساط الطائفة الشيعية. تعتقد الصحافة أنها 
أكبر فضيحة مالية في البالد منذ انهيار بنك 

انترا سنة 1966.
نبيل بري  اتهم  31 أغسطس )آب(  في   ▪
والحركة  اللبناني  النواب  مجلس  رئيس 
القذافي  معمر  الليبي  الزعيم  أمل،  الشيعية 
بتواجده "في قمة الجريمة المنظمة"، وحث 
العدالة الدولية لمالحقته بسبب اختفاء اإلمام 
موسى الصدر في ليبيا قبل 31 عاما، رجل 
 1978 سنة  سافر  الذي  لبناني  شيعي  دين 
إلى ليبيا للحصول على دعم ضد إسرائيل. 
أدى اختفاء الصدر إلى انهيار في العالقات 

بين ليبيا ولبنان، الذي منذ ذلك الحين يطالب 
باإلفراج عنه.

األردن

في 4 أغسطس )آب( انضم األردن إلى   ▪
العربية  المملكة  اتخذته  الذي  الموقف 
السعودية لمعارضة الواليات المتحدة دعوت 
مع  عالقاتها  تحسين  إلى  العربية  الدول 
الملك  السالم.  مفاوضات  وتشجيع  إسرائيل 
عبد هللا الثاني يدافع في نفس اليوم عن "حق 

العودة" لالجئين الفلسطينيين.
17 أغسطس )آب( ذكرت صحيفة  في   ▪
جيروزاليم بوست عن وجود لقاء سري بين 
وذلك  كبار  وأردنيين  إسرائيليين  مسؤولين 
عقب شكوك عمان بأن إسرائيل ربما تخطط 
يعيشون  الذين  الفلسطينيين  من  العديد  لنقل 
في الضفة الغربية والذين يحملون الجنسية 
الهاشمية.  األردنية  المملكة  إلى  األردنية 
ووفقا لمصادر رسمية عبرية، أكدت إسرائيل 
لألردن أن هذه المخاوف ال أساس لها من 
الصحة، وبأن تل أبيب ترغب في مواصلة 

عالقات التعاون القائمة مع عمان.

مصر

في 13 أغسطس )آب( أعلنت مصر عن   ▪
قرار تعليق بيع تذاكر السفر إلى مكة وذلك 
أنفلونزا  انتشار  خطر  تجنب   قصد 

.A/H1N1
في 15 أغسطس )آب( بدأ حسني مبارك   ▪
زيارته الرسمية األولى إلى الواليات المتحدة 
بين  التحالف  لتعزيز  سنوات  خمس  مند 
في  تقدم  إلحراز  محاولة  وفي  البلدين، 

مفاوضات السالم في الشرق الوسط.
جماعة  أدانت  )آب(  أغسطس   18 في   ▪
اإلخوان المسلمين، القوة السياسية الثانية في 
البالد، في بيان يستنكر اعتقال 34 شخصا 

من أعضائها في محافظة السويس.

ليبيا

عبد  استقبل  )آب(  أغسطس   20 في   ▪
الوحيد  المتهم  المقرحي،  علي  الباسط 
1988، في  لوكيربي سنة  تفجير  بارتكاب 
المثير  اإلفراج  بعد  قومي  كبطل  طرابلس 
االسكتلندية  العدالة  طرف  من  عنه  للجدل 

مشيرة بذلك إلى مشاكل صحية خطيرة.

الجزائر

الجيش  قتل  )آب(  أغسطس   4 في   ▪
الجزائري ثمانية من أعضاء تنظيم القاعدة 
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في المغرب اإلسالمي في محافظة باتنة. يتم 
جيجل،  محافظة  في  موازية  عملية  تنفيذ 

خاللها تم تفكيك مجموعة مسلحة أخرى.
بين  خالف  أدى  )آب(  أغسطس   4 في   ▪
من  نارية  دراجة  وسائق  جزائري  تاجر 
في  الزوار  باب  حي  في  صينية  جنسية 
إلى أعمال شغب عنيفة  العاصمة،  الجزائر 
بين مئات من األشخاص رافضين وبسخط 
في  الصينية  الجالية  تقدر  الصينية.  الهجرة 

الجزائر بحوالي 30000 شخص.

المغرب  

وزارة  أمرت  )آب(  أغسطس  فاتح  في   ▪
من  طبعات  على  باالستيالء  الداخلية 
تتضمن  التي  ونيشان،  كيل  تل  األسبوعية 
مع  باالشتراك  استقصائية،  دراسة  نتائج 
صحيفة لوموند الفرنسية حول النظام الملكي. 
وقال وزير االتصال خالد الناصري، أنه "ال 
لدراسة  الملكي  النظام  إخضاع  يجوز 

استقصائية، مهما كانت نتائجه".

موريتانيا  

في 8 أغسطس )آب( فجر شاب ينتمي   ▪
إلى القاعدة نفسه أمام السفارة الفرنسية في 
أعلنت  )آب(  أغسطس   16 في  نواكشوط. 
 4000 ستجند  أنها  الموريتانية  الحكومة 
القاعدة  تنظيم  إرهابيي  على  للقبض  جندي 
عن  المسؤولين  اإلسالمي  المغرب  في 

األعمال اإلرهابية األخيرة في البالد.
11 أغسطس )آب( عين محمد ولد  في   ▪
ولد  موالي  للوزراء  رئيسا  العزيز،  عبد 
هذا  شغل  قد  كان  الذي  الكداف،  محمد 
المنصب بعد االنقالب الذي وقع في أغسطس 

)آب( سنة 2008.

االتحاد األوروبي

في 21 أغسطس )آب( دخل حيز التنفيذ   ▪
يشكل  الذي   2009/81/EC التوجيه 
سوق  إنشاء  خاللها  من  سيتم  التي  الدعامة 

حقيقية أوروبية للدفاع. 
االتحاد  وقع  )آب(  أغسطس   29 في   ▪
أربعة  مع  تفضيلية  تجارة  اتفاق  األوروبي 
سيشيل  األفريقي:  الجنوب  في  بلدان 

ومدغشقر وموريشيوس وزيمبابوي.

سبتمبر )أيلول( 2009 

في  جديدة  بوالية  االشتراكي  الحزب  فاز 
في  البرتغال.  في  أجريت  التي  االنتخابات 
فرنسا بدأت المحاكمة في قضية لكليرستريم. 

والتنمية  االقتصادى  التعاون  منظمة 
قائمة  من  موناكو  أسقطت   )OECD)
سلوفينيا  وافقت  الضريبية.  المالذات 
شؤون  مفوض  اقتراح  على  وكرواتيا 
من   ،)Olli Rehn( رين  أولي  التوسيع، 
أجل حل النزاع القائم حول المياه اإلقليمية 
حدة  تتصاعد  البوسنة  في  بيران.  لخليج 
الدولي  للمجتمع  السامي  الممثل  بين  التوتر 
 Valentin ( إنزكو  فالنتين  للبوسنة، 
التي  صربسكا  وجمهورية   ،)Inzko 
رئيس  دعا  اليونان،  في  سلطته.   ترفض 
 Kostas( كوستاس  اليوناني  الوزراء 
في  مبكرة  انتخابات  إلى   )Karamanlis
قبرص  في  األول(.  )تشرين  أكتوبر   4
من  المفاوضات  من  الثانية  الجولة  تنطلق 
أجل إعادة التوحيد. في لبنان، يتنازل رئيس 
أن  بعد  الحكم  الحريري عن  الوزراء سعد 
فشل في التوصل إلى اتفاق مع المعارضة، 
بتشكيل  تكليفه  يعاود  البرلمان  ولكن 
الحكومة. الجزائر توقع اتفاقية بشأن التعاون 
موريتانيا  مع  اإلرهاب  مكافحة  مجال  في 
األوروبي  البرلمان  أعاد  والنيجر.  ومالي 
باروسو  دوراو  مانويل  خوسيه  انتخاب 
 (José Manuel Durao Barroso)

رئيسا للمفوضية.

البرتغال

الحزب  )أيلول( حصل  27 سبتمبر  في   ▪
 José( سوكراتيس  لخوسيه  االشتراكي 
Sócrates( في االنتخابات التشريعية على 
%37 من األصوات، لكنه لم يحصل على 
األغلبية المطلقة كما في االنتخابات التشريعية 
االشتراكي  الحزب  احتل  فيما  السابقة. 
الديمقراطي المرتبة الثانية بنسبة %29 من 
أعلن  )أيلول(  سبتمبر   28 في  األصوات. 
ائتالفية  حكومة  يشكل  لن  أنه  سوكراتيس 
لتوليه  األحزاب  باقي  مع  مؤقتا  وسيتحالف 

الحكم. 

إسبانيا

قاضي  )أيلول( أصدر  فاتح سبتمبر  في   ▪
 Baltasar( غارثون  بالتاثار  المحكمة 
Garzón( أمرا بالبحث وإلقاء القبض على 
 Maite( مايتي أرنالدي )ETA( عضو إيتا
Aranalde(، بعد أن سلمتها فرنسا في 25 
بالفرار  الذت  قد  وكانت  )أيلول(،  سبتمبر 
بكفالة  مؤقت  بسراح  تتمتع  كانت  عندما 
إلوي  القاضي  إياه  منحها  يورو   12000

.)Eloy Velasco( بيالسكو
في 7 سبتمبر )أيلول( حاكمت المحكمة   ▪
أسكتسونا  في  عضوا   13 الوطنية 

(Askatasuna( وديموكراسيا 3 ميلوي 
.)Democrazia 3 Milloi)

تقرير  كشف  )أيلول(  سبتمبر   24 في   ▪
للشرطة  التابعة  األموال  تبييض  لجنة 
الوطنية التي تبحث في قضية كورتل )شبكة 
الشبكة  هذه  أن  فالنسيا،  في  سياسية(  فساد 
الحزب  شرعية  غير  بطريقة  تمول  كانت 
الشعبي في فالنسيا )PP(. في 28 سبتمبر 
إلقليم  االشتراكي  الحزب  قدم  )أيلول( 
االشتراكي  والحزب   )PSPV( فالنسيا 
حكم  ضد  بالنقض  طعنا  اإلسباني  العمالي 
الصادر  فالنسيا  في  للعدالة  العليا  المحكمة 
في 3 أغسطس )آب(، الذي يدعو إلى حفظ 
)أيلول(  سبتمبر   29 في  كورتل.  قضية 
مدريد  في  للعدل  العليا  المحكمة  رفعت 
التي  القضية  هذه  على  التحقيقات  سرية 

تشمل 71 مدعى عليه.
في 27 سبتمبر )أيلول( تناقلت الصحافة   ▪
غارا  صحيفة  نشرته   )ETA( إليتا  بيانا 
(Gara( أكدت فيه المجموعة اإلرهابية أنها 
أعداء  أن  "طالما  السالح  عن  تتخلى  لن 
إوسكال إريا )Euskal Herria( يراهنون 
على القمع والحرمان". إيتا تبدي "استعدادها 
إلى  تؤدي  ديمقراطية  عملية  لتطوير  التام 

تقرير المصير" في إقليم الباسك.

فرنسا

نيكوال  سافر  )أيلول(  سبتمبر   7 في   ▪
 (Nicolas Sarkozy( ساركوزي 
دا  لوال  إيناسيو  لويز  البرازيلي  والرئيس 
 (Luiz Inácio Lula da Silva( سيلفا
االقتراح  عن  للدفاع  البرازيل  إلى 
مجموعة  لتحويل  البرازيلي ‒ الفرنسي 
األربعة عشر، وذلك  إلى مجموعة  الثماني 
للبرازيل  الناشئة  االقتصادات  بإضافة 
والمكسيك وجنوب أفريقيا ومصر والصين 

والهند.
في 20 سبتمبر )أيلول( بدأت المحاكمة   ▪
وزير  تواجه  التي  كليرستريم،  قضية  في 
الخارجية السابق الفرنسي دومينيك دو فيلبان 
كمتهم،   )Dominique de Villepin)
 Nicolas ( ساركوزي  نيكوال  ضد 
Sarkozy( كمدعى مدني. في 24 سبتمبر 
)أيلول(، تقدم محامو دو فيلبان أمام المحكمة 
ضد  قضائية  بدعوى  لباريس  االبتدائية 
الوزير  براءة  في  لتشكيكه  ساركوزي 

السابق.
الشرطة  )أيلول( أخلت  22 سبتمبر  في   ▪
شرعيين  غير  لمهاجرين  مخيما  الفرنسية 
والمعروف باسم غابة كالي، وهو من أكبر 
المخيمات في فرنسا، كما ألقت القبض على 
276 من ساكنتها حاولوا العبور إلى المملكة 
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أخلت   سبتمبر)أيلول(   29 في  المتحدة. 
في  لالجئين  آخر  مخيما  الفرنسية  الشرطة 

كالي، معظمهم من األفغان.

موناكو 

مع  موناكو  وقعت  )أيلول(  سبتمبر  في   ▪
الضريبي  للتعاون  اتفاقية  المتحدة  الواليات 
قائمة  من  تسقط  أن  بهدف  دولة   12 مع 
التعاون  لمنظمة  الضريبية  المالذات 
 23 في   .)OECD( والتنمية  االقتصادى 
من  موناكو  إسقاط  تم  )أيلول(  سبتمبر 

القائمة.

ايطاليا

بلغ عدد ضحايا  )أيلول(  3 سبتمبر  في   ▪
األمطار الغزيرة التي تسببت في فيضانات 
حوالي  إلى  صقلية  في  أرضية  وانهيارات 

العشرين.
في 13 سبتمبر )أيلول( اعتقلت الشرطة   ▪
 ،)Carmelo Barbaro( كارميلو باربارو
في ريجيو وهو زعيم مخدرات مهم يتنمي 
 16 في  كاالبريا.  في  "ندرانغيتا"  لمافيا 
سبتمبر )أيلول( ألقي القبض على 23 عضوا 
من "ندرانغيتا" ينتمون إلى عشيرتي كردي 
تمكنت  )أيلول(   25 سبتمبر  في  وكاتالدو. 
تورنيكتشيو،  عشيرة  تفكيك  من  الشرطة 
وإلقاء القبض على 11 شخصا في مقاطعة 

كروتوني.
منطقة  سجلت  )أيلول(  سبتمبر   20 في   ▪
مقياس  على   4.6 بقوة  زلزال  "ماركي" 

رختر.

سلوفينيا 

الصحف  أعلنت  )أيلول(  سبتمبر   4 في   ▪
حكومة  اتخذته  الذي  القرار  عن  السلوفينية 
قطاعات  انتقادات  إلى  لالنضمام  ليوبليانا 
لبناء  اإليطالية  الخطط  ومعارضة  البيئية 

محطة للغاز في خليج ترييستي. 
في 11 سبتمبر )أيلول( توصل كل من   ▪
كوسور  جادرانكا  كرواتيا  وزراء  رئيس 
وزراء  ورئيس   )Jadranka Kosor)
 ،)Borut Pahor( سلوفينيا بوروت باهور
بإلغاء  يقضي  ليوبليانا  في  اتفاق  إلى  أخيراً 
خليج  في  المياه  ملكية  تأمين  حول  النزاع 

بيران.

البوسنة والهرسك

الممثل  ضغط  )أيلول(  سبتمبر   18 في   ▪
السامي للمجتمع الدولي في البوسنة، فالنتين 

إنزكو )Valentin Inzko(، بقوة إلقرار 
في  الكهرباء  قطاع  تعزيز  لضمان  قوانين 
البوسنة، وهو شرط أساسي لدخول البوسنة 
في الشبكة األوروبية للطاقة، مستندين على 
صالحيات بون )Bonn(. رفضت جمهورية 
صربسكا المقترح، الذي يعتبر ضد تطلعاتها 
لنظام كهربائي مستقل وتهدد بسحب ممثليها 
من الحكومة الفيدرالية إذا زاد مكتب الممثل 

السامي )OHR( من إمالءاته.

الجبل األسود

وزير  وقع  )أيلول(  سبتمبر   17 في   ▪
روسين  ميالن  األسود  الجبل  خارجية 
خارجية  ووزير   )Milan Rocen)
 Avigdor( ليبرمان  أفغيدور  إسرائيل 
Lieberman(، اتفاقا في بودغوريتسا يقر 

لمواطني البلدين بالسفر بدون تأشيرة.

صربيا 

في 17 سبتمبر )أيلول( نصح أولي رين   ▪
الدول  توسيع  مفوض   )Olli Rehn)
األعضاء، صربيا بعدم طلب عضوية االتحاد 
بينما اتفاقية الشراكة واالستقرار التي وقعت 
في أبريل )نيسان( 2008 ال تزال مقتصرة 
على هولندا أمام عدم قدرة بلغراد على تسليم 
 Ratko( مالديتش  راتكو  السابق  القائد 

.)Mladic

كوسوفو حسب القرار رقم 1244 لمجلس 
األمن التابع لألمم المتحدة

بعثة  وقعت  )أيلول(  سبتمبر   11 في   ▪
االتحاد األوروبي المعنية بسيادة القانون في 
مع  بروتوكول  على   )EULEX( كوسوفو 
وزارة الداخلية في صربيا للتعاون في مجال 
مكافحة الجريمة المنظمة. وقد أثار االتفاق 
انتقادات المجتمع األلباني ‒ الكوسوفي الذي 

يرى فيه تهديدا لسيادته.

جمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة

البرلمان  وافق  )أيلول(  10 سبتمبر  في   ▪
على مشروع قانون إلصالح الخدمة العامة، 
الذي يحد من قدرة األحزاب السياسية على 
اإلدارة وينظم المهن داخلها ويحدد المعايير 
يعتبر  اإلصالح  هذا  لالحتراف.  األوروبية 
من بين المطالب الرئيسية من بروكسل إلى 
االتحاد  من  البالد  لتقريب  سكوبيا 

األوروبي.
في 24 سبتمبر )أيلول( خطاب الرئيس   ▪
 (Gjorge Ivanov( إيفانوف  جورجي 

الذي  المتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية  أمام 
أشار فيه إلى بالده باالسم الدستوري وليس 
من خالل االسم المؤقت المعتمد من طرف 
و845،   817 القرارات  في  األمن  مجلس 
شجع اليونان على تقديم شكوى رسمية إلى 
إيفانوف  ودافع  المتحدة.  لألمم  العام  األمين 
جمود  في  دخلت  التي  القضية،  إحالة  عن 
على الرغم من المناقشات التي جرت خالل 
أنه  كما  الدولية.  العدل  محكمة  إلى  العام، 
يؤيد إجراء استفتاء وصياغة تسمية مزدوجة. 
الوحيدة  الوساطة  مع  التعامل  تفضل  أثينا 
لألمم المتحدة لتحديد اسم واحد نهائي يحمي 
اإلقليمية  بالوحدة  وعالقتها  "مقدونيا"  اسم 

اليونانية.

ألبانيا

المحكمة  وقفت  )أيلول(  سبتمبر   2 في   ▪
ضد  اتخذت  التي  اإلجراءات  أللبانيا  العليا 
 Fatmir( الوزير السابق للدفاع فاتمير ميديو
لألسلحة  مخزن  انفجار  جراء   ،)Mediu
تسبب في وفاة 26 شخصا في مارس )آذار( 
 (Mediu( ميديو  انتخاب  إعادة   .2008
األخيرة  التشريعية  االنتخابات  في  كمندوب 

منحه الحصانة البرلمانية.

اليونان 

في 2 سبتمبر )أيلول( انفجرت قنبلة قرب   ▪
"النضال  مجموعة  وتبنت  أثينا.  بورصة 
الثوري" اليسارية المتطرفة مسؤوليتها عن 
قنبلة  انفجرت  دقائق  عدة  بعد  الهجوم. 
وضعتها مجموعة "نواة النار" في سالونيكا. 
في  قنبلة  انفجرت  )أيلول(  سبتمبر   23 في 
كاتسيلي  لوكا  االشتراكي  المندوبة  منزل 

.)Luka Katseli)
كوستاس  دعا  )أيلول(  سبتمبر   2 في   ▪
 (Kostas Karamanlis( كارامانليس 
أكتوبر   4 في  مبكرة  انتخابات  إلجراء 
)تشرين األول(، سنتين قبل انقضاء الوالية 

التشريعية.

تركيا

حوالي  احتج  )أيلول(  سبتمبر  فاتح  في   ▪
من طرف  دعوتهم  تمت  20000 شخص 
في   )DTP( الديمقراطي  المجتمع  حزب 
محادثات  لبدء  أنقرة  على  للضغط  دياربكر 
العمال  حزب  اإلرهابية  المنظمة  مع 
طلبوا  المتظاهرون   .)PKK( الكردستاني 
رسمية.  كلغة  الكردية  اللغة  استخدام  أيضا 
إسطنبول جلبت  في  مماثلة  أخرى  مظاهرة 

5000 شخص.
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في 8 سبتمبر )أيلول( قتل سبعة جنود في   ▪
اشتباكات متفرقة مع اإلرهابيين األكراد في 
)أيلول(،  14 سبتمبر  في  الغربي.  الجنوب 
عملية  في  متمردين  وثالثة  جندي  قتل 

عسكرية في كوكوركا.
تركيا  فرضت  )أيلول(  سبتمبر   9 في   ▪
ـ 1750 مليون يورو، على لمجموعة  غرامة ب
 (Dugan Yayin( اإلعالمية، دوغان ياين
أكبر  وتعتبر  الضرائب.  دفع  من  للتهرب 
بالنسبة  تركية.  غرامة فرضت على شركة 
بانتقام  األمر  يتعلق  مستقلة  معينة  لقطاعات 
للموقف النقدي للمجموعة تجاه الحكومة. يرى 
والتعاون  األمن  ومنظمة  األوروبي  االتحاد 

(OSCE( بقلق شديد هذه المسألة.
في 9 سبتمبر )أيلول( غمر إعصار أحياء   ▪

بكاملها في إسطنبول مخلفا 31 قتيال.

قبرص

في 10 سبتمبر )أيلول( بدأت في نيقوسيا   ▪
الجولة الثانية من المفاوضات من أجل توحيد 
الجزيرة وفصل السلطات. هذه الجولة الثانية، 
)أيلول(،  سبتمبر   3 في  عقدها  المرتقب 
تأجلت بسبب المشاكل على المعبر الحدودي 
من  مجموعة  اعتراض  تم  عندما  ليمنيتس 

المسافرين القبارصة اليونانيين.

سوريا

الرئيس  سافر  )أيلول(  سبتمبر   23 في   ▪
العربية  المملكة  إلى  األسد  بشار  السوري 
التي  الثنائية  العالقات  إلعادة  السعودية 
تدهورت بعد غزو العراق سنة 2003 وبعد 

اغتيال رفيق الحريري سنة 2005.
سوريا  قبلت  )أيلول(  سبتمبر   30 في   ▪
البنك  بقيادة  الجديد،  عمان  بنك  بإنشاء 

التجاري السوري وبنك صادرات إيران.

لبنان

رئيس  استقال  )أيلول(  سبتمبر   10 في   ▪
بعد  الحكومة  من  الحريري  سعد  الوزراء 
مع  الفاشلة  المفاوضات  من  شهرين 
أعاد  )أيلول(،  سبتمبر   16 في  المعارضة. 
من  صوتا  بـ73  انتخابه  اللبناني  البرلمان 
أصل 128 صوتا. في 24 سبتمبر )أيلول( 
مع  المشاورات  من  مزيدا  الحريري  بدأ 

األحزاب السياسية لتشكيل الحكومة.
في 11 سبتمبر )أيلول( أطلق صاروخان   ▪
لبنان، وسقطا  كليل، من جنوب  من منطقة 
نيران  بإطالق  إسرائيل  الجليل. ردت  على 
وقوع  منع  بعدم  لبنان  واتهمت  المدفعية، 
الهجمات. نشرت قوات األمم المتحدة المؤقتة 

في لبنان )UNIFIL( والجيش اللبناني فرقة 
وفتح  جديدة  حوادث  وقوع  لمنع  عسكرية 

تحقيق.

مصر

في فاتح سبتمبر )أيلول( اكتشف رجال   ▪
األمن في مصر مخزنا فيه قرابة طنين من 
المتفجرات على بعد 100 متر من الحدود 
مع قطاع غزة، التي يمكن أن تكون موجهة 

للتهريب عبر أنفاق رفح.
في 26 سبتمبر )أيلول( قبضت الشرطة   ▪
المصرية على 12 قائدا من جماعة اإلخوان 

المسلمين في المنطقة الجبلية للبحيرة. 

ليبيا

ليبيا  احتفلت  )أيلول(  سبتمبر  فاتح  في   ▪
بالذكرى الـ 40 السنوية لسقوط إدريس األول 
من طرف الجناح اليساري للجيش، وإعادة 
معمر  بقيادة  الثورة،  قيادة  مجلس  إنشاء 
القذافي. انسحب الوفد المغربي من مراسيم 
للجمهورية  ممثلين  وجود  بسبب  االحتفال 

العربية الصحراوية الديمقراطية.
في 7 سبتمبر )أيلول( إزاء وعود رئيس   ▪
براون  غوردون  البريطاني  الوزراء 
ضحايا  بتعويض   )Gordon Brown)
األيرلندي  الجمهوري  الجيش  تفجيرات 
(IRA(، قال سيف اإلسالم القذافي أن ليبيا 
أن  الرغم من  تعويضات على  أي  تدفع  لن 
بالقرار  البالد قدمت مواد متفجرة وستلتزم 

القضائي الدولي حول الموضوع.
في 8 سبتمبر )أيلول( تم اإلفراج عن 32   ▪
متمما  رمضان،  بمناسبة  ليبيا  في  جزائريا 

بذلك اتفاق تم التوقيع عليه في الجزائر.

تونس

وكالة  أعلنت  )أيلول(  سبتمبر   23 في   ▪
اإلنباء التونسية عن مقتل 17 شخصا بسبب 
مند  الجنوب  منها  يعاني  التي  الفيضانات 

حوالي أسبوع.   

الجزائر

الجزائر  وقعت  )أيلول(  سبتمبر   6 في   ▪
اتفاقا مع النيجر ومالي وموريتانيا لمكافحة 
األراضي  في  المنظمة  والجريمة  اإلرهاب 

الجزائرية عن طريق الساحل.
في 11 سبتمبر )أيلول( قتل عضو سابق   ▪
في حركة المجتمع من أجل السالم، وأصيب 
اثنين من رجال الشرطة بجروح بعد انفجار 

قنبلة في مقاطعة بوميردي.

المغرب  

في 23 سبتمبر )أيلول( أعلنت الشرطة   ▪
المغربية القبض على 24 شخصا مرتبطين 

بتنظيم القاعدة في مدن مختلفة من البالد.
في 28 سبتمبر )أيلول( أغلقت الشرطة   ▪
بسبب  اليوم  أخبار  جريدة  مقر  المغربية 
نشرها رسوم كاريكاتورية لموالي اسماعيل، 

ابن عم الملك محمد السادس.

موريتانيا  

حلف  استأنف  )أيلول(  سبتمبر   25 في   ▪
شمال األطلسي )NATO( برنامج للتعاون 
مع موريتانيا لمالحظة تقدم التطبيع السياسي 
في البالد. وأعلن االتحاد األوروبي والبنك 

الدولي استئنافهما للعالقات مع موريتانيا.
الجيش  اعتقل  )أيلول(  سبتمبر   28 في   ▪
اإلسرائيلي سبعة أشخاص مرتبطين بتنظيم 

القاعدة في شمال شرق البالد.

االتحاد األوروبي

عرض  )أيلول(  سبتمبر  و15   14 في   ▪
المجلس األوروبي للخارجية اتفاقات تخص 
مجال الطاقة مع دول العالم الثالث من خالل 
الحد  على  بالحفاظ  األعضاء  الدول  التزام 
األدنى من احتياطي النفط الخام، وذلك من 
أجل أزمات طاقية محتملة. وأعرب الوزراء 
بين  الشراكة  لتعميق  استعدادهم  عن  أيضا 

االتحاد األوروبي وجيرانه الشرقيين.
البرلمان  أعاد  )أيلول(  سبتمبر   16 في   ▪
دوراو  مانويل  خوسيه  انتخاب  األوروبي 
 José Manuel Durão( باروسو 
األوروبية  للمفوضية  رئيس   )Barroso
في  معارضا  و219  مؤيدا  صوتا  بـ382 

حين امتنع 117 عن التصويت.
المجلس  اتفق  )أيلول(  سبتمبر   17 في   ▪
والحكومات على  الدول  لرؤساء  األوروبي 
العشرين  مجموعة  لقمة  مشترك  موقف 
(G20( في بيتسبرغ. قررت الدول الـ27 
للتماسك  المنسقة  للتدابير  األولوية  إعطاء 
وشددت  العمل.  فرص  وخلق  االجتماعي 
آليات  تحسين  إلى  الحاجة  على  كذلك 

المراقبة. 
مجلس  وافق  سبتمبر)أيلول(   22 في   ▪
إلنشاء  اللجنة  اقتراح  على  الداخلية  وزراء 

برنامج مشترك إلعادة توطين الالجئين.

جامعة الدول العربية  

عمرو  عقد  )أيلول(  سبتمبر   17 في   ▪
تركيا  من  كل  خارجية  ووزراء  موسى 
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اجتماعا  إسطنبول  في  والعراق  وسوريا 
إزاء  المنطقة،  استقرار  لضمان  طارئا 
التوترات الناشئة بين دمشق وبغداد من أجل 
األمن الحدودي وإلنشاء مجلس استراتيجي 

للقتال ضد اإلرهاب.

أكتوبر )تشرين األول( 2009

في إسبانيا، أمرت المحكمة الوطنية احتجاز 
 (Arnaldo Otegui( أوتيغي  أرنالدو 
لمحاولته إعادة تأسيس حزب باتاسونا. في 
فرنسا، أدين الوزير السابق للداخلية، شارل 
باسكوا )Charles Pasqua(، في قضية 
شيراك  جاك  ودعي  نغوالغات،  أ
بشهادته  لإلدالء   )Jacques Chirac)
بتهمة الفساد. أغلقت كرواتيا خمسة فصول 
ستة  وفتحت  لالنضمام،  مفاوضاتها  من 
مقدونيا  جمهورية  حددت  آخرين. 
اليوغوسالفية السابقة حدودها مع كوسوفو. 
للمطالبة  المعارضة  احتجت  ألبانيا،  في 
الرئاسية  االنتخابات  أصوت  فرز  بإعادة 
في  )حزيران(.  يونيو  في  جرت  التي 
اليوناني  االشتراكي  الحزب  فاز  اليونان، 
(PASOK( في االنتخابات البرلمانية. في 
أسلحة  لمستودع  جديد  انفجار  أدى  لبنان، 
الستقبال  إسرائيليين  جهازين  واكتشاف 
االتصاالت إلى تزايد حدة التوترات بين تل 
من  حملة  بدأت  مصر  في  بيروت.  أبيب 
المعارضة لكي ال يخلف جمال مبارك أبوه. 
القذافي  اقترح  ليبيا،  في  ذلك  مع  بالموازاة 
رئيس  مهام  لتولي  اإلسالم،  سيف  ابنه 
زين  انتخاب  أعيد  تونس،  في  الدولة. 
العابدين بن علي رئيسا لوالية خامسة. في 
أيرلندا  مصادقة  وبعد  األوروبي،  االتحاد 
وبولندا، بقي فقط الرئيس التشيكي الذي لم 

يصادق على معاهدة لشبونة.

البرتغال

األول( حصل  )تشرين  أكتوبر   10 في   ▪
من  عدد  أكبر  على  االشتراكي  الحزب 
األصوات في االنتخابات البلدية على الرغم 
في  فاز  حيث  البلديات.  بعض  فقدانه  من 
وفاز  لشبونة.  ذلك  في  بما  بلدية،   131
بـ138  الديمقراطي  االشتراكي  الحزب 

بلدية.
أعلن  األول(  )تشرين  أكتوبر   22 في   ▪
 (José Sócrates( سوكراتس  خوسيه 
تنفيذي جديد، يشمل تغيرات  تكوين مجلس 
في 10 من أصل 16 حقيبة وزارية موجه 
لتشكيل حكومة ذات نطاق واسع تمكنها من 

الحكم بأقلية.

إسبانيا

طلبت  األول(  )تشرين  أكتوبر   5 في   ▪
المؤقت  اإلجراءات  الوطنية وقف  المحكمة 
نظراً لعدم وجود متهم معروف، للبحث في 
وشاية قدمت في 4 مايو )أيار( 2006، عن 
إيتا )ETA( عن مداهمة  طريقها تم إخبار 
الشرطة التي كانت ستكون في مقهى فايسان 

)إيرون(.
أمر  األول(  )تشرين  أكتوبر   13 في   ▪
 Baltasar( غارثون  بالتاثار  القاضي 
أوتيجي  أرنالدو  على  القبض   )Garzón
آخرين  قادة  وتسعة   )Arnaldo Otegi)
من اليسار القومي، المتهمين بمحاولة إعادة 
بناء باتاسونا. في 17 أكتوبر)تشرين األول( 
إلى  الباسكية  القومية  النقابات  دعت 
احتجاجات انضم إليها كذلك الحزب القومي 
الباسكي )PNV(. في 21 أكتوبر )تشرين 
األول( عكست صحيفة غارا )Gara( قرار 
قيادة حزب باتاسونا لفتح نقاش داخلي يمكن 

أن يؤدي إلى وقف التسلح.
ألقي  األول(  )تشرين  أكتوبر   19 في   ▪
 Aitor( إليزران  أيتور  على  القبض 
بيسنتس  سان  وأوهيانا   )Elizarán
(Ohiana San Vicente( في بريطانيا. 
هو  إليزران  أن  اإلسبانية  السلطات  تعتبر 
المسؤول السياسي األعلى إليتا )ETA( منذ 
القبض على فرانسيسكو خابيير لوبيث بينيا 
 (Francisco Javier López Peña)

.)Thierry( الملقب بتيري

فرنسا

في 16 أكتوبر )تشرين األول( تظاهرت   ▪
في  لفرنسا  الزراعيين  المنتجين  منظمات 
باريس للمطالبة بزيادة في أسعار منتجاتها. 
في 28 أكتوبر)تشرين األول(، أعلن نيكوال 
عن   )Nicolas Sarkozy( ساركوزي 
يورو  مليون   1650 بقيمة  دعم  خطة 
لمساعدة هذا القطاع؛ %80 من المبلغ الذي 

طلبه المزارعون.
في 27 أكتوبر )تشرين األول( أصدرت   ▪
القضية  في  حكم  لباريس  الجنائية  المحكمة 
غير  أسلحة  لبيع  "بأنغوالغات"  المعروفة 
مرخصة للحكومة األنغولية بين سنة 1993 
و1998. من بين المتهمين يتواجد، جانكر 
 Jean-Christophe( كريستوف ميتراند
Mitterrand(، مستشار الشؤون األفريقية 
ميتران  فرانسوا  والده،  حكم  أثناء 
ووزير   ،)François Mitterrand)
 Charles( الداخلية السابق شارل باسكوا

.)Pasqua

نشرت  األول(  )تشرين  أكتوبر   27 في   ▪
تقرير  الفرنسية  الحسابات  مراجعة  محكمة 
تكاليف الرئاسة الفرنسية لالتحاد األوروبي، 
يورو،  مليون   171 قيمتها  تبلغ  والتي 

المصنفة بأنها األكثر تكلفة في التاريخ.
دعت  األول(  )تشرين  أكتوبر   30 في   ▪
شيراك  جاك  لباريس  الجنائية  المحكمة 
بشهادته  لإلدالء   )Jacques Chirac)
السنوات  خالل  أموال  باختالس  كمتهم 
1977‒ 1995 الفترة التي فيها كان عمدة 

باريس.

ايطاليا

في 2 أكتوبر )تشرين األول( وافق مجلس   ▪
صوتا   270 خالل  من  اإليطالي،  النواب 
مؤيدا و250 معارضا لمرسوم القانون المثير 
الضريبي  العفو  نطاق  يوسع  الذي  للجدل 
قانون مكافحة األزمة  المنصوص عليه في 
انتقادات  مع  )آب(،  أغسطس  في  أقر  الذي 
شديدة من المعارضة.هذا التدبير، المعروف 
إليطاليا  يسمح  الضريبي"،  "الدرع  باسم 
باسترجاع الديون المهربة دون الوقوف أمام 

العدالة لعدم إقرارهم بها من قبل.
في  تعقد  األول(  )تشرين  أكتوبر   3 في   ▪
طرف  من  مروجة  كبيرة  تظاهرة  روما 
اإليطالية  للصحافة  الوطني  االتحاد 
والتشكيالت اليسارية للتنديد بحالة اإلضطهاد 
اإلعالم  ووسائل  الصحفيين  يعيشها   التي 
 Silvio( برلسكوني  سيلفيو  حكومة  في 

.)Berlusconi
أعلنت  األول(  )تشرين  أكتوبر   7 في   ▪
الذي  ألفانو،  قانون  دستورية  عدم  المحكمة 
منح حصانة لمسؤولين حكوميين كبار. هذا 
األمر يترك الباب مفتوحا أمام إمكانية إعادة 
ضد  القانونية  اإلجراءات  مختلف  تنشيط 

برلسكوني التي مازالت متوقفة.
نشرت  األول(  )تشرين  أكتوبر   15 في   ▪
ليسبريسو )L’Espresso( وثائق تثبت أن 
عهد  في  المافيا  مع  تتفاوض  كانت   الدولة 
لوقف   )Andreotti( أندريوتي  حكومة 
سلسلة هجمات سنة 1992 التي أتت على 
 (Borsellino( بوسيلينو  القضاة  حياة 
أكتوبر   18 في   .)Falcone( وفالكوني 
المدعي العام لمكافحة المافيا، بييرو غراسو 
هذه  بأن  أقر   ،)Piero Grasso)

االتصاالت وقعت بالفعل.
انتخب  األول(  )تشرين  أكتوبر   25 في   ▪
بيرساني  لويجي  بيير  الديمقراطي  الحزب 
عام  كأمين   )Pier Luigi Bersani)
 Walter( جديد، بعد استقالة والتر فلتروني

Veltroni( في فبراير )شباط(.
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مالطا

في 14 أكتوبر )تشرين األول( دشن في   ▪
األوروبي  االتحاد  بين  الربط  مكتب  مالطا 
وجامعة الدول العربية المكلفة بتعزيز حوار 

التعاون بين الجانبين.

سلوفينيا 

أعلن  األول(  )تشرين  أكتوبر   20 في   ▪
 (SDS( لسلوفينيا  الديمقراطي  الحزب 
الجديد  للسفير  سلوفينيا  لتعيين  معارضته 
 Doku( زافجاييف  دوكو  الروسي 
للشيشان  السابق  الرئيس   ،)Zavgajev
جرائم  عن  والمسؤول  لروسيا،  الموالي 
موسكو  بين  المواجهة  خالل  الحرب 

والجمهورية القوقازية.

كرواتيا

حذف  األول(  )تشرين  أكتوبر   2 في   ▪
للمؤتمر  بروكسل  في  الثامن  االجتماع 
الحكومي الدولي لالتحاد األوربي وكرواتيا 
في  آخرين  ستة  وفتح  فصول  خمسة 
مفاوضات انضمام كرواتيا، التي حدد تاريخ 

دخولها االتحاد سنة 2011.
أعلن  األول(  )تشرين  أكتوبر   30 في   ▪
دامير  الكرواتي  الوزراء  رئيس  نائب 
عن   )Damir Polancec( بوالنسيك 
تتعلق  فساد  فضيحة  في  لتورطه  استقالته 
بودرافكا  ألسهم  المشروع  غير  بالتملك 
في  لألغذية  شركة  أكبر   )Podravka)

البالد.

البوسنة والهرسك

اجتمعت  األول(  )تشرين  أكتوبر   9 في   ▪
في  الكبرى  البوسنية  السياسية  األطراف 
القاعدة العسكرية بوتمير مع ممثلي االتحاد 
األوروبي والواليات المتحدة الستئناف عملية 
في  تقدم.  إحراز  دون  الدستوري  اإلصالح 
ميلوراد  دعا  األول(  )تشرين  أكتوبر   14
جمهورية   )Minorad Dodik( دوديك 
وعن  العملية  خارج  تبقى  أن  صربسكا 
احتمال االنفصال عن البوسنة. في 20 و21 
أكتوبر)تشرين األول( تم عقد اجتماعين باءا 
الخبراء  من  مجموعة  وستعمل  بالفشل. 
األوروبيين واألمريكيين على مواصلة العمل 

من أجل استئناف المحادثات. 
في 13 أكتوبر )تشرين األول( رفضت   ▪
المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة 
لرادوفان  باإلستئناف  الحكم   )ICTY)
كراديتش )Radovan Karadzic(. في 

15 أكتوبر )تشرين األول( رفضت المحكمة 
تمديد طلب كراديتش للتحضير للجلسة. في 
26 أكتوبر )تشرين األول( انطلقت المحاكمة 

دون حضور كرايتش 
في 15 أكتوبر )تشرين األول( تم انتخاب   ▪
البوسنة والهرسك كعضو غير دائم لمجلس 

األمن في األمم المتحدة.
في 27 أكتوبر )تشرين األول( أفرجت   ▪
السابق  الرئيس  عن  السويدية  الحكومة 
بالفسيتش  بيليانا  صربسكا،  لجمهورية 
(Biljana Plavsic(، بعد أن قضى ثلثي 
مدة العقوبة التي فرضت عليه سنة 2003 
بسبب  الهاي  في  الدولية  المحكمة  ِقبل  من 
جرائم حرب في البوسنة. تسبب القرار في 
إلغاء زيارة رسمية رئيس البوسنة الكرواتي 
 (Zeljko Komsic( كومسيتش  زليكو 

للسويد. 

الجبل األسود

في 26 أكتوبر )تشرين األول( تم نشر   ▪
قرار حكومات الجبل األسود وكرواتيا لتقديم 
معلومات لمحكمة العدل الدولية، لكي تأخذ 
قرارا بشأن النزاع الحدودي في شبه جزيرة 

بريفاتكا.

صربيا 

حكمت  األول(  )تشرين  أكتوبر   9 في   ▪
محكمة بلغراد لجرائم الحرب بالسجن لمدة 
إيليا  البوسني  العسكري  على  عاما   12
يوريسيتش )Ilija Jurisic( بسبب الهجوم 
الذي شنه سنة 1992 على وحدة من الجيش 
اليوغوسالفي التي كانت تتراجع بشكل سلمي 
من توزال، مما تسبب في وفاة أكثر من 50 

شخصا.
في 21 أكتوبر )تشرين األول( استقبلت   ▪
صربيا رسميا ألول مرة الرئيس الروسي. 
 Dimitri( واختتمت زيارة ديمتري ميدفيديف
Medvedev( بالتوقيع على ست اتفاقيات 
تعاون، وإعالن بلغراد االنضمام إلى المبادرة 
الروسية للتحالف األوروبي للسالمة التابعة 

بحلف شمال األطلسي. 

كوسوفو حسب القرار رقم 1244 لمجلس 
األمن التابع لألمم المتحدة

في 17 أكتوبر )تشرين األول( قرر وزير   ▪
 Skender( خارجية كوسوفو سكندر حسيني
أنطونيو  المقدوني  ونظيره   )Hyseni
 ،)Antonio Milososki( ميلوسوسكي 
إقامة عالقات دبلوماسية ومفاوضات لتحديد 
الحدود المشتركة. وفي 18 أكتوبر )تشرين 

سكوبيا  من  كل  برلمان  صادق  األول( 
وبريشتينا على االتفاق.

في 17 أكتوبر )تشرين األول( عين مايكل   ▪
جيفوني )Michael Giffoni(، وهو حاليا 
الجديد  المبعوث  إيطاليا في كوسوفو،  سفير 

لالتحاد األوروبي إلى شمال كوسوفو.

ألبانيا

في 10 أكتوبر )تشرين األول( خاضت   ▪
أحزاب المعارضة أياما من االحتجاجات أمام 
فرز  بإعادة  للمطالبة  الوزراء  رئيس  مقر 
األصوات لالنتخابات الرئاسية التي جرت في 
فيها  فاز  والتي  الماضي،  )حزيران(  يونيو 
 (Sali Berisha( بيريشا"  "سالي  حزب 

الديمقراطي األلباني.
في 12 أكتوبر )تشرين األول( اعتقلت   ▪
السلطات األلبانية في دوريس اإلمام أرتان 
كريستو )Artan Kristo(، رئيس الشبكات 
على  التحريض  بتهمة  البلد،  في  السلفية 
شبكة  على  نشره  بعد  وذلك  اإلرهاب 

االنترنيت منشور يدعو إلى الجهاد.

اليونان 

في 4 أكتوبر )تشرين األول( فاز الحزب   ▪
بزعامة   )PASOK( اليوناني  االشتراكي 
 ،)Yorgos Papandreu( جورج باباندريو
التشريعية  االنتخابات  في  المطلقة  باألغلبية 
بحصوله على %43.9 من األصوات وهزم 
بذلك الديمقراطية الجديدة لكوستاس كرامنليس 
حصل  الذي   ،)Kostas Karamanlis)
عن  كرامنليس  أعلن  فيما   .33.9% على 
استقالته كرئيس لفريق اليمين الوسط. في 8 
أنه  باباندريو  أعلن  األول(  )تشرين  أكتوبر 
من  ستكون  التي  الخارجية  حقيبة  سيتولى 
وحل  تركيا  مع  العالقات  تكثيف  أولوياتها 
مقدونيا  جمهورية  اسم  حول  النزاع 
اليوغوسالفية السابقة والتقدم في المفاوضات 

من أجل إعادة توحيد قبرص.
في 28 أكتوبر )تشرين األول( أصيب ستة   ▪
أشخاص بالقرب من مركز للشرطة في حي 
هجوم  إثر  بأثينا  باراسكيفي   آغيا 
 .)OPLA( لمنظمة مجموعة العمال الثورية
في 30 أكتوبر )تشرين األول(، وقعت عدت 
إنفجارات ضد القنصلية اإلسبانية في سالونيك، 
في  محافظة  برلمان  عضوة  منزل  وعلى 

أثينا.

تركيا

األول(  )تشرين  أكتوبر  و7   6 في   ▪
للبنك  استضافة إسطنبول االجتماع السنوي 
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إلى  ينتمون  محتجين  أن  حين  في  الدولي. 
النقابات والحركات اليسارية التركية احتجاجا 
تركيا  سياسة  على  المترتبة  اآلثار  على 
بالنسبة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي 

في حالة األزمة االقتصادية للبالد.
وقعت  األول(  )تشرين  أكتوبر   10 في   ▪
التفاهم  بروتوكول  على  وأرمينيا  تركيا 
األول(  )تشرين  أكتوبر   14 في  المتبادل. 
للرئيس  رسمية  زيارة  أول  تركيا  تلقت 
 Serj ( سركيسيان  سيرج  األرميني 
استقبل  نفسه  اليوم  وفي   .)Sarkissian
 Recep Tayyip( رجب طيب اردوغان
Erdogan( وفدا عن البرلمان األذربيجاني، 

البلد المنافس.
 34 األول(  )تشرين  أكتوبر   19 في   ▪
الكردستاني  العمال  حزب  من  عضوا 
وسلموا  العراقية  الحدود  عبر   )PKK)
بلدة  في  التركية  السلطات  إلى  أنفسهم 
عملية  أمام  نية  حسن  كبادرة  سيلوبي، 
 20 في  أنقرة.  بها  تقوم  التي  اإلصالحات 
الحكومة  أفرجت  األول(  أكتوبر)تشرين 

التركية عنهم بدون توجيه أية تهم.
أكد  األول(  )تشرين  أكتوبر   26 في   ▪
 Recep Tayyip( رجب طيب أردوغان
الرسمية  زيارته  خالل   )Erdogan
إليران، على العالقات الجيدة مع طهران، 
بين  التفاهم  انعدام  إلى  ملحوظة  إشارة  في 
أبيب. ودافع أردوغان عن حق  أنقرة وتل 
التكنولوجيا  على  الحصول  في  إيران 

النووية.

قبرص

عينت  األول(  )تشرين  أكتوبر   9 في   ▪
مورير  ليوبولد  األوروبية  المفوضية 
لالتحاد  ممثال   )Leopold Maurer)
األوروبي لبعثة األمم المتحدة إلعادة توحيد 
رئيس   )Maurer( مورير  وكان  قبرص. 
المفاوضات  في  األوروبي  االتحاد  وفد 

المتعلقة بانضمام قبرص.
في 16 أكتوبر )تشرين األول( اقترحت   ▪
موانئها  فتح  األوروبي  االتحاد  على  تركيا 
األوروبي  االتحاد  وافق  إذا  قبرص  أمام 
مع  مباشرة  تجارية  بتبادالت  البدء  بالمقابل 

الجمهورية التركية لشمال قبرص.
بدأت  األول(  )تشرين  أكتوبر   27 في   ▪
توحيد  إلعادة  المحادثات  من  جديدة  جولة 
التي  المؤهالت  على  التركيز  مع  قبرص 
تمتلكها الحكومة االتحادية. اختتمت الجولة 
أن  دون  األول(  )تشرين  أكتوبر   29 في 
االتفاقات ذات صلة  إلى  تتوصل األطراف 

بالموضوع.

سوريا

بمناسبة  األول(  )تشرين  أكتوبر   8 في   ▪
زيارة عاهل المملكة العربية السعودية، عبد 
كال  أعلن  سورية،  إلى  العزيز  عبد  بن  هللا 
البلدين التزامهما بالتوصل إلى اتفاق إلنهاء 
حالة عدم االستقرار السياسي في لبنان بسبب 
والكتلة  للغرب  الموالية  الكتلة  بين  القتال 

المؤيدة لسوريا.
في 13 أكتوبر )تشرين األول( استضافت   ▪
الشؤون  وزراء  بين  ثنائيا  اجتماعا  حلب 
واالقتصاد  والزراعة  والدفاع  الخارجية 
في  والداخلية  والصحة  والكهرباء  والنفط 
سوريا وتركيا لمناقشة استراتيجيات لتوثيق 
في  وافقا  بعدما  المجاالت  هذه  في  التعاون 
16 سبتمبر )أيلول( على إلغاء التأشيرة بين 

البلدين.
أعلنت  األول(  )تشرين  أكتوبر   14 في   ▪
لالقتراح  بعناية  تنظر  أن  أنها يجب  سوريا 
المتعلق باتفاق شراكة بين االتحاد األوروبي 
وسوريا، المعلن عنه في 8 أكتوبر )تشرين 
األول( من قبل الدول األعضاء في االتحاد 
ال   .2004 سنة  منذ  متوقفا  ظل  أن  بعدما 
يستبعد المعلم تأجيل التوقيع إلى سنة 2010. 
في27 أكتوبر )تشرين األول( تبنى مجلس 
قرارا  األوروبي  االتحاد  خارجية  وزراء 

مواتيا للتوقيع على االتفاق. 
اتهمت  األول(  )تشرين  أكتوبر   26 في   ▪
سوريا من قبل الحكومة العراقية مرة أخرى 
العراق  إلى  ودخولهم  إرهابيين  باستضافة 
السورية، في أعقاب هجوم  عبر األراضي 
155 شخصا  للقاعدة تسبب في وفاة  جديد 
في بغداد. وبعد هذه التصريحات، استدعى 

كال البلدين سفرائهما للتشاور.

لبنان

دفع  األول(  )تشرين  أكتوبر   12 في   ▪
فيلسي،  في طير  ذخيرة  في مخزن  انفجار 
وهي بلدة تقع في منطقة عمليات قوة األمم 
المتحدة المؤقتة في لبنان )UNIFIL(، إلى 
اتهام إسرائيل والواليات المتحدة حزب هللا 
قبل  من  المفروض  األسلحة  حظر  بانتهاك 
أكتوبر)تشرين   14 في  المتحدة.  األمم 
وبناء  المتحدة،  لألمم  األمن  مجلس  األول( 
على طلب من إسرائيل، تطرق إلى الحادثة 
الشرق  حول  الشهري  االجتماع  خالل 

األوسط.
سلمت  األول(  )تشرين  أكتوبر   14 في   ▪
إلى قوى  الهاتفي  التصنت  فرنسا محتويات 
اغتيال  في  للتحقيق  اللبنانية  الداخلي  األمن 
رفيق الحريري. يكشف محتوى التصنت عن 

شبكة واسعة من الموالين إلسرائيل جواسيس 
عاملين في لبنان.

اختير  األول(  )تشرين  أكتوبر   15 في   ▪
األمن  مجلس  في  دائم  غير  كعضو  لبنان 

لألمم المتحدة. 
في 17 و18 أكتوبر )تشرين األول( فجر   ▪
كانا  استقبال  جهازي  اإلسرائيلي  الجيش 
في  الجبل  وميس  حوال  قريتي  في  مخبأين 
جنوب لبنان، بعد أن تم اكتشافهما من لدن 
الجيش اللبناني، الذي رد بإطالق النار على 
طائرات حربية إسرائيلية كانت تحلق فوق 
األجواء اللبنانية. وذكر التحقيق الذي أجرته 
لبنان  في  المؤقتة  المتحدة  األمم  قوة 
(UNIFIL( أنه من المحتمل أن يكون قد تم 
 .2006 سنة  حرب  خالل  األجهزة  وضع 
أعلن حزب هللا أن هذا االستنتاج هو انتهاك 

للقرار رقم 1701.
وقعت  األول(  )تشرين  أكتوبر   27 في   ▪
جنوب  في  جمال  وادي  من  أطلقت  قذيفة 
لبنان، على بلدة كريات شمونة اإلسرائيلية. 
ردت إسرائيل بقصف منطقة وادي جمال. 
في 28 أكتوبر)تشرين األول( عطل جنود 
لبنانيون وقوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان 
في  لإلطالق  جاهزة  جديدة  صواريخ 

المنطقة.

مصر

شنت  األول(  )تشرين  أكتوبر   14 في   ▪
نور،  أيمن  يقودها  التي  المعارضة  أحزاب 
حسني  للرئيس  مزعومة  نية  ضد  حملة 
مبارك الذي يبلغ 81 عاما إلعداد ابنه جمال 

لخالفته.

ليبيا

خالل  األول(  )تشرين  أكتوبر   14 في   ▪
اجتماع سري في مدينة سبها، اقترح معمر 
القذافي على الزعماء االجتماعيين والشعبين 
في البالد أن يتولى ابنه سيف اإلسالم، مهام 

محددة من تخصصات رئيس الدولة.
في 15 أكتوبر )تشرين األول( أفرجت   ▪
الحكومة الليبية عن 88 سجينا ينتمون إلى 
بمحاولة  متهمين  اإلسالمية،  المنظمات 

اإلطاحة بحكومة القذافي خالل التسعينات.
اتهمت  األول(  )تشرين  أكتوبر   22 في   ▪
وزيرة الشؤون الخارجية السويسرية، ميشيل 
 ،)Michelle Calmy-Rey( كالمي راي
المواطنين  من  اثنين  على  باإلبقاء  ليبيا 
سبتمبر   18 منذ  مختطفين  السويسريين، 
)أيلول(. وكان الحادث بمثابة انتقام على إثر 
اعتقال، أحد أبناء القذافي في يوليو )تموز( 
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من  اثنين  على  االعتداء  بتهمة   ،2008
الوزيرة  وهددت  جنيف.  في  فندق  موظفي 
بمنع أو عرقلة حركة السكان الذين يحملون 

الجنسية الليبية معتمدة على معاهدة شنغن.

تونس

حظرت  األول(  )تشرين  أكتوبر   6 في   ▪
الحكومة التونسية هذه السنة فريضة الحج، 
تلقيح  الستحالة  نظرا  مكة،  إلى  السفر  أو 
االنتشار  المناسب ومنع  الوقت  الحجاج في 

.A/H1N1 الواسع ألنفلونزا
أعيد  األول(  )تشرين  أكتوبر   25 في   ▪
بن  العابدين  زين  التونسي  الرئيس  انتخاب 
علي رئيسا لوالية خامسة بنسبة %89.6 من 
األصوات. وندد منتقدو النظام باستحواذ بن 
لإلشهارات  المخصص  الفضاء  على  علي 
االنتخابية. فيما حصل المتحالفين مع الحكومة، 
الشعبية،  الوحدة  من حزب  بوشيشة،  محمد 
الديمقراطي  االتحاد  من  النوبلي  وأحمد 
الوحدوي، على %5 و%3.8 من األصوات 

على التوالي.

الجزائر

األول( شهدت  )تشرين  أكتوبر   20 في   ▪
الجزائر  في  الشمس  وديار  المدنية  بلديات 
العاصمة أعمال شغب. واحتج السكان ضد 
اإلقصاء  نسبة  ارتفاع  بسبب  الحكومة 
المساكن  من  العديد  وهدم  االجتماعي 
المشروع  تنفيذ  في  والبطء  المتواضعة 
مليون مسكن جديد.  لبناء  الخمسين  النهائي 
وزير  أكد  األول(  )تشرين  أكتوبر   22 في 
الداخلية نور الدين يزيد زرهوني أنه سيتم 

نقل السكان، ودعا إلى االلتزام بالهدوء.
في 22 أكتوبر )تشرين األول( قتل سبعة   ▪
بجروح  آخران  اثنان  وأصيب  أمن  حراس 
ببالد  القاعدة  قبل  من  لهم  نصب  كمين  في 

المغرب اإلسالمي في القبائل.

المغرب

في 22 أكتوبر )تشرين األول( على إثر   ▪
بالنتو  لجان  كاريكاتورية  صورة  نشر 
الحكومة  اعتبرت   ،)Jean Plantu)
في  الملكية  العائلة  باحترام  مخلة  المغربية 
المغرب، تم حظر توزيع طبعات 22 و23 
لوموند  جريدة  من  األول(  )تشرين  أكتوبر 
)تشرين  أكتوبر   25 (Le Monde(. في 
إلباييس  توزيع جريدة  المغرب  منع  األول( 
الصور  نشر  إلعادة   )El País )
الكاريكاتورية لبالنتو و"جدار" التي نشرتها 

جريدة أخبار اليوم.

االتحاد األوروبي

صادقت  األول(  )تشرين  أكتوبر   2 في   ▪
أيرلندا على استفتاء ثان حول معاهدة لشبونة 
بـ%67 من األصوات. التصويت بنعم من 
طرف أيرلندا زاد الضغط على رئيسي بولندا 
كالوس  فاتسالف  التشيك،  وجمهورية 
كاتشينسكي  وليخ   )Václav Klaus)
(Lech Kaczynski(، الذين أكدا أنهما لن 
نتيجة  كانت  إذا  المعاهدة  على  يصادقا 
إيجابية. في 8 أكتوبر  أيرلندا  االستفتاء في 
)تشرين األول(، أعلن الرئيس التشيكي أنه 
لن يوقع على المعاهدة إال بعد سماع الحكم 
برنو  في  الدستورية  المحكمة  عن  الصادر 
حول الدعوى المرفوعة على المعاهدة التي 
الشيوخ  مجلس  من  عضوا   17 يقدمها 
التشيكي في سبتمبر )أيلول(. في 10 أكتوبر 
البولندي  الرئيس  ، صادق  األول(  )تشرين 
ليخ كاتشينسكي على معاهدة لشبونة. في 12 
أكتوبر )تشرين األول( علق فاكالف كالوس 
إعفاء  بشرط  المعاهدة  على  تصديقه 
األوروبي  الميثاق  من  التشيكية  الجمهورية 
للحقوق األساسية، حاميا بذلك مراسيم بينيس، 
ألمانيا  طرف  من  مطالبة  أية  تمنع  والتي 
بالممتلكات التي صودرت في سوديتنالند بعد 
أكتوبر   13 في  الثانية.  العالمية  الحرب 
)تشرين األول( أطلقت اللجنة إنذارا إلى براغ 
القدرة  تفقد  أن  يمكن  أنها  إياها من  محذرتا 
على تعيين مفوض. في 16 أكتوبر )تشرين 
ماري  األيرلندية  الرئيسة  وافقت  األول( 
على   ،)Mary McAleese( مكاليس 
األول(  )تشرين  أكتوبر   31 في  المعاهدة. 
تمكنت قمة رؤساء دول وحكومات االتحاد 
على  كالوس  فاكالف  إقناع  من  األوروبي 
التوقيع على المعاهدة بعد إدراجها البنود التي 

اشترطتها براغ.
في 14 أكتوبر )تشرين األول( عرضت   ▪
السنوي حول  التقرير  األوروبية  المفوضية 
عملية التوسيع، وأعلنت أن المفاوضات مع 
كرواتيا يمكن أن تكتمل بحلول سنة 2010 
مع  جزءا  تشكل  أن  يمكن  أيسلندا   وأن 
 كرواتيا في التكتل األوربي. التقرير يوصي 
مقدونيا  جمهورية  مع  المفاوضات  ببدء 
تحرير  ويدعم  السابقة  اليوغوسالفية 
التأشيرات مع بلدان غرب البلقان. في إشارة 
أوجه  استمرار  اللجنة  انتقدت  تركيا،  إلى 
والصحافة  الرأي  في مجال حرية  القصور 
حين  في  المرأة،  ودور  النقابية  والحقوق 
بالشعب  يتعلق  فيما  المحرز  بالتقدم  أشادت 

الكردي وأرمينيا.
في 20 أكتوبر )تشرين األول( بعد بدء   ▪
المفوضية  قبل  من  عقوبات  فرض  عملية 

مجلس  اختتم  األعضاء،   21 الدول  على 
وزراء المالية باالتفاق على تدابير للحد من 
التي تجاوزت  الدول  المالي في هذه  العجز 
الناتج  %3 من  به  المسموح  الحد األقصى 

المحلي اإلجمالي.
فشل  األول(  )تشرين  أكتوبر   20 في   ▪
المالية  للشؤون  األوروبي  المجلس  اجتماع 
في التوصل إلى اتفاق بشأن المعونة المالية 
للبلدان النامية للحد من انبعاثات ثاني أكسيد 
مليارات  و7   5 بين  المحصورة  الكربون 
يورو سنوياً بالنسبة للفترة 2010‒2012، 
و100 مليار سنوياً اعتبارا من سنة 2020. 
في 21 أكتوبر )تشرين األول( تبنى المجلس 
يتعلق  فيما  مشتركا  موقفا  للبيئة  األوروبي 
تغير  حول  المنعقد  المتحدة  األمم  بمؤتمر 
المناخ، بالموافقة على خفض انبعاثات سنة 
سنة  بحلول  و95%   80 بين   1990
األول(  )تشرين  أكتوبر   29 في   .2050
في  الحكومات  ودول  رؤساء  قمة  نجحت 
قبول  على  يقوم  مشترك  موقف  اتخاذ 
ولكن  المناخ،  لتغير  االقتصادية  التكاليف 
دون تحديد المبلغ الواجب تقديمه أو تبادله.

اعتمد  األول(  )تشرين  أكتوبر   22 في   ▪
مؤيدا  صوتا  بـ437  األوروبي  البرلمان 
و182 معارضا وامتناع أربعة، الميزانيات 
السنوية لالتحاد األوروبي، والتي بقت ثابتة 
هذه  وتشمل  يورو.  مليون   127500 في 
اإلطار  خارج  األموال  المحددة  الميزانيات 
المالي الضرائبي لدعم االقتصاد ومجموعة 
محددة من 300 مليون يورو لقطاع الزراعة 
بعد  عليها  التحصيل  تم  األلبان،  ومنتجات 
مشتركة  وكتلة  اللجنة  بين  شاقة  مفاوضات 
مكونة من الدول األعضاء، البلغ عددها 21 

دولة.

نوفمبر )تشرين الثاني( 2009

بدأ شهر نوفمبر )تشرين الثاني( في فرنسا 
بإطالق الحكومة نقاشا حول الهوية الوطنية. 
في إيطاليا إزاء إلغاء قانون ماروني من قبل 
برلسكوني  قدم  الدستورية،  المحكمة 
لتقليص  قانون  مشروع   )Berlusconi)
القاضي  التي يمكن فيها أن ينطق  المواقف 
بالحكم. وقعت سلوفينيا وكرواتيا اتفاقا بقبول 
حل  أجل  من  األوروبي  االتحاد  وساطة 
على  فويفودينا  حصلت  الحدودي.  خالفهما 
الحزب  فاز  صربيا.  من  ذاتي  حكم  نظام 
في   )PDK ( لكوسوفو  الديمقراطي 
االنتخابات العامة األولى في كوسوفو. وافق 
ألبانيا  ترشيح  على  األوروبي  المجلس 
لالنضمام إلى االتحاد األوروبي. نجح سعد 
في  ائتالفية  حكومة  تشكيل  في  الحريري 
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انتخابات  إجراء  إلى  تدعو  األردن  لبنان. 
مؤهلة  القدم  كرة  مباراة  تسببت  مبكرة. 
لنهائيات كأس العالم عام 2010  في تصعيد  
االتحاد  في  والجزائر.  مصر  بين  التوتر 
الجمهورية  أخيرا  صادقت  األوروبي، 
انتخاب  وتم  لشبونة،  معاهدة  على  التشيكية 
 Herman van( رومبوي  فان  هيرمان 
األوروبي  لالتحاد  رئيسا   )Rompuy
 ،)Catherine Ashton( وكاثرين أشتون

الممثلة السامية للشؤون الخارجية والدفاع.

البرتغال

في 5 نوفمبر )تشرين الثاني( أمر وزير   ▪
سانتوس  دوس  تيشيرا  فرناندو  المالية 
 ،)Fernando Teixeira dos Santos)
مراجعة العديد من الشركات شبه الحكومية 
شبكة  في  تورطهم  في  يشتبه  البرتغال،  في 
كبيرة من الفساد واستغالل النفوذ الشيء الذي 
يمكن أن ينطوي على أعضاء في الحكومة 

نفسها.
وافق  الثاني(  )تشرين  نوفمبر   23 في   ▪
والنقل  العامة  لألشغال  البرتغالي  الوزير 
مندوسا  أنطونيو  لشبونة،  في  واإلتصاالت 
ونظيره   )Antonio Mendonça)
 ،)José Blanco( اإلسباني خوسيه بالنكو
الحديدية  السكك  لخطوط  نهائية  دفعة  على 
الفائقة السرعة لالنضمام إلى مدريد ولشبونة 
سنة 2013، وبورتو وفيغو سنة 2015. 

إسبانيا

أفادت  الثاني(  )تشرين  نوفمبر   2 في   ▪
السلطات عن وجود ما مجموعه 11 قاربا مع 
195 مهاجرا اعتُرضت خالل عطلة نهاية 
سواحل  إلى  للوصول  محاولة  في  األسبوع 

غرناطة وألميريا ومرسية وأليكانتي.
كشف  الثاني(  )تشرين  نوفمبر   18 في   ▪
الوكيل العام للدولة، كانديدو كوندي ‒ بومبيدو 
(Cándido Conde-Pumpido(، أمام 
مجلس النواب عن الحاالت ال 616 المتعلقة 
بالفساد التي تورطت فيها مختلف األحزاب 
السياسية اإلسبانية، 264 تُهم الحزب الشعب 

و200 الحزب االشتراكي.
قام  الثاني(  )تشرين  نوفمبر   20 في   ▪
القطاع الزراعي بإضراب عام للمطالبة بأن 
تعالج الحكومة على وجه السرعة االنخفاض 
للقلق في األسعار األصلية. في 21  المثير 
إيلينا  التزمت  الثاني(،  نوفمبر)تشرين 
وزير   ،)Elena Espinosa( إسبينوسا 
بالدفاع  والبحرية،  القروية  والشؤون  البيئة 

عن متطلبات القطاع.
في 23 نوفمبر )تشرين الثاني( إثر عملية   ▪

والحرس  الوطنية  الشرطة  بين  مشتركة 
المدني في إقليم الباسك ونبرة، تم إلقاء القبض 
على 34 عضوا من منظمة سيجي وحركة 
 26 في   .)ETA( إيتا  منظمة  في  الشباب 
نوفمبر )تشرين الثاني( أمر القاضي غراندي 
مرالسكا )Grande-Marlaska( بسجن 

11 عضوا من الذين تم القبض عليهم.

فرنسا

في 2 نوفمبر )تشرين الثاني( بدأ إريك   ▪
بيسون )Eric Besson(، وزير الداخلية، 
إجراء نقاش وطني حول مبادئ وقيم الهوية 
التي  التكامل  بسياسات  وعالقتها  الفرنسية، 
الوطنية  الجمعية  أعضاء  على  تنطوي 
وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء فرنسيين 

من البرلمان األوروبي.

ايطاليا

تمت  الثاني(  )تشرين  نوفمبر  فاتح  في   ▪
اإلطاحة في أفيلينو، بعشيرة الروسو، واحدة 
ال 18  األشهر  المافيا. وفي  أهم عشائر  من 
األخيرة، ألقت السلطات القبض على 3600 
 5.6 قيمتها  تبلغ  بضائع  وصادرت  مجرم 

مليار يورو.
اتهمت  الثاني(  )تشرين  نوفمبر   11 في   ▪
 ،)Nicola Consentino( نيكوال كونسينتينو
مساعد وزير الخارجية لالقتصاد، من طرف 
مقابل  المافيا  مع  تعاونه  بسبب  نابولي  نيابة 

الحصول على الدعم في العملية االنتخابية.
في 14 نوفمبر )تشرين الثاني( قدم حزب   ▪
 ،)Silvio Berlusconi( سيلفيو برلسكوني
"شعب الحرية"، إلى مجلس الشيوخ مشروع 
فيها أن  التي يمكن  المواقف  لتقليص  قانون 
االقتراح  بالحكم. ووجد هذا  القاضي  ينطق 
تقديمه  بعد  المعارضة  من  شديدة  انتقادات 
بعد  الدستورية،  المحكمة  إلى  قصير  بوقت 
سامحا  ألفانو  قانون  للجدل  المثير  إبطالها 

بذلك بفتح قضايا عالقة ضد لبرلسكوني.
في 14 نوفمبر )تشرين الثاني( دعا أكثر   ▪
العام  االتحاد  في  عضو  ألف   100 من 
اإليطالي للعمال )CGIL( إلى االحتجاج في 
فعالة  تدابير  الحكومة  من  طالبين  روما 

لمكافحة األزمة.

مالطا

أعلنت  الثاني(  )تشرين  نوفمبر   25 في   ▪
المتحدة  المملكة  قرار  المالطية  الحكومة 
لالنضمام إلى مالطا والبرتغال ولوكسمبورغ 
البرنامج  في  للمشاركة  وفرنسا،  وسلوفاكيا 
الالجئين  توزيع  يعمل على  الذي  التجريبي 

الذين يدخلون إلى أوروبا عبر مالطا.

سلوفينيا 

وافقت  الثاني(  )تشرين  نوفمبر   4 في   ▪
سلوفينيا وكرواتيا في ستوكهولم على قبول 
النزاع  إلنهاء  األوروبي  االتحاد  وساطة 
الحدودي في البحر األدرياتيكي. االتفاق يلزم 
زغرب بأن تقبل بامتالك سلوفينيا منفذا إلى 
من  ليوبليانا  منع  مقابل  في  الدولية  المياه 
إلى  كرواتيا  انضمام  مفاوضات  عرقلة 

االتحاد األوروبي.
وقعت  الثاني(  )تشرين  نوفمبر   14 في   ▪
في  للمشاركة  روسيا  مع  اتفاقية  سلوفينيا 
المشروع اإليطالي الروسي لبناء خط أنابيب 

"ساوث ستريم".
دعا  الثاني(  )تشرين  نوفمبر   28 في   ▪
 (ZSSS( تحالف النقابات المستقلة لسلوفينيا
فيه  مطالبة  ليوبليانا  في  عام  إضراب  إلى 
األدنى لألجور وضد  الحد  بزيادة  الحكومة 
رفع سن التقاعد الذي من المتوقع أن يوافق 

عليه المجلس التنفيذي.

كرواتيا

الثاني( صادق  في 20 نوفمبر )تشرين   ▪
البرلمان الكرواتي على االتفاق الذي وقعته 
دولية   وساطة  أجل  من  وسلوفينيا  كرواتيا 

للنزاع على المياه اإلقليمية لخليج بيران.

البوسنة والهرسك

في 3 نوفمبر )تشرين الثاني( مثل أخيرا   ▪
 Radovan ( كاراديتش  رادوفان 
Karadzic( أمام المحكمة الدولية في الهاي 
 5 في  أسبوع.  لمدة  محاكمته  قاطع  بعدما 
نوفمبر )تشرين الثاني( قررت المحكمة فرض 
 (Karadzic( كارادزيتش  على  محامي 
 1 في  المحاكمة  استئناف  موعد  وحددت 

مارس )آذار( 2010.
أعلن  الثاني(  )تشرين  نوفمبر   22 في   ▪
 ،)Milorad Dodik( دوديك  ميلوراد 
رئيس جمهورية صربسكا، عزمه على عقد 
استفتاء شعبي للبت في وجود ضباط وقضاة 
وممثلين ساميين لألمم المتحدة في األراضي 

الصربية البوسنية.

صربيا 

وافق  الثاني(  )تشرين  نوفمبر   5 في   ▪
البرلمان الصربي على نص النظام األساسي 
نوفمبر   7 في  لفويفودينا.  الذاتي  للحكم 
)تشرين الثاني( أقر مجلس فويفودينا النص 
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بتصويت أغلبية الحزب الديمقراطي واألقلية 
المجرية.

في 20 نوفمبر )تشرين الثاني( تطرقت   ▪
الخارجية  وزير  إعالن  إلى  الصحافة 
 (Vuk Jeremic( الصربي فوك ييريميتش
جمهورية  مع  نزاعها  في  اليونان  لدعم 
مقدونيا اليوغوسالفية السابقة. احتجاجا على 
ذلك، تقرر رئيس الوزراء المقدونى، جورج 
إيفانوف )Gjorge Ivanov( عدم حضور 
للكنيسة  الراحل  الرئيس  تكريم  حفل 
بافلي  البطريرك  الصربية  األرثوذكسية 

(Pavle( في بلغراد.

كوسوفو حسب القرار رقم 1244 لمجلس 
األمن التابع لألمم المتحدة

في 30 نوفمبر )تشرين الثاني( أعلنت بعثة   ▪
 (EULEX( االتحاد األوروبي في كوسوفو
 Nazim( عن إلقاء القبض على ناظم بالكا
Bllaca(، بتهمة القتل والجريمة المنظمة من 
بقتل  متخصصة  وحدة  في  المشاركة  خالل 
أعضاء األجهزة السرية الصربية، التي تعتمد 
على استعالمات كوسوفو )SHIK(، المرتبط 
بالحزب الديمقراطي لكوسوفو الذي يقوده هاشم 

.)Hashim Thaçi( تاتشي

ألبانيا

وافق  الثاني(  )تشرين  نوفمبر   16 في   ▪
ترشيح  على  للخارجية  األوروبي  المجلس 
انضمام ألبانيا إلى االتحاد األوروبي، وأحاله 
افتتاح  في  للبت  األوروبية  المفوضية  إلى 

المفاوضات.
في 20 نوفمبر )تشرين الثاني( بدأت في   ▪
ألبانيا تظاهرات األحزاب المعارضة للمطالبة 
البرلمانية  االنتخابات  أصوات  فرز  بإعادة 
المنعقدة في يونيو )حزيران( والتي فاز فيها 
 Sali( بريشا  لسالي  الديمقراطي  الحزب 

.)Berisha

اليونان 

في 3 نوفمبر )تشرين الثاني( دعا عمال   ▪
الموانئ الذين يشتغلون في ميناء بيريو إلى 
اإلضراب لمدة 48 ساعة لمطالبة الحكومة 
التي  التفاوض  إعادة  عند  وظائفهم  بضمان 
يقوم بها المجلس التنفيذي اليوناني الجديد مع 
شركة كوسكو )Cosco( الصينية المملوكة 
من  البضائع  إدارة  عن  والمسؤولة  للدولة، 
الميناء. في أكتوبر )تشرين األول( وخالل 
حدث  اليوناني،  الوزراء  رئيس  حكومة 
اإلضراب األول الذي دام 16 يوما للسبب 

نفسه.

تركيا

استأنفت  الثاني(  )تشرين  نوفمبر   3 في   ▪
إسرائيل وتركيا في أنقرة مناورات عسكرية 
مشتركة، ُعلِّقت في أعقاب أزمة دبلوماسية 

حول النزاع في قطاع غزة.
في 13 نوفمبر )تشرين الثاني( دافع رجب   ▪
 Recep Tayyip( أردوغان  طيب 
مشروع  عن  البرلمان  أمام   )Erdogan
ديمقراطي للمجتمع الكردي الذي يجيز استخدام 
اللغة الكردية. أعلن اردوغان كذلك عن إنشاء 
لجان مستقلة لمنع التمييز والتعذيب. المشروع 
لم يقنع المعارضة الكمالية وال حتى الحزب 
العمالي الكردستاني، الذي اعتبره "سطحيا".

قبرص

أعلنت  الثاني(  )تشرين  نوفمبر   11 في   ▪
األمم المتحدة عن العرض المقدم من المملكة 
المتحدة إلى المبعوث الخاص األمم المتحدة 
 Alexander( داونر  ألكسندر  بقبرص، 
للتنازل عن بعض األراضي   ،)Downer

من قواعدها العسكرية لقبرص الموحدة.

سوريا

في 15 نوفمبر )تشرين الثاني( حكمت   ▪
المحكمة الجنائية لدمشق على القادة األكراد 
حسين  سعيد  ومحمد  جمعة  بكر  مصطفى 
الشيخ عمر وسعدون محمود شيخو بالسجن 
حرمة  "انتهاك  بتهمة  سنوات  ثالث  لمدة 
الدولة وإضعاف الشعور القومي والتحريض 

على السلوك المتطرف".

لبنان

وقعت  الثاني(  )تشرين  نوفمبر   6 في   ▪
األحزاب الرئيسية السياسية اللبنانية، بما في 
ذلك حزب هللا، اتفاقا لتشكيل حكومة جديدة 
)تشرين  نوفمبر   9 في  الوطنية.  للوحدة 
الثاني(، قدم سعد الحريري تشكيل الحكومة 
الجديدة التي تضم امرأتين في وزارتي المالية 
والشؤون الخارجية. وحصل حزب هللا على 

حقائب اإلصالح اإلداري والزراعي.
أعيد  الثاني(  )تشرين  نوفمبر   19 في   ▪
الشيخ  هللا،  لحزب  الحالي  الزعيم  انتخاب 
خالل  للحزب  عاما  أمينا  هللا،  نصر  حسن 

مؤتمره العام.

األردن

قيم  الثاني(  )تشرين  نوفمبر   16 في   ▪
االتحاد  شراكة  للجنة  الثامن  االجتماع 

أحرزته  الذي  التقدم  واألردن  األوروبي 
عمان في عالقات حسن الجوار مع االتحاد 
فيما  المتقدم  بالوضع  ورحبت  األوروبي 
األردنية  المملكة  مع  بعالقاتها  يتعلق 

الهاشمية.
في 23 نوفمبر )تشرين الثاني( دعا عبد   ▪
هللا الثاني إلى إجراء انتخابات مبكرة، سنتين 
قبل نهاية عام الوالية التشريعية الحالية. جاء 
نتائج  في  التزوير  ادعاءات  بسبب  القرار 
 ،2007 عام  في  جرت  التي  االنتخابات 
نشرتها  التي  الفساد  من  العديدة  والحاالت 

الصحافة.

مصر

قبلت  الثاني(  )تشرين  نوفمبر   12 في   ▪
التي  الدعوى  الدولة  ألمن  العليا  المحكمة 
رفعها اثنان من المحامين المصريين، التي 
تشمل باإلضافة إلى األمين العام لحزب هللا 
حسن نصر هللا، متهمين آخرين بالتحريض 
على إنشاء خلية إرهابية تم تفكيكها في أبريل 

)نيسان(.
دعت  الثاني(  )تشرين  نوفمبر   17 في   ▪
في  الجزائري  السفير  المصرية  الحكومة 
القاهرة للتشاور، بعد الهجمات على الجالية 
المصرية في الجزائر عقب مباراة لكرة القدم 
جنوب  العالم  لكأس  المؤهلة  )التصفيات 
القاهرة يوم 14  أفريقيا 2010( لعبت في 
كال  منتخبي  بين  الثاني(  )تشرين  نوفمبر 

البلدين.

تونس

في 4 نوفمبر )تشرين الثاني( تم إطالق   ▪
سراح 68 سجينا من قبل الحكومة بعد أكثر 
بسبب   2008 اعتقالهم  على  عام  من 
وغالء  البطالة  ضد  الشعبية  االحتجاجات 

المعيشة في منطقة قفصة.
في 7 نوفمبر )تشرين الثاني( أصدرت   ▪
 3 بين  بالسجن  حكم  تونس  في  محكمة 
سنوات و12 سنة ضد ثمانية أشخاص بتهمة 

االنتماء إلى خلية إرهابية إسالمية.

المغرب

حكمت  الثاني(  )تشرين  نوفمبر   2 في   ▪
محكمة الدار البيضاء على توفيق بوعشرين 
رسام  وعلى  اليوم  أخبار  صحيفة  مدير 
عام  لمدة  بالسجن  كدار  خالد  الكاريكاتير 
رسم  لنشر  يورو   9000 قدرها  وغرامة 

كاريكاتوري يهين الشعار الوطني.
أغلقت  الثاني(  )تشرين  نوفمبر   14 في   ▪
صحيفة المشعل من قبل العدالة المغربية في 
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انتظار تعيين مدير جديد لألسبوعية. وحكم 
في  شحتان،  إدريس  السابق،  مديرها  على 
عام  لمدة  بالسجن  األول(  )تشرين  أكتوبر 
لنشره  وذلك  يورو   900 قدرها  وغرامة 

مزاعم عن صحة محمد السادس.

موريتانيا

في 29 نوفمبر )تشرين الثاني( اختطف   ▪
المنظمة  إلى  ينتمون  إسبان  ثالثة مساعدين 
برشلونة  في  سليداريا  أكسيو  حكومية  غير 
تشيلخيت،  ليجتوتا  في  القاعدة  طرف  من 
نواكشوط.  شمال  كيلومتر   170 بعد  على 
المواطن  احتجاز  بعد  يأتي  االختطاف  هذا 
 ،)Pierre Camat( الفرنسي بيير كامات
في  اإلسالمي  المغرب  في  القاعدة  ِقبل  من 

مالي 26 نوفمبر )تشرين الثاني(.

االتحاد األوروبي

يوقع  الثاني(   )تشرين  نوفمبر   3 في   ▪
 ،)Václav Klaus( كالوس  فاتسالف 
بعد  لشبونة،  معاهدة  على  التشيكي  الرئيس 
ساعات من إقرار المحكمة الدستورية التشيكية 

بأن هذه المعاهدة ليست مخالفة للدستور.
في 19 نوفمبر )تشرين الثاني( عقد مؤتمر   ▪
خاص دعت إليه الرئاسة السويدية النتخاب 
األوروبي  االتحاد  في  الجدد  المسؤولين 
مفاوضات  وبعد  لشبونة،  معاهدة  لتأسيس 
البلجيكي  الوزراء  رئيس  اختيار  تم  شاقة، 
 Herman( رومبوي  فان  هيرمان  الحالي 
van Rompuy( رئيسا لالتحاد األوروبي، 
والمفوضة األوروبية لشؤون التجارة، البارونة 
 Catherine( أشتون  كاثرين  البريطانية 
Ashton( الممثلة السامية الجديدة للشؤون 
الخارجية والدفاع. في 27 نوفمبر )تشرين 
الوزارية  الحقائب  توزيع  عن  أعلن  الثاني( 

النهائية للجنة الجديدة باروسو. 

جامعة الدول العربية  

حث  الثاني(  )تشرين  نوفمبر   24 في   ▪
العربية، عمرو  الدول  لجامعة  العام  األمين 
االتحاد  رئيس  القذافي  ومعمر  موسى 
بين  المفتوحة  األزمة  في  للتوسط  اإلفريقي 
القدم  كرة  في  مباراة  بعد  ومصر  الجزائر 
عن  أسفرت  البلدين  فريقي  بين  جمعت 

اعتداءات في كال الجانبين.

ديسمبر )كانون األول( 2009

السنة  األول(  )كانون  ديسمبر  شهر  اختتم 
في  الرئاسية  االنتخابات  األولى من  بالجولة 

كرواتيا التي يشارك فيها مرشح المعارضة 
 Ivo ( يوسيبوفيتش  إيفو  االشتراكي 
Josipovic(. في البوسنة ال يزال الوضع 
والممثل  صربسكا  جمهورية  بين  متوترا 
السامي للمجتمع الدولي بعد اتخاذ قرار تمديد 
جرائم  في  للتحقيق  الدوليين  القضاة  والية 
لعضوية  ترشيحها  صربيا  قدمت  الحرب. 
مدعو  األسود  والجبل  األوروبي،  االتحاد 
لالنضمام إلى حلف شمال األطلسي. وقع كل 
مقدونيا  جمهورية  جانب  إلى  البلدين،  من 
تحرير  على  اتفاقا  السابقة،  اليوغوسالفية 
تأشيرات الدخول لمنطقة شنغن. في اليونان 
تتواصل أعمال الشغب بعد عام واحد من وفاة 
بينما  الشرطة،  برصاص  المتظاهرين  أحد 
في  طوارئ  حالة  مسببا  العام  العجز  ارتفع 
منطقة اليورو. االتحاد األوروبي يالحظ أيضا 
بقلق االنخفاض في تطبيع العالقات بين تركيا 
المجتمع  حزب  شرعنة  وعدم  وأرمينيا 
الديمقراطي )DTP( من قبل أنقرة. في الشرق 
األوسط، سجلت العالقات بين سوريا ولبنان 
تقدما مشجعا، في حين عينت األردن عبد هللا 
الثاني رئيس وزراء جديد. مصر تعيش شهرا 
بشأن  مكثفة  مناقشات  تطبعه  استثنائيا 
وخالفة   ،2011 لسنة  الرئاسية  االنتخابات 
الرئيس مبارك وتصاعد التوتر في الجنوب 
أو تطرف اإلخوان  المسلمين واألقباط،  بين 
كثفت  وموريتانيا  الجزائر  في  المسلمين. 
الجهود للحرب ضد تنظيم القاعدة والمغرب 
التجارة  اتفاق  األوروبي  االتحاد  مع  يوقع 
الحرة. بالنسبة لالتحاد األوروبي، انتهت السنة 
ببدء سريان معاهدة لشبونة بعد مرور عام من 

الصعود والهبوط للموافقة عليها.

البرتغال

17 ديسمبر )كانون األول( ضرب  في   ▪
زلزال قوته 6.3 درجة وفق مقياس ريختر، 
وكان مركزه على بعد 100 كيلومتر جنوب 
كيب سانت فنسنت جنوب البرتغال وضرب 
أي  يخلف  أن  دون  الغربية  األندلس  أيضا 

ضرر.

إسبانيا

فشلت  األول(  )كانون  ديسمبر   14 في   ▪
المكرسة  للرؤساء اإلقليميين،  الرابعة  القمة 
 12 بعد  العمل،  وفرص  االقتصاد  إلنعاش 
خوسيه  يتوصل  لم  االجتماع،  من  ساعة 
 José Luis( ثاباتيرو  رودريغيز  لويس 
اتفاق  إلى   )Rodríguez Zapatero
الرغم من  المقدم على  العمل  برنامج  بشأن 
 10 أصل  من  مقترحة  نقط  ثمانية  قبول 
.)PP( مقترحة من طرف الحزب الشعبي

احتج  األول(  )كانون  ديسمبر   19 في   ▪
اآلالف من األشخاص، بما في ذلك ممثلين 
الباسكية،  السياسية  األحزاب  جميع  من 
ازكيرا  االشتراكي  الحزب  باستثناء 
يوسكاديكو )PSE-EE( والحزب الشعبي 
خمسة  بتبرئة  للمطالبة  بلباو  في   ،)PP)
مدراء للصحيفة المغلقة إغونكاريا، المحكوم 
بتهمة  الوطنية  المحكمة  طرف  من  عليهم 

.)ETA( االنتماء إلى إيتا
ألغت  األول(  )كانون  ديسمبر   22 في   ▪
الممنوح  الترخيص  العامة  األشغال  وزارة 
أعلنت   .)Air Comet( كوميت"  "ألير 
شركة الطيران إفالسها، بعد إصدار قانون 
المنع من طرف قاض بريطاني وألغت جميع 

رحالتها تاركة 7000 مسافر.

فرنسا

أعلنت  األول(  )كانون  ديسمبر   21 في   ▪
مليوني  أن  الكهرباء  لنقل  الفرنسية  الشبكة 
الكهربائي  التيار  انقطاع  من  عانوا  فرنسي 
في بروفانس، نتيجة لحادث تقني في مدينة 
تافيل قرب أفينيون، لتجنب انقطاع الكهرباء 
ماليين  خمسة  يسكنها  التي  المنطقة  في 

شخص.
في 29 ديسمبر )كانون األول( اعترض   ▪
المجلس الدستوري على ما يسمى بـ"معدل 
الكربون" باعتباره "غير عادل وغير فعال" 
غير  بطريقة  يسجل  أن  يجب  كان  المعدل 
مباشرة استهالك الوقود األحفوري ابتداء من 

1 يناير )كانون الثاني( 2010.

ايطاليا

في 3 ديسمبر )كانون األول( أعلن العضو   ▪
القضاء  مع  والمتعاون  المافيا  في  السابق 
 Gaspare( سبتوزا  جاسبار  اإليطالي، 
تورين  محكمة  أمام  كشاهد   ،)Spatuzza
الشيوخ  مجلس  عضو  ضد  مفتوحة  قضية 
 Marcello ( ديللوترى  مارتشيلو 
برلسكوني  سيلفيو  ثقة  رجل   ،)Dell’Utri
(Silvio Berlusconi(، وورط االثنين في 
الهجمات التي شنت على كوزا نوسترا سنة 
ضد  شنت  التي  الهجمات  وكذا   ،1993
القاضيين فالكوني )Falcone( وبورسيلينو 

.)Borsellino)
هوجم  األول(  )كانون  ديسمبر   12 في   ▪
في  حاشد  اجتماع  بعد  برلسكوني  سيلفيو 
عقليا  مختل  شخص  قبل  من  ميالنو  مدينة 
بواسطة تمثال معدني تسبب في إصابته بعدة 
حول  التوتر  شدة  من  الحادث  زاد  كدمات. 

الوضع السياسي في إيطاليا.
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سلوفينيا 

في 3 ديسمبر )كانون األول( قدم دوكو   ▪
أوراق   )Doku Zavgayev( زافغاييف 
 Danilo( اعتماده إلى الرئيس دانيلو تورك
Turk( كالسفير الروسي الجديد في ليوبليانا، 
على الرغم من المعارضة القوية في سلوفينيا 
بسبب شكوك حول انتهاك زافغاييف حقوق 

اإلنسان عندما كان رئيسا للشيشان.

كرواتيا

قرر  األول(  )كانون  ديسمبر   17 في   ▪
االتحاد األوروبي أنه تتوفر الشروط الالزمة 
مفاوضات  من  جديدين  فصلين  إلغالق 
االنضمام حول حرية تقديم الخدمات وفرص 
العمل والسياسة االجتماعية. ال تزال سلوفينيا 
تعارض فتح ثالثة فصول جديدة في مجاالت 
الخارجية  والسياسة  األسماك  وصيد  البيئة 
التي  المفاوضات  واجهت  والدفاع.  واألمن 
بعضوية  بالسماح  اختتامها  المحتمل  من 
النظام  في  بثغرات   2010 في  كرواتيا 

القضائي واإلدارة العامة الكرواتية.
في 27 ديسمبر )كانون األول( فاز إيفو   ▪
مرشح   ،)Ivo Josipovic( يوسيبوفيتش 
 (SDP( الديمقراطي  االشتراكي  الحزب 
بـ%32.7 من األصوات في الجولة األولى 
أن  المقرر  ومن  الرئاسية.  االنتخابات  من 
الثانية في 10 يناير )كانون  تجرى الجولة 

الثاني( 2010.

البوسنة والهرسك

في 4 ديسمبر )كانون األول( تولى الجنرال 
 Bernhard( بير  برنارد   النمساوي 
في  األوروبي  االتحاد  قوة  قيادة   )Bair 
 البوسنة )EUFOR(. عوض بير الجنرال 
 Stefano( كستكنوتو  ستيفانو  اإليطالي 

.)Castagnotto
مدد  األول(  )كانون  ديسمبر   15 في   ▪
انزكو  فالنتين  للبوسنة  السامي  الممثل 
(Valentin Inzko(، والية قضاة الدوليين 
للتحقيق في ارتكاب جرائم حرب في البوسنة 
حتى ديسمبر )كانون األول( 2012، ولكن 
في أكتوبر )تشرين األول( رفض البرلمان 
ديسمبر   28 في  اإلمكانية.  هذه  البوسني 
جمهورية  برلمان  رفض  األول(  )كانون 
صربسكا التدبير وقال إنه سيدعو إلى استفتاء 
حول استمرار وجود وجه بارز من المجتمع 

الدولي.
في 19 ديسمبر )كانون األول( بعد 14   ▪
نجحت  الصعبة،  المفاوضات  من  شهرا 
الهرسك  في  الرئيسية  المدينة  موستار، 

في  والمسلمين،  الكروات  بين  المقسمة 
القانون  إلصالح  البلدية  رئيس  انتخاب 
االنتخابي الذي يشرف عليه الممثل السامي 
فالنتين انزكو )Valentin Inzko(، الشيء 
 Ljubo( بيسليك  لجوبو  يكلف  لم  الذي 

Beslic( أغلبية مطلقة لفرض نفسه.
22 ديسمبر )كانون األول( حكمت  في   ▪
المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان للبوسنة 
بمنع اليهود والغجر من ترشحهم لالنتخابات 
التي ستجرى في البالد. ورفعت الدعوى من 
 Jakob( فينشي  جاكوب  اليهودي  قبل 
سويسرا،  في  البوسني  السفير   )Finci
وديربو سيجديك )Dervo Sejdic( زعيم 

الغجر في البوسنة.

الجبل األسود

في 4 ديسمبر )كانون األول( دعا وزراء   ▪
خارجية حلف شمال األطلسي الجبل األسود 
رسميا للتقدم النضمامها بالمشاركة في تقديم 

خطة عمل من أجل عضويتها.

صربيا 

أعاد  األول(  )كانون  ديسمبر   7 في   ▪
التجارة  اتفاقية  إحياء  األوروبي  االتحاد 
الحرة مع صربيا بعد أن رفعت هولندا حق 
المحكمة  مع  صربيا  لتعاون  نظراً  الفيتو 
)كانون  ديسمبر   22 في  الدولية.  الجنائية 
األول( قدمت صربيا في ستكهولم ترشيحها 

الرسمي لالنضمام.

كوسوفو حسب القرار رقم 1244 لمجلس 
األمن التابع لألمم المتحدة

فازت  األول(  )كانون  ديسمبر   13 في   ▪
 (LDK( لكوسوفو  الديمقراطية  الرابطة 
في  البلدية  االنتخابات  من  الثانية  بالجولة 
وستة  بريشتينا  على  السيطرة  بعد  كوسوفو 
فاز   .36 مجموعه  ما  فيما  أخرى،  مواقع 
 (PDK( كوسوفو  في  الديمقراطي  الحزب 
ميتروفيتشا  ذلك  في  بما  بلدية،   15 بـ
صربي  قطاع  إلى  المنقسمة  المضطربة، 
اللجنة  وفق  كوسوفي.  ألباني  وآخر 
األوروبية، النتائج تخللتها مخالفات في عدة 
لالحتجاجات  العنان  أطلق  مما  بلديات، 

واالشتباكات.
اعتقل  األول(  )كانون  ديسمبر   16 في   ▪
المدنية  البعثة  من  بأمر  أشخاص  سبعة 
 ،)EULEX( لالتحاد األوروبي في كوسوفو
بمهاجرين كوسوفويين عبر  االتجار  بتهمة 
الحدود  بين  يفصل  الذي  "تيسا"،  نهر 
الصربية وبالد المجر. هذا االعتقال يضاف 

)تشرين  أكتوبر  في  أخرى  اعتقاالت  إلى 
تدفق  في  كبيرة  زيادة  ويظهر  األول( 
الشرعيين  غير  الكوسوفيين  المهاجرين 
االتحاد  إلى  الوصول  يحاولون  الذين 
االقتصادية  األزمة  من  للهروب  األوروبي 

الحادة.

جمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة

قرر  األول(،  )كانون  ديسمبر   8 في   ▪
االتحاد األوروبي تأجيل انطالق مفاوضات 
حالة  بسبب  وذلك  سكوبي  مع  االنضمام 
الجمود التي تعرفها المفاوضات مع اليونان 
من أجل وضع اسم نهائي لمقدونيا، جمهورية 

يوغوسالفيا السابقة.

اليونان 

األول(  )كانون  ديسمبر  و2   1 في   ▪
استضافت أثينا القمة الوزارية لمنظمة األمن 
االجتماع  تبنى  اليونان.  برئاسة  والتعاون، 
إستراتيجية لتقدم  مسيرة كورفو فيما يخص 
نظام األمن األوروبي المشترك، الذي تمت 
الموافقة عليه في االجتماع غير الرسمي في 
يونيو )حزيران(، فضال عن قرارات بشأن 
الشرطة  أجهزة  بين  والتعاون  الطاقة  أمن 
جنوب  في  خصوصا  السالمة   وتحسين 

القوقاز ومولدوفا.
وقعت  األول(  )كانون  ديسمبر   6 في   ▪
شوارع  في  العنيفة  االشتباكات  من  مزيد 
السنوية  الذكرى  مع  يتزامن  هذا  أثينا. 
ضد  احتجاج  خالل  شاب  لوفاة  األولى 
لحكومة  والمهنية  االقتصادية  السياسة 
رئيس الوزراء اليوناني كوستاس كرمنليس 
تحدث   .)Kostas Karamanlis)
أعمال الشغب في سياق األزمة االقتصادية 
في  البالد  بإغراق  تهدد  التي  الحادة 
وتخشى  وفرانكفورت  بروكسل  اإلفالس. 
في  االستقرار  على  المحتملة  االنعكاسات 
اليونان  إليها  انضمت  التي  اليورو  منطقة 

سنة 2001.
في 10 ديسمبر )كانون األول( اختطفت   ▪
قبل  من  أريانا،  اليونانية  الشحن  سفينة 
قراصنة صوماليين منذ مايو )أيار(، وأفرج 
عنها بعد أن أعلن مالك السفينة أنه قد دفع 
يونانية أخرى، ماران سنتور،  فدية. سفينة 
)تشرين  نوفمبر   29 منذ  مختطفة  تزال  ال 

الثاني(.
في 15 ديسمبر )كانون األول( اجتمعت   ▪
الحكومة مع قادة األحزاب اليونانية للوقوف 
على مكافحة الفساد والتهرب الضريبي، بعد 
إلى  البالد  في  المالي  العجز  ارتفاع 
%111.3 من الناتج المحلي اإلجمالي. في 
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اليوم نفسه، أعلنت المفوضية األوروبية أنها 
سوف تراقب عن كثب التقدم الذي أحرزته 

حكومة باباندريو.
في 28 ديسمبر )كانون األول( انفجرت   ▪
قنبلة لمنظمة إرهابية "مؤامرة الخاليا" في 
وسط أثينا، مما تسبب في أضرار كبيرة في 

المباني العامة.

تركيا

أعلن  األول(  )كانون  ديسمبر  فاتح  في   ▪
التركي، أحمد داود أوغلو  الخارجية  وزير 
قمة  خالل   ،)Ahmet Davutoglu)
منظمة األمن والتعاون )OSCE( في أثينا، 
البروتوكوالت  على  تصادق  لن  تركيا  أن 
الموقعة مع أرمينيا إلقامة عالقات دبلوماسية 
ومغادرة  كاراباخ  ألتو  نزاع  حل  يتم  حتى 
وزير  دعا  كما  المنطقة.  يريفان  قوات 
بزيارة  للقيام  أوغلو  األذربيجاني  الخارجية 
)كانون  ديسمبر   24 في  لتركيا.  رسمية 
التصديق  األرميني  البرلمان  األول( رفض 
على البروتوكوالت الموقعة بين الحكومتين 
عليهم  يصادق  لم  إذا  واألرمنية  التركية 
البرلمان التركي من قبل محددين بذلك أبريل 

)نيسان( 2010 كآخر أجل.
حثت  األول(  )كانون  ديسمبر   2 في   ▪
سحب  على  التركيين  المستثمرين  الحكومة 
في  والمصارف  الشركات  من  أموالهم 
في  السويسريون  رفض  أن  بعد  سويسرا 
األراضي  على  مآذن  بناء  استفتاء 

السويسرية.
تسبب  األول(  )كانون  ديسمبر   10 في   ▪
انفجار قوي لغاز الميثان في منجم فحم في 
مدينة  غربي  جنوب  موستافاكيمالباشا، 

بورسا، في مقتل 19 موظفا.
في 11 ديسمبر )كانون األول( لم تشرعن   ▪
المحكمة الدستورية باإلجماع حزب المجتمع 
الرئيسي  التشكيل   ،)DTP( الديمقراطي 
الكردي والوحيد الممثل برلمانيا، معتبرة إياه 
الكردستاني  العمال  حزب  بمنظمة  مرتبطا 
المحظورة.  اإلرهابية  المنظمة   ،)PKK)
أبدى االتحاد األوروبي قلقه بشأن هذا الحكم، 
الدعوة  بينما في إسطنبول وديار بكر تمت 

إلى احتجاجات ضد الرفض.
أعلنت  األول(  )كانون  ديسمبر   21 في   ▪
الرئاسة السويدية والمفوضية افتتاح الفصل 
انضمام  مفاوضات  في  بالبيئة  المتعلق 

تركيا. 

قبرص

اجتمع  األول(  )كانون  ديسمبر   21 في   ▪
ديميتريس  اليوناني  القبرصي  الرئيسان 

 (Dimitris Christofias( كريستوفياس
طلعت  علي  محمد  القبرصي  والتركي 
من  نيقوسيا  في   )Mehmet Ali Talat)
أجل إحراز تقدم في محادثات إعادة التوحيد 
تحت رعاية األمم المتحدة، والتي قررت في 
تمديد قوة األمم  الشهر  وقت سابق من هذا 
قبرص  في  السالم  لحفظ  المتحدة 
)حزيران(  يونيو  حتى   )UNFICYP)
 Alexander( 2010. وفقا أللكسندر داونر
Downer(، المستشار الخاص لألمين العام 
متقاربة  أصبحت  المواقف  المتحدة،  لألمم 
لوضع  حاسمة   2010 سنة  ستكون  وربما 

حد لتقسيم الجزيرة.

سوريا

اجتمع  األول(  )كانون  ديسمبر   20 في   ▪
سعد  اللبناني  الوزراء  ورئيس  األسد  بشار 
وضع  على  واتفقا  دمشق  في  الحريري 
لتعزيز  جديدة"  "آفاق  عن  للبحث  األسس 

التعاون بين الدولتين.

لبنان

في 21 ديسمبر )كانون األول( تم إطالق   ▪
في  سوريين  عماال  تقل  حافلة  على  النار 
شخص  مقتل  عن  أسفر  مما  لبنان  شمال 
واحد، بعد يوم من اجتماع بين بشار األسد 
والحريري لتطبيع العالقات السورية اللبنانية 

وذلك بعد خمس سنوات من العداء.
خلف  األول(  )كانون  ديسمبر   26 في   ▪
انفجار قنبلة عشية يوم عاشوراء بالقرب من 
مقر حركة حماس في ضاحية حارة حريك 
اثنين  مقتل  لبيروت  الجنوبية  الضاحية  في 

من الحركة. 

األردن

في 9 ديسمبر )كانون األول( عين عبد   ▪
الوزراء  كرئيس  الرفاعي  سمير  الثاني  هللا 
الجديد بعد حل البرلمان في نوفمبر )تشرين 
المجلس  قيادة  الرفاعي  على  يجب  الثاني(. 
انتقالية قبل  التنفيذي االنتقالي الجديد جديدة 

االنتخابات المقررة لسنة 2010.

مصر

إلقاء  تم  األول(  )كانون  ديسمبر   5 في   ▪
اإلخوان  قياديي  من   10 على  القبض 

المسلمين في منطقة دلتا النيل.
أعلنت  األول(  )كانون  ديسمبر   8 في   ▪
لمبادرة  الثماني  الدول  اجتماع  في  مصر 
حوض النيل، الذي عقد في دار السالم، أنها 
على  للتوقيع  الوقت  من  مزيد  إلى  تحتاج 

االتفاقات  محل  ستحل  التي  المعاهدة 
االستعمارية لتنظيم استخدام الموارد المائية 
دائمة،  هيئة  إنشاء  للمعاهدة  ينبغي  للنهر. 
االستخدام  لضمان  النيل،  حوض  لجنة 

المنصف لحوض النهر.
في 10 ديسمبر )كانون األول( وصف   ▪
المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
محمد البرادعي، في حوار لصحيفة المصري 
"غير شرعي"،  بأنه  الحالي  الدستور  اليوم 
وضمن استعداده للعمل من أجل التغيير قبل 
الذي   2011 لسنة  الرئاسية  االنتخابات 
كما  إليها،  للترشح  استعداد  على  سيكون 

يطالبه كل مرة معارضو مبارك.
أعلنت  األول(  )كانون  ديسمبر   21 في   ▪
التعيينات  عن  المسلمين  اإلخوان  جماعة 
يعكس  هذا  حزبهم.  قيادة  لتجديد  األولى 
المحافظة  الفصائل  بين  خطيرا  انقساما 
قبل  الحزب  إضعاف  تهدد  التي  والمعتدلة 
عام  في  المقررة  البرلمانية  االنتخابات 
2010. من هذه العملية يجب أن يظر خلف 
لمحمد مهدي عاكف، الذي تنتهي واليته في 

يناير )كانون الثاني( 2010.
في 22 ديسمبر )كانون األول( ترفض   ▪
مصر السماح بأية مسيرة لالحتفال بالذكرى 
السنوية األولى لعملية الرصاص المصبوب، 
إزاء طلب عدة جماعات مؤيدة للفلسطينيين 

لتنظيم مسيرة تضامن مع غزة.
في 31 ديسمبر )كانون األول(، سمحت   ▪
للقضية  مؤيدة  مظاهرة  بتنظيم  مصر 
الفلسطينية في القاهرة احتجاجا على رفض 
رفح  معبر  باجتياز  لهم  السماح  مصر 
للمشاركة في "مسيرة الحرية" التي نظمت 

إلدانة الحصار المفروض على غزة.

الجزائر

ألقت  األول(  )كانون  ديسمبر   14 في   ▪
أربعة  على  القبض  الجزائرية  األمن  قوات 
بأنهم  يشتبه  سطيف  منطقة  في  أشخاص 
القاعدة في المغرب اإلسالمي.  أعضاء في 
ألقت  أنها  السلطات  نفسه، ذكرت  اليوم  في 
بتنفيذ  متهمين  أشخاص  ستة  على  القبض 

عمليات االبتزاز لتمويل منظمة إرهابية. 
في 19 ديسمبر )كانون األول( زار وفد   ▪
لبحث  الجزائر  األوروبية  المفوضية 
أوروبية ‒ جزائرية  مشتركة  إستراتيجية 
منطقة  في  األمن  على  الحفاظ  بهدف 

الساحل.

المغرب

وقع  األول(  )كانون  ديسمبر   17 في   ▪
اتفاقية  األوروبي على  االتحاد  مع  المغرب 
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للمملكة  تسمح  أن  الحرة من شأنها  للتجارة 
العلوية زيادة كبيرة في الصادرات الزراعية 
من  االتفاق  زاد  األوروبية.  األسواق  إلى 
االحتجاجات في القطاع الزراعي األوروبي، 
المتأثر بشكل كبير باألزمة وخصوصا فرنسا 

وإسبانيا.

موريتانيا

وافقت  األول(  )كانون  ديسمبر   15 في   ▪
الحكومة الجديدة على قانون مكافحة اإلرهاب 
الذي يوسع صالحيات التدخل من جانب قوات 
األمن في مكافحة أنشطة القاعدة في المغرب 
 30 في  البالد.  في  المتصاعدة  اإلسالمي 
ديسمبر )كانون األول( أعلن عن إنشاء محكمة 

خاصة من أجل اإلرهاب واألمن الداخلي.
في 18 ديسمبر )كانون األول( اختطف   ▪
مدينة  في  اإليطاليين  السياح  من  اثنين 
"كوبيني" من قبل منظمة القاعدة في المغرب 
اإلسالمي. في 21 ديسمبر )كانون األول(، 
من  مواطنا  الموريتانية  الشرطة  اعتقلت 
مالي، الشتباهه في تورطه في االختطاف.

االتحاد األوروبي

دخلت  األول(  )كانون  ديسمبر  فاتح  في   ▪
معاهدة لشبونة حيز التنفيذ.

وافق  األول(  )كانون  ديسمبر   17 في   ▪
االتحاد  ميزانية  على  األوروبي  البرلمان 
في  حددت  والتي   ،2010 لسنة  األوروبي 
264. مليار يورو. من بين األولويات التي 
فرص  وخلق  الطاقة  أمن  هي  عليها  ركز 
العمل ودعم البحوث والمساعدات والتدريب 
الزراعة  للقطاعات  المعونة  وتقديم  المهني 
المناخ  تغير  ومكافحة  األلبان  ومنتجات 

واألزمة االقتصادية.
في 19 ديسمبر )كانون األول( دخل حيز   ▪
شنغن  منطقة  دخول  تأشيرات  إلغاء  التنفيذ 
وجمهورية  ومونتينيغرو  لصربيا  بالنسبة 

مقدونيا اليوغوسالفية السابقة.
في 19 ديسمبر )كانون األول( اختتمت   ▪
في  المناخ  تغير  حول  المتحدة  األمم  قمة 
كوبنهاغن من أجل اعتماد بروتوكول ليحل 
سنة  في  به  العمل  ينتهي  الذي  كيوتو  محل 
المفاوضات  من  يوما   12 بعد   .2012
المكثفة ، فإن االتحاد األوروبي فقط استطاع 
التوقيع على اتفاق أدنى مع الواليات المتحدة 
والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل. 
الغير ملزم، ال يحدد أهدافا لخفض  النص، 
االنبعاث، على الرغم من أنه يقدم مساعدات 
بقيمة 10 مليارات دوالر بين عامي 2010 
و2012، و100 مليار دوالر سنويا اعتبارا 

من سنة 2020 إلى أكثر الفئات ضعفا.

في 22 ديسمبر )كانون األول( تطرقت   ▪
الصحافة إلى آثار موجة البرد المفاجئة التي 
حالة   80 سجلت  األوروبي؛  االتحاد  تهدد 
وفاة. جزء كبير من فرنسا وإسبانيا ال يزال 
في حالة إنذار برتقالي. تصل درجة الحرارة 
إلى 29 درجة مئوية في شمال إيطاليا و33 
اإلعصار  وتسبب  ألمانيا.  في  مئوية  درجة 
في إغالق جزئي أو كلي لبعض المطارات 
ويعطل  األوروبي  االتحاد  في  الرئيسية 
األيام األربعة األخيرة،  النفق خالل  تشغيل 
تاركا بذلك في 19 ديسمبر )كانون األول( 
2500 راكب محاصرين تحت نفق المانش 

لمدة 16 ساعة.

الصحراء الغربية

تعيين  تم  الثاني(  )كانون  يناير   7 في   ▪
روس  كريستوفر  األمريكي  الدبلوماسي 
خاصا  مبعوثا   )Christopher Ross)
جديدا لألمم المتحدة للصحراء الغربية. وقد 
 Peter( حل روس محل بيتر فان والسوم
إلى  اضطر  الذي   ،)van Walsum
االستقالة بعد أن خسر ثقة جبهة البوليساريو 
بإعالنه أن استقالل الصحراء الغربية "أمر 

غير واقعي".
في 2 أبريل )نيسان( بدأ تلفزيون رصد   ▪
في  الالجئين  مخيمات  من  الفضائي  البث 
الصحراوية  التليفزيونية  القناة  الجزائر، 
األولى، استجابة للحسانية، لهجة عربية من 
جنوب المغرب، لقناة العيون الجهوية، التي 
تم إنشاؤها من قبل المغرب ولكن منذ سنة 

2007 لم تتلق أية إعانات من الدولة.
مظاهرة  خالل  )نيسان(  أبريل   10 في   ▪
مؤيدة لتقرير المصير في الصحراء الغربية، 
تخطت مجموعة من الصحراويين األسالك 
األراضي  بجدار حدود  تحيط  التي  الشائكة 
الغربية  الصحراء  تديرها  التي  المغربية 
إصابات  في  تسبب  لغم  تفجير  إلى  مؤدية 
عدة أشخاص. قدم وزير الخارجية المغربي 
مجلس  إلى  شكوى  الفهري  الفاسي  الطيب 
المظاهرة  بأن  المتحدة  لألمم  التابع  األمن 
جبهة  قبل  من  إليها  الدعوة  تمت  التي 
البوليساريو انتهكت وقف إطالق النار الذي 
مضى على تطبيقه 18 عاما، وتطالب األمم 
أبريل   13 في  إجراءات.  باتخاذ  المتحدة 
)نيسان( أرسل ممثل البوليساريو لدى األمم 
المتحدة أحمد بخاري، بيانا إلى مجلس األمن 
سلمي  طابع  ذات  المظاهرة  أن  فيه  مؤكدا 
إطالق  لوقف  انتهاك  أي  على  تنطوي  وال 

النار.
في 30 أبريل )نيسان( تبنى مجلس األمن   ▪
لتعزيز   1871 القرار  المتحدة  التابع لألمم 

بدء جولة جديدة من المفاوضات بين المغرب 
االجتماع  منذ  المتوقفة  البوليساريو،  وجبهة 
)نيويورك(  مانهاست  في  والفاشل  األخير، 
القرار  ويمدد   .2008 )آذار(  مارس  في 
والية بعثة األمم المتحدة من أجل االستفتاء 
في الصحراء الغربية )MINURSO( حتى 
30 أبريل )نيسان( 2010. في فاتح مايو 
توسيع  شل  في  فرنسا  نجحت  )أيار( 
صالحيات والية بعثة األمم المتحدة لالستفتاء 
 (MINURSO( الغربية  الصحراء  فى 

المقترحة في القرار 1871.
المغرب  عاود  )آب(  أغسطس   10 في   ▪
حول  المفاوضات  استئناف  والبوليساريو 
مستقبل الصحراء الغربية في البلدة النمساوية 
دورنستاين. االجتماع، الذي استضافته األمم 
المتحدة، هو نتيجة جولتين للمنطقة قام بهما 
روس  كريستوفر  المتحد،  األمم  مبعوث 
(Christopher Ross(. واختتمت الجولة 
باالتفاق الوحيد السماح للزيارات العائلية التي 
الصحراء  بين  المتحدة  األمم  عليها  تشرف 
وتعهد  الجزائر.  في  الالجئين   ومخيمات 
بمواصلة  والبوليساريو  المغرب  من  كل 

المفاوضات.  
في 12 سبتمبر )أيلول( أعلن ممثل األمم   ▪
أنطونيو  الالجئين  لشؤون  السامي  المتحدة 
بعد   )Antonio Guterres( غوتيريس 
الجزائر  إلى  أيام  خمسة  استمرت  زيارة 
والمغرب، أن كال البلدين قد وافقا على إنشاء 
نظام  لضمان  والعيون  تندوف  بين  ممر 

الزيارات العائلية.
محمد  أعلن  )أيلول(  سبتمبر   30 في   ▪
التقليدي عن  السادس خالل خطاب العرش 
إلقامة  خطة  لوضع  استشارية  لجنة  إنشاء 
حكم ذاتي في الصحراء. رأى بعض الخبراء 
موقف  لحماية  كإستراتيجية  العاهل  قرار 
جبهة  مع  المفاوضات  في  المغرب 

البوليساريو.
عين  األول(،  )تشرين  أكتوبر   8 في   ▪
العزيز  عبد  هاني  المصري  الدبلوماسي 
الخاص لألمين  للبعثة والممثل  رئيسا جديد 
البريطاني  محل  ليحل  المتحدة  لألمم  العام 
 .)Julian Harston( هارستون  جوليان 
حاليا يترأس عبد العزيز بعثة لدعم قوة حفظ 
جمهورية  في  المتحدة  لألمم  التابعة  السالم 

.)MONUC( الكونغو الديمقراطية
في 8 أكتوبر )تشرين األول( اعتقل ستة   ▪
صحراويين بما في ذلك إبراهيم دحان وعلي 
في  الناشطين  أبرز  من  اثنين  التامك،  سالم 
من  عودتهم  بعد  البيضاء  الدار  مطار 
الجزائر، واتهموا بالتواطؤ مع العدو والخيانة 
األول(  )تشرين  أكتوبر   15 في  العظمى. 
مثل االثنان أمام قاضي في الدار البيضاء، 
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إلى  إحالتهما  وتمت  كفء  غير  اعتبر 
المحكمة العسكرية في الرباط. بدأ المغرب 
الصحراء  في  الشرطة  لنشر  واسعة  عملية 
للمعتقلين وضيق  الداعمة  المظاهرات  لمنع 
من  مزيد  خروج  لمنع  الحدود  مراقبة 

االستقالليين إلى الخارج.
خالل  الثاني(  )تشرين  نوفمبر   6 في   ▪
للمسيرة  الـ34  الذكرى  بمناسبة  خطاب 
تحذيرا  السادس  محمد  وجه  الخضراء، 
أن  مؤكدا  االنفصالية،  الحركات  لزعماء 
للمغرب  الترابية  الوحدة  لكسر  محاوالتهم 
للرباط  الذاتي  الحكم  خطط  وتعطيل 
وأن  صدها  سيتم  الصحراء  بخصوص 
"المغرب لن يتخلى عن حبة رمل واحدة من 

الصحراء".
بدأت  الثاني(  )تشرين  نوفمبر   16 في   ▪
الناشطة الصحراوية أمينة حيدر إضرابا عن 
احتجاجا على  الطعام في مطار النزاروت 
منعت  أن  بعد  وإسبانيا،  المغرب  حكومتي 
قبل  البالد  إلى  دخولها  المغربية  الحكومة 
سفرها  جواز  منها  سحب  حيث  يومين، 
وعادت إلى األراضي اإلسبانية، حيث تمتلك 
حيدر بطاقة إقامة. حيدر التي تطالب بالعودة 
إلى العيون، وبدعم أكثر، رفضت العرض 
الجنسية وعرض  بمنحها  مدريد  من  المقدم 
الرباط بالسماح لها بطلب جواز سفر جديد. 
في 17 ديسمبر )كانون األول( طلب نيكوال 
بعد   ،)Nicolas Sarkozy( ساركوزي 
لقائه قبل يومين مع وزير الخارجية المغربي 
الطيب الفاسي الفهري من المغرب السماح 
وافق  سفرها.  جواز  وإعادة  حيدر  بعودة 
محمد السادس على هذا الطلب، استنادا إلى 
تأييد فرنسا القتراح الرباط لمنح "حكم ذاتي 
موسع" للصحراء تحت رعاية األمم المتحدة. 
في 17 ديسمبر )كانون األول(، نقلت طائرة 

إسبانية حيدر إلى العيون.

جبل طارق

في 4 مارس )آذار( بدأت أميرة إنجلترا   ▪
آنا زيارة لجبل طارق دشنت خاللها مستشفى 
طارق  جبل  يربط  الذي  البرزخ  في 
باألراضي اإلسبانية، والتي تعتبرها إسبانيا 

المملكة  قبل  من  قانوني  غير  بشكل  محتلة 
إزعاج  في  تسببت  الزيارة  هذه  المتحدة. 
لمدريد بالنظر إلى أنها قد تشكل خطرا على 
بين  العالقات  يحدد  الذي  الثالثي  المنتدى 

إسبانيا وبريطانيا والمستعمرة.
في 31 مارس )آذار( وقع جبل طارق   ▪
وبريطانيا اتفاقا مع الواليات المتحدة لتبادل 
المعلومات الضريبية. في 28 أبريل )نيسان( 
اتفاقا  اإلسبانية  للحكومة  طارق  جبل  قدم 
مماثل، في إطار إستراتيجية المستعمرة لكي 
الضريبية  الجنات  الئحة  من  خارجة  تبقى 
والتنمية  االقتصادى  التعاون  لمنظمة 

 .)OECD)
جبل  حكومة  قدمت  )آيار(  مايو   6 في   ▪
المفوضية  قرار  في  للطعن  استئنافا  طارق 
للمنطقة  جماعية  كأهمية  تعيين  األوروبية 
البيوجغرافية للبحر األبيض المتوسط، مياه 

تعتبرها المستعمرة ملكا لها.
إسبانيا  أكدت  )حزيران(  يونيو   9 في   ▪
جبل  يبقى  ألن  معارضتها  المتحدة  لألمم 
طارق مستبعدا من قائمة األقاليم التي توجد 
في طريق إنهاء االستعمار، كما تطلب من 
المملكة المتحدة، وتصر على أن يمر مستقبل 
طريق  عن  وحصرا  فقط  الصخرة 

المفاوضات بين لندن ومدريد.
في 21 يوليو )تموز( عقد المنتدى الثالثي   ▪
للحوار حول الصخرة، وهي الزيارة األولى 
التي يقوم بها وزير الخارجية اإلسباني إلى 
قال  المنتدى،  خالل  بريطانية.  مستعمرة 
 Miguel( موراتينوس  أنخيل  ميغيل 
الخارجية  وزير   ،)Ángel Moratinos
اإلسباني إن السيادة اإلسبانية ال غنى عنها 
التعاون  استمرار  أهمية  على  أكد  ولكنه 

والحوار مع لندن ومنطقة جبل طارق.
أبلغت  الثاني(  )تشرين  نوفمبر   16 في   ▪
السلطات  رسميا  اإلسبانية  الحكومة 
البريطانية، أنه في إشارة إلى المياه اإلقليمية 
لجبل طارق، "لم يتم التعرف على المساحات 
التي تم التنازل عنها تماما بموجب معاهدة 
شكوى  على  ردا  البيان  صدر  أوتريخت". 
تقدمت بها السفارة البريطانية في إسبانيا في 
لندن  اعتبرت  التي  )أيلول(  سبتمبر   18
في  المدني  الحرس  مداهمات  من  مجموعة 
للسيادة  تخضع  والتي  المحيطة،  المياه 

البريطانية  السيادة  على  "هجوما  اإلسبانية، 
يهدد الحوار الثالثي".

في 7 ديسمبر )كانون األول( احتجزت   ▪
أربعة  طارق  لجبل  التابعة  الحرس  شرطة 
حراس مدنيين في ميناء الصخرة بينما كانوا 
تم  ساعات،  بعد  مخدرات.  تجار  يطاردون 
وقد  المدني.  الحرس  ضباط  عن  اإلفراج 
طلب وزير الداخلية اإلسباني الفريدو بيريز 
 Al f redo Pérez ( با  لكا با رو
Rubalcaba( اعتذارا من جبل طارق إثر 
هذا الحادث. في 10 ديسمبر )كانون األول( 
سلم جبل طارق إلى اسبانيا مهربي مخدرات 

تم اعتقالهم من قبل شرطة جبل طارق.

المصادر
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التسلسل الزمني

التسلسل الزمني للصراع اإلسرائيلي ‒ الفلسطيني

عملية  أوج  في   ،2009 في  انطلق 
هجوم  أعنف  المصبوب،  الرصاص 
لتساهال، أو جيش الدفاع اإلسرائيلي، ضد 
غزة منذ 1967. الهجوم الذي بدأ في 27 
أن  بعد   ،2008 األول(  )كانون  ديسمبر 
)كانون  ديسمبر   19 في  حماس  قامت 
احتجاجا  النار  إطالق  وقف  بخرق  األول( 
على تواصل الحصار اإلسرائيلي على غزة 
الثاني(  21 يناير )كانون  استمر إلى غاية 
حماس  فيه  استرجعت  الذي  التاريخ 
هذا  خلف  وقد  القطاع.  على  سيطرتها 
مشردا  و45000  قتيال   1317 الهجوم 
وخسائر مادية تقدر بحوالي مليار و1220 

مليون يورو. 
بين  الصراعات  تشتد  ذلك،  مع  بالموازاة 
حكومة حماس وأنصار فتح إلى غاية 26 
عن  الطرفان  أعلن  حين  )شباط(  فبراير 
في  ودخال  الصراع  لهذا  حد  وضع  نيتهما 
أثر  غزة،  في  تفاوضية.  جوالت  عدة 
االنتخابات  نتائج  الصراع بشكل حاسم في 
العامة اإلسرائيلية في 10 فبراير )شباط(، 
ووزيرة  كاديما  زعيمة  حققت  حيث 
ليفني"  "تسيبي  اإلسرائيلية  الخارجية 
لم  الذي  طفيفا  انتصارا   )Tzipi Livni)
ارتفاع  وجه  في  الوقوف  من  يتمكن 
بزعامة  الليكود  لحزب  المساندة  األصوات 
 Ben jamin ( هو  نتنيا مين  بنيا
الذي  بيتنا  وإلسرائيل   )Netanyahu
 Avigdor( ليبرمان  أفغدور  يتزعمه 
Lieberman(. حصل الليكود بتحالفه مع 
 Ehud( باراك  إليهود  العمال  حزب 
نتنياهو  تعيين  وتم  السلطة  على   )Barak
وزيرا أوال. التحدي األول للحكومة الجديدة 
التابعة  لجنة غولدستون  تعيين  هو مواجهة 
لألمم المتحدة المكلفة بتقصي الحقائق حول 
من  مرتكبة  اإلنسانية  ضد  محتملة  جرائم 
قبل إسرائيل وحماس إبان عملية الرصاص 
بين  المحادثات  تتواصل  بينما  المصبوب، 
إسرائيل وحماس بوساطة مصرية وألمانية 
قضية  بينها  من  النقاط  من  العديد  حول 

 Gilad( إطالق سراح الرقيب جلعاد شاليط
أسرى  سراح  إطالق  مقابل   )Shalit
تعثرت  المفاوضات  هذه  ولكن  فلسطينيين. 
في  جديدة  مستوطنات  بناء  إعالن  بسبب 
سبتمبر  من  الثاني  في  الشرقية.  القدس 
)أيلول( يتم إصدار تقرير غولدستون الذي 
تعقبه حملة إسرائيلية قوية للطعن فيما جاء 
فيه واندالع أزمة جديدة بين فتح وحماس. 
28 أكتوبر )تشرين األول(، بعد تعثر  في 
مفاوضات السالم بين الفصائل الفلسطينية، 
االنتخابات  مقاطعة  نيتها  عن  حماس  تعلن 
والمقرر  فتح  إليها  دعت  التي  الفلسطينية 
)حزيران(  يونيو  في  بغزة  إجراؤها 

 .2010
ديسمبر  في  جديد  بتصعيد  العام  وانتهى 
السالم  توقف عملية  بسبب  األول(  )كانون 
تجاه  موقفها  تغيير  إسرائيل  لرفض  نظرا 
وضعية القدس الشرقية وسياسة المستوطنات 
في الضفة الغربية واستمرار الهجمات على 
الضئيل  والتقدم  غزة  من  إسرائيل  جنوب 
والرفض  شاليط  الرقيب  ملف  سجله  الذي 
دولة  بيهودية  االعتراف  لفلسطيني  ا

إسرائيل. 

يناير )كانون الثاني( 2009

إسرائيل

إسرائيل  الثاني(،  )كانون  يناير   8 في   ▪
تطلق خمسة صواريخ على جنوب لبنان ردا 
هذه  من  إطالقها  تم  صواريخ  ثالثة  على 
أن  تستبعد  إسرائيل  إسرائيل.  المنطقة على 
يكون حزب هللا وراء هذه العملية، ولكن هذا 
الرصاص  عملية  إبان  وقع  الذي  الحادث 
على  األوسط  الشرق  وضعت  المصبوب 
صفيح ساخن. في 14 يناير )كانون الثاني( 
من  صواريخ  بإطالق  جديد  هجوم  يسجل 
في كريات  الجليل  لبنان ضد سكان  جنوب 

.)Kiryat Shmona( شمونة

في 28 يناير )كانون الثاني(، يبلغ المدير   ▪
وينر،  أوديد  اإلسرائيلية،  للحاخامية  العام 
 Benedict( عشر  السادس  بنيدكتو  البابا 
وإلغاء  الفاتيكان  مع  العالقات  قطع   )XVI
اللقاء اليهودي ‒ المسيحي المرتقب في روما 
في شهر مارس )آذار( احتجاجا على قرار 
البابا بإلغاء الحرمان على األسقف، ريتشارد 
النازية  المحرقة  ينكر  الذي  وليامسون، 
)الهولوكوست(. وفي نفس اليوم يندد بنيدكتو 
السادس عشر بالهلوكوست في بالغ له. في 
29 يناير )كانون الثاني(، أسقف آخر، هو 
 Floriano ( أبرهاموفيتش  فلوريانو 
Abrahamowicz( ينكر الهولوكست في 
تصريحات أدلى بها للصحافة المحلية متسببا 
بذلك في تصعيد جديد في األزمة المفتوحة. 

فلسطين

في 1 يناير )كانون الثاني( الذي يصادف   ▪
الذكرى السنوية لتأسيس فتح خرج مئات من 
مناصري الحركة إلى شوارع غزة لالحتجاج 
لفتح  الموالين  بعض  حماس،  حكومة  ضد 
أطلقوا النار على أعضاء من حركة حماس 
الرئيسة.  السيطرة على مدن غزة  وحاولوا 
الحركتين  كلتا  بين  مواجهات  واندلعت 
بالموازاة مع الصراع بين حماس وإسرائيل، 
التي استمرت حتى نهاية الهجوم اإلسرائيلي. 
والعمالة  بالخيانة  فتح  أتباع  اتهمت  حماس 
من  العديد  هذا  عقبها  وقد  إسرائيل  لصالح 

االعتقاالت واإلعدامات. 

مفاوضات السالم

أعلنت  الثاني(،  )كانون  يناير   22 في   ▪
وزير ة الخارجية، هيالري كلينتون، رسميا 
 (George Mitchell( تعيين جورج ميتشل
في  المتحدة  للواليات  جديدا  خاصا  مبعوثا 

الشرق األوسط.
في 31 يناير )كانون الثاني(، دعا مبعوث   ▪
الجنة الرباعية للشرق األوسط، توني بلير، 
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بين  السالم  عملية  في  حماس  إشراك  إلى 
الفلسطينيين واالسرائليين العتباره أن تهميش 
الحركة التي تسيطر على قطاع غزة سيؤزم 

أكثر وضعية السياسة الفلسطينية.

النزاعات بين الطرفين

في 1 يناير )كانون الثاني(، أدى قصف   ▪
الرصاص  عملية  إبان  جباليا  منطقة 
المصبوب إلى وفاة نزار ريان الذي يعتبر 
وزيرة  حماس.  قيادي  أهم  من  واحدا 
تؤكد  ليفني،  تسيبي  اإلسرائيلية،  الخارجية 
من باريس أن الهجوم اإلسرائيلي لن يتوقف 

حتى توقف حماس هجماتها. 
إسرئيل  الثاني(،  )كانون  يناير   2 في   ▪
بقطاع  المتواجدين  األجانب  بإجالء  تسمح 

غزة عبر معبر إيريز.
في 3 يناير )كانون الثاني(، إسرائيل تشن   ▪
الهجوم البري. في 4 يناير )كانون الثاني(، 
يخترق الجيش اإلسرائيلي قطاع غزة ويتمكن 
لحماس  التموين  منافذ  على  السيطرة  من 
ويقسم القطاع إلى قسمين. في 5 يناير )كانون 
الثاني(، أصبح القطاع مقسما إلى ثالثة أجزاء 

ويتواصل القصف اإلسرائيلي. 
في 4 يناير )كانون الثاني(، تطلق مصر   ▪
مبادرة بدعم فرنسي لوقف إطالق النار بين 

إسرائيل وحماس.
في 6 يناير )كانون الثاني(، أدى قصف   ▪
المتحدة  لألمم  تابعة  مدرسة  على  إسرائيلي 
إلى مقتل 40 شخصا في جباليا. في 8 يناير 
)كانون الثاني(، توقف وكالة غوث وتشغيل 
جميع   )UNRWA( الفلسطينيين  الالجئين 
أنشطتها في غزة بعد قتل الجيش اإلسرائيلي 
لسائق قافلة مساعدات خالل هجوم جديد. في 
هدنة  إعالن  يتم  الثاني(  )كانون  يناير   7
إنسانية لمدة ثالث ساعات ثم تستأنف بعدها 

المواجهات. 
في 8 يناير )كانون الثاني(، يتبنى مجلس   ▪
األمن، بعد امتناع الواليات المتحدة، القرار 
المملكة  من  بمبادرة  يحث،  الذي   1860
النار.  إلطالق  فوري  وقف  على  المتحدة، 
الذي  القرار  يتجاهالن  وحماس  إسرائيل 
تمخض عن وفاق بين األوروبيين والعرب. 
إسرائيل  الثاني(،  )كانون  يناير   13 في   ▪

تبدأ حصارها على غزة. 
حماس  الثاني(،  )كانون  يناير   14 في   ▪
وقف  مبادرة  بشروط  القبول  نيتها  تعلن 
وفرنسا.  اقترحتها مصر  التي  النار  إطالق 
إسرائيل تستدعي القوات االحتياطية لتعزيز 

االجتياح البري.
في 15 يناير )كانون الثاني(، مقتل وزير   ▪
إثر  صيام،  سعيد  غزة،  لحكومة  الداخلية 

المركز  تقصف  إسرائيل  جوي.  قصف 
الدولي للصحافة ومقر األنروا. 

إسرائيل  الثاني(،  )كانون  يناير   16 في   ▪
من  القادمة  اإلنسانية"  "روح  سفينة  تمنع 
قبرص من إيصال المساعدات اإلنسانية إلى 

غزة.
قصف  الثاني(،  )كانون  يناير   16 في   ▪
إسرائيلي يطال مدرسة تابعة لألمم المتحدة 

في غزة.
الوزير  الثاني(،  )كانون  يناير   17 في   ▪
األول اإلسرائيلي، إيهود أولمرت، يعلن أن 
العنف  أعمال  وقف  دراسة  بصدد  إسرائيل 
غزة،  من  االنسحاب  ذلك  يشمل  أن  دون 
على  الصواريخ  إطالق  مستمر  هو  طالما 
األراضي اإلسرائيلية. الواليات المتحدة تقدم 
األسلحة  تهريب  بوقف  ألولمرت  ضمانات 

إلى غزة.
زعماء  الثاني(،  )كانون  يناير   18 في   ▪
وألمانيا  وفرنسا  ومصر  المتحدة  المملكة 
وإيطاليا وإسبانيا واألردن وتركيا يشاركون 
المتحدة  لألمم  العامين  األمينين  جانب  إلى 
والجامعة العربية في قمة شرم الشيخ الدولية 

لدعم خطة السالم المصرية.
تعلن  الثاني(،  )كانون  يناير   18 في   ▪
حماس وفصائل فلسطينية أخرى وقف فوري 
الجيش  على  الضغط  بهدف  النار  إلطالق 

اإلسرائيل لالنسحاب من غزة.
في 20 يناير )كانون الثاني(، يبدأ الجيش   ▪
اإلسرائيلي انسحابه من غزة. وفي 21 يناير 
سيطرتها  حماس  تستعيد  الثاني(،   )كانون 
الرصاص  عملية  حصيلة  القطاع.  على 
المصبوب: 1317 قتيل )1300 فلسطيني 
مدنيين  وأربعة  إسرائيليا  جنديا  و13 
مشرد  فلسطيني  و45000  إسرائيليين( 
و4000 مبنى مستهدف وخسائر مادية تقدر 

بحوالي مليار و220 مليون يورو.
في 25 يناير )كانون الثاني(، تنطلق في   ▪
وحماس  إسرائيل  بين  مفاوضات  القاهرة 

بوساطة مصرية وتركية. 
يحدث  الثاني(،  )كانون  يناير   26 في   ▪
هجوم بقنبلة على دورية إسرائيلية في الحدود 
الشمالية لغزة. إسرائيل ترد بتوغلها في غزة 
العمودية  والطائرات  بالمدافع  لساعات 
وتقصف دير البلح. في أوج الحملة االنتخابية، 
تحذر وزيرة الخارجية اإلسرائيلية ومرشحة 
كاديما، تسيبي ليفني، من أن أي هجوم سيرد 
عليه "فورا وبقوة" رغم المفاوضات القائمة 
مع حماس، بينما استطالعات الرأي االنتخابية 
تشير إلى تراجع كاديما أمام أحزاب اليمين. 
في 28 يناير )كانون الثاني(، بتزامن مع   ▪
الجديد  الخاص  للمبعوث  األولى  الزيارة 
للواليات المتحدة في إسرائيل، جورج ميتشل، 

يؤكد إيهود أولمرت )Ehud Omert( أن 
إسرائيل لن تفتتح الحدود مع غزة حتى يتم 
استعادة الرقيب جلعاد شاليط الذي اختطفته 
سالما   2006 )حزيران(  يونيو  في  حماس 
ومعافا. حماس تشترط إطالق سراح 1500 

أسير فلسطيني إلخالء سبيل شاليط. 
الطيران  الثاني(،  يناير )كانون   28 في   ▪
اإلسرائيلي يقصف أنفاق تزويد رفح والحدود 
هجومية  محاولة  على  ردا  للقطاع  الشمالية 

لحماس على جنوب إسرائيل.
تطلق  الثاني(،  )كانون  يناير   28 في   ▪
لحماس،  المسلح  الجناح  األقصى،  كتائب 
صاروخا من غزة على منطقة أشكول. في 
إطالق  يتم  الثاني(،  )كانون  يناير   29
صاروخ آخر على اسديروت وإسرائيل ترد 

بشن غارات جوية على خان يونس.
تطالب  الثاني(،  )كانون  يناير   29 في   ▪
من  دافوس"  "منتدى  في  المتحدة  األمم 
المجتمع الدولي توفير 450 مليون يورو من 
أجل إعادة بناء قطاع غزة. خالل مداخلته، 
بيريز،  شيمون  اإلسرائيلي،  الرئيس  انتقد 
حدوث  إلى  أدى  ما  حماس  حركة  بشدة 
األول  الوزير  وانسحاب  تركيا  مع  توترات 
التركي، رجب طيب إردوغان، من الجلسة. 
بخصوص  صعوبات  السطح  على  تطفو 
ترفض  حيث  المالية،  المساعدات  تسيير 
حماس أن تشكل السلطة الوطنية الفلسطينية 

التي تتزعمها فتح طرفا في إدراتها.

فبراير )شباط( 2009

إسرائيل

هآرتس  تكشف  )شباط(،  فبراير   1 في   ▪
(Haaretz( الستار عن مخططات حكومية 
بهدف  كيلومترا   14 طولها  مساحة  لبناء 
ميفاسيريت لضمان  يدعى  إنشاء حي جديد 
الربط المباشر بين القدس ومستوطنة معالي 
أدوميم التي تعتبر واحدة من بين أكبر ثالث 

وحدات استيطانية في الضفة الغربية.
هآرتس  تنشر  )شباط(،  فبراير   2 في   ▪
تقرير وزارة الدفاع اإلسرائيلية الذي يصادق 
القانونية ألراضي في  على المصادرة غير 
الضفة الغربية من أجل توسيع المستوطنات. 
التقرير الذي أنجز في 2008 كانت قد أبقته 

حكومة أولمرت طي الكتمان.
في 5 فبراير )شباط(، الجيش اإلسرائيلي   ▪
يؤكد االستيالء على سفينة تالي القادمة من 
مساعدات  إيصال  تنوي  كانت  والتي  لبنان 

إنسانية إلى غزة.
يلغي  الفاتيكان  )شباط(،  فبراير   7 في   ▪
إعادة تأهيل األسقف ريتشارد ويليامس بعد 
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التراجع عن تصريحاته  األخير  رفض هذا 
)شباط(،  فبراير   15 في  المحرقة.  بإنكار 
بنيديكتو  البابا  زيارة  يعلن  أولمرت  إيهود 
مايو  شهر  في  إلسرائيل  عشر  السادس 

)أيار(.
زعيمة  تفوز  )شباط(،  فبراير   10 في   ▪
كاديما، تسيبي ليفني، باالنتخابات اإلسرائيلية 
مقعدا(.   28( األصوات  من   23% بنسبة 
فيما حصل الليكود على المرتبة الثانية بنسبة 
أصوات بلغت %21 (27 مقعدا(. يحتم هذا 
الفارق الطفيف على كال الزعيمين االجتماع 
مع زعيم الحزب القومي المتطرف إسرائيل 
أفغيدور   ،)Yisrael Beiteinu( بيتنا 
ليبرمان، الذي جاء ثالثا في االنتخابات بنسبة 
للتمكن  مقعدا،  و15  األصوات  من   12%
ليفني  تحاول  حكومي.  ائتالف  تشكيل  من 
بضرورة  بالتذكير  اليمين  قطب  اختراق 
احترام خيار الناخبين وتشكيل حكومة اتحاد 
تتضاءل  )شباط(،  فبراير   13 في  وطني. 
كاديما  بين  ائتالف  تشكيل  إمكانية  حظوظ 
والليكود بعد أن تمسك كل من ليفني ونتنياهو 
الوزير األولى.  تبوء منصب  برغبتهما في 
في 21 فبراير/شباط، بعد أن حصل نتنياهو 
على دعم ليبرمان، تم تعيينه من قبل شيمون 
بيريز )Simon Peres( لتشكيل الحكومة 

الجديدة.
تندد  تركيا  )شباط(،  فبراير   14 في   ▪
أفي  اإلسرائيلي  الجنرال  بتصريحات 
ميزراحي )Avi Mizrahi( التي انتقد فيها 
الشعب  بملفات  يتعلق  فيما  التركية  السياسة 
الكردي وتقسيم قبرص ومذابح األرمن. وقد 
التصعيد  إلى  لتضاف  الواقعة  هذه  جاءت 
حرب  بعد  وإسرائيل  تركيا  بين  المفتوح 

غزة. 
في 21 فبراير )شباط(، أدى سقوط ثالثة   ▪
جنوب  الناقورة  من  إطالقها  تم  صواريخ 
إلى  اإلسرائيلية  الجليل  منطقة  على  لبنان 
مقتل امرأة. إسرائيل ترد بإطالق سبع قذائف 

الهاوتزر على منطقة صور.
في 23 فبراير )شباط(، إيهود أولمرت   ▪
في  هدنة  بشأن  المفاوض  المسؤول  يقيل 
 (Amos Gilad( جلعاد  عاموس  غزة، 
ملف  إدارة  طريقة  حول  خالفات  بسبب 

اختطاف الرقيب جلعاد شاليط. 

فلسطين

في 6 فبراير )شباط(، يعلن المتحدث باسم   ▪
 Christopher( األنروا، كريستوفر غونيس
المساعدات  نقل  تعليق   ،)Gunness
باالستيالء  ويتهم حماس  إلى غزة  اإلنسانية 
على المساعدات اإلنسانية. غونيس يهدد بأنه 

لن يستأنف نقل المساعدات حتى تعيد حماس 
المساعدات المصادرة.

خمسة  مقتل  )شباط(،  فبراير   22 في   ▪
غازا  استنشاقهم  بعد  فلسطينيين  مهربين 
ضخته قوات األمن المصرية في أحد األنفاق 

التي تربط بين غزة ومصر.
فتح  تجتمع  )شباط(،  فبراير   26 في   ▪
في  الفلسطينية  الفصائل  وباقي  وحماس 
القاهرة ويعلنون عن رغبتهم في وضع حد 
لالنقسام وبدء محادثات لتشكيل حكومة وحدة 
وطنية. كما اتفقت فتح وحماس على تحرير 
األسرى من كال الجانبين ووقف جميع أنواع 
العنف. تقرر في االجتماع إحداث ست لجان 

لمناقشة مختلف الخالفات القائمة. 

مفاوضات السالم

تبدي  حماس  )شباط(،  فبراير   3 في   ▪
استعدادها، بوساطة مصرية، لعرض هدنة 
مقابل  ونصف  لعام  للتجديد  قابلة  عام  لمدة 
فبراير   4 في  غزة.  على  الحصار  رفع 
المفاوضات  من  تنسحب  حماس  )شباط(، 
تحت الرعاية المصرية لقبول مقترح السالم 
الشروط  أن  اعتبرت  أن  بعد  إسرائيل  مع 
منطقة  إقامة  مقبولة:  غير  اإلسرائيلية 
منزوعة السالح طولها كيلومتر ونصف بين 
الرقيب  وإطالق سراح  وقطاع غزة  مصر 

جلعاد شاليط. 
في 15 فبراير )شباط(، إيهود إولمرت   ▪
مع  السياسية  المشاورات  من  سلسلة  يبدأ 
اإلسرائيلية  السياسية  األحزاب  مختلف 
مع  المفاوضات  من  ثانية  جولة  لمناقشة 
التي  اإلسرائيلية  البعثة  وتشكيل  حماس 
أولمرت  خارجية  وزيرة  فيها  سيشارك 
وزعيمة حزب كاديما، تسيبي ليفني، وزعيم 

حزب الليكود، بنيامين نتنياهو.
في 28 فبراير )شباط(، حماس ترفض   ▪
بقبول  القاضي  كلينتون  هيالري  طلب 
تتضمن  التي  الرباعية  اللجنة  شروط 
اعتراف فلسطين بحق وجود دولة إسرائيل 
مقابل االعتراف بحماس كممثل للفلسطينيين 

في مفاوضات السالم.  

النزاعات بين الطرفين

في 2 فبراير )شباط(، الطيران اإلسرائيلي   ▪
متنها  على  كان  سيارة  رفح  في  يقصف 
أعضاء الجماعة الفلسطينية المسلحة "لجنة 
)شباط(،  فبراير   9 في  الشعبية".  المقاومة 
لحماس  مواقع  يقصف  اإلسرائيلي  الطيران 

في بيت الهيا وخان يونس. 
الطيران  )شباط(،  فبراير   23 في   ▪
المغزي  مخيم  سيارة  يهاجم  اإلسرائيلي 

لالجئين في قطاع غزة بعد أن قام حزب هللا 
على  صاروخين  بإطالق  السابقة  الليلة  في 
من  أي  يخلف  ولم  اإلسرائيلي.  التراب 

الهجومين أي ضحايا.
في 25 فبراير )شباط(، إسرائيل تقصف   ▪
عدة أنفاق للتهريب في جنوب غزة ردا على 
جنوب  على  فلسطينيين  صاروخين  إطالق 

إسرائيل.
في 28 فبراير )شباط(، يتم إطالق خمسة   ▪
جنوب  على  غزة  قطاع  من  صواريخ 
إسرائيل، وأحدها يصيب مدرسة عسقالن. 
"موجع وصارم  برد  يتوعد  أولمرت  إيهود 

وقوي وبال هوادة". 

مارس )آذار( 2009

إسرائيل

الليكود  يوقع  )آذار(،  مارس   15 في   ▪
وإسرائيل بيتنا اتفاقا لتشكيل حكومة ائتالفية. 
نتنياهو  بنيامين  )آذار(،  مارس   24 وفي 
يتوصل مع زعيم حزب العمل ووزير الدفاع 
الحالي، إيهود باراك، إلى اتفاق لضم حزبه 
من  واحد  يوم  بعد  الجديدة  الحكومة  إلى 
إعطاء اللجنة المركزية لحزب العمل الضوء 
 30 في  االئتالف.  في  لالشتراك  الخضر 
مارس )آذار(، يصادق الكنيست )البرلمان( 
على حكومة نتنياهو بأغلبية 69 صوتا من 
أصل 120 عضوا. وفي 31 مارس )آذار(، 

يؤدي نتنياهو اليمين رئيسا للوزراء. 
تعتقل  إسرائيل  )آذار(،  مارس   19 في   ▪
10 أعضاء بارزين في حماس في الضفة 

الغربية. 

فلسطين

في 1 مارس )آذار(، يؤدي انهيار نفق   ▪
في جنوب قطاع غزة جراء قصف إسرائيلي 

إلى مقتل خمسة فلسطينيين.
في 7 مارس )آذار(، يقدم الوزير األول   ▪
لتسهيل  استقالته  فياض،  سالم  الفلسطيني، 
بين  وطنية  وحدة  حكومة  تشكيل  عملية 
مازن  أبو  عباس  الرئيس  وفتح.  حماس 
يرفض االستقالة وفياض يستمر على رأس 

الحكومة.
في 10 مارس )آذار(، تستأنف محادثات   ▪
الفلسطينية  الفصائل  مختلف  بين  السالم 
بوساطة مصرية. في 16 مارس )آذار(، يتم 
في  فلسطينية  انتخابات  إجراء  االتفاق على 
25 يناير )كانون الثاني( 2010. في 19 
نظرا  المحادثات  تتوقف  )آذار(،  مارس 
الستحالة االتفاق على كيفية تشكيل حكومة 
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الوحدة وال على قبول االتفاقيات الموقعة بين 
منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.

تمنع  حماس  )آذار(،  مارس   18 في   ▪
مواطنيها في غزة من دخول مصر بعد أن 
القطاع.  مع  حدودها  فتح  القاهرة  قررت 
وزير داخلية غزة ينتقد مصر التخاذها هذا 
القرار بصفة أحادية ودون تنسيق مع سلطات 

غزة.

مفاوضات السالم

كلينتون  هيالري  )آذار(،  مارس   3 في   ▪
بيريز  شمعون  لمقابلة  إسرائيل  إلى  تسافر 
وتسيبي  نتنياهو  وبنيامين  أولمرت  وإيهود 
ليفني وإيهود باراك. في 4 مارس )آذار(، 
تسافر إلى األراضي الفلسطينية لالجتماع في 
فياض.  وسالم  عباس  محمود  مع  هللا  رام 
على  اللقائين  كال  في  كلينتون  وشددت 
بيهودية  المتحدة  للواليات  التام"  "االلتزام 
انتقدت  ولكنها  السالم،  ومفاوضات  الدولة 
في  المستوطنات  بشأن  اإلسرائيلي  الموقف 
مع  عقدته  الذي  االجتماع  الغربية.  الضفة 
تقدم  أي  يحقق  لم  نتنياهو  األول  الوزير 
ملحوظ بشأن النزاع الفلسطيني وركز أكثر 

على القضية اإليرانية.
في 16 مارس )آذار(، تختتم المفاوضات   ▪
أسرى  تبادل  بشأن  وحماس  إسرائيل  بين 
دون  شاليط  الرقيب  مقابل  فلسطينيين 
التوصل إلى اتفاق. إيهود أولمرت يحذر من 
في  اآلمال  كل  على  يقضي  التعثر  هذا  أن 
التوصل إلى اتفاق قبل بدء حكومة نتنياهو، 
حماس،  مع  للتفاوض  المتحمسة  غير 

ممارسة مهامها. 

النزاعات بين الطرفين

في 2 مارس )آذار(، ينعقد في شرم الشيخ   ▪
المؤتمر الدولي إلعادة إعمار غزة. في هذا 
أساسيين:  شرطين  مصر  عرضت  الصدد 
تشكيل حكومة وحدة فلسطينية وفتح معابر 
منح  على  يتفق  المؤتمر  الحدودية.  غزة 
مساعدات تقدر بـ4 مليارات و500 مليون 
التأكيد على  تجدد  كلينتون  دوالر. هيالري 
فيها  فلسطينية  بحكومة  اعتراف  أي  أن 
حماس مشروط بقبول حل الدولتين والتخلي 

عن السالح.  
في 5 مارس )آذار(، تؤدي هجمات جوية   ▪
إسرائيلية على وسط وجنوب غزة إلى مقتل 
الجهاد  حركة  في  فلسطينيين  نشطاء  ثالثة 
تسفر  )آذار(،  مارس   31 في  اإلسالمية. 
ونشطاء  اإلسرائيلي  الجيش  بين  مواجهات 
فلسطينيين عبر الجدار الحدودي لقطاع غزة 

عن مقتل فلسطينيين اثنين. 

شرطيين  مقتل  )آذار(،  مارس   14 في   ▪
نهر  في  حدودية  طريق  على  إسرائيليين 

األردن إثر هجوم مسلح. 
تمنع  إسرائيل  )آذار(،  مارس   21 في   ▪
االحتفال بالقدس عاصمة ثقافية للعالم العربي 
فلسطينيا  عشرين  حوالي  وتعتقل   2009
حاولوا الدخول إلى الحرم القدسي الشريف. 
وفي آخر المطاف، انطلقت فعاليات االحتفال 
في بيت لحم بحضور رئيس السلطة الوطنية 
الفلسطينية، محمود عباس، الذي اتهم علنية 
في  العرقي"  "التطهير  بممارسة  إسرائيل 

القدس. 

أبريل )نيسان( 2009

إسرائيل

في 1 أبريل )نيسان(، تبدأ حكومة بنيامين   •
نتنياهو مباشرة مهامها. 

فلسطين

في 1 أبريل )نيسان(، تنعقد في القاهرة   ▪
فتح  بين  المفاوضات  من  الثالثة  الجولة 
وحماس دون التوصل إلى اتفاق نهائي. في 
27 و28 أبريل )نيسان(، تستأنف المحادثات 
بافتتاح جولة رابعة، ورغم أن األجواء كانت 
أي  إلى  التوصل  يتم  لم  أنه  إال  إيجابية 

اتفاق.
البنك  ينشر  )نيسان(،  أبريل   20 في   ▪
اإلسرائيليين  أن  على  يؤكد  تقريرا  الدولي 
يستحوذون على أربعة أضعاف موارد المياه 
مقارنة بالفلسطينيين وأن نظام المياه للسلطة 
حافة  على  يتواجد  الفلسطينية  الوطنية 

االنهيار. 
في 28 أبريل )نيسان(، أصدرت محكمة   ▪
الوطنية  للسلطة  تابعة  خاصة  عسكرية 
الفلسطينية حكما باإلعدام ضد فلسطيني متهم 
"بالخيانة العظمى" لبيعه أراضي لمستوطنين 

إسرائيليين.

مفاوضات السالم

الخارجية  )نيسان(، وزير  أبريل   1 في   ▪
الجديد، أفغيدور ليبرمان، يصرح أن إسرائيل 
غير ملزمة باتفاق أنابوليس )2007( حول 
قيام دولة فلسطينية، وهو األمر الذي ينفيانه 
نتانياهو  وحزب  بيتنا"  "إسرائيل  من  كل 
"الليكود". ردا على هذه التصريحات، حذر 
أن  حمدان،  أسامة  لبنان،  في  حماس  ممثل 
رفض اتفاقيات أنابوليس يمكن أن يؤدي إلى 

حرب جديدة في الشرق األوسط.

في 12 أبريل )نيسان(، نتنياهو يعرض   ▪
هاتفية،  مكالمة  في  عباس،  محمود  على 
تعاونه لتحقيق السالم. عباس كان قد اتصل 
بنتنياهو لتهنئته بمناسبة عيد الفصح اليهودي. 
تل أبيب تصف المكالمة الهاتفية بين عباس 
ونتنياهو بـ"الدافئة والودية". غير أن عباس 
مع  يجتمع  لن  بأنه  نفسه  اليوم  في  يصرح 
اتفاقيات  بقبول  تلتزم إسرائيل  نتنياهو حتى 

أنابوليس.
عباس  )نيسان(، محمود  أبريل   27 في   ▪
أنه لن يعترف بيهودية دولة إسرائيل  يؤكد 
التي يعتبرها نتنياهو شرطا ضروريا للتقدم 

في عملية السالم.

النزاعات بين الطرفين

في 3 أبريل )نيسان(، تعلن األمم المتحدة   ▪
ريشارد  إفريقي،  الجنوب  القاضي  أن 
الحقائق  تقصي  مهمة  سيرأس  غولدستون، 

حول النزاع في قطاع غزة.
مسلحين  يلقى  )نيسان(،  أبريل   4 في   ▪
فلسطينيين مصرعهم إثر مواجهات مع جنود 
تقتل  نفسه،  اليوم  في  غزة.  في  اسرائليين 
شابة  بالرصاص  رميا  اإلسرائيلية  الشرطة 
شرطة  مخفر  على  النار  فتحت  فلسطينية 

عراد في النقب.
في 17 أبريل )نيسان(، الجيش اإلسرائيلي   ▪
يقتل شابا فلسطينيا مشاركا في مسيرة سلمية 
للضفة  العازل  الجدار  بلعين ضد  قرية  في 

الغربية.

مايو )أيار( 2009

إسرائيل

في 10 مايو )أيار(، يؤكد بنيامين نتنياهو   ▪
أن إسرائيل لن تنسحب من هضبة الجوالن 
في  احتاللها  منذ  سوريا  بها  تطالب  التي 

.1967
في 11 مايو )أيار(، يبدأ بنيديكتو السادس   ▪
عشر زيارته الرسمية إلى إسرائيل في إطار 
جولته بالشرق األوسط، بعد انفراج األزمة 
التي  والفاتيكان  أبيب  تل  بين  الديبلوماسية 
ريتشارد  األسقف  تأهيل  إعادة  فيها  تسبب 
ويليامس. في إطار زيارته التي تحفظ عليها 
العديد من نواب الكنيست، بنيديكتو السادس 
عشر يطالب بحل الدولتين وإنهاء الحصار 

على غزة.
في 18 مايو )أيار(، بنيامين نتنياهو يلتقي   ▪
بباراك أوباما في واشنطن لمناقشة موقفهما 
اإليراني  النووي  البرنامج  إزاء  المشترك 



35
9

20
10

ي 
سط

تو
الم

حق
مال

إلى  يدعو  نتنياهو  الفلسطيني.  والصراع 
الدخول في مفاوضات السالم مع الفلسطينيين 
حل  رفضه  يواصل  ولكنه  عاجل،  بشكل 
الدولتين المتفق عليه في أنابوليس وكذا تقسيم 

القدس.
في  يشدد  نتنياهو  )أيار(،  مايو   21 في   ▪
واألربعين  الواحدة  الذكرى  بمناسبة  خطابه 
الحتالل وضم الشطر الشرقي من المدينة أن 
"القدس الموحدة هي عاصمة إسرائيل. لقدس 
كانت دائما لنا وستبقى كذلك الى األبد. لن 

تقسم أو تفصل القدس بعد اليوم".

فلسطين

في 5 مايو )أيار(، تقارير صحفية تفيد   ▪
على  األمن  قوات  نشرت  قد  حماس  بأن 
لمنع  لقطاع غزة،  الحدودية  المناطق  طول 
أن  بعد  وذلك  إسرائيل  على  هجمات  أي 
للحركة،  السياسي  المكتب  رئيس  صرح 
خالد مشعل، في دمشق لصحيفة "نيويورك 
وقف  إلبرام  مستعدة  حماس  أن  تايمز" 
إلطالق النار مع إسرائيل لمدة عشر سنوات 
من أجل تسهيل إحراز تقدم في مفاوضات 

السالم. 
القاهرة  في 16 مايو )أيار(، تنطلق في   ▪
فتح  بين  المفاوضات  من  الخامسة  الجولة 
وحماس. تختتم المفاوضات بعد ذلك بيومين 

بدون نتائج تذكر. 
في 31 مايو )أيار(، يؤدي بحث الشرطة   ▪
الفلسطينية عن القياديين البارزين في حماس 
نشوب  إلى  السمان  ومحمد  ياسين  محمد 
عن  أسفرت  قلقيلية  في  مسلحة  مواجهات 
تقوم  ذلك  بعد  أشخاص. ساعات  مقتل ستة 
على  أتباعها  بتشجيع  لحماس  تابعة  قناة 
التظاهر ومهاجمة الشرطة الفلسطينية. بعد 
هذا الحادث يتعرض استمرار المحادثات بين 

فتح وحماس لخطر بائن.

مفاوضات السالم

بنيامين  يستهل  )أيار(،  مايو   11 في   ▪
نتنياهو زيارة رسمية لمصر من أجل بحث 
سبل تعزيز السالم في الشرق األوسط. يتعلق 
األمر بأول زيارة رسمية له من وصوله إلى 

سدة الحكم في مارس )آذار(. 
منظمة  تستبعد  )أيار(،  مايو   19 في   ▪
التحرير الفلسطينية استئناف مفوضات السالم 
إلى أن توقف إسرائيل بناء المستوطنات في 
نددت  أن  بعد  وذلك  المحتلة،  األراضي 
السلطة الوطنية الفلسطينية بتشييد مستوطنة 
جديدة تدعى "مسكيوت" في نهر األردن. في 
28 مايو )أيار(، محمود عباس يلتقي بباراك 
أوباما ويطلب من واشنطن أن تضغط على 

في  اليهودي  التوطين  يجمد  لكي  نتنياهو 
الضفة الغربية ويقبل بقيام دول فلسطينية.

النزاعات بين الطرفين

في 1 و2 مايو )أيار(، إسرائيل تقصف   ▪
عدة أنفاق سرية في رفح بعد إطالق ثالث 

قذائف من قطاع غزة على إسرائيل.  
في 5 مايو )أيار(، تحقيق لألمم المتحدة   ▪
التي  الهجمات  مسؤولة عن  إسرائيل  يعتبر 
في  المتحدة  لألمم  تابعة  منشئات  استهدفت 
غزة والتي استعمل فيها الفوسفور األبيض. 
"ليس محايدا"  بأنه  التقرير  إسرائيل تصف 
واألمم المتحدة تقول بأنها ستطالب إسرائيل 

بتعويضات. 
مسلحين  مقتل  )أيار(،  مايو   22 في   ▪
فلسطينيين برصاص جنود إسرائيليين بعدما 
كانا يحاوالن وضع عبوة ناسفة في السياج 

العازل بين غزة وإسرائيل. 

يونيو )حزيران( 2009

إسرائيل

اعتقال  يتم  )حزيران(،  يونيو   1 في   ▪
الرحمن  عبد  حماس،  في  البارز  العضو 
معه،  التحقيق  خالل  إسرائيل.  في  طاللقة، 
إسرائيل تكتشف أن طاللقة أصبح منتميا إلى 

جناح "الجلجلة" التابع لتنظيم القاعدة. 
تقوم  إسرائيل  )حزيران(،  يونيو   1 في   ▪
بإجالء مستوطنة نخالة يوسف جنوب الضفة 
الغربية بعد سقوط أربعة جرحى فلسطينيين 
الذين  المستوطنين  من  مجموعة  يد  على 
حاولوا منع إخالء هذه المستوطنة ومستوطنات 

أخرى تعتبرها إسرائيل غير قانونية.
تصادق  )حزيران(،  يونيو   29 في   ▪
إسرائيل على بناء 50 وحدة سكنية إضافية 

في مستوطنة آدم القريبة من القدس. 

فلسطين

فتح  تفتتح  )حزيران(،  يونيو   28 في   ▪
من  السادسة  الجولة  القاهرة  في  وحماس 
الحوار بين الفصائل الفلسطينية لتحقيق اتفاق 

المصالحة. 

مفاوضات السالم

في 14 يونيو )حزيران(، يصرح بنيامين   ▪
فلسطينية  دولة  لقبول  مستعد  أنه  نتنياهو 
على  تهديدا  تشكل  وال  السالح  منزوعة 
إسرائيل وأن تعترف بيهودية هذه األخيرة. 
تخضع  أن  شرط  الدولتان،  تتعايش  بحيث 

فلسطين لمراقبة المجتمع الدولي لضمان عدم 
الوطنية  السلطة  فلسطيني.  جيش  تكوين 
الفلسطينية وسوريا ولبنان ومجلس التعاون 

الخليجي رفضوا هذه الشروط.
في 23 يونيو )حزيران(، إسرائيل تطلق   ▪
الفلسطيني  التشريعي  المجلس  سراح رئيس 
والعضو  الفلسطينية  الوطنية  للسلطة  التابع 
في  الدويك،  عزيز  حماس،  في  اإلسالمي 
خطوة لتسهيل عملية اإلفراج الرقيب جلعاد 
شاليط. في أولى تصريحاته بعد اإلفراج عنه، 
الدويك يشدد على وحدة الشعب الفلسطيني.

النزاعات بين الطرفين

للجيش  توغل  )حزيران(،  يونيو   3 في   ▪
ستة  عن  يسفر  غزة  شمال  في  اإلسرائيلي 

جرحى فلسطينيين.
تعلن  إسرائيل  )حزيران(،  يونيو   3 في   ▪
الضفة  في  نابلس  بمدينة  المحيطة  المنطقة 
الغربية "منطقة عسكرية مغلقة" لمنع دخول 
ناشطين يساريين كانوا يعيقون مهام التفتيش 

في نقاط المراقبة.
في 8 يونيو )حزيران(، أدت اشتباكات   ▪
النقطة  بجانب  إسرائيليين  جنود  مع  مسلحة 
الحدودية نحال أوز شمال شرق قطاع غزة 
إلى مقتل خمسة مسلحين فلسطينيين وجرح 
ستة آخرين. في 14 يونيو )حزيران(، يسفر 
قصف إسرائيلي ضد عدة أنفاق للتهريب في 
قبل  من  صاروخ  إطالق  على  ردا  رفح 
أربعة  جرح  إلى  فلسطينيين  مسلحين 

فلسطينيين.

يوليو )تموز( 2009

إسرائيل

مرة  ألول  يلقي  )تموز(،  يوليو   5 في   ▪
"دولتين  صيغة  إلى  فيه  يشير  علنيا  خطابا 
الوطني  التوافق  أن  أكد  أن  بعد  لشعبين"، 
المحقق في هذا الصدد هو أكبر إنجاز له منذ 

توليه رئاسة الحكومة قبل 100 يوم.
في 26 يوليو )تموز(، تحدث مناوشات   ▪
اإلسرائيليين  العرب  من  مجموعة  بين 
ومتظاهرين من اليمين المتطرف اإلسرائيلي 
في  البدو  مستوطنات  بوقف  يطالبون  كانوا 

قرية رهط جنوب البالد. 

مفاوضات السالم

مبعوث  يجتمع  )تموز(،  يوليو   27 في   ▪
الواليات المتحدة الخاص إلى الشرق األوسط، 
إطار  في  عباس  محمد  مع  ميتشل،  جورج 
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جولة لتحفيز استمرار مفاوضات السالم. في 
نتنياهو  يزور  ميتشل  )تموز(،  يوليو   29

ويحقق تقدما في الموقف اإلسرائيلي.

النزاعات بين الطرفين

مواجهات  تسفر  )تموز(،  يوليو   2 في   ▪
بين مسلحين فلسطينيين والجيش اإلسرائيلي 
مقتل  إلى  بغزة  البريج  الالجئين  مخيم  في 
أشخاص  ثالثة  وجرح  فلسطينية  شابة 

آخرين.
الجيش  يقوم  )تموز(،  يوليو   9 في   ▪
اإلسرائيلي بطرد إمام المسجد األقصى، الشيخ 
أنه ال يتوفر  القدس بحجة  علي عباس، من 

على ترخيص للبقاء في المدينة.
يقوم  )تموز(،  يوليو  و21   21 في   ▪
مستوطنون إسرائيليون باالعتداء على أشجار 
زيتون في ملكية فلسطينيين، وذلك بعد إخالء 

مستوطنة يهودية صغيرة في نابلس.

أغسطس )آب( 2009

إسرائيل

الجيش  يقوم  )آب(،  أغسطس   2 في   ▪
بلدة  من  فلسطينيا   50 بطرد  اإلسرائيلي 
ويسمح  الشرقية  القدس  في  جراح  الشيخ 
في  للعيش  باالنتقال  يهوديين  لمستوطنين 
الفلسطينيين  انتقادات  أثار  مما  مساكنهم، 
الخارجية  ووزارة  المتحدة  واألمم 

األمريكية. 
في 2 أغسطس )آب(، أوصت الشرطة   ▪
اتهامات  بتوجيه  العامة  النيابة  اإلسرائيلية 
الذي  ليبرمان،  أفغيدور  الخارجية،  لوزير 
األموال  تبييض  بشأن  تحقيقا  معه  سيفتح 
استعمال  في  والشطط  الضريبي  والتزوير 
وأن  سبق  الذي  ليبرمان  أكد  وقد  السلطة. 
أنه  الصدد  هذا  في  الشرطة  استجوبته 

سيستقيل في حال ما تبين أنه متهم.
يتسرب شخص  )آب(،  2 أغسطس  في   ▪
إلى مركز جمعية المثليين في تل أبيب ويفتح 
النار عليهم متسببا في مقتل شخصين وجرح 

15 آخرين.
المحكمة  تدين  )آب(،  أغسطس   30 في   ▪
من  شهور  بعد  رسميا،  بالقدس  المركزية 
إيهود  السابق،  األول  الوزير  التحقيق، 
أولمرت، بتهم فساد في ملفات ريشون تورز 
ومركز  قانونية  غير  مالية  وتحويالت 
االستثمار. كما تمت إدانة السكرتيرة والرئيسة 
 Shula( السابقة لمكتب أولمرت، شوال زاكن
Zaken(، بعدة تهم من بينها التصنت غير 

القانوني. 

فلسطين

في 4 أغسطس )آب(، تعقد فتح في بيت   ▪
لحم مؤتمرها السادس، واألول منذ 1989. 
السالم مع  العامة عن  الجمعية  حيث دافعت 
المقاومة  عن  التخلي  دون  ولكن  إسرائيل 
"المشروعة" ودون االعتراف بيهودية دولة 
إسرائيل. من جهتها، تعتقل حماس في غزة 
حوالي 400 من عناصر فتح كانوا يتابعون 
خالل  تم  وقد  التلفزيون.  عبر  االجتماع 
االجتماع إعادة انتخاب محمود عباس رئيسا.

الزعيم  يعلن  )آب(،  أغسطس   14 في   ▪
الروحي للجماعة السلفية المناصرة للقاعدة 
اللطيف  عبد  الشيخ  هللا"،  جند  "أنصار 
موسى، خالل أداء صالة الجمعة قيام إمارة 
الفعلي  والتطبيق  غزة  قطاع  في  إسالمية 
للشريعة. وقد أدى هذا اإلعالن إلى نشوب 
جند  "أنصار  بين  عنيفة  مسلحة  مواجهات 
هللا" وقوات حماس. في 15 أغسطس )آب(، 
تتواصل المواجهات التي تنتهي بمقتل الشيخ 
العنف  أعمال  في  آخرين  شخصا  و19 
المسجلة في رفح التي فرضت فيها حماس 

حظرا للتجول. 
من  أكثر  قام  )آب(،  أغسطس   16 في   ▪
بانتخاب 18  فتح  2000 عضو في حركة 
في  مقعدا  و81  المركزية  اللجنة  في  مقعدا 
المجلس الثوري خالل اجتماعهم ببيت لحم. 
الثوري،  المجلس  في  المنتخبين  بين  ومن 
أوري ديفيس الذي يعتبر أول يهودي يصبح 
عضوا في الحركة الفلسطينية منذ نصف قرن 
من تأسيسها. وكان ديفيس الذي يعتبر نفسه 
فلسطينيا غير عربي ومناهضا للصهيونية قد 
تخلى عن الجنسية اإلسرائيلية في الثمانينات 
احتجاجا  الفلسطينية  الجنسية  على  ليحصل 

على احتالل غزة والضفة الغربية.
السلطة  تقدم  )آب(،  أغسطس   25 في   ▪
الوطنية الفلسطينية برنامجا يرمي إلى وضع 
حد لالحتالل وقيام دولة فلسطينية مستقلة في 

غضون عامين.

النزاعات بين الطرفين

هجوم  يؤدي  )آب(،  أغسطس   25 في   ▪
جوي إسرائيلي ضد نفق للتهريب في غزة 

إلى مقتل أربعة فلسطينيين.
في 30 أغسطس )آب(، يدمر الطيران   ▪
اإلسرائيلي نفقا يربط بين شمال قطاع غزة 
وجنوب إسرائيل دون وقوع ضحايا. وحسب 
ناطقين باسم الجيش اإلسرائيلي، فقد تم حفر 
في  مسلحة  هجمات  تنفيذ  أجل  من  النفق 
إسرائيل. تجدر اإلشارة إلى أن وجود أنفاق 
أمر غير  إسرائيل  بين شمال غزة وجنوب 

طبيعي. 

سبتمبر )أيلول( 2009

إسرائيل

حكومة  تعلن  )أيلول(،  سبتمبر   6 في   ▪
نتنياهو إنشاء 450 مسكنا إضافيا في القدس، 
هذا باإلضافة إلى 2500 مسكن المتواجدين 
قيد اإلنشاء. في 14 سبتمبر )أيلول(، نتنياهو 
مساكن  بناء  تجميد  رفضه  الكنيست  يبلغ 
جديدة في الشطر الشرقي من القدس وسيتم 
فقط طرح تقليص مؤقت خالل فترة محددة.

في 11 سبتمبر )أيلول(، سقوط صاروخين   ▪
الكليل  منطقة  من  إطالقها  تم  كاتيوشا  نوع 
بالجليل.  نهاريا  قرية  قرب  لبنان  جنوب 
إسرائيل ترد بقصف مدفعي وتتهم الحكومة 
األمم  قوات  "بعثة  تقوم  باإلذعان.  اللبنانية 
والجيش   )UNIFIL( لبنان"  في  المتحدة 
لتجنب  العسكرية  عناصرها  بنشر  اللبناني 

حوادث جديدة ويتم فتح تحقيق في النازلة.

فلسطين

في 14 سبتمبر )أيلول(، تقبل لجنة فتح   •
قبل  من  المقترحة  المبادرة  المركزية 
الوساطة المصرية إليجاد حل للصراع مع 
حماس  )أيلول(،  سبتمبر   28 في  حماس. 

ترحب بمسودة الوساطة المصرية.

مفاوضات السالم

محمود  يجتمع  )أيلول(،  سبتمبر   2 في   •
عباس في مدريد مع خوسيه لويس رودريغيث 
 José Luís Rodríguez( ثاباتيرو 
إسباني  بعرض  اللقاء  اختتم   .)Zapatero
للمساهمة في تنظيم اجتماع ثالثي بين فلسطين 
وإسرائيل والواليات المتحدة في مقر الجمعية 
العامة لألمم المتحدة يومي 24 و25 سبتمبر 
)أيلول( لبحث استئناف مفاوضات السالم. في 
4 سبتمبر )أيلول(، نيكوال ساركوزي يستقبل 
في باريس الرئيس محمود عباس لبحث سبل 
إعادة إطالق مفاوضات السالم. من 13 إلى 
18 سبتمبر )أيلول(، يقوم المبعوث األمريكي 
الخاص، جورج ميتشل، بجولة في المنطقة 
من  واضح  التزام  على  الحصول  دون 
المفاوضات.  الستئناف  المعنية  األطراف 
وأخيرا في 22 سبتمبر )أيلول(، يجتمع باراك 
نتنياهو وعباس في  أوباما في نيويورك مع 

أول لقاء ثالثي. 

النزاعات بين الطرفين

رئيس  يقدم  )أيلول(،  سبتمبر   15 في   ▪
بشأن  الحقائق  لتقصي  المتحدة  األمم  بعثة 
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غولدستون،  ريتشارد  غزة،  في  النزاع 
تقريرا يتهم فيه إسرائيل وحماس بارتكاب 
جرائم حرب ويندد بعدم تعاون إسرائيل مع 
إسرائيل  )أيلول(،  سبتمبر   17 في  اللجنة. 
أنها ستحرك جميع أوراقها في األمم  تعلن 
واالتحاد  المتحدة  والواليات  المتحدة 
إلى مجلس  القرار  األوروبي كي ال يصل 
يكرر  )أيلول(،  سبتمبر   24 في  األمن. 
للتقرير  رفضه  المتحدة  األمم  في  نتنياهو 
المصبوب  الرصاص  عملية  أن  مصرحا 
وقد  النفس.  عن  الدفاع  منطلق  من  تمت 
أدت هذه التصريحات إلى انسحاب الممثلين 

القاعة. الفلسطينيين من 
تسبب قصف  )أيلول(،  سبتمبر   25 في   ▪
مقتل  في  غزة  شمال  على  إسرائيلي  جوي 
كانوا  اإلسالمي  الجهاد  من  مسلحين  ثالثة 
إسرائيل  ضد  صواريخ  إلطالق  يستعدون 

قرب مخيم جباليا لالجئين. 
تنفجر  )أيلول(،  سبتمبر   27 في   ▪
مكافحة  وقوات  فلسطينيين  بين  مواجهات 
القدسي  الحرم  في  اإلسرائيلية  الشغب 
الشريف بعد أن دخلت مجموعة من الزوار 
اليهود إلى الحرم القدسي وانتشار إشاعات 
تسعى  مستوطنين  مجموعة  بأنهم  تفيد 
للتخطيط لبناء مستوطنة جديدة. المواجهات 
التي أسفرت عن جرح 52 شخصا واعتقال 
أصوات  ارتفاع  إلى  أدت  آخرين  خمسة 
االنتفاضة  إلى  تدعو  فلسطينية  مجموعات 
إغالق  ذلك  عقب  وقد  احتجاجا،  غزة  في 
استباقي  كإجراء  الشريف  القدسي  الحرم 
الغفران  يوم  مناسبة  موعد  القتراب  نظرا 

.)Yom Kippur)
في 30 سبتمبر )أيلول(، مقتل شخصين   ▪
وجرح سبعة آخرين جراء قصف إسرائيلي، 
على أنفاق تربط بين غزة ومصر، ردا على 
منطقتي  استهدفت  غزة  قطاع  من  هجمات 
أحداث  على  احتجاجا  وأشكول  عسقالن 

الحرم القدسي الشريف. 

أكتوبر )تشرين األول( 2009

إسرائيل

في 6 أكتوبر )تشرين األول(، يلغي نائب   ▪
يعلون  موشي  اإلسرائيلي،  األول  الوزير 
(Moshe Ya’alon(، زيارة إلى المملكة 
مزاعم  بسبب  اعتقاله  من  خوفا  المتحدة 
في  حماس  في  قيادي  اغتيال  في  بضلوعه 

عام 2002 بغزة.
حازت  األول(،  )تشرين  أكتوبر   7 في   ▪
العالمة اإلسرائيلية، عادا يوناث، من معهد 
ويزمان اإلسرائيلي للعلوم على جائزة نوبل 

للكيمياء الكتشافها هيكلة الريبوسومات عبر 
علم البلورات المعتمد على األشعة السينية.

يعلن  األول(،  )تشرين  أكتوبر   13 في   ▪
حلف الشمال األطلسي انضمام إسرائيل إلى 
 Endeavour( النشط"  "الجهد  قوة 

Force( في البحر األبيض المتوسط.
يبدي  األول(،  )تشرين  أكتوبر   13 في   ▪
وزير الدفاع اإلسرائيلي، إيهود باراك، قلقه 
إزاء توتر العالقات مع أنقرة، بعد أن ألغت 
إسرائيل  بين  عسكرية  مناورات  تركيا 
مقررا  كان  األطلسي  الشمال  وحلف 
إجراؤها فوق األراضي والمياه التركية. في 
15 أكتوبر )تشرين األول(، يعلن مسؤول 
هذا  أن  التركي  الجيش  في  كبير  عسكري 
اإللغاء جاء بسبب تأخر إسرائيل في تسليم 
 180 بقيمة  تركيا  اشترتها  طائرات  أربع 
الهجوم  بسبب  وليس  دوالر  مليون 
المسؤول  أكد  وقد  غزة.  على  اإلسرائيلي 
على  غرامة  ستفرض  بالده  أن  نفسه 
قبل  بالطائرات  تزودها  لم  ما  إذا  إسرائيل 
)تشرين  أكتوبر   14 في  السنة.  نهاية 
التوتر بين إسرائيل وتركيا  األول(، يرتفع 
بعد أن استدعى وزير الخارجية اإلسرائيلية، 
تل  في  التركي  السفير  ليبرمان،  أفغيدور 
عرض  حول  تفسيرات  إلعطائه  أبيب 
التلفزيون التركي لمسلسل Ayrilik )صرخة 
حجر( الذي يظهر جنودا إسرائيليين يقتلون 
األطفال ويسيئون معاملة الشيوخ. في 22 
التلقزيون  يقوم  األول(،  )تشرين  أكتوبر 
من  المشاهد  بعض  بحذف  التركي 

المسلسل. 
في 13 أكتوبر )تشرين األول(، تطالب   ▪
ممثلة إسرائيل لدى األمم المتحدة، غابرييال 
شاليف، باجتماع عاجل لمجلس األمن لبحث 
خرق محتمل للقرار 1701 الذي ينص على 
نزع السالح في جنوب لبنان، بعد يوم واحد 
من انفجار مخزن أسلحة سري لحزب هللا.

في 21 أكتوبر )تشرين األول(، تنطلق   ▪
تاريخ  في  عسكرية ضخمة  مناورات  أكبر 
المتحدة  الواليات  مع  بالتعاون  إسرائيل، 
األمريكية، الختبار قدرة نظام الدفاع الجوي 
 Juniper ( العرعر"  شجرة  "أفعى 
Cobra( المصمم خصيصا لترقب وتدمير 

الصواريخ البعيدة المدى ضد إسرائيل. 
في 22 أكتوبر )تشرين األول(، يكشف   ▪
النووية  الطاقة  لجنة  باسم  المتحدث 
إسرائيل  أن  دورون،  يائيل  اإلسرائيلية، 
في  إيرانيين  ممثلين  جانب  إلى  شاركت 
المنتدى السري حول آفاق شرق أوسط بدون 
أسلحة نووية المنعقد في القاهرة يومي 29 
و30 سبتمبر )أيلول( 2009، وهو ما يمثل 
أول لقاء رسمي بين تل أبيب وطهران منذ 

وقد   .1979 عام  في  اإليرانية  الثورة  قيام 
الجامعة  أيضا كل من  االجتماع  شارك في 
العربية واألردن ومصر والسعودية وتركيا 
والمغرب وتونس واإلمارات العربية المتحدة 
والواليات المتحدة األمريكية وبلدان أوروبية 

أخرى.
تأمر  األول(،  )تشرين  أكتوبر   22 في   ▪
المحكمة العليا اإلسرائيلية الجيش االسرائيلي 
بمعاودة السماح بمرور مواطنين فلسطينيين 
عبر معبر طوله 15 كيلومترا جنوب شرق 

الخليل.
ينعقد  األول(،  )تشرين  أكتوبر   26 في   ▪
المؤتمر االفتتاحي للوبي يهودي سلمي جديد 
في الواليات المتحدة يدعى "جاي ستريت" 
(J Street(. إسرائيل تبدي عدم ثقتها في 
"لجنة الشؤون العامة األمريكية اإلسرائيلية" 

بعدم إرسالها أي ممثل عنها. 
في 27 أكتوبر )تشرين األول(، بعد أن   ▪
عملياتها  بوقف  المتحدة  األمم  طالبت 
التجسسية في لبنان، تعلن ممثلة األمم المتحدة 
هذه  وقف  تنوي  ال  إسرائيل  أن  لبنان  لدى 
األنشطة نظرا النعدام تقديم لبنان ضمانات 
على  األمن  مراقبة  على  قدرته  في  كافية 
الحدود مع إسرائيل وال األنشطة اإلرهابية 

في جنوب البالد. 
في 28 أكتوبر )تشرين األول(، يشكك   ▪
سيلفان  اإلسرائيلي،  الوزراء  رئيس  نائب 
إلى  الداعي  السوري  العرض  في  شالوم، 
إنها  ويقول  السالم  مفاوضات  استئناف 
"مناورة من دمشق لربح بعض النقاط أمام 
مساعدتها  تواصل  بينما  الدولي،  المجتمع 
إرهابية  وجماعات  وحماس  هللا  لحزب 
أخرى". في تصريح له "إلذاعة إسرائيل"، 
يشير شالوم إلى أن "سوريا مازالت مصرة 
إلى  إيرانية  أسلحة  بدخول  السماح  على 
مايتنافى  وهو  أراضيها  عبر  لبنان  جنوب 
ومقتضيات القرار 1701 الصادر عن األمم 

المتحدة".
في 29 أكتوبر )تشرين األول(، إيطاليا   ▪
اإلسبانية  الخارجية  الشؤون  لوزارة  تؤكد 
أنها ستسلمها أوائل عام 2010 قيادة بعثة 
 ،)UNIFIL( بلبنان  المتحدة  األمم  قوات 
بعد التصعيد الذي شهدته في األيام األخيرة 
العالقات بين مدريد وروما بسبب االقتراح 
نتنياهو،  بدعم  يحظى  الذي  اإليطالي، 
قوات  لبعثة  إيطاليا  قيادة  بتمديد  والقاضي 
إضافية  أشهر  لستة  بلبنان،  المتحدة  األمم 
"صعبة  بلحظات  يمر  لبنان  أن  بحجة 
للغاية". تجدر اإلشارة إلى أن لبنان لم يبد 
قيادة  إسبانيا  تولي  على  اعتراض  أي 

البعثة.  
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فلسطين

تعلن  األول(،  )تشرين  أكتوبر   2 في   ▪
الوساطة المصرية، التي تحاول منذ يونيو 
للمواجهات  حد  وضع   2003 )حزيران( 
بين فتح وحماس، للمرة الثالثة أن الحركتين 
سوف توقعان على اتفاقية سالم في القاهرة. 
مساندة  قرار  يعرض،  نفسه  اليوم  وفي 
مجلس  في  غولدستون  تقرير  بحث  تأخير 
قبل  من  المتحدة  باألمم  اإلنسان  حقوق 
عملية  لفلسطينية،  ا لوطنية  ا لسلطة  ا
ومن  للخطر.  وحماس  فتح  بين  المصالحة 
الخاص،  األمريكي  المبعوث  أبلغ  جهته، 
أن  المصرية  الوساطة  ميتشل،  جورج 
فتح  بين  اتفاقا  تدعم  لن  المتحدة  الواليات 
وحماس يخرق الشروط المفروضة من قبل 
)تشرين  أكتوبر   14 في  الرباعية.  اللجنة 
المبادرة  عباس  محمود  يوقع  األول(، 
إلجراء  مستعدة  فتح  أن  ويعلن  المصرية 
 ،2010 في  وتشريعية  رئاسية  انتخابات 
التي  المهمة  البنود  من  واحدة  تعتبر  التي 
أكتوبر   16 في  المبادرة.  نص  تضمنها 
مصر  من  تطلب  حماس  األول(،  )تشرين 
وتشترط  المقترح  لدراسة  إضافيا  وقتا 
ضد  المقاومة  "بحق  يعترف  بند  إضافة 
الفلسطينية  والسلطة  مصر  إسرائيل". 
مع  السالم  مبادرة  بتقويض  حماس  يتهمان 
األول(،  )تشرين  أكتوبر   23 في  فتح. 
فتح  بين  المحادثات  فشل  من  بالرغم 
وحماس، محمود عباس يدعو النتخابات في 
24 يناير )كانون الثاني( 2010. في 28 
أنها  حماس  تعلن  األول(،  )تشرين  أكتوبر 

ستمنع التصويت في غزة.
في 13 أكتوبر )تشرين األول(، حماس   ▪
باسم  المتحدث  باغتيال شقيق  إسرائيل  تتهم 
أكدت  فيما  زهري.  أبو  يوسف  الحركة، 
وزارة الداخلية المصرية أن وفاة أبو زهري 

كانت "ألسباب طبيعية".
يتبنى  األول(،  )تشرين  أكتوبر   17 في   ▪
األوروبي  االتحاد  خارجية  وزراء  مجلس 
موقفا مشتركا لتجديد، لمدة سنة، تراخيص 
للمواطنين  األوروبي  االتحاد  في  اإلقامة 
الفلسطينيين الذين تم إجالؤهم من بيت لحم 
الجيش  فرضه  الذي  الحصار  بسبب 
عام  في  المهد  كنسية  على  اإلسرائيلي 

 .2002

مفاوضات السالم

تتمكن  األول(،  )تشرين  أكتوبر   1 في   ▪
تقدم  تحقيق  من  مصرية ‒ ألمانية  وساطة 
وفلسطين  إسرائيل  بين  المفاوضات  في 

جلعاد  اإلسرائيلي  الرقيب  سراح  إلطالق 
 2 في  فلسطيني.  أسير  ألف  مقابل  شاليط 
تطلق  إسرائيل  األول(،  )تشرين  أكتوبر 
شريط  مقابل  فلسطينية  أسيرة   19 سراح 
قيد  على  يزال  ال  شاليط  أن  يثبت  مسجل 

الحياة وبصحة جيدة. 
في 28 أكتوبر )تشرين األول(، األمين   ▪
العام لألمم المتحدة بان كي مون يصرح في 
أن  الرباط  القدس في  الدولي حول  المنتدى 
دولتين:  عاصمة  تكون  أن  يجب  القدس 
أساس  والفلسطينية، وذلك على  اإلسرائيلية 
األماكن  حول  للطرفين  مرضية  تسوية 
الشرق  في  دائم  سالم  أجل  من  المقدسة 
األوسط، ويحث أيضا إسرائيل على السماح 
وإنهاء  سريع  بشكل  غزة  إعمار  بإعادة 
سياسة االستيطان في القدس الشرقية موضحا 
هذا  احتالل  يدعم  ال  الدولي  المجتمع  أن 

الشطر من المدينة.

النزاعات بين الطرفين

يؤجل  األول(،  )تشرين  أكتوبر   2 في   ▪
إلى  اإلنسان  لحقوق  المتحدة  األمم  مجلس 
قرار  إصدار   2010 )آذار(  مارس  غاية 
بشأن تقرير غولدستون، الذي يتهم إسرائيل 
إبان عملية  وحماس بارتكاب جرائم حرب 
من  بطلب  وذلك  المصبوب،  الرصاص 
قد  كانت  التي  والعربية  األفريقية  الدول 
هذا  ويحظى  النزاع.  لحل  مشروعا  قدمت 
الفلسطينية  الوطنية  السلطة  بدعم  التأجيل 
وذلك بطلب من الواليات المتحدة. بالمقابل، 
تقرير  مناقشة  على  األمن  مجلس  وافق 
غولدستون. في 8 أكتوبر )تشرين األول(، 
السلطة  لقرار  الموجهة  االنتقادات  وبعد 
الفلسطينية وحملة الرأي العام العربي التي 
محمود  الفلسطيني  للرئيس  المناوئة  تلتها، 
الفلسطيني،  الخارجية  وزير  أعلن  عباس، 
الوطنية  السلطة  أن  المالكي،  رياض 
تقرير  مناقشة  مسألة  تدعم  الفلسطينية 
غولدستون في مجلس األمم المتحدة لحقوق 
اإلنسان بدون أي تأخير، وذلك رغم اعتبار 
الواليات المتحدة والعديد من ممثليات الدول 
 14 في  متحيز.  غير  التقرير  أن  الغربية 
االجتماع  ينعقد  األول(،  )تشرين  أكتوبر 
الشهري لمجلس األمن حول النزاع ستة أيام 
قبل الموعد المحدد، بطلب من ليبيا العضو 
تقرير  لتقييم  األمن،  مجلس  في  الدائم  غير 
غولدستون. في 15 أكتوبر )تشرين األول(، 
لحقوق  المتحدة  األمم  مجلس  أخيرا  يجتمع 
التقرير  لبحث  استثنائية  جلسة  في  اإلنسان 
رغم االحتجاجات اإلسرائيلية المتكررة. في 
16 أكتوبر )تشرين األول(، يصدر مجلس 

األمم المتحدة لحقوق اإلنسان قرارا )وافق 
عليه 25 بلًدا وعارضه 6 وامتنع 11 بلًدا 
عن التصويت( يحث مجلس األمن على رفع 
تقرير غولدستون إلى محكمة الهاي الدولية، 
تحقيقا  وحماس  إسرائيل  رفضت  ما  إذا 
إسرائيل  التقرير.  استنتاجات  حول  عميقا 
إلى  تسعى  مبادرة  أي  ستعوق  أنها  تؤكد 
تم  حال  في  السالم  مفاوضات  استئناف 
بتقرير  الخاصة  العملية  في  قدما  المضي 
غولدستون. في 26 أكتوبر )تشرين األول(، 
لقناة  الحكومة اإلسرائيلية  تبلغ مصادر من 
البي بي سي )BBC( أن بنيامين نتنياهو قد 
التحقيق  لمراجعة  األخضر  الضوء  يعطي 
الداخلي المنجز من قبل الجيش اإلسرائيلي، 
خالل  اإلسرائيليين  الجنود  دور  لتوضيح 
)تشرين  أكتوبر   16 في  غزة.  في  النزاع 
األول(، يعلن الممثل الدائم للجامعة العربية 
أنه  المحمصاني،  يحي  المتحدة،  األمم  لدى 
علي  العامة،  الجمعية  رئيس  إلى  سيرفع 
العربية  دول  مجموعة  من  طلبا  التريكي، 
يدعو الجمعية إلى مناقشة تقرير غولدستون 

في مقرها.
في 6 أكتوبر )تشرين األول(، يتم انتشار   ▪
كبير للشركة اإلسرائيلية في الحرم القدسي 
تتواصل  التي  المواجهات  إلخماد  الشريف 
منذ أواخر سبتمبر )أيلول(. في حين تدعو 
إلى إضراب عام "لمنع  الفلسطينية  السلطة 
الحركة  رئيس  دعا  كما  القدس".  تهويد 
اإلسالمية في شمال الضفة الغربية، الشيخ 
رائد صالح، إلى "الدفاع عن األقصى". في 
الشرطة  تعلن  األول(،  )تشرين  أكتوبر   9
اإلسرائيلية حالة االستنفار بسبب الدعوة إلى 
)تشرين  أكتوبر   25 في  العام.  اإلضراب 
المواجهات  من  أسابيع  ثالثة  بعد  األول(، 
القدسي  الحرم  في  العنف  أعمال  تشتد 
الشريف، والسلطات اإلسرائيلية بدأت تخاف 
من إمكانية قيام انتفاضة ثالثة. وقد كان من 
المكلف  الفلسطيني  الوزير  المعتقلين  بين 
في  القادر.  عبد  للقدس  الخارجية  بالشؤون 
27 أكتوبر )تشرين األول(، تطالب التمثيلية 
المجتمع  المتحدة  األمم  لدى  الفلسطينية 
باألعمال  للتنديد  فوري  بتحرك  الدولي 

اإلسرائيلية. 
تقوم  األول(،  )تشرين  أكتوبر   14 في   ▪
نفقين  بتدمير  اإلسرائيلية  الجوية  القوات 
للتزويد بين حدود غزة ومصر، وذلك بعد 
جنوب  على  فلسطيني  صاروخ  سقوط 

إسرائيل. 
تنتقد  األول(،  )تشرين  أكتوبر   21 في   ▪
السفيرة األمريكية لدى األمم المتحدة، سوزان 
المعادية إلسرائيل في  "الممارسات  رايس، 
األمم المتحدة وتدعم االعتراف النهائي بحق 
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كما  بسالم".  والعيش  الوجود  في  إسرائيل 
المتحدة  الواليات  دعم  على  رايس  أكدت 
إلى  صراحة  اإلشارة  دون  إسرائيل،  ألمن 

تقرير غولدستون. 
في 27 أكتوبر )تشرين األول(، أعلنت   ▪
السلطة الوطنية الفلسطينية أن محمود عباس 
لوالية  الترشح  بعدم  أوباما  باراك  هدد  قد 
المقبلة  الفلسطينية  االنتخابات  في  جديدة 
الثاني(  )كانون  يناير  إجراءها في  المرتقبة 
برنامجها  إسرائيل  توقف  لم  إذا   ،2010

االستيطاني في الضفة الغربية.
في 28 أكتوبر )تشرين األول(، شجب   ▪
واألمن  الخارجية  "للسياسة  األعلى  الممثل 
خابيير  األوروبي،  باالتحاد  المشترك" 
فلسطينية في  لمنازل  إسرائيل  سوالنا، هدم 

القدس الشرقية.

نوفمبر )تشرين الثاني( 2009

إسرائيل

أعلنت  الثاني(،  )تشرين  نوفمبر   1 في   ▪
الشرطة اإلسرائيلية، بعد رفع سرية التحقيق، 
عن اعتقال يعقوب تيتل في أكتوبر )تشرين 
مستوطن  وهو  الغربية.  بالضفة  األول( 
يهودي متطرف من سكان مستوطنة شفوت 
راحيل كان يعيش في فلوريدا قبل أن يستفيد 
لالنتقام  بإسرائيل  ليستقر  العودة  قانون  من 
تيتل  الفلسطينية.  االنتحارية  الهجمات  من 
متهم بقتل سائق تاكسي فلسطيني في القدس 
جنوب  يطا  في  وراعي  بالرصاص  رميا 
إليه  وتنسب  التسعينات  سنوات  في  الخليل 
أيضا تهم متعلقة بالعديد من االعتداءات على 
المجتمع الفلسطيني وعلى جماعات مثلية في 

إسرائيل.  
في 3 نوفمبر )تشرين الثاني(، تم اعتقال   ▪
المواطن من أصل روسي، داميان كيرليك، 
في  األول(  )تشرين  أكتوبر   17 فجر  لقتله 
عائلة  من  أفراد  ستة  لتسيون  ريشون 
أوزبكستان  من  هاجرت  التي  أوشرينكو 
ومراكز  مطاعم  مجموعة  تدير  وكانت 

ترفيه.
تضبط  الثاني(،  )تشرين  نوفمبر   4 في   ▪
من  القريبة  المياه  في  اإلسرائيلية  القوات 
قبرص سفينة "فرانكوب" وتكشف أن السفينة 
كانت تحمل 300 طن من األسلحة القادمة 
من إيران في اتجاه حزب هللا عبر سوريا. 
بينما رفضت كل من إيران وسوريا وحزب 
هللا هذه االدعاءات. في 11 نوفمبر )تشرين 
الثاني(، إسرائيل تنشر وثائق تؤكد، حسب 
رأيها، أن األسلحة التي تم ضبطها مصدرها 

إيراني، مع صور للحاويات المكتوب فوقها 
 IRISL التالي:  التاجي(  )االسم  األكرونيم 
إيران  لجمهورية  البحري  النقل  )خطوط 

اإلسالمية(.
االتحاد  الثاني(،  )تشرين  نوفمبر   4 في   ▪
األوروبي وإسرائيل يوقعان اتفاقية جديدة في 
مجال التجارة والفالحة يشكل تقدما كبيرا في 
تحرير األسواق بين كال الشريكين. االتفاقية 
)كانون  يناير   1 في  التنفيذ  حيز  ستدخل 

الثاني( 2010. 
أثار  الثاني(،  )تشرين  نوفمبر   9 في   ▪
الملك"  "توراة  عنوان  تحت  كتاب  إصدار 
 (Yosef Chai( شابيرو  إسحاق  لكاتبه 
"عود  تدعى  تلمودية  مدرسة  يرأس  الذي 
يوسيف حاي" )Od Yosef Chai( الكثير 
قتل  إجازته  بسبب  إسرائيل  في  الجدل  من 

غير اليهود.
في 10 نوفمبر )تشرين الثاني(، بنيامين   ▪
نتنياهو يلتقي بباراك أوباما في واشنطن. في 
الوقت الذي شدد فيه المتحدثون باسم األبيض 
بدعم  الكامل  المتحدة  الواليات  التزام  على 
إسرائيل واإلرادة المشتركة لمظافرة الجهود 
السالم  مفاوضات  في  تقدم  تحقيق  أجل  من 
في الشرق األوسط، ومؤكدين على ضرورة 
في  الغربية.  الضفة  في  المستوطنات  وقف 
يحل  نتنياهو  الثاني(،  )تشرين  نوفمبر   11
بباريس لمقابلة نيكوال ساركوزي. ترك اللقاء 
واإلسرائيلية  الفرنسية  الموقف  تباعد  جليا 
خاصة فيما يتعلق بتقرير غولدستون. خالل 
موافقة  إسرائيل  أن  نتنياهو  يعلن  زيارته، 
لبدء  السوري  العرض  مع  التجاوب  على 

مفاوضات من أجل تطبيع العالقات.
في 17 نوفمبر )تشرين الثاني(، تصادق   ▪
الحكومة اإلسرائيلية على بناء 900 مسكن 
إضافي في مستوطنة "جيلو" )Gilo( الواقعة 
التي  التحذيرات  رغم  الشرقية،  القدس  في 
المبعوث  لسان  على  ذلك  قبل  يوما  جاءت 

األمريكي الخاص، جورج ميتشل.
يعلن  الثاني(،  )تشرين  نوفمبر   24 في   ▪
أن  باراك،  إيهود  الدفاع اإلسرائيلي،  وزير 
مسؤولة  اللبنانية  الحكومة  ستعتبر  إسرائيل 
من  إسرائيل  ضد  يشن  هجوم  أي  عن 
األراضي اللبنانية، في محاولة لتشديد الخناق 

على حزب هللا. 

فلسطين

الثاني(، محمود  5 نوفمبر )تشرين  في   ▪
لالنتخابات  يترشح  لن  أنه  يعلن  عباس 
 .2010 في  إجراؤها  المقرر  الفلسطينية 
من  نوع  أنه  على  التنازل  هذا  ويفسر 
تحث  لكي  المتحدة  الواليات  على  الضغط 

مفاوضات  بإنجاح  اإللتزام  على  إسرائيل 
عباس  تدعوان  واألردن  مصر  السالم. 
فراغ  حدوث  من  خوفا  قراره  عن  للعدول 
نوفمبر   8 في  العواقب.  مجهول  سياسي 
من  اآلالف  خرج  الثاني(،  )تشرين 
بترشح  للمطالبة  الشوارع  إلى  الفلسطينيين 
محمود عباس لالنتخابات. في 13 نوفمبر 
عباس  انسحاب  بعد  الثاني(،  )تشرين 
غزة،  في  لالنتخابات  حماس  ومقاطعة 
التابعة  المركزية  االنتخابات  لجنة  طالبت 
في  االنتخابات.  بتأجيل  الفلسطينية  للسلطة 
19 نوفمبر )تشرين الثاني(، محمود عباس 
يؤكد قرار تأجيل االنتخابات ويكرر عزمه 
على عدم الترشح لوالية أخرى. كما أعلن 
عن تبني إجراءات خاصة لتفادي أي فراغ 
والية  كما  واليته  بأن  علما  دستوري، 
يناير   25 في  تنتهيان  الوطنية  الجمعية 

)كانون الثاني( 2010.
في 20 نوفمبر )تشرين الثاني(، يوافق   ▪
"بعثة  مهمة  تمديد  على  األوروبي  المجلس 
في  الحدودية"  للمساعدة  األوروبي  االتحاد 
معبر رفح الحدودي )EUBAM( إلى غاية 

24 مايو )أيار( 2010.
في 22 نوفمبر )تشرين الثاني(، كشفت   ▪
حماس  جناح  القسام،  الدين  عز  كتائب 
باقي  مع  اتفاق  إلى  التوصل  عن  المسلح، 
الفصائل الفلسطينية في غزة لوقف الهجمات 
الشعبية  الجبهة  كذبت  فيما  إسرائيل.  ضد 

لتحرير فلسطين هذه األنباء.
أعلم  الثاني(،  )تشرين  نوفمبر   22 في   ▪
محملة  شاحنة  ضبط  عن  مصري  مسؤول 
بطن من المتفجرات في معبر رفح كانوا في 
األنفاق  إلى غزة عبر  إدخالها  إلى  طريقهم 
السرية. وكشف المصدر نفسه عن اكتشاف 
سرية  أنفاق  ألربعة  المصرية  الشرطة 

وتدميرها.
مقتل  الثاني(،  )تشرين  نوفمبر   23 في   ▪
إثر  المسلح  تابعين لجناح حماس  عنصرين 
حدوث انفجار في حي في غزة عندما كانا 
يصنعان عبوة ناسفة. إسرائيل تنفي ضلوعها 

في هذا الحادث.
في 26 نوفمبر )تشرين الثاني(، تناقلت   ▪
على  يفرض  الذي  حماس  قرار  الصحافة 
المواطنين الفلسطينيين القاطنين بقطاع غزة 
الحصول على إذن مسبق للتمكن من العبور 

إلى إسرائيل عبر معبر إيريز. 

مفاوضات السالم

يحث  الثاني(،  )تشرين  نوفمبر   1 في   ▪
نتنياهو فتح وحماس على استئناف  بنيامين 
مفاوضات السالم دون شروط مسبقة. وتأتي 
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هذه الدعوة بعد يوم واحد من زيارة وزيرة 
كلينتون،  هيالري  األمريكية،   الخارجية 
اإلسرائيليين  الزعماء  فيها  حثت  التي 
على  منفصلة،  مقابالت  في  والفلسطينيين 
المقابل،  في  السالم.  مفاوضات  استئناف 
محمود عباس يبلغ كلينتون مرة أخرى أن 
أية  في  تدخل  لن  الفلسطينية  السلطة 
مفاوضات طالما إسرائيل مستمرة في نهج 
)تشرين  نوفمبر   3 في  االستيطان.  سياسة 
زيارتها  خالل  كلينتون  تصرح  الثاني(، 
لمصر أن أسرع طريقة لوقف المستوطنات 
زيارة  إثر  المفاوضات.  استئناف  هي 
كلينتون، أعلن أحمد أبو الغيط سحبه الدعم 
المصري لفلسطين مؤكدا على أن الحكومة 
الفلسطينية عليها أن تركز على المفاوضات 
وأن ال تضيع وقتها في وضع الشروط. في 
25 نوفمبر )تشرين الثاني(، يكشف نتنياهو 
تتضمن  المفاوضات  الستئناف  مبادرة  عن 
عشرة  خالل  جديدة  مستوطنات  بناء  وقف 
أشهر، ولكن مع استمرار المستوطنات قيد 
البناء. غير أن هذا الشرط األخير والصيغة 
استثناء  إلى  باإلضافة  للمبادرة،  المؤقتة 
الوطنية  بالسلطة  أدى  منها  الشرقية  القدس 
الفلسطينية إلى رفض هذه المبادرة وتكثيف 
على  للضغط  المتحدة  لألمم  دعواتها 

إسرائيل.
يعلن  الثاني(،  )تشرين  نوفمبر   15 في   ▪
إسرائيل،  الفلسطينيين مع  المفاوضين  كبير 
الفلسطينية  السلطة  أن  عريقات،  صائب 
ستطلب من مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 
دعمه إلعالن، من طرف واحد، قيام دولة 
الشرقية  القدس  عاصمتها  مستقلة  فلسطينية 
مسلسل  لتعثر  نظرا   ،1967 حدود  ضمن 
أي  أن  من  تحذر  إسرائيل  المفاوضات. 
سيقضي  االتجاه  هذا  في  فلسطيني  تحرك 

على أي فرصة للسالم.
في 22 نوفمبر )تشرين الثاني(، شيمون   ▪
القاهرة  بيريز وحسني مبارك يجتمعان في 
مفاوضات  في  قدما  المضي  على  للحث 
اتهمت  أن  بعد  األوسط  الشرق  في  السالم 
مصر حكومة نتنياهو بنسف عملية السالم. 
لم ينجح اللقاء في إحداث تقارب فعلي على 

مستوى موقفي الدولتين.
في 23 نوفمبر )تشرين الثاني(، أعلنت   ▪
مصادر إسرائيلية من مصر، حيث اجتمعت 
بعثة من حماس للتفاوض مع إسرائيل، أنه 
جلعاد  الرقيب  سراح  إطالق  قريبا  يتم  قد 
البرغوثي،  مروان  تحرير  مقابل  شاليط 
القيادي الفلسطيني والخليفة المحتمل لمحمود 
منذ  اإلسرائيلية  السجون  في  القابع  عباس، 
)تشرين  نوفمبر   29 في   .2002 عام 
اإلسرائيلية  العمومية  اإلذاعة  تنقل  الثاني(، 

 980 سراح  بإطالق  اإلسرائيلي  القرار 
هذا  وفي  شاليط.  مقابل  فلسطينيا  أسيرا 
أمام  العام في جلسة  النائب  الصدد، أوضح 
المحكمة العليا أن 450 أسيرا سيتم اختيارهم 

من قبل حماس.

النزاعات بين الطرفين

في 5 نوفمبر )تشرين الثاني(، صادقت   ▪
الجمعية العامة لألمم المتحدة على غولدستون 
مقترح القرار غير الملزم الذي قدمته الدول 
إلى مجلس  تقرير غولدستون  العربية لرفع 

األمن للبت فيه نهائيا.
يقوم  الثاني(،  )تشرين  نوفمبر   19 في   ▪
الطيران اإلسرائيلي بتدمير مصنع لألسلحة 
إطالق  على  ردا  غزة  في  سريين  ونفقين 

قذائف من غزة على جنوب إسرائيل.
الثاني(،  )تشرين  نوفمبر   22 في   ▪
في  مصنعين  يقصف  اإلسرائيلي  الطيران 
األسلحة  يصنعان  أنهما  في  يشتبه  غزة 
مصر  مع  الحدود  في  سريا  نفقا  ويدمر 
ويأتي  أشخاص.  عشرة  جرح  في  متسببا 
الهجوم ردا على إطالق صاروخ من  هذا 
يوضح  إسرائيل.  جنوب  على  غزة  قطاع 
بين  اتفاق  غياب  المتبادل  العنف  هذا 
لوقف  غزة  في  الفلسطينية  الفصائل 
الهجمات على إسرائيل، وفقا لما كانت قد 
 24 في  القسام.  الدين  عز  كتائب  أكدته 
ثالثة  جرح  الثاني(،  )تشرين  نوفمبر 
فلسطينيين آخرين إثر قصف إسرائيلي ردا 
في  غزة.  من  جديد  صاروخ  إطالق  على 
الثاني(، يؤدي هجوم  27 نوفمبر )تشرين 
أربعة  إصابة  إلى  غزة  على  إسرائيلي 
ناشطين فلسطينيين كانوا يستعدون إلطالق 

صواريخ على إسرائيل.

ديسمبر )كانون األول( 2009

إسرائيل

تظاهر  األول(،  )كانون  ديسمبر   9 في   ▪
قرار  ضد  القدس  في  المستوطنين  آالف 
المستوطنات  في  البناء  تجميد  الحكومة 
أعرب  حيث  الغربية.  الضفة  في  اليهودية 
هذا  يتبع  أن  من  تخوفهم  عن  المستوطنون 
ديسمبر   13 في  اإلجالء.  سياسة  التجميد 
الوزراء  مجلس  يصادق  األول(،  )كانون 
على مساعدات إضافية لبعض المستوطنات 
قيد اإلنشاء التي تعتبر "أولوية وطنية"، رغم 
في  باراك.  إيهود  الدفاع،  وزير  معارضة 
18 ديسمبر )كانون األول(، تناقلت وسائل 

الخارجية  لوزير  تصريحات  اإلعالم 
اإلسرائيلي، أفغيدور ليبرمان، يؤكد فيها أن 
االستيطان في الضفة الغربية سيستأنف بعد 
أقرها  التي  شهور  العشرة  مهلة  انقضاء 
المفوضية  تعلن  نفسه،  اليوم  في  نتنياهو. 
االستيطان  لسياسة  رفضها  عن  األوروبية 

المتبعة من طرف الحكومة اإلسرائيلية.
تداهم  األول(،  )كانون  ديسمبر   10 في   ▪
القوات اإلسرائيلية منزل الناشط الفلسطيني 
القيادي  الرحمة،  أبو  هللا  عبد  هللا،  رام  في 
البارز في الحركة المناهضة للجدار العازل 
النظام  ضد  بالتحريض  إياه  متهمة  وتعتقله 

العام. 
في 12 ديسمبر )كانون األول(، تصدر   ▪
محكمة لندنية أمرا باعتقال وزيرة الخارجية 
ليفني،  تسيبي  كاديما،  في  والعضو  السابقة 
عملية  خالل  حرب"  "جرائم  الرتكابها 
بالحكومة  أدى  ما  المصبوب.  الرصاص 
اإلسرائيلية إلى الدفاع بشدة عن ليفني وتقديم 

شكوى رسمية إلى المملكة المتحدة. 
في 20 ديسمبر )كانون األول(، إسرائيل   ▪
الحرب  أرشيفه حول  بفتح  الفاتيكان  تطالب 
العالمية الثانية ردا على سعي البابا بنيديكتوس 
السادس عشر تطويب البابا بيو الثاني عشر 
بالتزام  المؤرخين  من  الكثير  يتهمه  الذي 

الصمت حيال المحرقة اليهودية. 
في 24 ديسمبر )كانون األول(، بنيامين   ▪
إلى  لالنضمام  ليفني  تسيبي  يدعو  نتنياهو 
وحدة  حكومة  لتشكيل  الحكومي  االئتالف 
وطنية قادرة على حماية الموقف اإلسرائيلي 
الرصاص  عملية  بعد  المنطقة  في  الحرج 
العرض  بهذا  ليفني  المصبوب. وقد رحبت 
داخل  االنقسامات  حدة  لتخفيف  محاولة  في 
كاديما، بعد أن هدد سبعة نواب باالنسحاب، 
الذي  موفاز  شاول  أمام  مكانتها  وتعزيز 

يطالب بانتخابات داخلية مبكرة. 
تعلن  األول(،  )كانون  ديسمبر   29 في   ▪
في  جديد  مسكن   700 بناء  إسرائيل 
 Pisgat( زيف"  "بيسغات  المستوطنات 
 Neve ( ياكوف"  و"نيفي   )Zeev
 (Har Homa( "و"حار حوما )Yaakov
تعتبرها  والتي  الغربية  بالضفة  الواقعة 
ال  وبالتالي  للقدس  تابعة  أحياء  إسرائيل 
لمدة  المستوطنات  بناء  تجميد  قرار  يشملها 

عشرة أشهر الذي تبنته الحكومة. 

فلسطين

تقرر  األول(،  )كانون  ديسمبر   16 في   ▪
والية  تمديد  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
الوطنية  السلطة  رأس  على  عباس  محمود 
االنتخابات  إجراء  غاية  إلى  الفلسطينية 
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التشريعية المرتقبة في 28 يونيو )حزيران( 
.2010

في 16 ديسمبر )كانون األول(، يتظاهر   ▪
مئات الفلسطينيين في غزة ضد قرار مصري 
يقضي ببناء حاجز تحت األرض على طول 
الحدود المشتركة للحد من عمليات التهريب 

عبر األنفاق السرية. 

مفاوضات السالم

في 8 ديسمبر )كانون األول(، في ظل   ▪
المجلس  حث  السالم،  مفاوضات  تعثر 
األوروبي إسرائيل على استئناف مفاوضات 
السالم وقبول القدس عاصمة للدولتين. الدول 
االتحاد  أن  من  أبيب  تل  حذرت  ال27 
القدس  بضم  أبدا  يعترف  "لم  األوروبي 

الشرقية".
في 22 ديسمبر )كانون األول(، إسرائيل   ▪
األلمانية،  الوساطة  عبر  ردها  حماس  تبلغ 
مقابل  شاليط  الرقيب  تحرير  عرض  بشأن 
اإلفراج عن 980 أسيرا فلسطينيا. وقد أبدت 
إسرائيل استعدادها لقبول هذه الصفقة ولكن 
بشرط احتجاز بعض األسرى في غزة وعدم 

السماح لهم بالعودة إلى الضفة الغربية. 

النزاعات بين الطرفين

في 17 ديسمبر )كانون األول(، تحدث   ▪
اإلسرائيلية  الشرطة  بين  جديدة  اشتباكات 
الشرقية  القدس  في  فلسطينيين  ومتظاهرين 
القدس  الختيار  الختامية  االحتفاالت  بسبب 

عاصمة ثقافية للعالم العربي في 2009.
مقتل  األول(،  )كانون  ديسمبر   24 في   ▪
في  بالرصاص  رميا  إسرائيلي  مستوطن 
شمال الضفة الغربية، وقد تبنى هذا الهجوم 
جماعة مجهولة إلى اآلن تدعى جماعة "عماد 
مغنية"، التابعة لكتائب شهداء األقصى. في 
تقتل  إسرائيل  األول(،  )كانون  ديسمبر   26
من  ناشطين  ثالثة  نابلس  في  توغلها  خالل 
فتح يشتبه في ضلوعهم في قتل المستوطن 
من  عباس  محمود  حذر  حيث  اإلسرائيلي. 
تصعيد جديد، بعد مرور سنة على انطالق 

عملية الرصاص المصبوب. 
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التسلسل الزمني

التسلسل الزمني لعملية برشلونة 

يناير )كانون الثاني(  

 فاتح يناير )كانون الثاني( 2009
رئاسة جمهورية التشيك لالتحاد األوروبي

الرئاسة  تتولى  التشيك  بروكسل: جمهورية 
هذه  وقد وضعت  السويد.  وقبل  فرنسا  بعد 
لفترة  للرئاسة  ثالثيا  برنامجا  الثالث  الدول 
أهم  تلخيص  ويمكن  المقبلة.  شهرا  الـ18 
االقتصاد  في  التشيكية  الرئاسة  أولويات 
والطاقة والشؤون الخارجية. وتريد الرئاسة 
أوروبا  في  التنافسية  القدرة  زيادة  التشيكية 
السياسة  لتنفيذ  المالية  األزمة  ومعالجة 
العمل.  فرص  وتعزيز  المشتركة  الزراعية 
في مجاالت الطاقة هناك بحث عن التوازن 
بين متطلبات البيئة وأمن الطاقة في أوروبا. 
عند الحديث عن مسألة العالقات الخارجية، 
األوروبية  العالقات  على  التأكيد  يعني  هذا 
األطلسية وتوسيع االتحاد األوروبي، وتعزيز 
والشرقية  الغربية  البلقان  دول  بين  التكامل 

لتحسين الشراكة.
www.eu2009.cz

 4 يناير )كانون الثاني( 2009
االتحاد األوروبي ‒ فلسطين 

"الترويكا"  مجموعة  بدأت  بروكسل: 
األوروبية الموسعة، بقيادة الرئيس التشيكي 
كاريل  األوروبي  االتحاد  لمجلس  الجديد 
 (Karel Schwarzenberg( شوارزنبرغ
زيارة إلى الشرق األوسط في سياق جهود 
االتحاد األوروبي لتحقيق وقف إطالق النار 
إلى  اإلنسانية  المساعدات  وصول  وتسهيل 
مع  يجتمعون  وسوف  الصراع.  ضحايا 

الزعماء اإلسرائيليين والفلسطينيين.

22 يناير )كانون الثاني( 2009
البيئة

األوروبية  المفوضية  توصلت  بروكسل: 
تشكل  التي  المتوسط  األبيض  البحر  ودول 
حول  اتفاق  إلى  برشلونة  اتفاقية  من  جزءا 
اإلدارة  بشأن  الجديد  البروتوكول  نص 

المتكاملة للمناطق الساحلية، الذي اعتمد في 
يناير )كانون الثاني( 2008، تتمثل أهدافه 
للمناطق  المستدامة  التنمية  تسهيل  في 
أن  تأكيد  الساحلية عن طريق بروكسل مع 
الطبيعية  البيئة والمناظر  تأخذ في االعتبار 
في تطابق مع التقدم االقتصادي واالجتماعي 
األجيال  مصلحة  على  للحفاظ  والثقافي 
الحاضرة والمقبلة، والمنع/ أو الحد من آثار 

المخاطر الطبيعية، وخاصة تغير المناخ. 
www.unepmap.org

26 يناير )كانون الثاني( 2009
الجوار

االستئماني  الصندوق  سيمكن  بروكسل: 
للدول األعضاء في االتحاد األوروبي بتقديم 
لالستثمار  الجوار  آللية  إضافي  تمويل 
سياسة  في  رئيسي  عنصر  وهو   ،)FIV)
الصندوق  اتفاق  ويوقع  األوروبي.  الجوار 
االستئماني في نطاق مجلس الشؤون العامة 
وقد   .)GAERC( الخارجية  والعالقات 
االستثمار  بنك  قبل  من  الصندوق  أنشئ 
األوروبي )EIB( لتلقي المساهمات الثنائية 
من الدول األعضاء لتمويل مشروعات البنية 

األساسية في أوروبا الشرقية والجنوبية.

31 يناير )كانون الثاني( 2009
النوعية

بروكسل: برنامج يوروميد للجودة ينتهي في 
أواخر يناير )كانون الثاني(، بعد تشكيل أكثر 
المتوسطية  البلدان  1600 مشارك من  من 
خبير،   300 من  أكثر  ومشاركة  الشريكة، 
وتنظيم أكثر من 220 نشاطا خالل خمس 
بيئة  إقامة  هدفه  وكان  العمل.  من  سنوات 
مستقرة لمساعدة الشركات في الدول الشريكة 
لوضع منتجات ذات جودة عالية قادرة على 
المنافسة في أسواق التصدير. وقد خلق هذا 
البرنامج، الذي يمتد من يناير )كانون الثاني( 
2005، شبكة من البنية التحتية للجودة في 
والوحدة  التعاون  وتعزيز  المنطقة، 

اإلقليمين.

فبراير )شباط(  

5 فبراير )شباط( 2009
النوع االجتماعي

"تعزيز  الجديد  البرنامج  نشر  بروكسل: 
منطقة  في  والمرأة  الرجل  بين  المساواة 
البحر األبيض المتوسط" )2008‒2011) 
الطبعة األولى من نشرته "ديناميكيات النوع 
 ،)Gender Dynamics( االجتماعي" 
هو  البرنامج  هذا  وأساس  لغات.  بثالث 
يوروميد  برنامج  حققها  التي  اإلنجازات 
االقتصادية.  الحياة  في  المرأة  دور   حول 
له ثالثة أهداف رئيسية هي: التنفيذ الكامل 
أشكال  جميع  على  القضاء   التفاقية 
وتعزيز   )CEDAW( المرأة التمييز ضد 
على  القائم  العنف  لمكافحة  استراتيجيات 
الجنس ضد المرأة  ودعم صدور مؤتمر في 
إسطنبول في سنة 2006 حول "تعزيز دور 

المرأة في المجتمع".
www.euromedgenderequality.
org/

10/9 فبراير )شباط( 2009
الجوار

طرابلس: مفوضة سياسة الجوار األوروبية 
 (Ferrero Waldner( "فيريرو فالدنر"
العالقات  تنمية  مباحثات حاسمة حول  تعقد 
بين االتحاد األوروبي وليبيا. وتزعم أن ليبيا 
رئيسيا  شريكا  تصبح  أن  على  القدرة  لديها 
لالتحاد األوروبي في منطقة البحر المتوسط. 
من  ثانية  لجولة  بداية  الزيارة  هذه  وتمثل 
االتحاد  اإلطار  التفاقية  المفاوضات 
األوروبي ‒ ليبيا، التي من شأنها أن تؤدي 
الخارجية  السياسة  مجال  في  التعاون  إلى 
والتعاون  الحرة  للتجارة  منطقة  في  واألمن 
االهتمام  ذات  الرئيسية  المجاالت  في 
المشترك كمصدر من مصادر الطاقة والنقل 
والقضايا  والعدالة  والتأشيرات  والهجرة 

الداخلية والبيئة.
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12/11 فبراير )شباط( 2009 
الطاقة

القاهرة: عقد مركز التعاون األوروبي ‒ العربي 
للغاز المشرق )EAMGCC( مائدة مستديرة 
ويتضمن  واالستثمار.  الطاقة  أسعار  حول 
جدول األعمال موضوعات مثل أمن الطاقة 
المركز تطوير سوق  المناخ. ويدعم  وتغير 
متكاملة للغاز بين أربع دول )مصر واألردن 
ولبنان وسوريا( إلنشاء سوق الغاز اإلقليمية 
والمضي قدما نحو التكامل مع سوق الغاز 

في االتحاد األوروبي.
www.eamgcc.org/archive/
docs/File/Conclusions%20
FINAL.pdf

12 فبراير )شباط( 2009
الجوار

عن  األوروبية  المفوضية  أعلنت  بروكسل: 
مليون   149 بقيمة  لمصر  مساعدة  تقديم 
التعليمية  البرامج  لتمويل  تخصص  يورو، 
وتحسين  النقل  قطاع  في  واإلصالحات 
ودعم  الصحي  والصرف  المياه  خدمات 

المجتمع المدني.

13 فبراير )شباط( 2009
خطة الطاقة الشمسية 

الجوار  سياسة  مفوضة  تؤكد  بروكسل: 
بالخطة  التزام االتحاد األوروبي  األوروبية 
الشمسية المتوسطية، التي وصفت باعتبارها 
ضرورة وليس خيارا، بشأن تغير المناخ في 
سياق أسبوع الطاقة المستدامة التابعة لالتحاد 
األوروبي. وهو يحدد ثالث أولويات لخطة 
تقديم  مواصلة  المتوسطية:  الشمسية  الطاقة 
الدعم لوضع إطار تشريعي وتنظيمي مستقر 
لتبادل  المتوسط،  األبيض  البحر  منطقة  في 
الشريكة  المتوسطية  البلدان  مع  الخبرات 
الجهود  في  األوروبي  لالتحاد   )MPCs)
المتجددة،  للطاقات  أهدافها  لتحقيق  المبذولة 

وتسهيل تطوير واعتماد التقنيات الحديثة.
www.eusew.eu/

16/15 فبراير )شباط( 2009
االتحاد األوروبي ‒ سوريا

فالدنر  فيريرو  المفوضة  زارت  دمشق: 
الرئيس بشار  سوريا وأجرت محادثات مع 
األسد. هذه المحادثات تتمحور حول العالقات 
الثنائية بين االتحاد األوروبي وسوريا، بما 
التي  الشراكة  اتفاقية  إبرام  عملية  ذلك  في 
عن  فضال  الطرفان،  بشأنها  تفاوض 
وقدر  المنطقة.  في  األخيرة  التطورات 
في  األخيرة  اإليجابية  التطورات  المفوض 
إقامة  بما في ذلك  سياسة سورية اإلقليمية، 
ومحادثات  لبنان  مع  دبلوماسية  عالقات 

السالم غير المباشرة مع إسرائيل.

17/16 فبراير )شباط( 2009 
االتحاد األوروبي ‒ لبنان

الجوار  سياسة  مفوض  زار  بيروت: 
لبنان والتقى مع سليمان الرئيس  األوروبية 
اللبناني، ورئيس الوزراء السنيورة ووزراء 
كبار آخرين. ويركز المفوض بشكل خاص 
على مواصلة تنفيذ اتفاق الدوحة الذي أنهى 
وخصوصا  لبنان،  في  السياسية  األزمة 
الدولة  سلطة  وتعزيز  الوطني  الحوار 
المقرر  المقبلة  البرلمانية  واالنتخابات 
إجراؤها في يونيو )حزيران(. وسيخصص 
االتحاد األوروبي 43 مليون يورو لمساعدة 
لبنان، إلصالح قطاع التعليم ولتحسين إدارة 
حقوق  مجال  في  العمل  ومواصلة  السجون 

اإلنسان واإلصالح االنتخابي. 

18 فبراير )شباط( 2009  
لجهاز األوروبى للجوار والشراكة

(ENPI)
بروكسل: اعتمد البرلمان األوروبي تقريرا 
لدراسة اآللية األوروبية للجوار والشراكة. 
جديدة  آليات  وضع  على  اللجنة   وحث 
وإشراك  المدني  المجتمع  مع  للتشاور 
السلطات المحلية أكثر في التصميم والمراقبة 
والشراكة  للجوار  األوروبى  الجهاز  وتنفيذ 
وبرامج اإلصالح الوطني. ويدعم كذلك أن 
التي  العامة  القطاعات  ميزانية   مساعدة 
للجوار  األوروبى  الجهاز  إطار  في  تدخل 
فقط  متاحة  تكون  أن  ينبغي  والشراكة 
للحكومات القادرة على تطبيقها بطريقة تتسم 
تشكل  والتي  للمساءلة،  وتخضع  بالشفافية 

حافزا حقيقيا.

19/18 فبراير )شباط( 2009 
قصيرة  األولوية  ذو  البيئى  العمل  برنامج 

(SMAP( ومتوسطة المدى
اإلسكندرية: نظم شركاء برنامج العمل البيئى 
ذو األولوية قصيرة ومتوسطة المدى ورشة 
وآفاق  "إنجازات  بعنوان  إقليمي،  عمل 
المستقبل". حضر هذا الحدث أكثر من 150 
المنطقة  من  والخبراء  المسؤولين  من 
التعاون  من  عقدا  يتوج  الذي  األوروبية، 
األوروبي المتوسطي في مجال البيئة والتنمية 

المستدامة.

19 فبراير )شباط( 2009  
(UfM( االتحاد من أجل المتوسط

تقريرا  األوروبي  البرلمان  تبنى  بروكسل: 
عن "االتحاد من أجل المتوسط" الذي يؤكد 
المتوسط  أجل  من  االتحاد  اقتراح  أن  على 
"يفي بوعوده، ويقدم نتائج ملموسة ومرئية"، 

يشكل  وأنه  واالزدهار،  السالم  في  ويساهم 
والتعاون  اإلقليمي  التكامل  نحو  "خطوة 
االقتصادي ، فضال عن التعاون في مجالي 
األبيض  البحر  بلدان  بين  والمناخ  البيئة 
أمانة  األوروبي  البرلمان  المتوسط". وحث 
االتحاد من أجل المتوسط للتأثير عاجال على 
القيمة  على  مجددا  التأكيد  ضرورية 
اإلستراتيجية للعالقات األوروبية المتوسطية 
واإلنجازات التي حققتها عملية برشلونة، بما 

في ذلك إشراك المجتمع المدني.
www.europarl.europa.eu/oeil/
FindByProcnum.do?lang=en&
procnum=INI/20082231/

23 فبراير )شباط( 2009  
البيئة

بروكسل: تبنت المفوضية األوروبية بالغين 
آثار  من  للحد  محلي  نهج  الكوارث:  يهمان 
االتحاد  في  والبشرية  الطبيعية  الكوارث 
األوروبي، ووضع إستراتيجية لدعم الحد من 
النامية.  البلدان  في  الكوارث  مخاطر 
الحوار  تعزيز  هي:  الرئيسية  األولويات 
السياسي مع البلدان النامية، وإدماج الحد من 
مخاطر الكوارث السياسة والعمل في كل من 
ووضع  النامية  والبلدان  األوروبي  االتحاد 
الدعم  تقديم  ذلك  في  بما  إقليمية،  خطط 

لحمالت التوعية.

27 فبراير )شباط( 2009  
الهجرة

االقتصادية  اللجنة  عقدت  بروكسل: 
واالجتماعية األوروبية )EESC( نقاش حول 
لالتحاد  المشتركة  واللجوء  الهجرة  سياسة 
األوروبي المسؤول عن الحرية والعدل واألمن 
المفوض  وشدد  األوروبية.  للمفوضية  التابع 
باروت )Barrot( على األثر اإليجابي للهجرة 
عصر  في  األوروبي  االتحاد  سوق  على 
ضرورة  إلى  وأشار  السكانية،  الشيخوخة 
الحوار مع دول العالم الثالث من أجل ضمان 
اإلدارة المثلى والفعالة لتدفقات الهجرة. كما 
الحقوق  احترام  أهمية  على  كذلك  عرج 

األساسية في سياسات الهجرة واللجوء.
www.eesc.europa.eu

مارس )آذار( 

4/3 مارس )آذار(
الطيران

بروكسل: تعول الندوة الثالثة األورومتوسطية 
على   )ATM( الجوية  الحركة  إدارة  حول 
من  دول  ثماني  من  شخصا   40 مشاركة 
منظمات  وثماني  المتوسط،  األبيض  البحر 
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جمع  هو  الندوة  هذه  من  الهدف  دولية. 
المسؤولين عن ATM في المنطقة واالتفاق 
لتوسيع  المستقبلية  اإلجراءات  على  معهم 

"السماء األوروبية الموحدة".
www.euromedtransport.org

6 مارس )آذار( 2009 
الشركات الصغيرة والمتوسطة

الخامس  المؤتمر  في  المشاركون  الرباط: 
األورومتوسطية  والشراكة  االستثمار  آللية 
(FEMIP( تناولوا من بين مواضيع أخرى، 
إليها  تلتجئ  التي  المالية  التوقعات  تحديث 
المتوسطية  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات 
تحبذ  التي  والتوسع  البدء  لمواجهة ظروف 
ظهور بطل إقليمي قادر على إبراز الشركات 
من  والتوريدات  المشتريات  جاذبية  وزيادة 
دول حوض البحر األبيض المتوسط الشريكة 

.)MPCs)

13 مارس )آذار( 2009 
آلية االستثمار والشراكة األورومتوسطية

بروكسل: للمرة األولى، توقع آلية االستثمار 
عمليات  ثالث  األورومتوسطية  والشراكة 
لمشاريع كبرى خاصة في قطاعات رئيسية 
في االقتصاد في الجزائر وتونس. المشاريع 
يقدر  ما  توفير  عن  اإلعالن  هي:  الممولة 
ـ 500 مليون يورو إلى ميدغاز، خط األنابيب  ب
و70  وأوروبا،  الجزائر  بين  المباشر  األول 
مليون يورو لبناء مطار جديد في النفيضة، 
تونس؛ و130 مليون يورو لـ"تونيسيانا هنديان 
فرتليسرس" المخصص لبناء مصنع حامض 

الفوسفوريك  في الصخيرة، تونس.

17/15 مارس )آذار( 2009 
األورومتوسطية  البرلمانية  لجمعية 

(EMPA)
البرلمانية  الجمعية  تتمركز  بروكسل: 
وتؤيد  األوسط  الشرق  في  األورومتوسطية 
المبذولة  والجهود  العربية  السالم  مبادرة 
توصية  في  الفلسطينية،  المصالحة  لتحقيق 
المتوسط  أجل  من  االتحاد  إلى  موجهة 
البرلمانية  الجمعية  وتتبنى   .)UfM)
بخطة  متعلقة  توصيات  األورومتوسطية 
استخدام  زيادة  أجل  من  الشمسية  الطاقة 
المنطقة.  في  المتجددة  الطاقة   مصادر 
سنة،  لمدة  الجمعية  رئاسة  األردن  تولت 
البرلمانية  الجمعية  أعضاء  عدد  ويصل 
ألبانيا  لضمها   280 إلى  األورومتوسطية 

وموريتانيا وموناكو.

18 مارس )آذار( 2009  
البنوك

األوروبية  المحكمة  قدمت  لوكسومبورغ: 

حول  خاص  تقرير  الحسابات  لمراجعي 
"التدابير المصرفية في منطقة البحر األبيض 
ميدا  برنامج  سياق  في  لمتوسط  ا
التقرير  يدرس  السابقة".  والبروتوكوالت 
ميدا،  برنامج  إطار  في  المصرفية  التدابير 
ويحدد ما إذا كانت المشاريع الحالية مراقبة 
بشكل كافي من جانب المفوضية األوروبية 
وبنك االستثمار األوروبي، سواء كانت هذه 
المشاريع قد حققت أهدافها؛ كما يعطي أيضا 

توصيات.

20/18 مارس )آذار( 2009  
الغاز

األوروبية  اللجنة  مفوض  شارك  باريس: 
للطاقة بيبالج )Piebalgs( في منتدى الغاز 
اجتماع  أول  هو  هذا  العربي.  األوروبي 
التطور  وآفاق  تداعيات  لمناقشة  خصص 
المنطقة  دول  بين  الغاز  للتجارة  السريع 

واالتحاد األوروبي.

20 مارس )آذار( 2009 
(UfM( االتحاد من أجل المتوسط

بروكسل: خالل اجتماع المجلس األوروبي، 
االتحاد  وحكومات  دول  رؤساء  حث 
األوروبي على اإلسراع بالعمل على إنشاء 
المتوسط،  أجل  من  لالتحاد  دائمة  أمانة 
واستئناف تنفيذ المشاريع المحددة، باإلضافة 
إلى تأكيد دعمه لتعزيز الشراكة مع الشركاء 

في جنوب المتوسط.

21 مارس )آذار( 2009  
الماء

العالمي  المنتدى  خالل  تُعرض  إسطنبول: 
األورومتوسطية  المياه  برامج  الخامس 
 EMWISو للمياه  ميدا  برنامج  اإلقليمية: 
إدارة  األوروبي.  لالتحاد  المياه  ومبادرة 
التعاون  أولويات  من  واحدة  هي  المياه 
مشكلة  تنامي  مع  خاصة  األورومتوسطي، 
نقص المياه الشديدة. وقد أكد وزراء البحر 
األبيض المتوسط المسؤولة عن المياه مرارا 
وتكرارا أن مثل هذه المشاكل ال يمكن حلها 
إال مع اتخاذ تدابير واسعة النطاق على البنية 
تحسين  خالل  من  تخفيفها  وينبغي  التحتية، 

اإلدارة المحلية للموارد المائية.
www.medawater-rmsu.org/
documen ts /Fac t_shee t_
MedaWater_Istanbul.pdf

20 مارس )آذار( 2009  
الشركات

الرباط: خالل اجتماع مع الفاعلين البارزين 
تنفيذ  لتقييم  نتائج عملية تجريبية  تم عرض 

في  المتوسطي  األوروبي  الميثاق  شركة 
للرصد  نتيجة  هو  والتقرير  المغرب. 
واستعراض التقدم المحرز في إطار الميثاق 
عام  في  الصناعة  وزراء  اعتمده  الذي 
هي  الميثاق  تنفيذ  على  الموافقة   .2004
بالنسبة  الفصل  هذا  أولويات  من  واحدة 
"للسياسات االقتصادية" لخطط العمل الثنائية 
سياسة  إطار  في  المتوسطية  البلدان  مع 

.)ENP( الجوار األوروبية

27/23 مارس )آذار( 2009  
البحري الصيد 

العامة  للجنة  السنوي  االجتماع  في  تونس: 
 ،)GFCM( المتوسط  البحر  في  للصيد 
اقترح االتحاد األوروبي صفقة من التدابير 
في  السمكية  األنواع  لحماية  المدى  بعيدة 
االقتراح  األسود.  والبحر  المتوسط  البحر 
الرقابة وانتقاء  لتحسين  تدابير  يتضمن عدة 

معدات الصيد بالشباك. 
www.gfcm.org/gfcm

25 مارس )آذار( 2009  
سوريا ‒ لبنان

األوروبية  المفوضة  تحتفل  بروكسل: 
الجوار  وسياسة  الخارجية  للعالقات 
Ferrero-( والدنر  فيريرو  األوروبية، 
لالتحاد  السامي  والممثل   )Waldner
األوروبي للسياسة الخارجية، خابيير سوالنا 
تعيين  باعتماد   ،)Javier Solana)
الرئيس اللبناني للسفير السوري في بيروت. 
تاريخية في  أنها لحظة  كلهما يعبران على 
تطبيع العالقات بين سوريا ولبنان، الشيء 
في  االستقرار  تحقيق  على  سيساعد  الذي 

المنطقة.

أبريل )نيسان( 

2/1 أبريل )نيسان(
الطاقة

األوروبي ‒ األردني  المؤتمر  بدأ  عّمان: 
تحقيق  أجل  من  المتجددة  الطاقة  حول 
األهداف التالية: التصدي للتحديات الراهنة 
والبيئة،  الطاقة  من  الناشئة  المجاالت  في 
بالنسبة  للطاقة  مستدام  مستقبل  تنمية  ودعم 
لألردن، وخلق منبر لألكاديميين والمهندسين 
ورجال األعمال والسياسيين من أجل تبادل 
مجال  في  والتقنيات  والمعارف  األفكار 
من  المشاركين  وتثقيف  المتجددة،  الطاقة 
الموائد  يتألف من  فني  برنامج  تقديم  خالل 
والدورات  والمحاضرات  المستديرة 

الدراسية.
www.ejrec.org/e2009.html



36
9

20
10

ي 
سط

تو
الم

حق
مال

3 أبريل )نيسان( 2009
الهجرة

بروكسل: بعد غرق قارب يحمل أكثر من 
حذر  ليبيا،  سواحل  قبالة  شخص   300
رئيس البرلمان األوروبي أن منطقة البحر 
مقبرة  تصبح  أن  يمكن  المتوسط  األبيض 
الحلول  نجد  أن  علينا  يجب  وأنه  ضخمة، 

لوضع حد لهذه المآسي.

7/6 أبريل )نيسان( 2009
تحالف الحضارات

لتحالف  الثاني  المنتدى  يسعى  إسطنبول: 
بعض  معالجة  إلى   )AoC( الحضارات 
التوترات واالنقسامات الحالية بين الثقافات 
واألديان، ودراسة التحديات الرئيسية للحكم 
العمل،  على  يركز  المنتدى  هذا  الرشيد. 
ويحتوي على منبر دولي للمشاركين لتطوير 
للعمل  وورش  مشتركة  وبرامج  مبادرات 
الدولية  والمنظمات  السياسيين  بين  تجمع 
في  للمشاركة  المدني  المجتمع  وجماعات 

الدروس المتعلقة بالممارسات الجيدة.
www.unaoc.org

6 أبريل )نيسان( 2009
الهجرة

األوروبي  االتحاد  وزراء  ناقش  بروكسل: 
للحصول  عن خطط  باحثين  الهجرة  مسألة 
على ترخيص واحد ومجموعة مشتركة من 
لالتحاد  النامية  البلدان  في  للعمال  الحقوق 
االتجار  بمكافحة  يتعلق  وفيما  األوروبي. 
والشؤون  العدل  مجلس  يسعى  بالبشر، 
األعضاء  الدول  التزام  تعزيز  إلى  الداخلية 
يروح  الذي  بالبشر  االتجار  ومكافحة  لمنع 

ضحيته بالخصوص النساء واألطفال.

8 أبريل )نيسان( 2009
حقوق اإلنسان

بروكسل: تستعد المفوضية األوروبية لطرح 
عدد من قضايا حقوق اإلنسان مع السلطات 
 (AA( الجزائرية في إطار اتفاقية الشراكة
سياسة  مفوضة  يؤكد  كما  البلد،  هذا  مع 
اتفاقية  تزود   .)ENP( األوروبية  الجوار 
للتطرق لقضايا حقوق  الشراكة إطارا قويا 
مستمرة  بطريقة  العامة  والحريات  اإلنسان 
أكثر من قبل، وبروح من الحوار واالحترام 

الكامل لسيادة الجزائر.

8 أبريل )نيسان( 2009
األوروبية  واالجتماعية  االقتصادية  اللجنة 

(EESC)
ممثلي  من   200 من  أكثر  شارك  نيس: 
األبيض  البحر  منطقة  في  المدني  المجتمع 
المتوسط المتوسط في مؤتمر نظمته اللجنة 

"التنمية  حول  واالجتماعية  االقتصادية 
وقدم  المتوسط".  منطقة  في  المستدامة 
المشاركون سلسلة من األمثلة الملموسة من 
الجيدة  الممارسات  توضح  التي  المبادرات 
الشمالية  الضفتين  بين  الشراكة  مجال  في 
والجنوبية للبحر األبيض المتوسط. القضايا 
تحديات  هي:  نوقشت  التي  األخرى  الهامة 
والبطالة  المناخ  وتغير  البيئي  التدهور 

والتركيبة السكانية وعدم المساواة.

9‒11 أبريل )نيسان( 2009
(EMUNI( الجامعة األورومتوسطية

االورومتوسطية  الجامعة  نظمت  الرباط: 
وجمعية كريت المغربية المنتدى الرابع عشر 
المستقبل"،  تاريخ  "األورومتوسطي:  حول 
الهوية  وحقوق  اإلنسان  حقوق  على  وركز 

في المنطقة االورومتوسطية.

20‒23 أبريل )نيسان( 2009
المرأة

بين  المساواة  "تعزيز  برنامج  نظم  تونس: 
يوروميد"  منطقة  في  والنساء  الرجال 
المرأة.  ضد  العنف  حول  إقليميا  اجتماعا 
األساليب  تقييم  إلى  االجتماع  ويهدف 
بين  العنف  بشأن  البحوث  في  المستخدمة 
الجنسين، واقتراح المساعدة التقنية من أجل 
وإطار  موحد  تعريف  على  إجماع  خلق 
في  اختبارها  سيتم  التي  متماسك  مفاهيمي 
منطقة  في  الرائدة  الثالث  االستقصاءات 

البحر األبيض المتوسط.

29/28 أبريل )نيسان( 2009
التجارة الحرة

ماركت"  "يوروميد  برنامج  عقد  برشلونة: 
مؤتمره األخير. هذا البرنامج قد مهد الطريق 
للتجارة  األورومتوسطية  المنطقة  إلقامة 
الحرة في عام 2010، محتفلين بخلق سلسلة 
من الشبكات المواضيعية والمؤسساتية. وقد 
يوروميد  برنامج  األوروبي  االتحاد  مول 
تطوير  دعم  إلى  يهدف  والذي  ماركت، 
اإلدارة الفعالة في إدارة دول حوض البحر 
تيسير  أجل  من  الشريكة  المتوسط  األبيض 
الشراكة.  اتفاقية  بموجب  بالتزاماتها  الوفاء 
وقد ساعد ذلك أيضا في تطوير فهم مشترك 
في  الالزمة  واآلليات  التنظيمية  لألطر 

المجاالت ذات األولوية.
www.euromedmarket.org/
ingles/FC2009_list.asp

29 أبريل )نيسان( 2009
االتحاد األوروبي ‒ مجلس التعاون الخليجي 
لالتحاد  المشترك  المجلس  ناقش  مسقط: 
العربية  للدول  التعاون  ومجلس  األوروبي 

ذلك  في  بما  اإلقليمية  القضايا  من  عددا 
واإلرهاب  األوسط  الشرق  في  الوضع 
بيان  في  الشامل.  الدمار  أسلحة  وانتشار 
مشترك، أكد الجانبان الموقف المشترك بأن 
الشرق  في  والدائم  والشامل  العادل  السالم 
األوسط أمر حيوي للسالم واألمن، وأعربا 

عن تأييدهما لمبادرة السالم العربية.

مايو )أيار( 

فاتح مايو )أيار( 2009
الطاقة

في  األوروبي  االتحاد  وفد  اتفق  القاهرة: 
الطاقة  سوق  تكامل  ومشروع  القاهرة، 
 (MED-EMIP( األوروبية ‒ المتوسطية 
العربية  الدول  لجامعة  الطاقة  إدارة  مع 
كفاءة  مجال  في  التقني  التعاون  لتشجيع 
المتوسط  البحر  وخطة  الطاقة   استخدام 
التعاون،  هذا  لتسهيل  الشمسية.   للطاقة 
 (EC ( األوروبية  المفوضية   ستكون 
اجتماعات  في  كمراقب   MED-EMIPو

"مجلس وزراء العرب للكهرباء.

5/4 مايو )أيار( 2009
الطاقة

بروكسل: ينظم مشروع تكامل سوق الطاقة 
 (MED-EMIP( األوروبية ‒ المتوسطية 
االجتماع األول لفريق الخبراء/ لجنة المديرين 
لمناقشة القضايا الهامة ذات الصلة بالطاقة. 
يعمل MED-EMIP، بالتعاون مع المركز 
استخدام  وكفاءة  المتجددة  للطاقة  اإلقليمي 
الطاقة )RCREEE(، وتلقى من المفوضية 
الشامل  التنسيق  لضمان  والية  األوروبية 
للدراسة الحالية بشأن استراتيجيات خطة البحر 
المتوسط الشمسية، واحداً من المشاريع الستة 

ذات األولوية في االتحاد من أجل المتوسط.

8 مايو )أيار( 2009
الجنوبي الممر 

براغ: أقر الرئيس بّروسو )Barroso( في 
بين  يجمع  الذي  الجنوبي،  الممر  مؤتمر 
االتحاد األوروبي وممثلي أذربيجان وأرمينيا 
وجورجيا وتركيا ومصر أن المبادرة ستشمل 
أمن اإلمداد ونقل الطاقة من خالل المشاريع 

المستدامة، ضامنين بذلك منافع للجميع.
www.eu2009.cz

11/10 مايو )أيار( 2009
األورومتوسطية  والشراكة  االستثمار  آلية 

(FEMIP)
السادس  المؤتمر  لتوصيات  وفقا  موناكو: 
آللية االستثمار والشراكة األورومتوسطية، 
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يجب أن تكون حلول التحديات التي تواجه 
المتوسط  األبيض  البحر  في  المياه  إمدادات 
وتغير المناخ شاملة ومتكاملة. يجمع المؤتمر 
قادة سياسيين ومتخصصين في الهيدروجين 
والمنظمات  المالية  المؤسسات  وممثلي 

الدولية.
www.eib.europa.eu

18/15 مايو )أيار( 2009
السياسة واألمن

التدريبية  الدراسية  الحلقة  خالل  مالطا: 
سيين  بلوما للد لعشرين  ا و دسة  لسا ا
األورومتوسطيين، كانت المواضيع الرئيسية 
 (EMP( األورومتوسطية  الشراكة  هي: 
واالتحاد من أجل المتوسط )UfM( والبعد 
اإلنساني والثقافي للشراكة األورومتوسطية 
وحقوق  المناخ  وتغير  التكنولوجيا  ونقل 

المرأة وعملية السالم في الشرق األوسط.

18 مايو )أيار( 2009
المدنية الحماية 

التحاد  الخارجية  وزراء  اعتمد  بروكسل: 
العامة  الشؤون  مجلس  خالل  األوروبي 
والعالقات الخارجية )GAERC( الخطوط 
األساسية للتعاون في مجال الحماية المدنية 
عقد  بهدف  المتوسط،  البحر  شركاء  مع 
المتوسط  أجل  من  لالتحاد  وزاري  اجتماع 

(UfM( حول العدالة والحرية واألمن.

18 مايو )أيار( 2009
 EUPOL( قوة الشرطة الخاصة الفلسطينية

(COPPS
بروكسل: احتفل مجلس العالقات الخارجية 
بعمل شرطة االتحاد األوروبي في األراضي 
والعدالة  الشرطة  مجال  في  الفلسطينية 
الجنائية. ووافق المجلس أيضا على مواصلة 
في  جديدة  إجراءات  مع  والتعامل  العمل، 
األراضي  في  القانون  لسيادة  العام  المجال 

الفلسطينية.

19 مايو )أيار( 2009
االتحاد األوروبي ‒ تركيا

الشراكة  مجلس  اجتماع  قدم  بروكسل: 
فرصة جيدة لمراجعة العالقات بين االتحاد 
التقدم  االتحاد  والحظ  وتركيا.  األوروبي 
تحضيرات  في  تركيا  أحرزته  الذي 
انضمامها: تم فتح ما مجموعه 35 فصال، 
االتحاد  يحتفل  مؤقتا.   10 إغالق  وتم 
في  تركيا  تحققه  الذي  بالتقدم  األوروبي 
مواجهة اتساقها مع انجازات المجتمع، على 
الرغم من أنها تؤكد على أنه ال تزال هناك 
في  كبيرة  جهود  وبذل  إلصالحات  حاجة 

مواصلة  ذلك  في  بما  المجاالت،  مختلف 
لمكافحة  وإستراتيجية  القضائي  اإلصالح 
المواطنين  لحقوق  فعالة  وحماية  الفساد 
وضمان حرية التعبير وحرية الدين لجميع 
وحماية  الملكية  واحترام  الدينية  الطوائف 

األقليات.
www.consilium.europa.eu

19 مايو )أيار( 2009
األزمة

بروكسل: يؤكد مجلس العالقات الخارجية، 
للبلدان  الدعم  "تقديم  بشأن  استنتاجاته  في 
االتحاد  أن  األزمة"،  لمواجهة  النامية 
األوروبي سوف يتخذ تدابير ملموسة لدعم 
ودعم  لعمل  وا االقتصادي  لنشاط  ا
على  السريع  األثر  ذات  االستثمارات 
فرص  وخلق  جية  إلنتا ا ألنشطة   ا
البنك  أيضا  الوزراء  ويحث  العمل. 
دعمه  تعزيز  على  األوروبي  االستثمار 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمفوضية 
االستفادة  لتحقيق   )EC (  األوروبية 
والشراكة  االستثمار  آلية  من  المثلى 

األورومتوسطية.
www.consilium.europa.eu

19 مايو )أيار( 2009 
الماء

األوروبي  االستثمار  بنك  وقع  بروكسل: 
(EIB( على تقديم قرض قيمته 100 مليون 
أن  قناة مائية من شأنها  بناء  لتمويل  دوالر 
تحمل 100 مليون متر مكعب من المياه من 
حوض الديسي في جنوب األردن إلى عمان. 
هذا المشروع يساعد على حل مشاكل ندرة 

المياه في األردن.

 27/26 مايو )أيار( 2009
الطيران

للطيران  أوروميد  مشروع  يعقد  القاهرة: 
ورشته األولى حول خارطة الطريق، وجمع 
22 مشاركا من سبعة بلدان متوسطية وثالث 
فريق  إلى  باإلضافة  دولية،  منظمات 
المشروع الخاص. إن الهدف من الورشة هو 
عرض ومناقشة وتنقيح مشاريع الوثائق التي 
أعدها المشروع على خارطة الطريق لتفعيل 
منطقة الطيران األورومتوسطية المشتركة.
www.euromedtransport.
org/550.0. html?&L=0

26 مايو )أيار( 2009
البنوك

األوروبي  االتحاد  وزراء  رحب  بروكسل: 
بتقرير ديوان المحاسبة الذي يدرس التدابير 

ميدا  برنامج  إطار  في  المتخذة  المصرفية 
بشكل  عليه  مسيطرا  كان  إذا  ما  لتحديد 
صحيح من قبل المفوضية األوروبية وبنك 
هل  ولرؤية   ،)EIB( األوروبي  االستثمار 
على  ينبغي  أهدافها.  المشاريع  حققت 
االستثمار  وبنك  األوروبية  المفوضية 
الدوليين  الشركاء  من  وغيرهما  األوروبي 

والمحليين أن يحققوا تنسيقا أفضل.

27 مايو )أيار( 2009
الهجرة

األوروبي  االتحاد  وزراء  اعتمد  بروكسل: 
غير  الهجرة  مكافحة  إلى  يهدف  توجيها 
المهاجرين  توظيف  تحظر  التي  الشرعية 
الشرعيين، ووضع حد النتهاكات من  غير 
قبل أرباب العمل عديمي الضمير. كما اعتمد 
التي  الزرقاء"،  "البطاقة  سياسة  الوزراء 
واإلقامة  الدخول  تسهيل شروط  إلى  تهدف 
العالم  دول  لسكان  األوروبي  االتحاد  في 

الثالث ألغراض العمل.

يونيو )حزيران( 

4 يونيو )حزيران( 2009
الغربية الصحراء 

األوروبية   المفوضية  خصصت  بروكسل: 
10 مليون يورو للشعب الصحراوي الذي 
يعيش في مخيمات قرب تندوف في غرب 
تلبية  في  ستساعد  األموال  الجزائر. 
التغذية  من  لالجئين  األساسية  االحتياجات 
ومرافق  النظيفة  والمياه  الصحية  والرعاية 
قضى  وقد  المالئمة.  الصحي  الصرف 
الالجئون الصحراويون أكثر من ثالثة عقود 
تندوف  منطقة  في  مخيمات  أربعة  في 

الصحراوية.

4 يونيو )حزيران( 2009
الهجرة

لوكسمبورغ: وفقا الستنتاجات مجلس العدل 
األوروبي  االتحاد  فإن  الداخلية،  والشؤون 
سيدرس سبل منع المآسي البشرية وتعزيز 
مكافحة الهجرة غير الشرعية. وسيأخذ في 
الحسبان مقترحات اللجنة، خاصة تلك التي 
اإلنسانية،  اللجوء والحماية  تؤثر على حق 
ومراقبة الحدود والعمليات البحرية  والحوار 

مع دول الجوار.

9 يونيو )حزيران( 2009
الطاقة

الكهرباء  منظمي  رابطة  عقدت  القاهرة: 
والغاز الطبيعي في البحر األبيض المتوسط 
العامة  الجمعية  اجتماع   )MEDREG)
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السابع، الذي حضره 17 من منظمي الطاقة 
المتوسط،  األبيض  البحر  حوض   في 
 وممثلي المنظمات الدولية. الهدف الرئيسي 
بين  التعاون  تعزيز  هو   MEDREGلـ
االتحاد  في  للطاقة  التنظيمية  الهيئات 
األوروبي والبلدان المتوسطية الشريكة، من 
ومستقر  منسجم  تنظيمي  إطار  تعزيز  أجل 
األوروبي  االتحاد  في  الطاقة  سوق  في 

والبحر المتوسط.
http://medreg.ipi.it

9 يونيو )حزيران( 2009
لبنان

للسياسة  السامي  الممثل  احتفل  بروكسل: 
 ،)CFSP( المشتركة  واألمنية  الخارجية 
االتحاد  ورئاسة   ،)Solana( سوالنا 
التي  األوروبي بالطريقة السلمية والمنظمة 
اللبنانية،  البرلمانية  االنتخابات  فيها  عقدت 
التي تم اإلشراف عليها من قبل بعثة مراقبة 
األوروبي.  لالتحاد  التابعة  االنتخابات 
األوروبية  المراقبة  لبعثة  النهائي  التقرير 
يشيد بااللتزام بالقيم الديمقراطية التي أبداها 
المرشحين  عن  فضال  اللبناني،  الشعب 
الرغم  لبنان. على  في  السياسية  واألحزاب 
من هيمنة المذهبية، تقلص مستوى المنافسة 

االنتخابية بين األحزاب. 
http://ec.europa.eu/external_
relations/human_rights/
index_en.htm

15 يونيو )حزيران( 2009
االتحاد األوروبي ‒ إسرائيل

مجلس  اتخذه  موقف  في  لوكسمبورغ: 
الخارجية  والعالقات  العامة  الشؤون 
الشراكة  مجلس  اجتماع  بعد   )GAERC)
التاسع بين االتحاد األوروبي وإسرائيل، أكد 
االتحاد األوروبي على األهمية الكبيرة التي 
واستعداده  إسرائيل،  مع  لعالقاتها  توليها 
ينبغي  وأنه  الثنائية،  الشراكة  تعزيز  لزيادة 
أن يستند أي تحسن في العالقة بينهما على 
ذلك  في  بما  المشتركة،  والمصالح  القيم 
من  اإلسرائيلي ‒ الفلسطيني  النزاع  تسوية 

خالل إيجاد حل الدولتين.

19/18 يونيو )حزيران( 2009
الهجرة

األوروبي  االتحاد  زعماء  تعهد  بروكسل: 
والتضامن  الحزم  على  مبني  حاسم  برد 
لمواجهة الهجرة غير الشرعية ومنع تزايد 
المآسي البشرية. دعا المجلس األوروبي إلى 
مع  التعاون  وتنسيق  الحدود  مراقبة  تعزيز 
الوكالة األوروبية إلدارة التعاون العملياتي 
على الحدود الخارجية للدول األعضاء في 

االتحاد )FRONTEX( مع مناطق العبور 
األصلية.

22 يونيو )حزيران( 2009
االتحاد األوروبي ‒ إسرائيل

األوروبية  المفوضية  وقعت  القدس: 
برنامج  لتنفيذ  تمويل  اتفاق  على  وإسرائيل 
في  إلسرائيل   2008 لعام  السنوي  العمل 
 .)ENP( األوروبية  الجوار  سياسة  إطار 
التكامل  من  كبير  قدر  تحقيق  هو  الهدف 
السياسي.  التعاون  وتعميق  االقتصادي 
برنامج العمل السنوي لعام 2008 سيعزز 
بين  الحوار  وكذلك  التشريعي  التقارب 
الحكومات لدول االتحاد األوروبي وإسرائيل 
العمالة  في  الفرص  تكافؤ  مجاالت  في 

والخدمات البيطرية.

24 يونيو )حزيران( 2009
األزمة

للشؤون  العامة  المديرية  نشرت  بروكسل: 
األوروبية  للمفوضية  والمالية  االقتصادية 
مقاال حول تأثير األزمة العالمية في البلدان 
إلى  ويخلص  األوروبي.  لالتحاد  المجاورة 
المالية  المؤشرات  أن  من  الرغم  على  أنه 
يمكن أن تؤدي إلى استنتاج مفاده أن منطقة 
دول الكومنولث المستقلة )CIS( هي األكثر 
المتوسط  األبيض  البحر  ومنطقة  تعرضا، 
غير محمية ضعيفة على حد سواء. يالحظ 
أصحاب البالغ مزيج من مواطن الضعف 
خطر  من  يزيد  مما  المنطقتين،  كلتا  في 
ضعف االستدامة المالية، بما في ذلك ضعف 
القطاع الخاص وارتفاع معدل البطالة وعدم 

وجود عناصر المتصاص الصدمات.
http://ec.europa.eu/economy_
finance/ publications/
publication15398_en.pdf

25 يونيو )حزيران( 2009 
المستدامة التنمية 

المصرية  المشركة  الرئاسة  باريس: 
أجل  من  االتحاد  أعضاء  تجمع  والفرنسية 
المتوسط )UfM( من أجل المؤتمر الوزاري 
عن  فضال  المستدامة،  التنمية  حول  األول 
والمفوضية  األوروبي،  لالتحاد  ممثلين 
ورحب  العربية.  الدول  وجامعة  األوروبية 
في  الخبراء  اجتماعات  بتوصيات  الوزراء 
مجاالت المياه والطاقة والنقل والبيئة والتنمية 
بقائمة  أيضا  ورحبوا  المستدامة.  الحضرية 
االتحاد  من  تجميعها  تم  التي  المشاريع  من 
بتقدم  وأشادوا   )UfM( المتوسط  أجل  من 
المشاريع التي من المتوقع أن تبدأ في عام 

.2009
www.ufm-water.net

28 يونيو )حزيران( 2009
البيئة

سوق  تكامل  مشروع  نظم  الشيخ:  شرم 
MED-( األوروبية ‒ المتوسطي  الطاقة 
EMIP( ورشة تحت عنوان مينا إنرجايزد 
التحديات   :)MENA Energized)
الذي  الطاقة،  لقطاع  الخضراء  اإلقليمية 
للطاقة  رئيسية  تحديات  أربعة  يتناول 
المستدامة في المنطقة: ظهور إطار تنظيمي 
البحر  وخطة  األوسط  الشرق  منطقة  في 
األبيض المتوسط للطاقة الشمسية  وتمويل 
التكنولوجيا  ونقل  المتجددة  الطاقة  مشاريع 

واإلنتاج المحلي.
www.medemip.eu/WebPages/
Common/showpage.
aspx?pageid=160

30 يونيو )حزيران( 2009
االتحاد األوروبي ‒ تركيا

لمفاوضات  السابعة  الدورة  في  بروكسل: 
المؤتمر الدولي الحكومي فتح فصل جديد: 
الضرائب. هذا الفصل يغطي المناطق التي 
تعتبر حاسمة بالنسبة لتحضيرات تركيا تجاه 
تنفيذ السياسات األوروبية. االتحاد األوروبي 
تقدما  تحرز  أن  يجب  تركيا  أن  على  يشدد 
الضريبة  مجاالت  في  المواءمة  في  كبيرا 
غير  والضرائب  المضافة  القيمة  على 
من  كامل  بشكل  عليها  والقضاء  المباشرة 
المشروبات  على  التمييزية  الضرائب 

الكحولية والتبغ والسجائر المستوردة.

يوليو )تموز( 

فاتح يوليو )تموز( 2009
رئاسة السويد لالتحاد األوروبي

في  األوروبي  االتحاد  أولويات  بروكسل: 
الكساد  معالجة  هي  السويدية  الرئاسة  ظل 
المالية  األسواق  أداء  واستعادة  االقتصادي 

العامة في الدول األعضاء.
www.se2009.eu

فاتح يوليو )تموز( 2009
والبصريات السمعيات 

بروكسل: وافقت المفوضية األوروبية على 
لبرنامج  دوالر  مليون   11 بمبلغ  المساهمة 
هذا  الجديد.  البصري  السمعي  يوروميد 
برنامجي  إنجازات  على  يعتمد  األخير 
"يوروميد السمعي البصري" األول والثاني، 
الذين كانا يهدفان إلى تسخير إمكانات تطوير 
المنطقة  في  والبصرية  السمعية  السوق 
والمساهمة في أن تحظى أفالم البحر األبيض 
العالمية.  الساحة  في  جيدة  بمكانة  المتوسط 
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الهدف العام هو المساهمة في تطوير الحوار 
بين الثقافات والتنوع من خالل تقديم الدعم 
لتطوير وتعزيز القدرة السينمائية والسمعية 
الشريكة،  المتوسطية  البلدان  في  البصرية 
التكامل  تعزز  التي  القطاعات  وبعض 

اإلقليمي والمجتمع المدني.

4 يوليو )تموز( 2009
األورومتوسطية  نية  لبرلما ا لجمعية  ا

(EMPA)
عمان: أكدت الجمعية البرلمانية األورومتوسطية 
األوسط  الشرق  في  السالم  بجهود  التزامها 
ودعم إقامة حل الدولتين: دولة إسرائيل ضمن 
حدود آمنة ومعترف بها دوليا، تعيش في سالم 
مع دولة فلسطينية حرة وذات سيادة وديمقراطية 
وقابلة للحياة في األراضي الخاصة المعترف 
بها دوليا. ال يمكن تحقيق هذا إال من خالل 
المشاركة النشطة من جانب جميع األطراف، 
وإنشاء  الجانبين  كال  من  للعنف  حد  ووضع 

تدابير بناء الثقة في الموقع.

7 يوليو )تموز( 2009
والمالية  االقتصادية  الشؤون  مجلس 

(ECOFIN)
بروكسل: شدد وزراء المالية لبلدان االتحاد 
ضرورة  على   )UfM( المتوسط  أجل  من 
لتحقيق  منسقة  إجراءات  واتخاذ  التعاون 
والحوافز  المالي  القطاع  في  االستقرار 
المتخذة من أجل دعم النمو االقتصادي. أكد 
الوزراء مجددا التزامهم بتنفيذ اإلصالحات 
الهيكلية التي تالئم كل بلد لمساعدة اقتصادها 
على التعافي من آثار هذه األزمة.وأخذوا في 
 ،)InfraMed( "إنفراميد"  إنشاء  االعتبار 
وهو صندوق استثماري طويل األجل يهدف 
آلية  مثل  القائمة  األدوات  استكمال  إلى 
األورومتوسطية  والشراكة  االستثمار 

.)FEMIP)

8 يوليو )تموز( 2009
التعليم

األوروبي  االستثمار  بنك  قدم  لوكسمبورغ: 
200 مليون يورو إلى المغرب للمساعدة في 
مدارسه،  لتحديث  طموح  برنامج  تمويل 
لألطفال  بالتعليم  االلتحاق  فرص  وتحسين 
مابين 6 ‒ 15 سنة. تحسين التعليم في منطقة 
البحر األبيض المتوسط هو من بين األهداف 
والشراكة  االستثمار  آللية  الرئيسية 
القرض  هذا  حظي  وقد  األورومتوسطية. 
والشراكة  االستثمار  لية  آ ندة  بمسا
في  البشري  المال  لرأس  األورومتوسطية 
البحر األبيض المتوسط إلى ما يقارب 500 
مليون يورو. خالل الفترة بين عامي 2004 
األوروبي  االستثمار  بنك  وقع  و2008 

 1.300 مجموعه  بما  للمغرب  قروضا 
مليون يورو.

9/8 يوليو )تموز( 2009
للمؤسسات  األورومتوسطي  لمنتدى  ا

(FEMISE( االقتصادية
Aix-en- ( بروفانس  ين  إ إكس 

Provence): نظم المنتدى األورومتوسطي 
لمعالجة  عمل  ورشة  االقتصادية  للمعاهد 
اإلنتاجية  بالتدابير  الصلة  ذات  القضايا 
والعالقة بين االنفتاح والكفاءة، من أجل فهم 
االقتصادي  التكيف  سياسات  آلليات  أفضل 

الجزئي واإلجراءات الالزمة.
www.femise.org

10/8 يوليو )تموز( 2009
(Invest in Med( "استثمر في المتوسط"

أثينا: مشروع "استثمر في المتوسط" الذي 
مؤتمره  يعقد  األوروبي  االتحاد  يموله 
االئتالف  أعضاء  بين  يجمع  الذي  السنوي 
في  التجارية  األعمال  منتدى  قبل  وشبكاتها 
جديد  من  لتؤكد  المنتدى  تنظيم  ويتم  أثينا. 
التزامها القوي بتعزيز العالقات االقتصادية 
التي تولد النمو والتنمية وخلق فرص العمل 
في منطقة األورومتوسطية ويجمع أكثر من 
مختلف  من  أعمال ومسؤولين  800 رجل 

أنحاء البحر األبيض المتوسط. 
www.invest-in-med.eu

10 يوليو )تموز( 2009
الطاقة

األوروبية،  الجماعة  رئيس  احتفل  أنقرة: 
 (Durão Barroso( بّروسو  دوراو 
 ،)Pielbags( ومفوض شؤون الطاقة، بيبالج
خط  حول  الحكومي  االتفاق  على  بالتوقيع 
الشروط  يحدد  الذي  "نابوكو"،  غاز  أنبوب 
واألوضاع التي يمكن بموجبها تصدير الغاز 
من بحر قزوين والشرق األوسط إلى االتحاد 
لنابوكو  يمكن  مؤقتا،  وتركيا.  األوروبي 
الطلب  من   10%-5 إلى  يصل  ما  توفير 

األوروبي على الغاز.

10 يوليو )تموز( 2009
(UfM( االتحاد من أجل المتوسط

األوروبية  المفوضية  نشرت  بروكسل: 
تقدم  االتحاد.  دول  حالة  توجز  مذكرة 
الستة  للمشاريع  تفصيليا  عرضا  المذكرة 
قمة  في  تحديدها  تم  التي  األولوية  ذات 
باريس، وأيضا هيكلها اإلداري وأدائها. بعد 
توقف اجتماعات وأنشطة االتحاد من أجل 
المتوسط بسبب األزمة في غزة، في أواخر 
االستئناف  الوثيقة  وتفصل   ،2008 عام 
أواخر  من  ابتداء  لالجتماعات  التدريجي 

 90 أيضا  التقرير  ويحلل  )نيسان(.  أبريل 
المفوضية  قبل  من  الموجهة  يورو  مليون 
ذات  المختلفة  المشاريع  لتمويل  األوروبية 

األولوية لالتحاد من أجل المتوسط.

14/13 يوليو )تموز( 2009
الجوار

للجوار  األوروبى  الجهاز  مؤتمر  كالياري: 
والشراكة )ENPI( للتعاون عبر الحدود في 
CBC-( المتوسط  األبيض  البحر  منطقة 

السياسية  ممثلي  المؤتمر  ويجمع   .)MED
الوطنية واإلقليمية في البلدان المشاركة لمناقشة 
استراتيجية البرنامج اعتمادا على احتياجات 
البرنامج  المتأثرة. ويوفر  المناطق  وتوقعات 
إطارا لتنفيذ األنشطة العابرة للحدود والتعاون 

في سياق سياسة الجوار األوروبية.
www.enpicbcmed.eu

21/20 يوليو )تموز( 2009
االقتصاد

والمالي  االقتصادي  المنتدى  يجمع  ميالنو: 
من أجل المتوسط عددا كبيرا من كبار ممثلي 
أول  وهو  والمتوسطية.  األوروبية  الدول 
منتدى من نوعه، يهدف إلى تطوير التعاون 
 ،)UfM( المتوسط  أجل  من  االتحاد  في 
بالتكامل  المتعلقة  المشاريع  على  وسيركز 
والمتوسطة  الصغيرة  للشركات  االقتصادي 
البنى  مجالي  في  هامة  مشاريع  في  والبدء 
استقالل  يتناول  االجتماع  والطاقة.  التحتية 
التعاون  حيث  من  البلدان  هذه  في  الطاقة 

طويل األجل والشراكة والتجارة.

21 يوليو )تموز( 2009 
والبصريات السمعيات 

الذي  التدريبي  البرنامج  مثل   تورينو: 
البصري  السمعي  التراث  مشروع   نظمه 
(MED-MEM(، الممول من قبل االتحاد 
األوروبي، خطوة هامة في الجهود المبذولة 
في  البصرية  السمعية  األرشيفات  لرقمنة 
هذا  المتوسط.  األبيض  البحر  أنحاء  جميع 
أن  شأنها  من  حلقة  من  جزء  هو  التدريب 
لرقمنة  الفرصة  التلفزيون  لتقنيي  توفر 
 MED-MEM موقع  وتزويد  أرشيفهم 
بشكل منتظم بالوثائق البصرية الهامة. ابتداء 
جمعها  تم  التي  والمواد   ،2011 عام  من 

ستكون متاحة للعامة.

أغسطس )آب( 

6 أغسطس )آب( 2009
البيئة

بروكسل: نشر تقرير عن التقدم المحرز في 
أفق  مبادرة  من  األولى  الثالث  السنوات 
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Horizon 2020) 2020( على الموقع 
استنتاجاتها  أحد  للمبادرة.  اإللكتروني 
من  الحد  في  السريع  التقدم  هو  الرئيسية 
لالتحاد   2020 أفق  ظل  في  التلوث 
من  يحذر  أنه  من  الرغم  على  األوروبي. 
الرضا، اختتم التقرير برسالة إيجابية، حيث 
بين هذا المشروع أنه عندما يعمل أصحاب 

المصلحة معا، هناك أكثر فعالية.
http://ec.europa.eu/
environment/enlarg/med/pdf/
sec1118.pdf

9-11 أغسطس )آب( 2009
(Medibtikar( "ميد ابتكار"

األورومتوسطي  البرنامج  ينظم  دمشق: 
دورة  ابتكار"  "ميد  والتكنولوجيا  لالبتكار 
في  الحاضنات  وإدارة  إنشاء  عنوان  تحت 
من  ممول  مشروع  هو  ابتكار  ميد  سوريا. 
توفير  إلى  ويهدف  األوروبي  االتحاد  ِقبل 
أدوات لدول حوض البحر األبيض المتوسط 
المتبادلة  والعالقة  االبتكار  لتحفز  الشريكة 
بين بلدان المنطقة، فضال عن دول االتحاد 

األوروبي.

16/15 أغسطس )آب( 2009
البيئة

 (MED-EMIP( مشروع  نظم  دمشق: 
آللية  المتاحة  الفرص  حول  عمل  ورشة 
التنمية النظيفة المفتقدة في قطاع الكهرباء. 
العرض  مقاييس  تحديد  على  يركز  فهو 
وصفها  التي  الكهرباء  قطاع  في  والطلب 
مع  النظيفة،  التنمية  آلية  مشروعات  بأنها 
والمروجين  والمستثمرين  الطاقة  شركات 
تشكل  النظيفة  التنمية  آلية  المشاريع.  لهذه 
هيكل بموجبه يتيح بروتوكول كيوتو للبلدان 
الصناعية االلتزام بخفض الغازات المسببة 
لالحتباس الحراري، لالستثمار في المشاريع 
النامية  البلدان  االنبعاثات في  التي تحد من 
كبديل لتخفيض االنبعاثات األكثر تكلفة في 

بلدانهم.

سبتمبر )أيلول(  

8/7 سبتمبر )أيلول( 2009
الماء

المياه  خبراء  من  مجموعة  عقد  أثينا: 
 (UfM ( المتوسط  أجل  من  لالتحاد 
اجتماعهم األول، الذي ركز جهوده لوضع 
البحر  منطقة  في  المياه  بشأن  استراتيجية 
مشاريع  عن  فضال  المتوسط،  األبيض 
محددة اقترحها االتحاد من أجل المتوسط. 
الوزاري  للمؤتمر  متابعة  أيضا  ويناقش 

بالمياه  المعني  المتوسط  األبيض  للبحر 
الذي عقد في عام 2008.

www.ufm-water.net/

11 سبتمبر )أيلول( 2009 
البيئة

األوروبية  المفوضية  قدمت  بروكسل: 
في  البحرية  الحوكمة  لتحسين  استراتيجية  
البحر األبيض المتوسط التي ستكون بمثابة 
من  المزيد  لتحقيق  األمام  إلى  قوية  دفعة 
النمو المستدام، بينما في الوقت نفسه ستعالج 
التنافس  المشترك.  االهتمام  ذات  القضايا 
التي  والتهديدات  البحري  الفضاء  على 
البيئة  وتدهور  البحري  األمن  لها  يتعرض 
وآثار التغير المناخي: كلها تشير إلى الحاجة 
إلى استجابة أكثر تنسيقا من جانب ليس فقط 
االتحاد األوروبي فحسب، بل أيضا تعاون 
المتوسط  األبيض  البحر  بلدان  جميع 
االتحاد  استراتيجية  وتشمل  المجاورة. 
وتبادل  لتقنية  ا المساعدة  األوروبي 

الممارسات الجيدة والتدريب.

16 سبتمبر )أيلول( 2009
(MEDA( برنامج ميدا

األوروبية  المفوضية  كلفت  بروكسل: 
مع  التعاون  لتقييم  الخبراء  من  مجموعة 
في  تنفذ  التي  الشريكة  المتوسطية  البلدان 
 .)MEDA II( اثنان  ميدا  برنامج  إطار 
الهدف هو تحليل أداء المفوضية األوروبية 
من  الشريكة  المتوسطية  البلدان  لمساعدة 
الحالية،  االستراتيجية  تنفيذ  تحسين  أجل 
للمستقبل  إستراتيجية  إعداد  في  والمساعدة 
وفقا  األوروبية.  الجوار  سياسة  إطار  في 
لمؤلفي التقرير، لم تكن النتائج الجيدة التي 
حققت في القطاعين االقتصادي واالجتماعي 
مرفقة بتوطيد حقوق اإلنسان والديمقراطية 
وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في عملية 

التنمية.

17 سبتمبر )أيلول( 2009
الوكالة األوروبية إلدارة التعاون العملياتي 
على الحدود الخارجية للدول األعضاء في 

(FRONTEX( االتحاد
إلدارة  األوروبية  الوكالة  نشرت  وارسو: 
الخارجية  الحدود  على  العملياتي  التعاون 
االقتصادية  األزمة  "تأثير  حول  تقريرا 
إلى  الشرعية  غير  الهجرة  في  العالمية 
العالقة  يتناول  الذي  األوروبي"،  االتحاد 
المحتملة بين تأثير األزمة وتراجع الضغوط 
االقتصادية والهجرة على الحدود الخارجية 

لالتحاد األوروبي.
www.frontex.europa.eu

21 سبتمبر )أيلول( 2009
الصحافة

اإلقليمي  التعاون  تناقش  ستوكهولم: 
والمساهمة الفعالة للصحفيين لحاالت ما بعد 
ليند،  آنا  مؤسسة  نظمته  حدث  في  الحرب 
الصحافة  بشبكة  العمل  فريق  بمشاركة 
للجوار األوروبي، الممول من قبل االتحاد 
األوروبي، كما حضر االجتماع ممثلون عن 

وسائل اإلعالم والمجتمع المدني.
www.journalismnetwork.eu/
index.php/_en

26/25 سبتمبر )أيلول( 2009
(EMUNI( الجامعة األورومتوسطية

بورتوروز: نظمت الجامعة األورومتوسطية 
والبحث  العالي  التعليم  حول  الثاني  المؤتمر 
شبكة  ودور  "العولمة  شعار  تحت  العلمي 
الجامعة". تقدم شبكة الجامعة نموذجا حديثا 
لتكون الجامعات أكثر حضورا في الرأي العام 
وضمان جودة التعليم العالي وكفاءة الطالب 
والمدرسين. ويسمح بتنقل الطلبة والمدرسين 
وموظفي الجامعة، مما يؤدي إلى الجمع بين 

تجربة التعددية الثقافية والممارسة الجيدة. 
www.emuni.si

30 سبتمبر )أيلول( 2009
الماء

لوكسمبورغ: منح بنك االستثمار األوروبي 
 70 بقيمة  األول  لمصر.  قرضين   )EIB)
المياه  إمدادات  لتحسين  يورو،  مليون 
والصرف الصحي ألربعة ماليين نسمة في 
مائية  موارد  إنقاذ  في  وسيساعد  النيل  دلتا 
من  العشوائي  التخلص  وسيخفض  إضافية 
مياه الصرف الصحي التي لم تعالج، وسيتم 
الثاني  تحسين الظروف الصحية. والقرض 
بقيمة 50 مليون يورو، لتمويل إنشاء محطة 
ضخمة لتوليد الطاقة من الرياح قبالة ساحل 
البحر األحمر، والتي تهدف إلى توسيع توليد 

الكهرباء انطالقا من الطاقة المتجددة.

أكتوبر )تشرين األول( 

فاتح أكتوبر )تشرين األول( 2009
البيئة

االقتصادية  اللجنة  وافقت  بروكسل: 
العامة  الجلسة  في  األوروبية  واالجتماعية 
على التقرير المتعلق بالمناخ. ويشير التقرير 
إلى أن الحكم الرشيد للسياسات البيئية والتنمية 
المستدامة في منطقة البحر األبيض المتوسط 
وجود  وعدم  خطيرة،  مشاكل  من  يعاني 
سكان  على  سلبي  أثر  له  مشتركة  سياسات 
المنطقة، لهذا السبب من المهم للغاية تعزيز 
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التماسك في االتحاد من أجل المتوسط لتطوير 
قدر كبير من التعاون بين الشمال والجنوب.

1-4 أكتوبر )تشرين األول( 2009
مؤسسة أنا ليند

50 خبيرا  أكثر من  استدعاء  تم  رودوس: 
وناشطا يعملون في مجال الفن والثقافة من 
في  الفن  دور  لمناقشة  ليند  آنا  مؤسسة  قبل 
تعزيز الحوار بين الثقافات في منطقة البحر 
بعنوان  المتوسط، في ورشة عمل  األبيض 
"اإلبداع والتنقل والحوار". الحدث يتضمن 
والتعليم  الفن  رئيسية:  عمل  جلسات  خمس 

واإلعالم والتنقل والشبكات والترجمة.

7/6 أكتوبر )تشرين األول( 2009
الطيران

األورومتوسطي  المشروع  يقيِّم  بروكسل: 
المشتركة  الطيران  منطقة  تأثير  للطيران 
الطريق  خارطة  ويناقش  األورومتوسطية 
يومين.  تستغرق  عمل  ورشة  في  لتنفيذها 
الحدث يجمع خبراء وممثلين عن المفوضية 
مختلف  من  ممثلين  عن  فضال  األوروبية، 
والفوائد  التكاليف  أيضا  ويقيِّم  البلدان، 

المترتبة على إنشاء الطيران المشترك.

6‒8 أكتوبر )تشرين األول( 2009
الماء

بيروت: نظمت شبكة منظمات حوض البحر 
اجتماع   )MENBO( المتوسط  األبيض 
ثالثة  على  ارتكز  الذي  العامة،  جمعيتها 
في  والزراعة  المياه  هي:  رئيسية  مواضيع 
المتوسط  األبيض  البحر  حوض  إدارة 
المياه،  وتوفير  المناخ  تغير  مع  والتكيف 
اإلطار  التوجه  أدوات  مرافق  ونجاعة 
المتوسطية  البلدان  في  للمياه  األوروبي 
نظمت  العامة،  للجمعية  وكتكملة  الشريكة. 
بشأن  األورومتوسطية  المعلومات  منظومة 
الخبرة فى قطاع المياه )EMWIS( ورشة 
عمل تركز على نتائج دراسة شبكات رصد 
البحر  بلدان  التي أجريت مؤخرا في  المياه 

األبيض المتوسط.
www.emwis.net

8‒9 أكتوبر )تشرين األول( 2009 
مدن البحر األبيض المتوسط

مارسيليا: نظم بنك االستثمار األوروبي ندوة 
حول إعادة تأهيل المدن التاريخية في حوض 
مبادرة  إطار  في  المتوسط  األبيض  البحر 
"مدن 2030". المراكز التاريخية للمدن في 
جنوب وشرق البحر األبيض المتوسط تلعب 
العاصمة  على  الحفاظ  في  أساسيا  دورا 
األبيض  البحر  للبلدان  واالجتماعية  الثقافية 
نهج  الضروري وضع  فمن  ولذا  المتوسط. 

شامل ومتكامل إلعادة تأهيل المدينة القديمة 
بتنفيذ االستثمارات الالزمة.

9 أكتوبر )تشرين األول( 2009
البنك الدولي

مارسيليا: أنشأ البنك الدولي إلى جانب بنك 
االستثمار األوروبي وحكومات كل من مصر 
وتونس  والمغرب  ولبنان  واألردن  وفرنسا 
لالندماج  مرسيليا  مركز  مرسيليا،  ومدينة 
المركز  سيسهل   .)MCMI( المتوسطي 
الوصول إلى المعلومات وأفضل الممارسات، 
التنمية.  سياسات  لدعم  التعاون  كما سيعزز 
مجاالت مركز مرسيليا لالندماج المتوسطي 
تشمل: التنمية الحضرية  والتنمية المستدامة 
وتحديات  اللوجستيكية  والخدمات  والنقل 
المعرفة  واقتصاد  المهني  والتنقل  التشغيل 

واالبتكار والتكنولوجيا.

9 أكتوبر )تشرين األول( 2009
الطاقة

للشؤون  وزيرا   60 حوالي  بروكسل: 
من  ممثلين  عن  )فضال  والطاقة  الخارجية 
ومعاهد  والصناعة  الدولية  المنظمات 
حضروا  المالية(  والمؤسسات  البحوث 
المتوسط  والبحر  األوروبي  االتحاد  مؤتمر 
تناول  والذي  المتجددة،  للطاقة  والخليج 
التحديات وإمكانيات التعاون العملي لتيسير 
المتجددة.  للطاقة  المحلية  التنمية  فرص 
األوروبية،  الجوار  سياسة  لمفوضة  ووفقا 
أن  يجب  التي  الرئيسية  الثالث  المجاالت 
إطار  وضع  هي:  فيها  الجهود  تركز 
للسياسات واألنظمة التي تسمح بالعمل الجيد 
التحتية  والبنية  الخضراء  الطاقة  لسوق 
والتطوير  البحث  وأنشطة  الالزمة،  المادية 
قابلية  أكثر  المتجددة  الطاقة  مصادر  لجعل 

لالستمرار اقتصاديا.
http://ec.europa.eu/external_
relations/energy/index_
en.htm

13 أكتوبر )تشرين األول( 2009 
االتحاد من أجل المتوسط

للغرفة  العامة  الجلسة  خالل  بروكسل: 
المفوضة  أكدت  األمريكية،  التجارية 
Ferrero-( فالدنر  فيريرو  األوروبية 

أجل  من  االتحاد  أن  على   )Waldner
المتوسط أعطى دفعة جديدة لعالقات أوروبا 
مع جيرانها في الجنوب، وأكدت أيضا  على 
للتجارة  األورومتوسطية  المنطقة  إنشاء  أن 
الحرة ال يزال هدفا مهما، في الوقت الذي 
التي  السياسية  الحواجز  بوزن  فيه  تعترف 
المتوسط  أجل  من  االتحاد  على  تؤثر 

.)UfM)

14/13 أكتوبر )تشرين األول( 2009
النقل

ناقش  يومين،  دام  اجتماع  خالل  بروكسل: 
البنية  قضايا  األورومتوسطي  النقل  برنامج 
في  المشاركة  البلدان  في  والتنظيم  التحتية 
البرنامج. اجتمع جميع ممثلي الدول الشريكة 
لتقديم حالة مشاريع البنية التحتية في بلدانهم. 
وسيقيّمون أيضا التقدم المحرز في المشاريع 
الممولة من قبل برنامج النقل األورومتوسطي، 
أي: الطرق البحرية السريعة، ونظم المالحة 
 (GNSS( الصناعية  باألقمار  الدولية 
 ،)SAFEMED( ومشروع األمن البحري

ويوروميد للطيران. 
www.euromedtransport.org

17/16 أكتوبر )تشرين األول( 2009
مؤسسة آنا ليند

أول  ليند  آنا  مؤسسة  نظمت  اإلسكندرية: 
مهرجان ثقافي سنوي للترويج لمنطقة البحر 
األبيض المتوسط من خالل الفن والتوصل 
وتسهيل  األخرى،  للثقافات  أفضل  لفهم 
التي  الطوائف  بين مختلف  المتبادل  التفاهم 
المتوسط.  األبيض  البحر  منطقة  في  تعيش 
يتألف المهرجان من أنشطة ثقافية مختلفة، 
لفلسطين  التقليدية  الرقصات  ذلك  في  بما 
وسرد  المسرحية  والعروض  واليونان، 
قدمها  الذي  اليديوية  واألعمال  القصص 
الفنانون من جميع أنحاء مصر بما في ذلك 

أسيوط وسيوة والقاهرة وبورسعيد.

19/18 أكتوبر )تشرين األول( 2009
األوروبية  واالجتماعية  االقتصادية  للجنة 

(EESC)
األورومتوسطية  القمة  جمعت  اإلسكندرية: 
عية  واالجتما ية  د القتصا ا لس  للمجا
والمؤسساتية ممثلي منظمات المجتمع المدني 
المنظمة من طرف الـ 43 بلدا المشاركة في 
كان   .)UfM( المتوسط  أجل  من  االتحاد 
الموضوع الرئيسي للنقاش المشاركة الفعالة 
من  االتحاد  في  المدني  المجتمع  لمنظمات 
اآلثار  أيضا  وتناولت  المتوسط،  أجل 
في  المالية  لألزمة  واالقتصادية  االجتماعية 
تغير  وآثار  المتوسط  األبيض  البحر  منطقة 

المناخ على المنطقة.

19 أكتوبر )تشرين األول( 2009
العدل

بروكسل: عقد يوروميد العدل الثاني مؤتمره 
ومنهجية  القضايا  لعرض  الثاني  اإلقليمي 
الدراسية  والزيارات  التدريبية  الدورات 
المقررة للمرحلة الثانية. كما يعرض العمل 
العمل  لمجموعة  جلسة   12 خالل  المنجز 
التي عقدت خالل المرحلة األولى. ويهدف 
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القدرات  تطوير  دعم  إلى  المشروع 
الجيدة  والحوكمة  واإلدارية  المؤسساتية 
مجال  في  المتوسط  األبيض  البحر  لشركاء 
وتحسين  تحديث  ذلك  في  بما  العدالة، 

الوصول إليها.
www.euromed-justice.eu

20 أكتوبر )تشرين األول( 2009
اتفاقية أغادير

باريس: نظمت الوحدة التقنية التفاقية أغادير 
وتعتبر  والمالبس".  المنسوجات  "منتدى 
والدول  األوروبي  االتحاد  بين  الشراكة 
)مصر  االتفاقية  في  األعضاء  األربع 
واألردن والمغرب وتونس( من بين األهداف 
صناعة  أن  حيث  لالتفاقية،  الرئيسية 
المنسوجات والمالبس تلعب دورا هاما في 
األبيض  البحر  ضفتي  بين  التعاون  تحقيق 
التكامل  تعزيز  إلى  باإلضافة  المتوسط، 

واالستثمار.
www.agadiragreement.org

21/20 أكتوبر )تشرين األول( 2009
النقل

نابولي: يهدف المؤتمر السنوي حول شبكة 
النقل العابرة ألوروبا )TEN-T( إلى وضع 
الخارجي  بالبعد  يتعلق  فيما  مشترك  نهج 
عن  والبحث  األوروبية،  النقل  لشبكات 
الروابط مع البلدان المجاورة. الهدف النهائي 
واحدة  شبكة  إنشاء  هو   TEN-T لسياسة 
الهياكل  من  كال  تشمل  الوسائط  متعددة 
والمعدات األرضية التقليدية للحصول على 
 TEN-T حركة مرور آمنة وفعالة. وستنشأ
تدريجيا بإدماج مكونات البنية التحتية  للنقل 

البري والبحري والجوي.
www.ten-t-days-2009-naples.
eu/4.0.html

23 أكتوبر )تشرين األول( 2009
المدنية الحماية 

التوجيهية  للجنة  اجتماع  أول  بروكسل: 
الطبيعية  الكوارث  من  "الوقاية  لبرنامج 
والتأهب  البشري  النشاط  عن  والناجمة 
واالستجابة لها" يجمع بين السلطات الوطنية 
في  األعضاء  الـ27  للدول  المدنية  للحماية 
في  الشريكة  دولة  و14  األوروبي  االتحاد 
اللجنة  والبلقان.  المتوسط  األبيض  البحر 
التوجيهية مسؤولة عن معاقبة استراتيجيات 
التي  العمل  خطة  على  والموافقة  البرنامج 
تتضمن ورش عمل حول موضوعات مثل 
وموجات  والجفاف  والفيضانات  الزالزل 
البحري  والتلوث  الغابات  وحرائق  المد 

والحوادث الصناعية.

23-26 أكتوبر )تشرين األول( 2009 
السياسة واألمن

السابعة  التكوين  ورشة  تتناول  مالطا: 
األورومتوسطيين،  للدبلوماسيين  والعشرين 
من بين مواضيع أخرى: الشراكة األوروبية 
المتوسطية ومعاهدة لشبونة والبحر األبيض 
المتوسط  أجل  من  واالتحاد  المتوسط، 
واالتجاهات  واآلفاق  التحديات   :)UfM)
االقتصادية في المنطقة األوروبية واألزمة 
العالمية، والتحديات التي تمثلها الهجرة غير 
منطقة  في  اإلنسان  وحقوق  النظامية 
االورومتوسطية. ورش مالطا هو مشروع 
االتحاد  دول  من  للدبلوماسيين  تدريبي 
األوروبي والبحر األبيض المتوسط، ويهدف 
عن  ومحدثة  منتظمة  معلومات  تقديم  إلى 
الرئيسية  والجوانب  األوروبية  المؤسسات 

للشراكة األورومتوسطية.
www.euromed-seminars.org.mt

25/24 أكتوبر )تشرين األول( 2009
المساواة بين الجنسين

األورومتوسطية  الشبكة  نظمت  إسطنبول: 
إعداد  إلى  يهدف  مؤتمرا  اإلنسان  لحقوق 
توصيات لالجتماع الوزاري األورومتوسطي 
المجتمع"،  في  المرأة  دور  "تعزيز  حول 
الذي سيعقد في المغرب في نوفمبر )تشرين 
الثاني(. جمع المؤتمر حوالي 100 مشارك 
مجال  في  العاملة  الرئيسية  المنظمات  من 
المنطقة  في  اإلنسان  وحقوق  المرأة 
االتحاد  عن  وممثلين  األورومتوسطية، 
أهدافه  المختلفة.  والحكومات  األوروبي 
عمل  لخطة  الوعي  زيادة  هي:  الرئيسية 
بين  التآزر  أوجه  واستكشاف  إسطنبول 
بهدف  والدولية  واإلقليمية  الوطنية  األطر 
الجنسين،  بين  المساواة  وحماية  تعزيز 
وتعزيز التعاون بين المجتمع المدني وإنشاء 
األورومتوسطية  المنطقة  في  تحالفات 

للمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة.
http://gender.euromedrights.org

30/29 أكتوبر )تشرين األول( 2009
الجمارك

من  ممثال  وثالثين  مائة  اجتمع  إسطنبول: 
 (UfM( 43 دولة لالتحاد من أجل المتوسط
المهربين  الكفاح ضد  لتعزيز  لمناقشة سبل 
حول  مؤتمر  في  المتوسط  البحر  في 
المسائل  في  المتبادلة  اإلدارية  "المساعدة 
أجل  من  االتحاد  إطار  في  الجمركية 
المتوسط". تضمن البيان الختامي التوصيات 
المساعدة  تعزيز  أهمية  على  تؤكد  التي 

اإلدارية المتبادلة في المسائل الجمركية.

نوفمبر )تشرين الثاني( 

2‒6 نوفمبر )تشرين الثاني( 2009
االقتصاد

برشلونة  تجارة  غرفة  نظمت  برشلونة: 
التجارية  للغرف  المتوسطية  والرابطة 
والصناعية )ASCAME( األسبوع الثالث 
هذا  يهدف  االقتصاديين.  للقادة  المتوسطي 
والتجاري  االقتصادي  المتوسطي  األسبوع 
إلى دعم وتعزيز الركيزة االقتصادية لالتحاد 
الدائمة  وأمانته   )UfM( المتوسط  أجل  من 
فعاليات  ثالث  يشمل  وهو  برشلونة.  في 
في  التجارية  األعمال  منتدى  هي:  رئيسية 
لسيدات  المتوسطي  والمنتدى  أفريقيا  شمال 
األعمال والمنتدى االقتصادي للبحر األبيض 

المتوسط. 
www.medaeconomicweek.org

5 نوفمبر )تشرين الثاني( 2009
الصحافة

الثاني  ألبرت  األمير  افتتح  موناكو: 
الحفل  أزوالي  وأندريه   )Alberto II)
 2009 لعام  الصحافة  لتقديم جائزة  الدولي 
لمؤسسة آنا ليند. وقد تلقى عدد من الصحفيين 
أنحاء  مختلف  مجتمعات  في  يعملون  الذين 
 (UfM( المتوسط  أجل  من  االتحاد  منطقة 
الصحفية  لتحقيقاتهم  اإلقليمي  االعتراف 
وتضمن  الثقافي.  التنوع  بقضايا  المتعلقة 
الحفل أيضا تقديرا خاصا لتحقيقات صحفية 
إمارة  نزاع غزة. وستستضيف  بعد  نشرت 
موناكو خالل السنوات الثالث المقبلة الحفل 
البحر األبيض  لجائزة الصحافة في  الدولي 

المتوسط.
www.euromedalex.org/
journalist-award/about

11/9 نوفمبر )تشرين الثاني( 2009
التراث األورومتوسطي

بيروت: نظم التراث األورومتوسطي الرابع 
ورشة عمل حول "منع ومكافحة االتجار غير 
المشروع بالممتلكات الثقافية". تقارن ورشة 
العمل التشريع الحالي والخدمات المتخصصة 
التي  المعايير  مع  الشريكة  البلدان   في 
التراث  الدولية.  الرئيسية  االتفاقيات  حددتها 
األورومتوسطي الرابع هو برنامج ساهم في 
الثقافي  التراث  مجال  في  الخبرات  تبادل 
دول  مع  التعاون  وتعزيز  شبكات  وإنشاء 

حوض البحر األبيض المتوسط الشريكة.
www.euromedheritage.net

12/11 نوفمبر )تشرين الثاني( 2009
النوع االجتماعي )الجندر(

أورومتوسطي  وزاري  مؤتمر  مراكش: 
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حول تعزيز دور المرأة في المجتمع. اجتمع 
من  مزيد  اتخاذ  على  لالتفاق  الوزراء 
التي  الوثيقة  أهداف  تحقيق  نحو  الخطوات 
 .2006 عام  في  إسطنبول  في  اعتمدت 
االتحاد األوروبي يمول مشروعا إقليميا في 
مجال المساواة بين الجنسين في بلدان البحر 
بعد  البرنامج،  الشريكة.  المتوسط  األبيض 
مليون   4.5 قدرها  بميزانية  سنوات  ثالث 
وهي:  رئيسية  أهداف  ثالثة  لديه  يورو، 
التنفيذ الكامل لالتفاقية وتعزيز استراتيجيات 
رصد  ودعم  المرأة،  ضد  العنف  لمكافحة 
عام  إسطنبول  في  الوزاري  المؤتمر 

.2006

13 نوفمبر )تشرين الثاني( 2009
الطاقة

اجتماع  في  الطاقة  منظمو  التقى  نيقوسيا: 
منظمي  لجمعية  الثامن  العامة  الجمعية 
الكهرباء والغاز الطبيعي في البحر األبيض 
خطة  لتحديد   ،)MEDREG( المتوسط 
عملها للفترة 2010‒2012، والتي تهدف 
إلى تطوير اإلطار التنظيمي الالزم إلنشاء 
األورومتوسطية  للطاقة  مستقرة  سوق 
متناغمة ومتكاملة. ناقش المشاركون ووافقوا 
األربع  ِقبل  من  المنجز  العمل  على  أيضا 
القضايا  في  المتخصصة  مجموعات 
والبيئة  والغاز  الكهرباء  المؤسساتية: 

ومصادر الطاقة المتجددة وفاعلية الطاقة.

16/13 نوفمبر )تشرين الثاني( 2009
العمل

للعمل  األوروبي  المفوض  زار  القاهرة: 
والشؤون االجتماعية وتكافؤ الفرص مصر 
كيفية  حول  زميله  مع  الخبرات  لتبادل 
معالجة اآلثار االجتماعية لألزمة االقتصادية 
األهداف  مواجهة  في  التقدم  ومحاولة 
االجتماعية والعمل في سياق سياسة الجوار 
األوروبية )ENP(. ساعدت الزيارة أيضا 
والرئاسة  اللجنة  بين  التعاون  تعزيز  على 
المصرية لالتحاد من أجل المتوسط، لتنفيذ 
الوزراء  عليه  اتفق  الذي  العمل  إطار 
في  والعمل  للتوظيف  األورومتوسطيون 
سنة  مراكش  في  عقد  الذي  المؤتمر 

.2008

15/14 نوفمبر )تشرين الثاني( 2009
للمؤسسات  األورومتوسطي  لمنتدى  ا

(FEMISE( االقتصادية
للمنتدى  السنوي  المؤتمر  في  بروكسل: 
االقتصادية،  للمؤسسات  االورومتوسطي 
النظر  وجهات  وتبادلوا  المشاركون  ناقش 
بالشراكة  الصلة  ذات  القضايا  حول 
األورومتوسطية وسياسة الجوار األوروبية 

إلى  باإلضافة  المتوسط،  أجل  من  واالتحاد 
الشريكة  المتوسطية  البلدان  على  آثارها 
العامة  الجلسات  واالقتصادية.  االجتماعية 
سوف تتناول مسألة التقارب بين دول جنوب 
في  أوروبا  إلى  المتوسط  األبيض  البحر 
المتوسطية  الدول  بين  التقارب  دورتين: 
الشريكة في الجنوب، والعقبات التي تحول 

دون التقارب بين دول جنوب المتوسط.
www.femise.org

16/14 نوفمبر )تشرين الثاني( 2009
الشباب

 Salto( مالطا: نظم مشروع سالتو للشباب
المنظمات  دور  لمناقشة  مؤتمرا   )Youth
في  الشباب  سياسات  في  الحكومية  غير 
وخبراتهم  المتوسط  األبيض  البحر  منطقة 
في مجاالت التنظيم واإلدارة، مع أصحاب 
والسياسيين  التنفيذيين  المسؤولين  المصلحة 
وممثلي منظمات الشباب غير الحكومية في 
البحر  دول حوض  وفي  األوروبي  االتحاد 
بين  من  الشريكة.  المتوسط  األبيض 
االجتماع:  خالل  نوقشت  التي  المواضيع 
وواقع  اإلقليمي  السياق  في  الشباب  سياسة 
البحر  الحكومية في منطقة  المنظمات غير 
الجيدة  والممارسات  المتوسط  األبيض 
في  الرئيسيين  الممثلين  عن  ومعلومات 
إدارة  وأدوات  األورومتوسطية  الشراكة 

المشاريع.

16 نوفمبر )تشرين الثاني( 2009
االتحاد األوروبي ‒ األردن

بروكسل: في بيان صدر بعد االجتماع الثامن 
لمجلس شراكة االتحاد األوروبي ‒ األردن، 
مهم  كشريك  األردن  األوروبي  االتحاد  قيّم 
في  وكذلك  األوروبية،  الجوار  سياسة  في 
االتحاد من أجل المتوسط )UfM(. وينبغي 
اإلشارة بوجه خاص إلى إنشاء لجنة فرعية 
إلى  البيان  وأشار  اإلنسان.  بحقوق  معنية 
اقتراح األردن لتوسيع العالقات مع االتحاد 
األوروبي في إطار متقدم، وأكد أن االتحاد 
أولي  تقييم  إجراء  في  بدأ  األوروبي 

لمقترحاتها.

17/16 نوفمبر )تشرين الثاني( 2009
خطة الطاقة الشمسية 

الثالث  األوروبي  المؤتمر  خالل  بروكسل: 
شددت  المتجددة،  الطاقة  سياسة  بشأن 
المفوضة األوروبية فيريرو فالدنر على عدد 
من األهداف الطموحة لخطة الطاقة الشمسية 
عام  بحلول  أنه  إلى  مشيرة  المتوسطية، 
 20 إلى  للوصول  الخطة  تهدف   2020
غيغاواط من إنتاج الطاقة المتجددة وتحقيق 

وفورات كبيرة للطاقة في جميع أنحاء البحر 
أن  إلى  أيضا  وأشارت  المتوسط،  األبيض 
االتحاد األوروبي والبحر األبيض المتوسط  
في  األسواق  أكبر  بين  من  واحدة  يمتلكان 

العالم للطاقة المتجددة.

17 نوفمبر )تشرين الثاني( 2009
الشركات

األوروبي  االتحاد  وزراء  ناقش  بروكسل: 
موضوع الهجرة واضعين خطط للحصول 
على ترخيص واحد ومجموعة مشتركة من 
الثالث  العالم  بلدان  في  للعمال  الحقوق 
بمكافحة  يتعلق  وفيما  األوروبي.  لالتحاد 
العدل  مجلس  التزم  باألشخاص،  االتجار 
الدول األعضاء  بتعزيز  الداخلية  والشؤون 
األطفال  وخاصة  بالبشر  االتجار  لمنع 

والنساء. 

22/20 نوفمبر )تشرين الثاني( 2009
المنشأ قواعد 

المالية  وزراء  اجتماع  اعتمد  بروكسل: 
والشباب  التعليم  مجلس  في  األوروبيين 
مفاوضات  فتح  للجنة  يجيز  قرارا  والثقافة 
المنشأ  قواعد  حول  إقليمية  اتفاقية  إلبرام 
التفضيلية األوروبية. في المؤتمر األوروبي 
المتوسطي للتجارة الذي عقد في لشبونة في 
للمنطقة  اتفاقية  وضع  بهدف   ،2007 عام 
الحالية  الشبكة  محل  لتحل  األورومتوسطية 
للبروتوكوالت حول قواعد المنشأ، تم إدراج 
كذلك الدول المشاركة في عملية االستقرار 

واالنتساب.

22/20 نوفمبر )تشرين الثاني( 2009
األورومتوسطية  نية  لبرلما ا لجمعية  ا

(EMPA)
األوروبي  البرلمان  رئيس  شارك   القاهرة: 
البرلمانية  الجمعية  مكتب  اجتماع  في 
األورومتوسطية، وشدد على الحاجة للتعاون 
البلدان  جميع  بين  أوثق  شراكة  لخلق 
البحر  منطقة  في  المتواجدة  والمجتمعات 
األبيض المتوسط. في البيان الختامي، عبرت 
الجمعية البرلمانية األورومتوسطية عن قلقها 
إزاء تأجيل اجتماع وزراء الخارجية لالتحاد 
من أجل المتوسط، إال أنها رحبت بالمناقشات 
أجل  من  االتحاد  كتابة  بإنشاء  المتعلقة 
المتوسط في برشلونة، معبرة على أن هذه 
في  للعمل  تماما  جاهزة  ستكون  األخيرة 

المستقبل القريب.
www.europarl.europa.eu/
intcoop/empa/
home/20091120bureau_ufm_
en.pdf
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24/23 نوفمبر )تشرين الثاني( 2009
الماء

للمدن  المتوسطية  اللجنة  نظمت  ليون: 
دوليا  مؤتمرا  المتحدة  المحلية  والحكومات 
المحلية  السلطات  مساهمة  على  ركز 
واإلقليمية في إستراتيجية المياه لالتحاد من 
اللقاء  هذا  ترجم   .)UfM( المتوسط  أجل 
بوصيات بشأن استراتيجية المياه لالتحاد من 
مشاريع  بتحديد  وسمح  المتوسط،  أجل 
جهات  دعم  وتعزيز  الالمركزي  التعاون 
من  المتزعمة  للمشاريع  الرئيسية  المانحة 

طرف سلطات البحر األبيض المتوسط.
www.ufm-water.net

25/23 نوفمبر )تشرين الثاني( 2009
االتحاد األوروبي ‒ األردن

السمعي  يوروميد  برنامج  نظم  بروكسل: 
البصري الثاني ورشة عمل لتقديم تقرير عن 
القانونية.  البيانات  قاعدة  في  المحرز  التقدم 
وتعتبر قاعدة البيانات هذه أداة قانونية واحدة 
فيما يتعلق بالقوانين التي تنظم حق المؤلف 
والقوانين  الصلة،  ذات  األخرى  والحقوق 
المتعلقة بالسينما والسمعي البصري في بلدان 
الجنوب للجهاز األوروبى للجوار والشراكة 
(ENPI(، ولتوحيد القوانين في تلك البلدان. 
حضر ورش العمل نحو 20 ممثال للسلطات 
بلدان  تسعة  من  الوطنية  البصري  السمعي 
للجوار  األوروبى  للجهاز  جنوبية 

والشراكة.

30 نوفمبر )تشرين الثاني( 2009
االتحاد األوروبي ‒ األردن

األوروبية  المفوضية  وقعت  بروكسل: 
واألردن على اتفاق بشأن التعاون في مجال 
تعزيز  على  للمساعدة  والتكنولوجيا  العلوم 
التعاون في المجاالت ذات االهتمام المشترك 
من أجل المنفعة المتبادلة. أصبحت األردن 
التعاون  اتفاق  على  توقع  دولة  خامس 
المتوسطي في مجال العلوم والتكنولوجيا مع 
المفوضية األوروبية )األربع دول األخرى 
هي مصر وتونس والمغرب وإسرائيل(. وقد 
المستدامة  والتنمية  الطاقة  األردن  حددت 
أولويات  باعتبارها  والزراعة  والصحة 

للتعاون الدولي في مجال البحوث.

ديسمبر )كانون األول( 

5 ديسمبر )كانون األول( 2009
للمؤسسات  االورومتوسطي  لمنتدى  ا

(FEMISE( االقتصادية
االورومتوسطي  المنتدى  قدم  مارسيليا: 

حول  جديدا  تقريرا  االقتصادية  للمؤسسات 
مواجهة  في  المتوسطية  الشراكة  "بلدان 
األزمة"، الذي من خالله يبدو أن هذه البلدان 
المالية  األزمة  إزاء  المقاومة  شديدة 
يتوقع  ذلك،  ومع  العالمية.  واالقتصادية 
أساسا من  تنتشر  األزمة سوف  أن  التقرير 
بالطلب  المرتبطة  الدخل  آثار  خالل 
الخارجي، وعلى الصعوبات المهنية للعمال 
المهاجرين وآثارها على تحويالت األموال 
وعلى مجرى السياحة وانخفاض االستثمارات 

المباشرة.

16/6 ديسمبر )كانون األول( 2009
الشركات

الشرق الوسط: قام فريق من الموظفين في 
المفوضية  من  وخبراء  األوروبي  االتحاد 
والتنمية  التعاون  ومنظمة  األوروبية 
في  بجولة  للتدريب،  األوروبية  والمؤسسة 
الفلسطينية  واألراضي  وإسرائيل  مصر 
وسوريا  ولبنان  واألردن  لمحتلة   ا
الستعراض التقدم المحرز في إطار الميثاق 
األورومتوسطي للمؤسسة منذ التقييم األخير 
في أبريل )نيسان( 2008. في كل بلد، ما 
بين 30 و60 مهتما بالقطاع العام واألعمال 
 ،2008 عام  نتائج  بحيوية  ناقشوا 
المقبلة.  والخطوات  األخيرة  والتطورات 
في  ُعقدت  إقليمية  دراسية  حلقة  جمعت 
أجل  من  دول  تسع  من  خبراء  بروكسل 
وذلك  ميثاقها  لتحسين  مقترحات  في  النظر 
القدرات  بناء  هي:  مجاالت  أربع  في 
على  والحصول  األسواق  إلى  والوصول 

التمويل واالبتكار.

7 ديسمبر )كانون األول( 2009 
االتحاد األوروبي ‒ المغرب

لرابطة  الثامن  المجلس  شّكل  بروكسل: 
أخرى  خطوة  والمغرب  األوروبي  االتحاد 
في العالقات. مهمة مجلس الشراكة تكمن في 
العمل  وخطة  الشراكة  اتفاق  وتنفيذ  مراقبة 
واالتفاق على "الوضع المتقدم" للمغرب. قدم 
بيان االتحاد األوروبي لمحة عامة عن التقدم 
مثل  مجاالت  في  المغرب  يحرزه  الذي 
والسياسة  اإلنسان  لحقوق  اإلقليمي  التعاون 
االقتصادية واالجتماعية ورحب كذلك بالتقدم 
هذه  جميع  في  المغرب  أحرزه  الذي 

المجاالت.

9/8 ديسمبر )كانون األول( 2009
التراث

الرباط: تناولت حلقة دراسية نظمها التراث 
بين  التوفيق  كيفية  الرابع  األورومتوسطي 
مع  القديمة  المباني  على  الحفاظ  متطلبات 
المعاصرة،  الحتياجات  المناسبة  التطبيقات 

مع األخذ بعين االعتبار ضرورات اإلنعاش 
االقتصادي واالجتماعي. تهدف هذه الحلقة 
التشريعات  تحسين  في  المساهمة  إلى 
والممارسات اإلقليمية لحماية التراث الثقافي 

المتوسطي.

9 ديسمبر )كانون األول( 2009
التجارة

لتجارة  ا وزراء  اجتمع  بروكسل: 
تعزيز  سبل  لمناقشة  االورومتوسطيين 
التكامل والتنويع االقتصادي وتعزيز التجارة 
أجل  من  واالستثمار  المتوسطية  األوروبية 
تحقيق منطقة التجارة الحرة الحقيقية بحلول 
التقدم  الوزراء  استعرض   .2010 سنة 
الحرة  التجارة  منطقة  في  المحرز 
األورومتوسطية )EMFTA( والتي تشمل 
شبكة من اتفاقيات التجارة الحرة بين الشمال 
والجنوب. خارطة  الجنوب  وبين  والجنوب 
تشمل،  األورومتوسطية  للتجارة  الطريق 
محددة  تدابير   ،2010 سنة  من  ابتداء 
التجارية  لمعالجة الضعف الحالي للعالقات 
كمقترحات  األورومتوسطية  واالقتصادية 
 (AA( القائمة  الشراكة  اتفاقيات  لتحويل 
األورومتوسطية إلى اتفاقيات للتجارة الحرة 
بالتقدم  الوزراء  رحب  كما  وشاملة.  عميقة 
آلية  إنشاء  بشأن  المفاوضات  في  المحرز 
باألحكام  يتعلق  فيما  النزاعات  لتسوية 

التجارية. 

11/10 ديسمبر )كانون األول( 2009
الجوار

روما: خالل المؤتمر السنوي للتعاون عبر 
لجوار  آللية  التابع   )CBC( الحدود 
تبادل   ،)ENPI( األوروبية  والشراكة 
المبادرات  وناقشوا  الخبرات  المشاركون 
CBC- بنطاق  الصلة   ذات  اإلستراتيجية 
التعاون  الشرقية. يسعى  كالشراكة   ENPI
عبر الحدود التابع لـENPI لتعزيز التنمية 
المناطق  في  واالجتماعية  االقتصادية 
الحدودية. ويكافح من أجل مواجهة التحديات 
وفعالة  آمنة  حدود  وضمان  المشتركة 

وتعزيز التعاون من شخص آلخر.

16/14 ديسمبر )كانون األول( 2009
التراث

عمل  حلقة  خالل  المشاركون  ناقش  عنابة: 
 ،)MANUMED( "نظمها مشروع "مانوميد
للتراث  الرابع  البرنامج  إطار  في 
مخطوطات  إلنقاذ  السبل  األورومتوسطي، 
على  تشهد  بثمن  تقدر  ال  قيمة  ذات  قديمة 
المتوسط.  األبيض  البحر  تاريخ  من  قرون 
البحر  "حماية  بعنوان  هذه  العمل  ورشة 
المكتوب"،  التراث  ونقل  المتوسط  األبيض 
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جمعت بين العديد من الخبراء والفنيين في 
ونقل  لحماية  شبكة  إنشاء  أجل  من  الميدان 
هذا التراث الثمين، فضال عن تحفز البحوث 
أيضا  قدمت  الحدث  هذا  خالل  المحلية. 
طرف  من  المطورة  اإللكترونية  المكتبة 

مشروع "مانوميد".
www.manumed.org/

15-17 ديسمبر )كانون األول( 2009
II العدالة األورومتوسطية

الثاني  لشبونة: نظم برنامج يوروميد العدل 
ندوة حول التعاون القضائي الدولي في مجال 
إشارة  مع  الحدود،  األسرية عبر  النزاعات 
باالمتثال  المتصلة  المشاكل  إلى  خاصة 
هذه  في  المتخذة  الخارجية  للقرارات 
أن  يعتقدون  الخبراء  معظم  الصراعات. 
التكوين هو القضية الرئيسية في أي عملية 
المؤسسات  أداء  على  تؤثر  التي  للتغيير 

والحكم الرشيد.
http://euromed-justice.eu

17 ديسمبر )كانون األول( 2009
االتحاد األوروبي ‒ المغرب

بروكسل: وقع المفاوضون المغاربة واالتحاد 
مختتمين  مشروع  مسودة  على  األوروبي 
سنوات  أربع  لمدة  دامت  التي  المفاوضات 
تقريبا بهدف التوصل إلى اتفاق في المستقبل 
التجاري  التبادل  شروط  تحسين  على 
الصيد  وقطاعات  الزراعية  للمنتجات 
لكال  االتفاق  هذا  يسمح  وسوف  البحري. 
إمكانيات  من  الكاملة  باالستفادة  الطرفين 
آليات  تعزيز  مع  والسوق،  المستهلك  تغيير 
التعاون والضمانات. يشير االتفاق إلى خطوة 
االتحاد  بين  التجارية  العالقات  في  مهمة 
المغربية، وذلك تماشيا  األوروبي والمملكة 
في  تبنيها  تم  التي  السياسية  االلتزامات  مع 

إطار عملية برشلونة.

22 ديسمبر )كانون األول( 2009
آلية االستثمار والشراكة األورومتوسطية

األوروبي  االستثمار  بنك  تعهد  هللا:  رام 

(EIB(، من خالل آلية االستثمار والشراكة 
يورو  ماليين  خمسة  بمنح  األورومتوسطية 
"مرساة" استثمار في أول صندوق مخاطرة 
شركات  استثمارات  لجذب  المال  برأس 
نحو  والموجهة  المعلومات  تكنولوجيا 
األراضي  في  إنشاؤها  تم  التي  التصدير 
الفلسطينية. وأعلن عن التزام البنك األوروبي 
رأس  دعم  التوقيع.  مراسيم  في  باالستثمار 
تطوير  األوسط  للشرق  االستثماري  المال 
شركات تكنولوجيا المعلومات الموجهة نحو 
أسهم  في  االستثمار  خالل  من  التصدير 
المشاريع التي ال تزال في مراحلها األولى. 
يشكل تطوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات 
لألراضي  رئيسية  أولوية  واالتصاالت 
الفلسطينية، كما أنه يمثل النشاط االقتصادي 
خالل  تقريبا  ثابتا  نموا  شهد  الذي  الوحيد 
الحاسوب  برامج  صادرات  الماضي.  العقد 
عدم  عن  المترتبة  لآلثار  خاضعة  ليست 
التي  الحواجز  مثل  السياسي،  االستقرار 

تحول دون حرية الحركة والتنقل. 
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1. الحوار المتوسطي لمنظمة حلف شمال 
األطلسي ومبادرة تعاون إسطنبول.   

األطلسي  شمال  حلف  بدأ  الستينات،  في 
المتوسط،  األبيض  البحر  على  التركيز 
بالشرق  معني  الخبراء  من  فريق  إلنشاء 
بعد،  وفيما  العربي،  والمغرب  األوسط 
مجموعة مخصصة للبحر األبيض المتوسط. 
ومع ذلك، حتى نهاية الحرب الباردة لم يكن 
منطقة  تجاه  واضحة  مشتركة  سياسة  هناك 
البحر األبيض المتوسط. وكان حلف شمال 
األطلسي قلقا إزاء التهديدات األمنية المختلفة 
التي يمكن أن تنشأ في الساحل الشمالي من 
)السياسية  المتوسط  األبيض  البحر 
 1994 سنة  في  والبيئية...(.  واالقتصادية 
األطلسي  شمال  حلف  خارجية  وزراء  بدأ 
تلو  واحدة  الحاالت  جميع  حول  الحوار 
الدول  عدد  ازداد  الحين  ذلك  منذ  األخرى. 
 (MD( المتوسطي  الحوار  في  المشاركة 
وكذا عدد القضايا التي تناولتها المبادرة. وقد 
قبلت مصر وإسرائيل وموريتانيا والمغرب 
وتونس تلبية الدعوة سنة 1994، وفي وقت 
الحق انضمت األردن )1995( والجزائر 
هو  للحوار  األول  الهدف  كان   .)2000)
إقامة عالقات جيدة وأفضل للتفاهم المتبادل، 
وتعزيز األمن واالستقرار في المنطقة وتبديد 
وسياسات  أهداف  حول  الخاطئة  المفاهيم 
حلف شمال األطلسي. كانت الفكرة األساسية 
وشركاؤه  األطلسي  شمال  تحالف  إذا  هي 
المتوسطيون وعملوا معا وتقاسموا خبراتهم 
المتعلقة  الجديدة  المشكلة  معالجة  يمكنهم 
أساليب  مرت  الحين،  ذلك  منذ  باألمن. 
ومجاالت للحوار إلى أبعد من ذلك: استشارة 
البلدان  مع  األحيان  من  العديد  في  أكثر 
المشاركة في الحوار المتوسطي؛ وتم إدخال 
أنشطة جديدة للتعاون، فضال عن نهج لكل 
بالحوار  بلد، مع مراعاة وضعه، واهتمامه 
وبعد عشر  إسطنبول،  قمة  في  المتوسطي. 
قرر  المتوسطي،  الحوار  بدء  من  سنوات 
المبادرة  لهذه  جديدة  دفعة  إعطاء  الحلفاء 

ودعوا البلدان الشريكة إلى نهج بيئة تعاونية 
لمبادئ  وفقا  نطاقها  وتوسيع  طموحا  أكثر 
الحكم الجديد لهذه الشراكة المتجددة. ويأتي 
التحديات  أسباب:  لعدة  نتيجة  التطور  هذا 
الجديدة لمواجهة ما بعد 11 سبتمبر )أيلول(، 
والتصورات  للعراق  األمريكي  والغزو 
الحوار  أعضاء  بين  خلقت  التي  السلبية 
المتوسطي. يتسم الحوار بطابع تقدمي، أي 
أن عدد البلدان المشاركة قد يتزايد، واألبعاد 
السياسية والممارسات يمكن أن تتطور. كل 
ونفس  القاعدة  نفس  على  يحصل  عضو 
االقتراح ألنشطة، لكن كل بلد يحدد مستوى 
مشاركته، اعتمادا على مصالحه واحتياجاته 
الذاتي(. بموجب هذا  التمييز والتميز  )عدم 
المبدأ فإن غرض حلف شمال األطلسي ليس 
فرض األفكار، ولكن األخذ في االعتبار آراء 
للمجتمع.  مفيدة  لبناء عالقة  الشريكة  الدول 
وفي األخير، الحوار المتوسطي يكمل مبادرة 
المتوسطيون  الشركاء  )مثل  دولية  أخرى 
األمن  ومنظمة  المتوسط  أجل  من  لالتحاد 
التعاون  والتعاون( مساهمة بذلك في مجال 

السياسي والعملي في مجال األمن.
 (MGC( المتوسطية  االتصال  مجموعة 
التي تأسست سنة 1997، هي المسؤولة عن 
اجتماعاته  في   )MD( المتوسطي  الحوار 
السياسيون  المستشارون  وناقش  العادية، 
للحوار  المستقبلية  والتطورات  الوضع 
المشاورات  تحدث  أن  يمكن  المتوسطي. 
السياسة في شكل ثنائي )منظمة حلف شمال 
األطلسي + 1( في سياق دبلوماسي وعملي، 
باألمن.  المتعلقة  الرئيسية  القضايا  لمناقشة 
وفي الشكل اآلخر، المتعدد األطراف )منظمة 
حلف شمال األطلسي + 7(، وعادة ما تتم 
المشاورات بعد اجتماعات وزارية لمنظمة 
القمة  ومؤتمرات  األطلسي،  شمال  حلف 
لرؤساء الدول والحكومات. وكبار المسؤولين 
العام  )األمين  األطلسي  شمال  حلف  في 
بلدان  زاروا  أيضا  العام(  األمين  ونائب 
الحوار المتوسطي )MD(. الغرض من هذه 
المضيفة،  بالسلطات  االلتقاء  هو  الزيارات 

الحوار  حول  النظر  وجهات  وتبادل 
أهداف  عن  المزيد  ومعرفة  المتوسطي 
وأولويات كل شريك. في هذا السياق برامج 
في  المشاركة  للدول  تسمح  الفردية  التعاون 
في  المهتمين  لتعاون  المتوسطي  الحوار 
أكثر  بطريقة  لمشاركتهم  إطار  وضع 
المعنية تسطير  للبلدان  يتأتى  تخصصا لكي 
في  البعيد  أو  القريب  الوقت  في  أهدافها 

مشاركتها مع حلف شمال األطلسي. 
المتوسطي  للحوار  العملي  التعاون  وينظم 
حول وجود برنامج العمل السنوي المخصص 
لقضايا الدفاع واألمن. يشتمل البرنامج على 
الشامل  الدمار  أسلحة  انتشار  مكافحة 
واحد  والعلوم.  المدنية  للطوارئ  ومشاريع 
التعاون العملي للحوار هو  من بين مقاصد 
تحقيق العمل البيني حيث أن الحلفاء والدول 
المشاركة في الحوار المتوسطي يعملون معا 
شمال  حلف  يقودها  التي  العمليات  في 
األطلسي. في هذا الصدد تجدر اإلشارة إلى 
أن ثالثة بلدان مشاركة في الحوار المتوسطي 
مع  تعاونت  واألردن(  والمغرب  )مصر 
المتزعمة  السالم  حفظ  عمليات  في  الحلفاء 
وهناك  األطلسي.  شمال  حلف  طرف  من 
أيضا أنشطة معلوماتية، كدعوة الصحافيين 
واألكاديميين وقادة الرأي العام والبرلمانيين 
لحضور  المتوسطي  الحوار  أعضاء  من 
ويشمل  األطلسي.  شمال  حلف  فعاليات 
التعاون العسكري للحوار المتوسطي الدعوة 
للمشاركة في التدريبات العسكرية، وحضور 
الدفاع  حلقات دراسية أو دورات )في كلية 
في  أو  روما  في  األطلسي  شمال  لحلف 

مدرسة حلف شمال األطلسي في ألمانيا(.
في سنة 2004، أطلقت منظمة حلف شمال 
األطلسي خالل القمة التي أصلح فيها الحوار 
هذه   .)ICI( للتعاون  إسطنبول  مبادرة 
الحوار األطلسي،  لها نفس أهداف  األخيرة 
ومكافحة  واالستقرار  األمن  كتحسين 
منطقة  حول  تمحورت  لكنها  اإلرهاب، 
مفتوحة  هي  المبادرة  هذه  األوسط.  الشرق 
حتى  مقترحاتها.  تسجل  التي  الدول  لجميع 

التسلسل الزمني

مبادرات أخرى للتعاون في منطقة البحر األبيض 
المتوسط
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التعاون  لمجلس  دول  أربع  انضمت  اآلن، 
الخليجي: البحرين والكويت وقطر واإلمارات 
العربية المتحدة. يتعلق األمر بمبادرة ثنائية 
التي   )1  + األطلسي  شمال  حلف  )منظمة 
تخول  مختلفة  مجاالت  في  المشورة  تقدم 
معارفه:  إضافة  األطلسي  شمال  لحلف 
إصالحات وخطط للدفاع والتعاون العسكري 
اإلرهاب،  لمكافحة  المعلومات  وتبادل 

والتعاون البحري واالستجابة للكوارث.
في مؤتمر القمة في ريغا سنة 2006، أطلق 
رؤساء دول وحكومات منظمة حلف شمال 
تشكيل  أجل  من  التعاون  مبادرة  األطلسي 
التجارب  لتبادل  األطلسي،  شمال  حلف 
والخبرات مع الشركاء في الحوار المتوسطي 

وكذا تلقي مساهماتهم وتعليقاتهم.
وتجدر اإلشارة إلى دور الجمعية البرلمانية 
لمنظمة حلف شمال األطلسي، على الرغم 
مع  رسمية  عالقة  أية  تربطها  ال  أنه  من 
حلف شمال األطلسي، وعملت لفترة طويلة 
شمال  حلف  عن  تماما  منفصل  ككيان 
األطلسي، على الرغم من تمثيلها الملموس 
لمهمتها األساسية. وهي المنظمة البرلمانية 
للمشرعين من البلدان األعضاء في الحلف 
رئيسيا  منبرا  الجمعية  توفر  شريكا.  و14 
مختلف  حول  الدولي  البرلماني  للحوار 
تعزيز  هو  الرئيسي  هدفها  الموضوعات. 
بدأت  البرلمانيين.  بين  المتبادل  التفاهم 
الجمعية في حوار مع دول الشرق األوسط 
 1996 سنة  وفي  التسعينات،  مطلع  في 
للتحديات  للتصدي  رسمية  آلية  أطلقت 
اإلقليمية: مجموعة الشرق األوسط الخاصة. 
هذه اآللية توفر منتدى للبرلمانيين من دول 
الشرق  ومنطقة  األطلسي  شمال  حلف 
األوسط، حيث تتم مناقشة القضايا السياسية 
واألمنية وتعزيز التعاون. الحوار المتوسطي 
أولويات  عكس  يعتزم  البرلمانية  للجمعية 
ذهب  أيضا  ولكنه  األطلسي،  شمال  حلف 
لحلف  المتوسطي  الحوار  نطاق  في  بعيدا 
شمال األطلسي. في الواقع، تم دمج المجلس 
في  مراقب  كمالحظ  الفلسطيني  التشريعي 
دراسية  حلقات  إلى  ودعا  البرلمان، 
لبرلمانات قبرص ومالطا. في سنة 2004، 
المتوسطي بهدف زيادة  الحوار  عند توسع 
في  المتوسطيين  الشركاء  بين  التكامل 
الجمعية، تم إدخال مستوى العضوية للبحر 
من  البلدان  هذه  لتمكين  المتوسط،  األبيض 
العامة.  الجمعية  اجتماعات  في  المشاركة 
عالقات  إقامة  أيضا  العامة  الجمعية  بدأت 
والمؤسسات  االستشارية  المجالس  مع 
إطالق  الخليج، عقب  منطقة  في  البرلمانية 
 .2004 سنة  للتعاون  إسطنبول  مبادرة 
المتوسط  األبيض  البحر  مجموعة  وتعقد 

تغطي  سنويا،  دراسيتين  حلقتين  الخاصة 
منطقة  في  األمن  قضايا  التالية:  المواضيع 
 (MENA( الشرق األوسط وشمال أفريقيا
وشبه الجزيرة العربية، والتقدم في مبادرات 
على  يؤثر  الذي  المتوسطي  الحوار 
وكذا  والدين  الثقافة  ودور  البرلمانيين، 
القضايا ذات االهتمام المشترك مثل الطاقة 

والهجرة.
العقبات  الحوار عددا من  منذ نشأته، واجه 
السياسية والعملية. أوال، الوضع المضطرب 
في عملية السالم في الشرق األوسط والتي 
تعرقل تنمية الثقة بين البلدان، وغياب العديد 
)سوريا  المنطقة  في  الرئيسية  البلدان  من 
ولبنان وليبيا(، ومحدودية الموارد، وأخيرا، 
المتصلة  والمبادرات  المنتديات  انتشار 
بالعالقات بين الشمال والجنوب، والتي تؤدي 

أحيانا إلى الخلط والتداخل في األدوار.

الثاني( –  )كانون  يناير  الزمني   التسلسل 
ديسمبر )كانون األول( 2009

عمان  الثاني(،  )كانون  يناير   11-10  ▪
)األردن(: اجتمع األمين العام لحلف شمال 
 Jaap de( األطلسي، ياب دي هوب شيفر
هللا  عبد  الملك  مع   )Hoop Scheffer
اإلقليمي  األمني  الوضع  لمناقشة  الثاني 
والتعاون األردني في حلف شمال األطلسي، 
في إطار الحوار المتوسطي. في كلمة ألقاها 
األطلسي  شمال  لحلف  الدفاع  كلية  في 
األردنية سلط األمين العام الضوء على زيادة 
التغيرات  مختلف  لمواجهة  التعاون  أنشطة 
األمنية. وكانت األردن أول بلد مشارك في 
مشروع  من  يستفيد  المتوسطي  الحوار 
المتوسطي  لحوار  اإلستئماني  الصندوق 
واألسلحة  الذخائر  من  الكلي  )للتخلص 
القديمة(، وحاليا هو على وشك االنتهاء من 
لتحديد  الفردي  التعاون  برنامج  تطوير 
حلف  مع  التعاون  في  الرئيسية  األولويات 

شمال األطلسي.
11-12 يناير )كانون الثاني(، تل أبيب   ▪
)إسرائيل(: اجتمع األمين العام لحلف شمال 
أولمرت  الوزراء  رئيس  مع  األطلسي 
ليفني  الخارجية  ووزيرة   )Olmert)
 .)Barak( ووزير الدفاع باراك )Livni)
في معهد  ألقاها  كلمة  في  العام  األمين  شدد 
دراسات األمن القومي على ضرورة تسريع 
التعاون في الحوار المتوسطي، على أساس 
الثالثة  الضفاف  بين  الضروري  االستقالل 
اعترف  وكذلك  المتوسط.  األبيض  للبحر 
بمساهمة إسرائيل في عملية المسعى النشط 
شمال  حلف  سفن  جابت  خالله  من  )التي 
للحماية  المتوسط  األبيض  البحر  األطلسي 

ضد النشاط اإلرهابي(. وفيما يتعلق بالصراع 
في الشرق األوسط، دعا الطرفين إلى بذل 
كل ما في وسعهما لضمان حصول محادثات 

مصر على نتائج مرضية.
27 يناير )كانون الثاني(، الكويت: زار   ▪
األطلسي  شمال  لحلف  العام  األمين  نائب 
إلى  انضم  الذي  األول  البلد  وهي  الكويت، 
مبادرة إسطنبول للتعاون سنة 2004. وفي 
في  الدبلوماسي  المعهد  في  ألقاه  خطاب 
الكويت، تناول مختلف القضايا مثل ارتفاع 
الالزمة  والشراكات  الطاقة  على  الطلب 
على  تؤثر  التي  األمنية  التحديات  لمواجهة 

البحر األبيض المتوسط والخليج.
)بلجيكا(  بروكسل  )شباط(،  فبراير   16  ▪
ومجلس  الشيوخ  مجلس  من  أعضاء  زار 
األطلسي  مقر حلف شمال  األردني  النواب 
واجتمعوا مع مسؤولين من المنظمة لمناقشة 
بين  التعاونية  واألنشطة  الحلف  في  التغيير 
بموجب  واألردن  األطلسي  شمال  حلف 

الحوار المتوسطي ومكافحة اإلرهاب.
19 مايو )أيار( المنامة )البحرين(: سافر   ▪
األطلسي  شمال  لحلف  العام  األمين  نائب 
العملي  التعاون  لمناقشة  للبالد  رسميا 
مبادرة  إطار  في  المستقبل  في  والسياسي 

.)ICI( إسطنبول للتعاون
نابولي  )حزيران(  يونيو   15-14  ▪
)إيطاليا(: اجتمعت مجموعة البحر األبيض 
المتوسط الخاصة للجمعية البرلمانية لمنظمة 
الهجرة  لمناقشة  األطلسي،  شمال  حلف 
واألزمة  الطاقة  وأمن  المتوسطي  واألمن 
االقتصادية العالمية. شارك 40 عضوا من 
شمال  حلف  في  األعضاء  الدول  برلمانات 

األطلسي ومنطقة الشرق األوسط.
25 سبتمبر )أيلول( بروكسل )بلجيكا(:   ▪
قرر حلف شمال األطلسي استئناف الشراكة 
مع موريتانيا في إطار الحوار المتوسطي، 
الذي هي عضوه فيه منذ سنة 1994. ويأتي 
التي بدأت  العملية السياسية  القرار بعد  هذا 
في البالد مع االنتخابات الرئاسية األخيرة.

نابولي  األول(  )تشرين  أكتوبر   22  ▪
استراتيجية  تفاهم  مذكرة  وقعت،  )إيطاليا(: 
في إطار عملية المسعى النشط وحلف شمال 
األطلسي لمكافحة اإلرهاب. ويرتب االتفاق 
تشكل  التي  العملية،  في  المغرب  لمشاركة 
مجموعة واسعة من األنشطة التعاونية: بما 
في  والمساهمة  المعلومات  تبادل  ذلك  في 

األصول البحرية والجوية.
24-27 أكتوبر )تشرين األول(: األقصر   ▪
)مصر(: جمعت ورشة عمل في إطار العلوم 
حلف  منظمة  في  واألمن  السالم  أجل  من 
المحلية  العلماء والجامعات  شمال األطلسي 
ومراكز البحوث والهيئات الحكومية لمناقشة 
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والمياه  اإلنتاج  لجودة  التقنية  الجوانب 
وتحسين إمدادات المياه في مصر.

أبو  األول(،  )تشرين  أكتوبر   30-29  ▪
قسم  المتحدة(:  العربية  )اإلمارات  ظبي 
األطلسي  شمال  لحلف  العامة  الدبلوماسية 
اإلمارات  لدولة  الخارجية  الشؤون  ووزارة 
العربية المتحدة. نظما مؤتمرا حول "حلف 
العربية  اإلمارات  ودولة  األطلسي  شمال 
الحوار  في  األمام  إلى  والطريق  المتحدة 
المتوسطي ومبادرة إسطنبول للتعاون". هذا 
المؤتمر يجمع بين ممثلين رفيعي المستوى 
شمال  حلف  ومنظمة  المحلية  الحكومة  من 
األطلسي، فضال عن قادة الرأي واألكاديميين 
من منطقة الخليج. هدف االجتماع هو تعزيز 
فهم متبادل أفضل بين حلف شمال األطلسي 
المتوسطي.  الحوار  في  المشاركة  والدول 
دولة  وقعت  المؤتمر،  انعقاد  بمناسبة 
شمال  وحلف  المتحدة  العربية  اإلمارات 
المعلومات  تبادل  لتسهيل  اتفاقا  األطلسي 

السرية.
الثاني(،  )تشرين  نوفمبر   20-19  ▪
الصندوق  مع  تزامنا  )بلجيكا(:  بروكسل 
األطلسي ‒ شمال  حلف  الجديد   االستئماني 

اإلعالم  وسائل  ممثلي  كبار  زار   األردن، 
مقر حلف شمال األطلسي. من بين القضايا 
التي تناقشوا فيها هناك التعاون بين األردن 
وحلف شمال األطلسي، وعملية للتحالف في 
إطار  في  اإلرهاب.  ومكافحة  أفغانستان 
الصندوق االستئماني الجديد من الضروري 
على  القضاء  أجل  من  المبادرات  إطالق 
وتسيير  المتفجرات  من  الحرب  مخلفات 

مخازن األسلحة.  
حيفا  الثاني(،  )تشرين  نوفمبر   18-16  ▪
السالم  أجل  من  الِعلم  يرعى  )إسرائيل(: 
وأمن حلف شمال األطلسي )SPS( دورة 
تدريبية للعاملين في مجال إدارة الطوارئ، 
في  للعمل  أعدادهم  في  هدفها  يتمثل  والتي 

حاالت اإلصابات الجماعية.
تل  الثاني(،  )تشرين  نوفمبر   24-23  ▪
العام  الرئيس  نائب  عقد  )إسرائيل(:  أبيب 
رفيعة  محادثات  األطلسي  شمال  لحلف 
المستوى مع الزعماء اإلسرائيليين في إطار 
األطلسي  شمال  حلف  الفردي   التعاون 

‒ إسرائيل. 
بروكسل  األول(  )كانون  ديسمبر   4-2  ▪
خارجية  وزراء  اجتماع  بمناسبة  )بلجيكا(: 
حلف شمال األطلسي، نُظمت جولة للصحافة 
لمدة ثالثة أيام في مقر حلف شمال األطلسي، 
اإلعالم  وسائل  من  الصحافيين  تستهدف 
الحوار  في  المشاركة  البلدان  في  الرئيسية 
المتوسطي ومبادرة إسطنبول للتعاون. خالل 
هذا المؤتمر تم تناول مجموعة من القضايا، 

التحالف  إطار  في  التعاون  ذلك  في  بما 
للحوار المتوسطي ومبادرة إسطنبول للتعاون 
شمال  لحلف  الوزاري  االجتماع  وبرنامج 
مؤتمر  خالل  الشراكة.  وعمليات  األطلسي 
راسموسن  قال  العام،  لألمين  صحافي 
منصبه،  توليه  منذ  إنه   )Rasmussen)
الدول  جميع  سفراء  مع  اجتماعات  عقدت 
مع  التعاون  تطوير  كيفية  لمناقشة  الشريكة 
والمتعدد  الثنائي  األطلسي  شمال  حلف 

األطراف في مقر كال الكيانين.
مزيد من المعلومات في:

www.nato.int/cps/en/natolive/
topics_52927.htm?selected 
Locale=en 

الحوار المتوسطي 
www.nato.int/cps/en/natolive/
topics_52956.htm?selected 
Locale=en

مبادرة إسطنبول للتعاون
www.nato-pa. in t /Defaul t .
asp?SHORTCUT=1900 NATO 
PA MSG Seminar

2. الشركاء المتوسطيون من أجل الشراكة 
أوروبا  فى  والتعاون  األمن  منظمة  في 

)OSCE(

منظمة  عليها  تحافظ  التي  الخاصة  العالقة 
الشركاء  الستة  مع  والتعاون  األمن 
بداية عملية  إلى  تعود  للتعاون  المتوسطيين 
هلسنكي. ولها جذورها في العالقات القوية 
والسياسية  واالقتصادية  والثقافية  التاريخية 
بين منطقة منظمة األمن والتعاون فى أوروبا 
الدول  المتوسط.  األبيض  البحر  وحوض 
فى  والتعاون  األمن  منظمة  في  المشاركة 
 (MPC( أوروبا ودول المتوسطية الشريكة
التي  األمنية  التحديات  بترابط  يعترفون 
سيواجهونها، في عالم تتزايد عولمته بشكل 

كبير. 
المنظمة  في  المشاركة  الدول  أعلنت  وقد 
لتبادل  التعاون  وتنمية  تعزيز  على  عزمها 
النشاط  مجاالت  مختلف  في  المنفعة 
المتبادلة  الثقة  زيادة  بهدف  االقتصادي، 
أنحاء  جميع  في  واالستقرار  األمن  لتعزيز 
منطقة البحر األبيض المتوسط. وقد تقاسمت 
نهجها  أوروبا  فى  والتعاون  األمن  منظمة 
الشركاء  مع  لألمن  األبعاد  الثالثي  الشامل 
المتوسطيين حول العديد من القضايا، بما في 
حقوق  وحماية  واألمن  الثقة  بناء  ذلك 
والتعاون  األمن  منظمة  وجعل  اإلنسان، 
كمنبر للحوار وتعزيز معايير قواعد السلوك 
باألبعاد  والتعاون  األمن  منظمة  والتزام 

االقتصادية والبيئية  وسياسات الهجرة. نهج 
الشامل  األوروبية  والتعاون  األمن  منظمة 
السالمة  فقط  يوفر  ال  باألمن  يتعلق  فيما 
أيضا  ولكن  العسكرية،  والمسائل  اإلقليمية 
االقتصادية واالجتماعية والسياسية والبيئية 

والثقافية.
أجل  من  المتوسطيين  الشركاء  مبادرة 
التعاون، التابعة لمنظمة األمن والتعاون فى 
وإسرائيل  ومصر  الجزائر  تشمل  أوروبا، 
التي  والبلدان  وتونس  والمغرب  واألردن 
للعمل  لالنضمام  الفرص  من  العديد   لديها 
األوروبي.  والتعاون  األمن  منظمة  في 
وسيحضرون كمراقبين في مختلف األنشطة 
لمنظمة األمن والتعاون األوروبي: المجالس 
الوزارية واجتماعات منتظمة للمجلس الدائم 
األمن  لمنظمة  األمني  التعاون  ومنتدى 
إلرسال  دعوتهم  تمت  وكذلك  والتعاون. 
للمؤسسات  االنتخابية  البعثات  إلى  مراقبين 
 .)ODIHR( الديمقراطية وحقوق اإلنسان
المتوسطي  المؤتمر  في  بنشاط  ويشاركون 
األوروبي  والتعاون  األمن  لمنظمة  السنوي 
المؤتمر  المتوسطيين؛  الشركاء  لندوات 
السنوي لألمن والمنتدى االقتصادي وفريق 
االتصال التابع للمجلس الدائم للبحر األبيض 
المتوسط  األبيض  البحر  ومنتدى  المتوسط 
المنضم في إطار االجتماع الخريفي للجمعية 
البرلمانية منظمة األمن والتعاون فى أوروبا. 
والتعاون  األمن  لمنظمة  البرلمانية  الجمعية 
اختبار  يمكن  حيث  منتدى  هو  أوروبا  فى 
األفكار الجديدة أو استكشاف أشكال التعاون 
األخرى )على سبيل المثال، يمكن أن تشمل 
اجتماعات مختلفة(.  ليبيا في  برلمانيين من 
منذ 1995 قدم المؤتمر المتوسطي السنوي 
الذي  األوروبي،  والتعاون  األمن  لمنظمة 
لتبادل  فرصة  عضو،  بلد  في  عادة  يعقد 
وجهات النظر واإلسهام في المضي قدما في 
المتوسط  األبيض  البحر  مبادرة  تطوير 
األوروبي.  والتعاون  األمن  لمنظمة 
البرلمانيين  حضور  على  كذلك  وباالعتماد 
واألكاديميين والمنظمات غير الحكومية، هذه 
أمام وضع متقدم  الباب  االجتماعات ستفتح 
لتبادل األفكار والتوصيات. في 2001 عين 
رئيس الجمعية الممثل الخاص المعني بقضايا 
البحر األبيض المتوسط، بغية تعزيز التزام 
الشركاء  وبرلماني  الجمعية  أعضاء 
مر  على  التعاون.  أجل  من  المتوسطيين 
أجل  من  المتوسطيون  الشركاء  السنين 
النظر  وجهات  تبادال  والجمعية  للتعاون 
ومكافحة  األمن  قضايا  بشأن  والخبرات 
والتحديات  بالبشر  واالتجار  اإلرهاب 
والهجرة  التنمية   مثل  والبيئية،  االقتصادية 
ذات  التزامات  في  شاركتا  كما  والتصحر، 
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أشكال  جميع  مكافحة  مثل  إنساني،  بعد 
سنة  خالل  والتعصب.  والتمييز  العنصرية 
2009 تجدر اإلشارة إلى تقديم وثيقتين، من 
اقتراحات  تهم  والمغرب،  مصر  طرف 
مستقبل الشراكة. على وجه التحديد، مستقبل 
الشراكة المتوسطية لمنظمة األمن والتعاون 
األوروبية: قدمت الرؤية المغربية مقترحات 
لمنظمة  المتوسطية  الشراكة  لتعزيز  عملية 
األمن والتعاون األوروبي. ينبغي أن تركز 
المبادرة على مشاريع محددة أكثر، وينبغي 
التي  التوصيات  لتنفيذ  فعالة  آليات  وضع 
قدمت في المؤتمرات وندوات البحر األبيض 
المتوسط. ودعا الوفد المغربي أيضا لتعزيز 
مشاركة المجتمع المدني في الشراكة واعتقد 
مجموعة  عمل  أساليب  مراجعة  ينبغي  أنه 
المتوسط، وتوجيهها  البحر األبيض  اتصال 
إلى العمل، بدال من أن يكون مجرد منتدى 

للنقاش.

مجموعة اتصال البحر األبيض المتوسط 

24 أبريل )نيسان( )فيينا، النمسا(: أكد   ▪
البلدان  في  للرئاسة  الشخصي  الممثل 
قبل  من  عين  الذي  الشريكة،  المتوسطية 
األبيض  البحر  في  أن  اليونانية،  الرئاسة 
وفقا  األمن  مسألة  معالجة  ينبغي  المتوسط، 
لثالثة مبادئ هي: المرونة )أكثر فعالية في 
تحسين  القائمة(؛  الخالفات  على  التغلب 
التعريف بشراكة منظمة األمن والتعاون فى 
أوروبا )من خالل إشراك الزعماء والمجتمع 
المدني(؛ توجيه النتائج الملموسة انطالقا من 
التوصيات المنبثقة عن المؤتمرات السنوية. 
عقدت  الكازاخستاني،  الرئيس  عهد  في 
المتوسط  األبيض  البحر  اتصال  مجموعة 
هذه   .2009 سنة  في  اجتماعات  تسعة 
األفكار  تبادل  على  ساعدت  االجتماعات 
حول مواضيع مختلفة مثل حرية الصحافة 
باألشخاص  واالتجار  اإلرهاب  ومكافحة 
السياسية  واألنشطة  الحضارات  وتحالف 

والعسكرية واالقتصادية والبيئية.

للدول  للصحافة   الذاتي  التنظيم  حول  ندوة 
المتوسطية الشريكة بمنظمة األمن والتعاون 

(OSCE( فى أوروبا

19 يونيو )حزيران( )فيينا، النمسا(: بناء   ▪
على اقتراح من مصر، تهدف الندوة لعرض 
التنظيم الذاتي للصحافة الصادرة عن منظمة 
والشركاء  األوروبي  والتعاون  األمن 
تهدف  كما  التعاون.  أجل  من  المتوسطيين 
كذلك إلى مناقشة العالقة بين حرية الصحافة 
تعزيز  على  التركيز  مع  والمسؤولية، 

االحترام والتفاهم المتبادل.

للدول  التمييز  وعدم  التسامح  حول  ندوة 
المتوسطية الشريكة من أجل التعاون بمنظمة 

األمن والتعاون فى أوروبا

نا،  )أستا )حزيران(  يونيو   30  ▪
الثالث  المؤتمر  انعقاد  عشية  كازاخستان(: 
ناقش  التقليدية،  واألديان  العالم  لقادة 
المشاركون في الحلقة الدراسية دور الحوار 
بين األعراق واألديان وحماية حقوق العمال 
المهاجرين. من بين الحضور هناك ممثلين 
لمنظمة األمن والتعاون  الثالثية  اللجنة  عن 
فى أوروبا؛ ليتوانيا، بصفتها الرئيس الجديد 
لمنظمة  التابع  المتوسطي  االتصال  لفريق 
والشركاء  األوروبي؛  والتعاون  األمن 
المتوسطيين من أجل التعاون؛ والمسؤولين 
األمن  لمنظمة  التابعة  المؤسسات  عن 
والتعاون فى أوروبا؛ والممثلين الشخصيين 
للرئيس الحالي لمنظمة األمن والتعاون فى 
أوروبا حول التسامح وعدم التمييز، وكذلك 
من  عدد  عن  فضال  المتوسطيين،  الشركاء 

قادة البلد المضيف.

ندوة حول التزام الدول المتوسطية الشريكة 
أوروبا  فى  والتعاون  األمن  لمنظمة 

(OSCE)

واشنطن  )تموز(  يوليو   23-22  ▪
من  أكثر  األمريكية(:  المتحدة  )الواليات 
المتوسطية  الدول  من  مشاركا  خمسين 
فى  والتعاون  األمن  منظمة  في  األعضاء 
والمنظمات  الكونغرس  وأعضاء  أوروبا 
التي  الندوة  في  شاركوا  الحكومية  غير 
نظمتها لجنة هلسنكي في الواليات المتحدة، 
البحر  لشؤون  الخاص  الممثل  يرأسها  التي 
لمنظمة  الدائمة  بالجمعية  المتوسط  األبيض 
األمن والتعاون األوروبية، ألسي هاستينغز 
الندوة  هدف   .)Alcee L. Hastings)
وتبادل  صريحة  مناقشة  على  الحفاظ  هو 
بين  الشراكة  تعزيز  كيفية  حول  األفكار 
مع  األوروبية  والتعاون  األمن  منظمة 
مساهماتها  لتعظيم  المتوسطيين،  جيرانهم 
المحتملة. وطوال الجلسات الثالث للندوة تم 
تناول عدة قضايا: األمن في البحر األبيض 
المنطقة  في  الساعة  وقضايا  المتوسط 
والبطالة(،  والتعليم  )الشباب  المتوسطية 
وقضايا منظمة األمن والتعاون فى أوروبا 
باالستنتاجات،  الخروج  بعد  المنطقة.  في 
يتبين أنه البد مزيد من الصرامة في القيادة 
بين  التعاونية  الجهود  نجاح  تضمن  التي 
منظمة األمن والتعاون فى أوروبا والشركاء 
المناسبات  تركيز  اقتراح  تم  المتوسطيين؛ 
من  بدال  واحد  موضوع  على  والمؤتمرات 
لكي  البشري،  األمن  معالجة جميع جوانب 

تكون المؤتمرات أكثر مرونة والتنفيذ فعال؛ 
آليات  مع  التآزر  تشكيل  ينبغي  وأخيرا 
شمال  حلف  )منظمة  اإلقليمية  التعاون 
األطلسي واالتحاد من أجل المتوسط( وذلك 
لتفادي االزدواجية والتنافس على الموارد.

االجتماع الخريفي للجمعية البرلمانية لمنظمة 
أوروبا – المنتدى  فى  والتعاون  األمن 

المتوسطي

)أثينا،  األول(  )تشرين  أكتوبر   11  ▪
إلى  المتوسطي  المنتدى  ينقسم  اليونان(: 
وتحديات  آلفاق  مكرسة  األولى  دورتين، 
البعد المتوسطي لمنظمة األمن والتعاون فى 
أوروبا، والثانية للتجارة والتنمية االقتصادية 
في المنطقة المتوسطية. حدد الممثل الخاص 
لشؤون البحر األبيض المتوسط، هاستينغز 
أساسية  عناصر  أربعة   ،)Hastings)
إلى  الحاجة  أوال،  الشراكة:  أسس  لتجديد 
تحديد دور إقليمي للبعد المتوسطي لمنظمة 
األمن والتعاون األوروبي، في سياق قضايا 
من  به  بأس  أن عددا ال  إذ  أخرى،  إقليمية 
وفود الشركاء المتوسطيين من أجل للتعاون 
األطر  تعدد  عن  الناتج  التعب  عن  عبروا 
إلى  الحاجة  وثانيا،  المتوسطية؛  اإلقليمية 
تعزيز ملكية الشركاء المتوسطيين من أجل 
للتعاون في أنشطة المنظمة، وثالثا، تحسين 
والتعاون  األمن  لمنظمة  الشراكة  صندوق 
مخصصة  تبادل  برامج  في  األوروبي 
الشراكة  في  والموظفين  للدبلوماسيين 
وأخيرا  التعاون،  أجل  من  المتوسطية 
الشرق  في  السالم  عملية  في  المشاركة 
المداخلين  من  العديد  وأبرز  األوسط. 
الوطنية  السلطة  إشراك  في  اهتمامهم 
الفلسطينية في األنشطة المتوسطية لمنظمة 
األمن والتعاون األوروبي، وذلك بعد طلب 
رسمي للسلطة الوطنية الفلسطينية لالنضمام. 
التعاون  أهمية  الثانية  الدورة  تناولت 
االقتصادي من أجل السالم واالستقرار في 
والشرق  المتوسط  األبيض  البحر  منطقة 
الشباب  أن  االعتبار  بعين  آخذين  األوسط. 
من   65% يمثلون  العمل  عن  الباحثين 
بالغ  أمر  هو  الوظائف  وخلق  السكان، 
األهمية لتعزيز االستقرار في منطقة الشرق 
للجمعية  السنوي  االجتماع  خالل  األوسط. 
لتعاون  وا األمن  للمنظمة  لبرلمانية  ا
إعالن  على  كذلك  التصديق  تم  األوروبي، 
يشمل  اإلعالن  هذا   .)Vilnius( فيلنيوس 
قرارا بشأن التجارة الحرة في حوض البحر 
لجنة  إنشاء  إلى  يدعو  والذي  المتوسط، 
من  الحد  مهمتها  متوسطية  اقتصادية 
الحواجز التجارية بين بلدان المنطقة. وكذا 
الزراعي  التسويق  وكالة  بإنشاء  يوصي 
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في  للشباب  عمل  فرص  لخلق  المتوسطي، 
مجال الزراعة.

www.oscepa.org/

األمن  لمنظمة  الوزاري  الثالثي  االجتماع 
واللدول   )OSCE( أوروبا  فى  والتعاون 

المتوسطية الشريكة

)أثينا،  الثاني(  )تشرين  نوفمبر   30  ▪
اليونان(: أبرزت الرئاسة اليونانية العديد من 
الشركاء  مع  للعمل  الرئيسية  القضايا 
المتوسطيين من أجل التعاون، كتعيين ممثل 
شخصي للرئاسة الحالية للشركاء المتوسطيين 
من  المتوسطية  الشراكة  التعاون.  أجل  من 
قضايا  عدة  تناولت  بدورها،  التعاون  أجل 
عملية  تطوير  مواصلة  في  رغبتها  مهمة: 
التحديات  كورفو )التي شرع فيها لمواجهة 
الثقة  على  قائم  بموقف  األوروبية  األمنية 
والشفافية والتعاون(. واعترفت كذلك بأهمية 
التزامها  لتعميق  كأداة  التعاون  صندوق 
بمنظمة األمن والتعاون األوروبية. وأشادت 
األولويات  هذه  لتحديد  كازاخستان  بجهود 
لرئيسها المقبل في سنة 2010: إدارة وأمن 
والتصحر؛  المياه  ندرة  ومكافحة  الحدود 
تنفيذي  هيكل  في  الممولة  والممارسات 
للمسؤولين في الشراكة المتوسطية للتعاون. 
بالنظر إلى الزيادة في حاالت عدم التساهل، 
طلب الشركاء المتوسطيون من أجل التعاون 
بمتابعة مؤتمر سنة 2007 المقام في قرطبة 
تقريبا  المسلمين.  السكان  التمييز ضد  حول 
يدعمون  الشريكة  المتوسطية  الدول   كل 
الفلسطينية كشريك  الوطنية  السلطات  قبول 
أنها  معتبرين  التعاون،  أجل  من  متوسطي 
يمكن أن تساهم في عملية السالم في الشرق 

األوسط. 
www.osce.org/conferences/
mc_2009.html

الندوة المتوسطية لمنظمة األمن والتعاون فى 
(OSCE( أوروبا

)القاهرة،  )أيلول(  سبتمبر   15-14  ▪
مصر  تستضيف  الخامسة  للمرة  مصر(: 
األوروبية  والتعاون  األمن  لمنظمة  مؤتمرا 
خالل  المتوسط.  األبيض  البحر  منطقة  في 
المشاركون  ناقش  للعمل،  الثالث  الدورات 
األمن  منظمة  في  األعضاء  الدول  من 
والتعاون األوروبي والشركاء المتوسطيون 
والجامعة العربية وممثلو منظمة حلف شمال 
"الشركاء  رئيسيا:  موضوعا  األطلسي 
والتعاون  األمن  لمنظمة  المتوسطيون 
األمن  أجل  من  التعاون  األوروبي: 
للبلد  أيضا كضيوف  واالستقرار". وحضر 

الوطنية  السلطة  عن  ممثلون  المضيف، 
الفلسطينية. االستنتاجات الرئيسية فيما يتعلق 
بالجوانب السياسية والعسكرية لمنظمة األمن 
الشركاء  مشاركة  حول  تدور  والتعاون، 
المتوسطيين في مشاورات غير رسمية حول 
عملية كورفو، واستخدام تدابير لتعزيز الثقة 
المترتبة  "اآلثار  التعاون.  لتعزيز  واألمن 
على األزمة الحالية لالقتصاد والمالية" هو 
تمت  التي  الموضوعات  من  آخر  موضوع 
مناقشتها، وحسب تقرير مشترك، يأخذ بعين 
الهجرة  بين  القائم  القوي  االرتباط  االعتبار 
اإلنسان  إلى حماية حقوق  واألمن والحاجة 
والحريات األساسية للمهاجرين وضعف هذه 
وانخفاض  اجتماعية  كمجموعة  األخيرة 
التحويالت المالية بسبب األزمة االقتصادية. 
تنظيم  المتوقع  من  للتوصيات،   وفقا 
الختامية  الجلسة  وخصصت  عمل.  ورشة 
لموضوعين أساسيين: من جهة، استعراض 
المنجزات ومن جهة أخرى، خلق آلية فعالة 
قيم  المتوسطية.  المؤتمرات  لمراقبة 
المتوسطية  الشراكة  إيجابيا  المشاركون 
ومنظمة األمن والتعاون األوروبي وأشادوا 
وبالممثل  التعاون،  صندوق  بتأسيس 
األبيض  للبحر  الحالي  للرئاسة  الشخصي 
أيضا  تعتزم  البرلماني.  والبعد  المتوسط 
مثل  المجاالت  مختلف  في  التعاون  توسيع 
البيئة )التصحر إدارة المياه(، وأمن الحدود 
بالبشر(  واالتجار  اإلرهاب  )لمكافحة 
الذي  التمييز  وعدم  التسامح  على  والتعاون 

هو محور األنشطة 2010.
www.osce.org/documents/
ec/201042596/02/_en.pdf

 (MPCs( ندوة الدول المتوسطية الشريكة
أوروبا  فى  والتعاون  األمن  لمنظمة 

(OSCE( حول سالمة سلسلة التزويد 

)فاليتا،  األول(  )كانون  ديسمبر   16  ▪
مالطا(: جمعت كبار خبراء القطاعين العام 
المتوسطية  والبلدان  الدول  من  والخاص 
األعضاء بمنظمة األمن والتعاون األوروبي. 
هدف الورشة هو تعزيز الحوار والتواصل 
وتبادل الخبرات من أجل تحقيق الكفاءة عند 
تسهيل  استمرار  مع  اإلرهاب،  مع  التعامل 

التجارة والنقل الشرعيين.

3. الحوار 5 + 5

رسمي  غير  منتدى  هو   5  +  5 الحوار 
للحوار بين بلدان الساحل الشمالي والجنوبي 
للبحر األبيض المتوسط الغربي. انطلق سنة 
روما.  في  وزاري  اجتماع  خالل   1990

تشارك فيه خمس دول من االتحاد األوروبي 
وإيطاليا  وفرنسا  وإسبانيا  ‒ البرتغال 
ومالطا ‒ والدول الخمس في اتحاد المغرب 
والجزائر  وموريتانيا  المغرب  العربي: 
وتونس وليبيا. هدفه الرئيسي هو أن يكون 
مشاكل  لمعالجة  ومحفال  لألفكار  مختبرا 
المنطقة من خالل مقاربة شاملة تأخذ بعين 
االعتبار الترابط المتزايد للعوامل والقضايا. 
تم  الرسمي،  وغير  المرن  طابعه  وبفضل 
تناقش  السنين،  مر  على  تدريجيا.  فتحه 
وزراء وكبار المسؤولين بشكل متزايد حول 
كان  البداية،  في  الواقع،  في  قضايا.  عدة 
بين  تسوية سياسية  فقط عن  يعرب  الحوار 
ليشمل  تدريجيا  وتوسع  الخارجية،  وزراء 
مختلف المجاالت: الداخلية منذ سنة 1995 
والعالقات   2002 سنة  منذ  والهجرة 
الدفاع  ووزارة   2003 سنة  منذ  البرلمانية 
منذ سنة 2004 والسياحة منذ سنة 2006 
توفير  ويتوقع   .2007 سنة  منذ  والنقل 
التعليم  اإلطار:  هذا  في  للتعاون  مجالين 
االجتماع  أن  بالذكر  الجدير  ومن  والبيئة. 
الوحيد لرؤساء الدول والحكومات في غرب 
البحر األبيض المتوسط عقد في تونس سنة 
2003. يمثل الحوار 5 + 5 إطارا مفيدا 
في  معتمدين  التخصصات،  المتعدد  للحوار 
الوقت الحاضر على تسعة منتديات للتعاون 

القطاعي.

االجتماعات الرئيسية خالل سنة 2009

20-21 أبريل )نيسان( قرطبة )إسبانيا(:   ▪
الخارجية  الشؤون  وزارات  ممثلو  اجتمع 
لدول الحوار 5 + 5 والمفوضة األوروبية 
فالدنر  فيريرو  الخارجية  للعالقات 
العام  واألمين   )Ferrero-Waldner)
التحاد المغرب العربي، بن يحيى، لمعالجة 
العديد من القضايا التي تؤثر على دول كال 
جانبي البحر األبيض المتوسط: آثار األزمات 
أوروبا  في  االقتصادية  اآلفاق  على  الدولية 
االتحاد  دول  في  االقتصادية  والتنمية 
المغاربي: االتحاد من أجل المتوسط ) شدد 
الوزراء على أهمية التكامل لالتحاد من أجل 
التعاون  أطر  من  غيرها  مع  المتوسطي 
عن  المشاركون  )عبر  الهجرة  اإلقليمي(؛ 
بلدان  بين  دائم  تعاون  تطوير  في  رغبتهم 
الشرق األوسط  المنشأ والعبور والمقصد(؛ 
العربي  الصراع  حل  إلى  )الدعوة 
الحوار  على  التأكيد  إعادة  اإلسرائيلي(؛ 
كنموذج   5  +  5 الحوار  استخدام  )يمكن 
أجل  من  االتحاد  لبلدان  المفتوح  للتعاون 
المتوسط ؛ في هذا الصدد أعرب المشاركون 
عن استعدادهم لفتح الحوار 5 + 5 لفاعلين 
جدد، مثل وسائل اإلعالم وأرباب العمل أو 
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مع  التعاون  عالقات  اإلقليمية(؛  السلطة 
المغرب العربي )حث الوزراء على ضرورة 
اإلقليمي  التكامل  لتعزيز  الجهود  مضافرة 
بين  المستوى  رفيعة  االتصاالت  ومواصلة 
االتحاد األوروبي واتحاد المغرب العربي(. 
الحوار  خارجية  لوزراء  القادم   االجتماع 

5 + 5 سيكون في تونس سنة 2010.
www.maec.es/es/MenuPpal/
Actualidad/NoticiasMAEC/
Paginas/20090421_not1.aspx

)ليبيا(:  طرابلس  )أيار(،  مايو   17  ▪
احتفل وزراء دفاع وقادة من غرب البحر 
الخامس  باجتماعهم  المتوسط  األبيض 
من  المنطقة،  في  واألمن  التعاون  لمناقشة 
خالل خطة عمل سنوية وافقت عليها لجنة 
في  الوزراء  قبل  من  وصودقت  التوجيه 
اجتماعهم السنوي. وأشار المشاركون إلى 
قادة  مع  والتنسيق  المعلومات  تبادل  سبل 
القوات  في  المرأة  دور  وتعزيز  الجيش 
الجانبين،  بين  التعاون  لتحسين  المسلحة. 
للتدريب  مركز  إنشاء  المشاركون  اقترح 
ليبيا؛  في  بمقر  األلغام،  إزالة  مجال  في 
في  للبحث  أوروبي ‒ مغاربي  ومركز 
تونس،  في  يقع  اإلستراتيجية،  الدراسات 
5 في فرنسا. ومررت   + 5 الدفاع  وكلية 
ليبيا الرئاسة إلى مالطا، التي ستركز على 

البحث واإلنقاذ. تعزيز 
)إيطاليا(:  روما  )أيار(،  مايو   20-19  ▪
النقل لغرب  جمع المؤتمر السادس لوزراء 
 (GTMO 5 + 5( البحر األبيض المتوسط
وزراء وممثلين رفيعي المستوى من الدول 
 ،5  +  5 المتوسطي  الحوار  في  المشاركة 
ومفوض النقل في االتحاد األوروبي واألمين 
ونائب رئيس  العربي  المغرب  العام التحاد 
االجتماع  خالل  األوروبي.  االستثمار  بنك 
للسنتين  الرئاسة  إليطاليا  تونس  مررت 
المقبلتين؛ وقدم الرؤساء ووافقوا على تقرير 
بين  من  واليتها.  المنتهية  الرئاسة  نشاط 
التي تم تحديدها هناك: استكمال  األولويات 
وتطبيق  الوسائط  المتعددة  النقل  شبكة 
المغاربية  اإلستراتيجية  المحاور  وصالت 
الشمال  بين  التعاون  وتوطيد  المعلقة، 
وتحديد  ظهور  في  للمساهمة  والجنوب 
تخص  وثيقة  وإعداد  البحرية،  االتصاالت 
الحالة الراهنة للنقل في غرب البحر األبيض 
المتوسط. الجزائر سوف تستضيف المؤتمر 
األبيض  البحر  لغرب  النقل  لوزراء  المقبل 

.)GTMO 5 + 5( المتوسط
w w w. c e t m o . o r g / e _ a c t .
asp?cod=323&despl=0

28-29 سبتمبر )أيلول( بياريتز )فرنسا(:   ▪
االجتماع األول لوزراء التربية والتعليم في 

بحضور  المتوسط،  األبيض  البحر  غرب 
المغرب  واتحاد  األوروبي  االتحاد  ممثلي 
العربي ، بصفتهم مراقبين. اعتبر المشاركون 
تكنولوجيا  استخدام  جدا  المهم  من  أنه 
التعليم.  مجال  في  واالتصاالت  المعلومات 
في هذا السياق، تم اقتراح الرسالة 5 + 5 
مشتركة  وشهادة  المدرسة؛  في  لإلنترنت 
لمدرسي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
في غرب البحر األبيض المتوسط، وتطوير 
في  المشترك  التعليمي  الرقمي  المحتوى 
المقبل   5  +  5 المؤتمر  سينعقد  المنطقة. 

حول التعليم في تونس.
www.genie.gov.ma/
Documents/Actualités/
Centrales/Biarritz/relevee.pdf

23-24 نوفمبر )تشرين الثاني( فينيسيا   ▪
بلدان لضفتي  )إيطاليا(: اجتمع وزراء 10 
البحر األبيض المتوسط في المؤتمر الرابع 
البحر  غرب  في  الداخلية  لوزراء  عشر 
تشارك   .)CIMO( المتوسط  األبيض 
منذ  مراقب.  بصفة  األوروبية  المفوضية 
نشأته سنة 1995 هو المحفل الوحيد متعدد 
المتعلقة  القضايا  يعالج  الذي  األطراف 
ويولون  الداخلية.  وزارات  بمسؤوليات 
الدولي  اإلرهاب  لمكافحة  خاصا  اهتماما 
التعاون  تنسيق  إلى  الحاجة  عن  )معربين 
اإلقليمي في التعامل مع الجرائم عن طريق 
لهذه  قانونية  غير  التمويل  وسائل  تحييد 
األنشطة، فضال عن الحاجة إلى األمن مبني 
تنقل  المعلومات(، حرية  تبادل  أساس  على 
األشخاص )التشديد على أهمية إحراز تقدم 
الهجرة(  القانونية وإدارة  الهجرة  في مجال 
والتعاون في مجال الحماية المدنية )تعزيز 
نقاط  بين  واالتصال  المدنية  الحماية  نظام 
السلطات  أهمية  وأخيرا،  الوطنية(  المراقبة 
المحلية في التنمية المستدامة. الجزائر ستنظم 
الداخلية  لوزراء  عشر  الخامس  المؤتمر 

لغرب البحر األبيض المتوسط.
www.interno.it/mininterno/
export/sites/default/it/assets/
files/1700117 /_dichiaraz_
finale_ITA_24_nov.pdf

)AII( 4. المبادرة األدرياتيكية ‒ األيونية

بعد سقوط جدار برلين، وتفكك يوغوسالفيا 
السابقة وعدم االستقرار في منطقة البلقان، 
روج االتحاد األوروبي لما يسمى بـ"ميثاق 
المتعلق  أوروبا"  شرق  لجنوب  االستقرار 
الطامحة  أوروبا  شرق  جنوب  ببلدان 
خالل  المستقبل.  في  االتحاد  إلى  لالنضمام 
القمة الفنلندية لالتحاد األوروبي في أكتوبر 

الحكومة  قدمت   ،1999 األول(  )تشرين 
"المبادرة  اليونان،  من  بدعم  اإليطالية 
األدرياتيكية ‒ األيونية"، التي تأسست رسميا 
البحر  في  والتنمية  األمن  حول  مؤتمر  في 
األدرياتيكي والبحر األيوني في السنة التالية. 
إيطاليا  من  كل  وحكومات  دول  رؤساء 
وألبانيا والبوسنة والهرسك وكرواتيا واليونان 
وسلوفينيا وقعوا على إعالن أنكونا، الذي ال 
يزال يمثل إطارا مرجعيا للمبادرة. في وقت 
األسود  والجبل  صربيا  انضمت  الحق، 
األسود،  الجبل  في  االستفتاء  بعد  للمبادرة 
اتفاقات  في  المشاركة  الدول  واصلت 
هدف  إن  البيان  وقال  الدولية.  االستثمار 
المبادرة هو تقوية التعاون اإلقليمي لتعزيز 
االستقرار السياسي واالقتصادي نظرا لعملية 
للمشاكل  حلول  وتقديم  األوروبي؛  اإلندماج 
إلى  الجريمة  مكافحة  من  بدءا  المشتركة، 
األيوني؛  والبحر  األدرياتيكي  البحر  حماية 
والتعاون  والثقافة  الجامعات  بين  والتعاون 
البحري. وجدير بالذكر أن الوضع قد تغير، 
فقد انضمت سلوفينيا إلى االتحاد األوروبي 
من  تقترب  البلقان  دول  وبقية   2004 سنة 
االتحاد األوروبي في إطار عملية االستقرار 
وشروط  جداول  مع  ولكن  واالنتساب، 

مختلفة.
المجلس األدرياتيكي ‒ األيوني )المؤلف من 
اتفاق  في  المشاركة  الدول  خارجية  وزراء 
االستثمار الدولي )AII( هو الهيئة المقررة، 
الذي يعد جدول أعماله عن طريق اللقاءات 
الصحفية للموظفين الكبار )السلطة التنفيذية(. 
في  وتتغير  بالتناوب  هي  المبادرة  رئاسة 
حسب  )حزيران(،  )أيار(/يونيو  مايو  شهر 
الترتيب األبجدي. الرئاسة اليونانية تنتهي في 
أواخر مايو )أيار( 2009 وستتولى بعدها 
إيطاليا الرئاسة حتى مايو )أيار( 2010. في 
يونيو )حزيران( 2008، كان هناك خطوة 
الدائمة.  األمانة  تسوية  عند  هامة  تنظيمية 
األمانة الدائمة التفاق االستثمار الدولي تعمل 
جنبا إلى جنب مع الرئاسة في جمع وإنتاج 
ونشر الوثائق. مهامها الرئيسية هي: ضمان 
التنسيق بين الدول المشاركة في إطار أنشطة 
وثائق  أي  وتقديم  الدولي  االستثمار  اتفاق 
بها  يكلف  أخرى  مهام  أي  وتنفيذ  رسمية 
مجلس االتفاق االستثماري الدولي والرئاسة  
واللجنة بجميع كبار مسؤوليها. تلتزم األمانة 
الدائمة بتحويل اتفاق االستثمار الدولي إلى 
مبادرة موجهة للمشاريع، فضال عن الحفاظ 
المحلية  المؤسسات  مع  الروابط  على 
والبحر  األدرياتيكي  البحر  والمنتديات 

األيوني.
ويتم تنظيم عمل األمانة الدائمة حول أربعة 
الصغيرة  المشاريع  مستديرة:  موائد 
البحري  النقل  في  والتعاون  والمتوسطة 
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والنقل والسياحة والثقافة والتعاون المشترك 
بين الجامعة والبيئة والحماية من الحرائق. 
خالل الرئاسة اليونانية، كان الترويج للسياحة 
لكل  الرئيسي  الموضوع  هو  المنطقة  في 
مائدة مستديرة، وفقا لوجهات نظر مختلفة.

 ،2009 )أيار(  مايو  أثينا في  وفقا إلعالن 
اتفاق االستثمار الدولي يريد تطوير عالقاته 
أجل  من  االتحاد  في  المشاركة  الدول  من 
الجديد  اإلطار  الواقع،  في  المتوسط. 
الكامل،  الحق  يتضمن،  األورومتوسطي 
الشراكة  في  تيكية  األدريا للمنطقة 
االورومتوسطية، مع إدراج االتحاد من أجل 
اتفاق  في  مشاركة  بلدان  ألربعة  المتوسط 
االستثمار الدولي: ألبانيا وكرواتيا والبوسنة 

والهرسك والجبل األسود.

في  اليونانية  للرئاسة  الرئيسية  األحداث 
 2009

13 فبراير )شباط(، كورفو: مؤتمر دولي   ▪
األدرياتيكية ‒ التنمية  "إستراتيجية   حول 

رسمي،  غير  اجتماع  أول   األيونية." 
بحضور ليس فقط كبار المسؤولين من الدول 
المجتمع  أعضاء  أيضا  ولكن  المشاركة، 
األكاديمي وممثلي السلطات المحلية ورجال 
هدف  المدني.  المجتمع  وممثلي  األعمال 
المؤتمر تبادل األفكار حول التعاون اإلقليمي 
بشكل موسع، واألهداف المستقبلية للمبادرة 

األدرياتيكية ‒ األيونية.
4-5 مارس )آذار(، أثينا: جمعت الموائد   ▪
المستديرة حول البيئة  والحماية من الحرائق 
المفوضية  المشاركة وبرنامج  الدول  ممثلي 
للبيئة  المتحدة  األمم  وبرنامج  األوروبية 
(UNEP-MAP( وبرنامج لتقييم ومراقبة 
المتوسط  األبيض  البحر  في  التلوث 
(MEDPOL( ومنتدى المدن األدرياتيكية 
البيئة  واأليونية. تناقشوا حول الروابط بين 
والسياحة )معززين برنامج لتطوير السياحة 
المناخ  بتغير  يتعلق  فيما  والوضع  البيئية(، 
والقدرة على تنفيذ التعاون في إخماد الحرائق 
وقوع  حالة  في  السياح  وحماية  جوا 

كوارث.
السابع  االجتماع  أثينا:  )أيار(،  مايو   4  ▪
المشاركة  للبرلمانات  للرؤساء/المحاضرين 
 ،)AII( المبادرة األدرياتيكية ‒ األيونية في 

المبادرة،  في  السبعة  البلدان  بمشاركة 
االتحاد  من  التشيكية  الرئاسة  عن  وممثلين 
منطقة  في  االقتصادي  والتعاون  األوروبي 
عن  المشاركون  أعرب  األسود.  البحر 
ارتياحهم بانضمام ألبانيا وكرواتيا إلى حلف 
اليقين  عدم  لجو  ونظرا  األطلسي.  شمال 
بأهمية  اعترفوا  الدولية،  األزمة  الناجم عن 
التعاون اإلقليمي في هذا المجال؛ كما أعربوا 
درجة  وارتفاع  المناخ  لتغيير  قلقهم  عن 

حرارة كوكب األرض.
مستديرة  موائد  أثينا:  مايو )أيار(،   8-6  ▪
والثقافة  الجامعات  بين  التعاون  حول 
تبدأ  أن  تريد  اليونانية  الرئاسة  والسياحة. 
التعاون  بشأن  وواقعية  ملموسة  مشاريع 
الثقافي في المنطقة، خاصة: الترويج للسياحة 
األدرياتيكية ‒  المبادرة  بلدان  في   اإلقليمية 

المغمور  الثقافي  التراث  حماية  األيونية، 
غير  الثقافي  والتراث  المنطقة  في  بالمياه 
المادي والتعاون في مجال الثقافة المعاصرة 
السياحة  مجال  في  التعاون  المنطقة.  في 
ناقشها  أخرى  مسألة  المستدامة  والتنمية 
المستديرة.  المائدة  اجتماع  في  المشاركون 
حول  المستديرة  المائدة  في  الحضور  أكد 
أنهم  الجامعات،  بين  والتعاون  التعليم 
المشاريع  لتطوير  جهودهم  سيواصلون 

المشتركة.
14 مايو )أيار(، أثينا: أعرب المشاركون   ▪
للمجلس  عشر  الحادي  االجتماع  خالل 
األدرياتيكي ‒ األيوني، عن ارتياحهم للتقدم 
 المحرز عند تحويل المبادرة األدرياتيكية ‒ 
للمشاريع.  موجهة  مبادرة  إلى  األيونية 
تشارك  أن  في  أملهم  عن  أيضا  وأعربوا 
برامج  في  األدرياتيكية ‒ األيونية  المبادرة 
ويؤيدون  األوروبي.  لالتحاد  نطاقا  أوسع 
اجتماعات  في  بهدف محدد  التمسك  اقتراح 

المائدة المستديرة والمراهنة عليه.

في  اإليطالية  للرئاسة  الرئيسية  األحداث 
  2009

16 يونيو )حزيران( أنكونا: اجتماع لجنة   ▪
من كبار المسؤولين. إحدى أولويات الرئاسة 
االتحاد  مع  التعاون  توثيق  هي  اإليطالية 
لتنفيذ  أموال  على  للحصول  األوروبي 
المشاريع ومساعدة البلدان األخرى المشاركة 

لهذا  األدرياتيكية ‒ األيونية.  المبادرة  في 
السلطات  تعاون  تعزيز  ينبغي  الهدف، 
المحلية والجامعات وغرف التجارة،بالتنسيق 
مع المبادرة األدرياتيكية ‒ األيونية واألمانة 
للمبادرة  اإليطالية  الرئاسة  أعطت  الدائمة. 
للمجاالت  األولوية  األدرياتيكية ‒ األيونية 
اللوجستيكية،  والخدمات  النقل  التالية: 
والتعاون  والمتوسطة  الصغيرة  والشركات 

بين الجامعات. 
25 سبتمبر )أيلول( أنكونا: مائدة مستديرة   ▪
بين  والتعاون  والسياحة  الثقافة  حول 
الجامعات. في قطاع السياحة، تعتزم الرئاسة 
تعزيز وثيقة مشترك بشأن الترويج للسياحة 

في حوض البحر األبيض المتوسط. 
26-27 نوفمبر )تشرين الثاني( أنكونا:   ▪
الصغيرة  الشركات  حول  مستديرة  مائدة 
والمتوسطة. قدم بروتوكول يهدف لخلق أطر 
نهج  ستعزز  التي  نشاطا،  أكثر  للتعاون 
المنحى الموجه لمشاريع الشراكة للشركات 
لمبادرة  ا في  لمتوسطة  وا الصغيرة 
المشاركون  أعلن  األدرياتيكية ‒ األيونية. 
اإلقليمي  التنسيق  لتوسيع  حاجة  في  أنهم 
لتطوير حوض البحر األبيض المتوسط. كما 

تعلن عن خلق أداة جديدة لتسوية النزاع.
30 نوفمبر )تشرين الثاني( روما: تمت   ▪
الدعوة إلى عقد مائدة مستديرة دورة استثنائية 
عن  مفصلة  معلومات  لتقديم  السياحة  حول 
للمشروع  نوع،  أي  من  المتاحة،  األدوات 
السياحي الممول من طرف االتحاد األوروبي 
األدرياتيكي  البحر  لحوض  والموجه 

واأليوني.
تيرامو:  األول(  )كانون  ديسمبر   5-4  ▪
مؤتمر دولي حول "دور الجامعات والبحوث 
والبحر  األدرياتيكي ‒ األيوني  التكامل  في 
بين  التعاون  سياق  في  المتوسط".  األبيض 
كان  الدولي،  االستثمار  التفاق  الجامعات 
منذ  األساسية  األولويات  بين  من  التعاون 
نشأة هذه المبادرة. وقد أدى هذا التعاون إلى 
 ،)UniAdrion( إنشاء شبكة أوني أدريون
ويهدف   .2001 في  رافينا  إعالن  مع 
بين  التعاون  من  شبكة  إقامة  إلى  المؤتمر 
الجامعات والجمع بين تجربة عدة اتحادات 

)أوني أدريون، إموني، أونيمد...(.
مزيد من المعلومات في:

www.aii-ps.org
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التفاصيل  بعرض  الفقرة  هذه  في  سنقوم 
الرئاسية  االنتخابات  بنتائج  المتعلقة 
والتشريعية التي أجريت في 2009 بالعديد 
الدول  حسب  وذلك  المستقلة،  الدول  من 
المتوسط.  األبيض  البحر  حول  المتواجدة 
وكذا  االستفتاءات  أيضا  القائمة  وتضم 
أو  المستقلة  بالكيانات  الخاصة  االنتخابات 

بمناطق أخرى ذات أهمية سياسية. 

البرتغال
التشريعية االنتخابات 

27 سبتمبر )أيلول( 2009
)شباط(  فبراير   20 السابقة:  االنتخابات 

2005
الوطنية  الجمعية  على  البرتغال  يتوفر 
غرفة  من  مكونة  هيئة  وهي  للجمهورية 
واحدة تصل إلى 230 نائباً يتم انتخابهم وفقا 
لوائح  على  باالعتماد  النسبي  التمثيل  لنظام 
األحزاب السياسية. ويمثل أعضاء الجمعية 
تم  التي  الجهات  فقط  وليس  البالد  كافة 
دعم  إلى  الحكومات  وتحتاج  فيها.  انتخابهم 

أغلبية أعضاء الجمعية لتبقى قائمة.

النسبة الحزب السياسي
المئوية

المقاعد

36.697الحزب االشتراكي

29.181الحزب الديمقراطي االجتماعي

الحزب االشتراكي الديمقراطي/ 
الحزب الشعبي )الحزب االشتراكي 

الديمقراطي/ الحزب الشعبي، 
ديمقراطي مسيحي(

10.521

كتلة اليسار )كتلة اليسار، 
اشتراكي ‒ تروتسكي ‒ شيوعي(

9.816

التحالف الديمقراطي الموحد 
)التحالف الديمقراطي الموحد، 

تحالف الحزب الشيوعي وحزب 
الخضر(

7.915

المشاركة: 60.6%

إيطاليا
االستفتاء

21-22 يونيو )حزيران( 2009
بها،  العمل  الجاري  الحالية  القواعد  حسب 
على  يحصل  الذي  االنتخابي  التحالف  فإن 
تلقائيا  سيفوز  لألصوات  النسبية  األغلبية 
بأغلبية المقاعد. وتطرق هذا االستفتاء إلى 

أسئلة:  ثالثة 

السؤال 1: هل يجب أن يفوز الحزب الذي 
البرلمانية  المقاعد  أغلبية  على  يحصل 
عوض التحالف الذي حصل على األغلبية 

المذكورة؟

السؤال 2: هل يجب أن يفوز الحزب الذي 
يحصل على األغلبية النسبية بأغلبية مقاعد 
مجلس الشيوخ في كل جهة عوض التحالف 

الذي حصل على األغلبية المذكورة؟

السؤال 3: هل يجب منع إمكانية الترشيحات 
المتعددة؟

النعم
%21.89%78.11السؤال 1

%21.84%78.16السؤال 2

%12.15%87.85السؤال 3

-23.31 عتبة  المشاركة  نسبة  تتعد  لم 
من  بكثير  أقل  نسبة  وهي   ،23.84%
النسبة الالزمة )%50( لتمرير االستفتاء. 

كرواتيا
الرئاسية االنتخابات 

الجولة األولى، 27 ديسمبر )كانون األول( 
2009

الثاني(  يناير)كانون   10 الثانية،  الجولة 
2007

)تشرين  نوفمبر   25 السابقة:  االنتخابات 
2007 الثاني( 

جمهورية  كرواتيا  غدت   ،2000 منذ 
باإلغلبية  الرئيس  انتخاب  يتم  برلمانية. 
المطلقة لفترة رئاسية مدتها خمس سنوات. 

الجولة ‒المرشحون
الثانية 

%
 Ivo( إيفو يجوسيبوفيتش
Josipovic( )الحزب 

االشتراكي الديمقراطي الكرواتي(

32.4260.26

 Milan( ميالن بانديش
Bandic( )مستقل(

14.8339.74

 Andrija( أندريه هيبرينغ
Hebrang( )االتحاد الديمقراطي 

الكرواتي(

12.04-

 Nadan( نادان فيدوسيفيتش
Vidoševic( )مستقل(

11.33-

 (Vesna Pusic( فيسنا بوسيش
)الحزب الشعبي الكرواتي ‒ حزب 

الديمقراطيين الليبراليين(

7.25-

 Dragan( دراغان بريموراش
Primorac( )مستقل(

5.93-

 Miroslav( ميروسالف توكمان
Tucman( )مستقل(

4.09-

 (Damir Kajin( دامير كاجين
)المجلس الديمقراطي إلستريا(

3.87-

 Josip( جوسيب جورسيفيش
Jurcevic( )مستقل(

2.74-

 Boris( بوريس ميكسيتش
Mikšic( )مستقل(

2.10-

 Vesna( فيسنا سكاري-أوزبولت
Škare-Ožbolt( )مستقل(

1.89-

 Slavko( سالفكو فوكشيتش
Vukšic( )الحزب الديمقراطي 

لسهل سلوفينيا(

0.42-

المشاركة: %43.96 )الجولة األولى(، %50.13 )الجولة الثانية(

الجبل األسود
التشريعية االنتخابات 

29 مارس )آذار( 2009
)أيلول(  سبتمبر   10 السابقة:  االنتخابات 

.2006

المرصد االنتخابي المتوسطي 
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يتوفر الجبل األسود على مجلس مكون من 
ويتم  مقعدا.   81 إلى  تصل  واحدة  غرفة 
انتخاب النواب لفترة تمتد إلى أربع سنوات 
على  باالعتماد  النسبي  التمثيل  لنظام  وفقا 

السياسية.  لوائح األحزاب 
تم إجراء هذه االنتخابات بعد حل البرلمان 
الثاني(  )كانون  يناير   26 في  األوان  قبل 
حزب  زعيم  انتخاب  تم  وقد   .2009
التحالف من أجل الجبل األسود األوروبي، 
 (Milo Dukanovic( ميلو دوكانوفيتش

وزيرا أوال للمرة السادسة. 
 

المقاعد%الحزب
التحالف من أجل الجبل األسود 

األوروبي )مناصر ألوروبا 
وديمقراطي اجتماعي(: حزب 

االشتراكيين الديمقراطي
الحزب الديمقراطي االجتماعي 

للجبل األسود
المبادرة الحضارية الكرواتية

الحزب البوسني

51.9448

الحزب الشعبي االشتراكي للجبل 
األسود )الحزب الشعبي االشتراكي 
للجبل األسود، اشتراكي ومناصر 

ألوروبا( 

16.8416

حزب الديمقراطية الجديدة الصربي 
)حزب الديمقراطية الجديدة 

الصربي، وطني ‒ محافظ ومناصر 
لصربيا(

9.228

الحركة من أجل التغيير )الحركة من 
أجل التغيير، يمين ‒ وسط ومناصر 

ألوروبا

6.035

التحالف الشعبي )محافظ(
الحزب الشعبي

الحزب الديمقراطي الصربي

2.920

التحالف من أجل جبل أسود مختلف 
)يسار ‒ وسط(

الحزب الليبرالي للجبل األسود
الوسط الديمقراطي

2.700

1.471اتحاد األلبانيين الديمقراطي

القوة الجديدة الديمقراطية )القوة 
الجديدة الديمقراطية، أقلية ألبانية(

0.911

القائمة األلبانية/ قائمة شكيبتار/ 
عصبة الجبل األسود الديمقراطية 

)أقلية ألبانية(

0.891

0.811التحالف األلباني – "المنظور"

المشاركة: 66.19%.

مقدونيا
الرئاسية االنتخابات 

الجولة األولى: 22 مارس )آذار( 2009
الجولة الثانية: 5 أبريل )نيسان( 2009

)نيسان(  أبريل   28 السابقة:  االنتخابات 
2004

األصوات  طريق  عن  الرئيس  انتخاب  يتم 
خمس  إلى  تمتد  رئاسية  لمدة  الشعبية 
فإن  االنتخابات،  قانون  وحسب  سنوات. 
الرئيس يعتبر فائزا إذا حصل على غالبية 
األصوات في الجولة األولى من االنتخابات، 

من  العادية  األغلبية  على  حصل  إذا  أو 
التي يجب أن  الثانية  الجولة  األصوات في 
من  أكثر  إلى  فيها  المشاركة  نسبة  تصل 

%40 من األصوات المفرزة.

الجولة المرشحون
األولى 

%

الجولة 
الثانية 

%
 Gjorgje( جورج إيفانوف
Ivanov( )المنظمة الثورية 

الداخلية لمقدونيا ‒ الحزب 
الديمقراطي للوحدة الوطنية 

المقدونية؛ مسيحي ‒ ديمقراطي(

35.0663.14

ليوبومير فركوفسكي 
 (Ljubomir Frckoski)
)حزب االتحاد الديمقراطي 

االشتراكي المقدوني؛ اشتراكي 
ديمقراطي(

20.4536.86

 (Imer Selmani( إمير سلماني
)الديمقراطية الجديدة: تمثل 

األلبانيين اإلثنيين(

14.99-

 Ljube( ليوبي بوشكوسكي
Boškoski( )مستقل(

14.87-

 Agron( أكرون بوشهاكو
Buxhaku( )االتحاد 

الديمقراطي من أجل االندماج: 
يحمي حقوق األلبانيين(

7.51-

 ( Nano Ruzin( نانو روزين
)الحزب الليبرالي الديمقراطي؛ 

ليبرالي(

4.05-

 Mirushe( ميروش هوكشا
Hoxha( )الحزب الديمقراطي 

لأللبانيين: يحمي حقوق األلبانيين(

3.15-

المشاركة: %56.43 )الجولة األولى(؛ %42.61 )الجولة الثانية(.

ألبانيا
التشريعية االنتخابات 

28 يونيو )حزيران( 2009
)تموز(  يوليو   3 السابقة:  االنتخابات 

2005
تتوفر ألبانيا على جمعية شعبية مكونة من 
 (Kuvendi Popullor( واحدة  غرفة 
تصل إلى 140 مقعدا. ويتم انتخاب النواب 
لنظام  وفقا  سنوات،  أربع  إلى  تمتد  لفترة 
لوائح  على  باالعتماد  النسبي،  التمثيل 
الجهات  في  المسجلة  السياسية  األحزاب 
اإلدارية اإلثنى عشر. ويجب على األحزاب 
السياسية تخطي حاجز %3 للحصول على 
قبل  ما  تحالفات  أما  البرلمان  في  تمثيل 
في   5% إلى  تصل  أن  فعليها  االنتخابات 

كل جهة محددة. 
تعد هذه االنتخابات األولى التي تجرى في 
إطار النظام الجديد الذي تم تبنيه في أبريل 
كان  ذلك،  قبل   .2009 عام  من  )نيسان( 
مشترك،  انتخابي  نظام  البالد  في  سائدا 
100 مقعد  انتخاب  يتم  بموجبه  حيث كان 
نظام  طريق  عن  مقعدا   140 أصل  من 
اليوم فجميع  النسبية، أما  تصويت األغلبية 

التمثيل  لنظام  وفقا  انتخابهم  يتم  النواب 
االنتخابي  النظام  هذا  شجع  وقد  النسبي. 
المعدل األحزاب الصغيرة على الدخول في 
عوض  الكبرى  األحزاب  مع  تحالفات 

انفرادي. نفسها بشكل  ترشيح 

المقاعد%الحزب
الحزب االشتراكي األلباني 

)اشتراكي ديمقراطي(
40.965

الحزب الديمقراطي األلباني 
)محافظ(

40.168

الحركة االشتراكية من أجل االندماج 
)اشتراكي ديمقراطي(

4.94

الحزب الجمهوري 
)وطني ‒ محافظ(

21

حزب الوحدة من أجل حقوق 
االنسان )وسطي ‒ ليبرالي(

1.21

حزب العدالة واالندماج 
)وسط ‒ يمين/ مناصر أللبانيي شام(

11

المشاركة: 50.77%

لبنان
التشريعية االنتخابات 

7 يونيو )حزيران( 2009
)حزيران(  يونيو   19 السابقة:  االنتخابات 

2005
لبنان مجلسا وطنيا مكونا من غرفة  يمتلك 
 128 من  مؤلفة  النواب(  )مجلس  واحدة 
مقعدا. ويتم انتخاب النواب لفترة تمتد إلى 
أربع سنوات وفقا نظام األغلبية النسبية في 
باالعتماد  النواب  متعددة  انتخابية  دوائر 
تقسيم  ويتم  والمذهب.  الجغرافيا  على 
المسيحيين  النواب  بين  بالتساوي  المقاعد 
التصويت  نظام  ويحسب  والمسلمين. 
طريق  عن  واحدة  جولة  في  باألغلبية 
التصويت الشامل )يحق للناخبين شطب أي 
مرشح من الالئحة االنتخابية(. يعتبر فائزا 
األصوات  غالبية  على  حصل  مرشح  كل 

في كل طائفة مذهبية. 

المقاعدالتحالفات
تحالف 14 آذار/مارس )تحالف األحزاب 

المناوئة لسوريا(
تيار المستقبل )ليبرالي(

حركة التجدد الديمقراطي )اشتراكي 
ديمقراطي(

استقالليو 14 آذار/مارس
القوات اللبنانية )مسيحية ‒ ديمقراطية(
حزب الكتائب )مسيحي ‒ ديمقراطي(

حزب الهنشاك االشتراكي الديمقراطي 
)أرميني(

الجماعة االسالمية )إسالمي سني(
حزب الرمغفار )حزب ليبرالي ديمقراطي 

أرميني(
حركة اليسار الديمقراطي )اشتراكي 

ديمقراطي(
الحزب الليبرالي القومي )ليبرالي ‒ محافظ(

مستقلون

71

28
11

11
8
5
2

1
1

1

1
2
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تحالف 8 آذار/مارس )تحالف األحزاب 
المناصرة لسوريا(

التيار الوطني الحر )وسطي(
حزب هللا )إسالمي(

حركة أمل
تيار المردة

الحزب الديمقراطي اللبناني
اإلتحاد الثوري األرمني )اشتراكي(
الحزب السوري القومي االجتماعي

حزب البعث )عربي قومي/ اشتراكي(
حزب التضامن

57

18
13
13
3
3
2
2
2
1

إسرائيل
التشريعية االنتخابات 

10 فبراير )شباط( 2009
)آذار(  مارس   28 السابقة:  االنتخابات 

2006
من  مكون  برلمان  على  إسرائيل  تتوفر 
 120 من  تتألف  )الكنيست(  واحدة  غرفة 
مقعدا. ويتم انتخاب النواب لفترة تمتد إلى 
النسبي،  التمثيل  لنظام  وفقا  سنوات،  أربع 
السياسية.  األحزاب  لوائح  على  باالعتماد 
بعد  للكنيست  السابقة  االنتخابات  إجراء  تم 
حكومة  لتشكيل  المحدد  األجل  انقضاء 
األول  الوزير  استقالة  بعد  جديدة  ائتالف 
 2008 )تموز(  يوليو  في  أولمرت  إيهود 
تم  وقد  الفساد.  فضائح  من  سلسلة  بسبب 
)تشرين  نوفمبر   10 في  الكنيست  حل 

األول( قبيل إجراء االنتخابات. 

المقاعد%الحزب 
22.4728حزب كاديما )وسط(

21.6127حزل الليكود )محافظ(

11.715حزب إسرائيل بيتنا )وطني(

9.9313حزب العمل )وسط ‒ يساري(

8.4911شاس )محافظ(

4.395حزب يهودية التوراة )محافظ(

3.384القائمة العربية الموحدة 

3.344االتحاد الوطني

الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة 
)شيوعي(

3.324

ميرتس ‒ الحركة الجديدة 
)اشتراكي ‒ ديمقراطي(

2.953

حزب البيت اليهودي 
)يميني ‒ صهيوني(

2.873

 التجمع الديمقراطي الوطني 
)بلد، قومي عربي(

2.483

المشاركة: 65.2%

تونس
والبرلمانية الرئاسية  االنتخابات 

25 أكتوبر )تشرين األول( 2009
)تشرين  أكتوبر   24 السابقة:  االنتخابات 

األول( 2004
برلمانا  تمتلك  رئاسية  جمهورية  تونس 
الرئيس  انتخاب  يتم  غرفتين.  من  مكونا 
لوالية مدتها خمس سنوات. يتكون البرلمان 
النواب )214 مقعدا(  التونسي من مجلس 
مقعدا(. رغم   126( المستشارين  ومجلس 
أن المعارضة تمتلك 53 مقعدا في مجلس 
للحقوق  التونسي  النظام  أن  إال  النواب 

السياسية والمدنية ال يعتبر حرا.

الرئاسية االنتخابات 
% المرشحون

األصوات
زين الدين العابدين بن علي )التجمع الدستوري 

الديمقراطي(
89.62

5.01محمد بوشيحة )حزب الوحدة الشعبية(

3.80أحمد اإلينوبلي )االتحاد الديمقراطي الوحدوي(

1.57أحمد إبراهيم )حركة التجديد(

المشاركة: 89.45

التشريعية االنتخابات 
المقاعد%الحزب

84.59161التجمع الدستوري الديمقراطي

4.6316حركة الديمقراطيين االشتراكيين

3.3912حزب الوحدة الشعبية

2.569االتحاد الديمقراطي الوحدوي

2.248الحزب االجتماعي التحرري

1.676حزب الخضر للتقدم

0.502حركة التجديد

التكتل الديمقراطي من أجل العمل 
والحريات

0.12-

-0.03الحزب الديمقراطي التقدمي

-0.26لوائح مستقلة

المشاركة: 89.40

الجزائر
الرئاسية االنتخابات 

9 أبريل )نيسان( 2009
)نيسان(  أبريل   8 السابقة:  االنتخابات 

2009

جمهورية  رسميا،  تعتبر  التي  الجزائر 
ديمقراطية شعبية جزائرية، هي جمهورية 
مدتها  والية  طريق  عن  رئيسها  ينتخب 
خمس سنوات عن طريق األغلبية المطلقة. 
الرئيس الحالي، عبد العزيز بوتفليقة، كان 
في  يصادق  أن  قبل  الثالثة  واليته  يتمم 
نوفمبر )تشرين الثاني( 2003 على تعديل 
في  الرئاسة  مدة  تحديد  يلغي  دستوري 

فقط.  واليتين 

% المرشحون
األصوات

عبد العزيز بوتفليقة )الجبهة الوطنية للتحرير، 
اشتراكية، في تحالف مع التجمع الوطني من 

أجل الديمقراطية(

90.24

4.22لويزا حنون )حزب العمال، تروتسكي(

موسى تواتي )الجبهة الوطنية الجزائرية، 
قومي، محافظ(

2.31

1.37جاهيد يونسي )حركة اإلصالح الوطني(

علي فوزي رباعين )حزب عهد 54، الدفاع 
عن حقوق اإلنسان(

0.93

0.92محمد سعيد )حزب الحرية والعدالة(

المشاركة: 74.54%

المصادر

Adam Carr’s Electoral Archive
 http://psephos.adam-carr.net
CNN
  www.cnn.com/WORLD/

election.watch
Freedom House
 www.freedomhouse.org
IFES Electionguide
 www.electionguide.org/index.
php
Keesing’s Record of World Events
 www.keesings.com
Observatorio electoral TEIM
  www.uam.es/otroscentros/

TEIM/observatorio/
Observatorio_presentacion.htm

Parline Database
  www.ipu.org/parline-e/

parlinesearch.asp
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تعاون االتحاد األوروبي

المساعدات الرسمية للدول المتوسطية من ميزانية "اللجنة األوروبية" و"الصندوق األوروبي للتنمية" في 2008الجدول أ1

األداءاتااللتزامات)القيمة بالمليون يورو(
5.38-مالطا

4.794.01سلوفينيا

166.85125.57كرواتيا

86.9059.52البوسنة والهرسك

509.93221.17صربيا

30.056.58الجبل األسود

69.7331.68مقدونيا

68.1541.86ألبانيا

24.38-قبرص

560.55301.22تركيا

28.7837.04سوريا

84.8090.31لبنان

69.8073.90األردن

2.054.32إسرائيل

397.97459.73السلطة الوطنية الفلسطينية

152.54141.18مصر

8.202.97ليبيا

74.8757.51تونس

37.5161.09الجزائر

230.21228.40المغرب

0.0331.38موريتانيا
 Annual report 2008 on the European Community’s development and external assistance policies, :إعداد خاص. المصدر

http://ec,europa,eu/europeaid/multimedia/publications/documents/annual-reports/europeaid_annual_report_2009_en,pdf

تعاون االتحاد األوروبي في 2008الشكل أ1
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Annual report 2008 on the European Community’s development and external assistance policies, :إعداد خاص. المصدر
 .http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/annual-reports/europeaid_annual_report_2009_fr.pdf
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"مؤسسة الجوار والشراكة األوروبية" )2008 و2009(الجدول أ2

التزامات في إطار "مؤسسة الجوار والشراكة األوروبية"
20082009)القيمة بالمليون يورو(

-55الجزائر

149140مصر

21.5إسرائيل

6568األردن

5043لبنان

228145المغرب

-30سوريا

7377تونس

486352.8الضفة الغربية وغزة*

3 1138827مجموع "مؤسسة الجوار والشراكة األوروبية" الثنائي 
* المعلومات المتعلقة بالضفة الغربية وغزة تشمل "مؤسسة الجوار والشراكة األوروبية" والمساعدات اإلنسانية واألنروا و"مؤسسة االستقرار".

 .http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm :إعداد خاص. المصدر

الدول المتوسطية المرشحة لالنضمام إلى االتحاد األوروبيالجدول أ3

"المؤسسة المكلفة بالمساعدة قبل االنضمام"، 2008
بماليين اليوروهاتالنقطة 1 في "المؤسسة المكلفة بالمساعدة قبل االنضمام"

4 41كرواتيا
10.5معايير سياسية

20.9تحمل التزامات االنضمام

1معايير اقتصادية

9برامج الدعم

1 37مقدونيا
14.1معايير سياسية

14.9تحمل التزامات االنضمام

3.1معايير اقتصادية

5دعم البرمجة والمشاركة في برامج ووكاالت االتحاد األوروبي

256تركيا
52.1معايير كوبنهاغن السياسية ومجاالت العدل والحرية واألمن

122االنسجام مع المكتسبات المجتمعية

72.9الحوار مع المجتمع المدني

9أنشطة الدعم
 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/croatia/ipa/2008/annex-financing_prop_2008_croatia_c-2008-6407_of_5-11-2008_en.pdf إعداد خاص. المصدر: 

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/ipa/2008/annexe_fp_ipa_2008_comp_i_en.pdf  
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/turkey/ipa/2008/national_programme_2008_ipa_component_turkey_en.pdf  

اإلمدادات الخاصة بسنة 2009 في إطار "المؤسسة المكلفة بالمساعدة قبل االنضمام" )الدول المرشحة والمرشحون األقوياء(.الجدول أ4

)القيمة بالمليون يورو(
151.2كرواتيا

81.8مقدونيا

566.4تركيا

81.2ألبانيا

89.1البوسنة والهرسك

33.3الجبل األسود

194.8صربيا

66.1كوسوفو

160برنامج متعدد المستفيدين
 .http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/planning-ipa_es.htm ،إعداد خاص. المصدر: اللجنة األوروبية
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قروض "البنك األوروبي لالستثمار" لفائدة الدول المتوسطية في 2008الجدول أ5

القيمة بالمليون يوروالقروض حسب القطاع
170كرواتيا

140تمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة

30تمويل إيجارات المشاريع الصغيرة والمتوسطة

260البوسنة والهرسك
Corredor Vc 75بناء جزء من طريق سيار طوله 15 كلم يربط بين دريفوسا وكاكانج في إطار

60ترميم وبناء مرافق المياه والصرف الصحي

50تمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة

75تمويل مشاريع البنيات التحتية الصغيرة والمتوسطة

257صربيا
87إحداث الشبكة الثانية الخاصة "بالنظام العالمي للمواصالت الجوالة" في كوسوفو

50تمويل مشاريع البنيات التحتية الصغيرة والمتوسطة

تحديث وإصالح وتوسيع أربعة مستشفيات مختصة في الرعاية الصحية الثالثة في صربيا 
)بلغراد ونيش ونوفي ساد و كراجوجيفاك(

70

50تمويل إيجارات المشاريع الصغيرة والمتوسطة

50الجبل األسود 
3ترميم وتحيين البنيات التحتية الكهربائية في صربيا والجبل األسود

1ترميم وتحديث عاجل لمطارات بودجوريكا وتيفات

4ترميم الطرق والقناطر في كل أرجاء البالد

7ترميم البنية التحتية للسكك الحديدية الخاصة بالخط الرئيسي الذي يعبر الجبل األسود وشراء الوحدات المتحركة

5ترميم وبناء البنيات التحتية للمياه والصرف الصحي في البلديات

30تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة

10مقدونيا
10تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

2706تركيا
100تحيين وتوسيع الشبكات الوطنية للتوزيع الكهربائي

200قرض إطار لتمويل مشاريع البنيات التحتية الصغيرة والمتوسطة

135بناء ثماني محطات للطاقة الكهرمائية في جنوب شرق البالد

99.8تحديث وتوسيع أسطول "الخطوط الجوية التركية"

19بناء نظام ترامواي عصري في الخط األول الخاص بأنطاليا

700توسيع شبكة النقل العمومي في إسطنبول 

100توسيع قطار األنفاق الخفيف في بورصة

300تعزيز المباني العمومية في إسطنبول مم أجل الرفع من مقاومة المدينة للزالزل القوية

أنشطة البحث + التطوير+ االبتكار المتعلقة بالعناصر الخاصة بصناعات الطيران والفضاء الجوي والذاتية الحركية 
لسانت وين لومون )فرنسا( وإلزمير )تركيا(

2.5

Doblo 200إنتاج عربة تجارية خفيفة جديدة بدال من نوع

699.6تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة

150تمويل مشاريع البنيات التحتية الصغيرة والمتوسطة 

5 288المغرب
170تحيين شبكة نقل الطاقة في كافة أرجاء البالد

40بناء محطة ثانية خاصة بالحاويات في ميناء طنجة المتوسطي

60بناء حوالي 15500 كلم من الطرق القروية خالل الفترة الممتدة بين 2005 - 2015

6.5المشاركة في رأسمال صندوق محدود للكربون

12المشاركة في صندوق رأسماله من القطاع الخاص

311تونس
86بناء وتسيير محطة طاقية تعتمد على التوليد المؤتلف والدورة المركبة في غنوش

60تطوير شبكة نقل وتوزيع الغاز الطبيعي في البالد

110تحسين البنية التحتية للطرق الحضرية في البالد

55تحيين مرافق اإلنتاج الحالية لمجموعة الكيميائية التونسية لتحسين حماية البيئة في سخيرا والمظيلة قرب قابس

5 275مصر
250توسيع الشبكة الوطنية عالية الضغط لنقل الغاز 

13المشاركة في رأسمال محدود لالستثمارات

12.5المشاركة في رأسمال صندوق محدود لالستثمار في الشركات ذات رأسمال متوسط

52لبنان
52تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة

(يتبع)
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قروض "البنك األوروبي لالستثمار" لفائدة الدول المتوسطية في 2008الجدول أ5

القيمة بالمليون يوروالقروض حسب القطاع
277سوريا

275بناء محطة طاقية للغاز الطبيعي تعتمد على الدورة المركبة تقع على بعد 25 كلم جنوب دمشق

2المشاركة في رأسمال المؤسسات المالية

9 36األردن
36.9بناء الطريق الدائري في عمان

33.1إسرائيل

أنشطة البحث + التطوير التي تمزج بين التكنولوجيا العالية والتجارب السريرية لألجهزة الطبية في 
إسرائيل والواليات المتحدة األمريكية وأوروبا وآسيا

3.3

29.7أنشطة البحث + التطوير المتعلقة بالعناصر الصيدلية الجنيسة والمثيلة بيولوجيا
 .EIB, www.eib.org/attachments/general/reports/st2008en.pdf :إعداد خاص. المصدر

"المفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية"الجدول أ6

القرارات المالية التي تم تبنيها في منطقة البحر األبيض المتوسط في 2008
القيمة بالمليون يوروالفضاء

"منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا"

10.00الجزائر )الالجئون الصحراويون(

82.76الشرق األوسط )الالجئون الفلسطينيون واللبنانيون(

76 92المجموع
.http://ec.europa.eu/echo/files/media/publications/annual-review_2008_en.pdf ،2008 إعداد خاص. المصدر: "المفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية"، التقرير السنوي
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التعاون اإلسباني في البحر األبيض المتوسط

توزيع التدفقات الصافية "للمساعدات التنموية الرسمية" اإلسبانية في البحر األبيض المتوسطالجدول ب1

20072008
€%€%

المغرب العربي والشرق األوسط
4332348315.944450406114.16الجزائر

82992363.05108358863.45مصر

74922112.7687688352.79األردن

2725014410.033591867411.43لبنان

709500.0337080.00ليبيا

6195976022.808136286525.89المغرب

2855882610.51236532877.53موريتانيا

5311515919.556892746721.93فلسطين

239867818.83238847847.60الالجئون الصحراويون

21595540.7951631201.64سوريا

155292885.71112260203.57تونس

271745392100.00314248707100.00المجموع

البلقان وتركيا
1421949916.6145088234.07ألبانيا

2207509925.792939645026.52البوسنة والهرسك

00.006525840.59كرواتيا

10108701.182831090.26مقدونيا، جمهورية يوغوسالفيا سابقا

4917740.57825950.07الجبل األسود

18099002.111130980910.20صربيا

51450286.017525510.68كوسوفو )صربيا(

4084237047.726385348357.61تركيا

85594540100.00110839404100.00المجموع
المصدر: الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي )AECID(، متابعة "البرنامج السنوي للتعاون الدولي" )PACI( لسنتي 2007 و2008.

توزيع التعاون اإلسباني في المغرب العربي والشرق األوسط حسب القطاعات )2008(الشكل ب1

قطاعات إنتاجية  7%
قطاعات متعددة  4%

غير قطاعية  19%

التعليم  9%

الصحة  1%  -

توصيل وتطهير المياه  3%

الحكومة والمجتمع المدني  13%
خدمات أخرى والبنيات التحتية االجتماعية  8%

البنيات التحتية والخدمات االقتصادية  33%

البرامج السياسية الخاصة بالسكان والصحة اإلنجابية  1%

المصدر: الوكالة االسبانية للتعاون الدولي )AECID(، متابعة "البرنامج السنوي للتعاون الدولي" )PACI( لسنة 2008.
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توزيع التعاون اإلسباني في دول البلقان وتركيا حسب القطاعاتالشكل ب2

قطاعات إنتاجية  1%
قطاعات متعددة  1%

غير قطاعية  1%
التعليم  2%
الصحة  1%

توصيل وتطهير المياه  2%
الحكومة والمجتمع المدني  7%
خدمات أخرى والبنيات التحتية االجتماعية  2%

البنيات التحتية والخدمات االقتصادية  83%

البرامج السياسية الخاصة بالسكان والصحة اإلنجابية  0%

المصدر: الوكالة االسبانية للتعاون الدولي )AECID(، متابعة "البرنامج السنوي للتعاون الدولي" )PACI( لسنة 2008.

توزيع التعاون اإلسباني في البحر األبيض المتوسط حسب المؤسسةالجدول ب2

رفع المؤهالت 
االجتماعية 
والمؤسساتية

رفع المؤهالت 
اإلنسانية

رفع المؤهالت 
االقتصادية

 رفع مؤهالت 
االستدامة البيئية

رفع سقف الحريات 
والمؤهالت الثقافية

رفع مؤهالت 
واستقاللية المرأة

 الوقاية من 
النزاعات وبناء 

إجراءات أخرىالسالم
المغرب العربي والشرق األوسط

12350441443686447273642250414973504671250280275الجزائر

472994441037047909433371443868123891440523033مصر

52447223332093250000716480645000250000906924142750األردن

3473491401913816180106700950018317864946218لبنان

421127928731372517054113108215156185534650700204389المغرب

14281601251532846933408944101312503000017044482256351موريتانيا

1698201926712593874942923252382771402888768626412794159فلسطين

الالجئون 
الصحراويون

61227210904472105206352500566718811072500010590653

127033113434280000225000566270640091411347سوريا

3030003797908615570815524217600054227903651206تونس

البلقان وتركيا
6725003118271697333019428604882440290338ألبانيا

177001513138452318067238628664630034281903626192279البوسنة والهرسك

00014286006382980كرواتيا

 مقدونيا، 
جمهورية 

يوغوسالفيا سابقا

017555740000851064216471

4250000400950000الجبل األسود

7207961185063826782927228600545915317920صربيا

 كوسوفو 
)صربيا(*

9000001210698034254021668624268070

63940226383562159946047000009107تركيا
* معطيات 2007. 

المصدر: الوكالة االسبانية للتعاون الدولي )AECID(، متابعة "البرنامج السنوي للتعاون الدولي" )PACI( لسنة 2008.
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الهجرة في البحر األبيض المتوسط

أرقام المهاجرين األجانب "للدول األورومتوسطية الشريكة" في االتحاد األوروبي حسب الجنسياتالجدول ج1

تركياإسرائيلفلسطينلبناناألردنسوريامصرتونسالمغربالجزائر 
المجموع
المتوسطي

المجموع
األجانب

8131798583567100314911570149239532136644971000بلجيكا )2008)

90564610219459323828699924000بلغاريا )2008)

59019449339145820628310776211004584348000جمهورية التشيك )2008)

298278344957381074515686152902036861298000الدانمارك )2009)

13217679892322811217281617840386139742171355119135587255000ألمانيا )2007)

111116626229000إستونيا )2000)

8483541337431412031231152377663663554000إيرلندا )2006)

1885502719461574749175421716994718795906000اليونان )2006)

529906278582065574749175421716994727076939455262000إسبانيا )2009)

682931685567225618149322517726692719011523674000فرنسا )2007)

24387403592100112745993701269237794242385162256318963433000إيطاليا )2008)

6111370514362058699693353469125000قبرص )2001)

810232183431871493415000ليتونيا )2009)

858271095224120556543000لتوانيا )2009)

224430213334346582921303206000لوكسمبورغ )2006)

2595746293778281110958257793523177000هنغاريا )2006)

251182012081563343261013895815000مالطا )2005)

7827486912002562582220365149893746175824688000هولندا )2008)

6439111515505812093345631411110678122322835000النمسا )2009)

1292812192322291433252358000بولونيا )2008)

10756738717880192101041011348446000البرتغال )2002)

211314535718719182710653026000رومانيا )2006)

8517245154195815569000سلوفينيا )2009)

231238434723362014612050841000سلوفاكيا )2006)

2527022552791401371001632828865095133000فنلندا )2006)

635161510428373104102523494791002621112524000السويد )2007)

74825797105435147834491236093666864021000المملكة المتحدة )2004)

79413519540413619041326685220015875864851295279542333980576053730776000المجموع
إعداد خاص. المصدر: معهد اإلحصائيات الرسمية لكل بلد من بلدان االتحاد األوروبي. معطيات فرنسا مستقاة من "المعهد الوطني للدراسات الديمغرافية". أما بالنسبة لهنغاريا وليتونيا والمملكة المتحدة وقبرص ورومانيا وسلوفاكيا فهي مستقاة من "يوروستات". تم االعتماد على آخر المعطيات 

المتوفرة. الساكنة األجنبية حسب معلومات "يوروستات" والتي تعود ألرقام األجانب المقيمين بأوروبا لسنة 2008.
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التدفقات المالية الدولية: التحويالت والمساعدات التنموية الرسمية واالستثمارات األجنبية المباشرة )2007(الجدول ج2

"المساعدات التنموية الرسمية" 
المستلمة )المبالغ الصافية( 

حصة الفرد )الدوالر(                                          

الحجم النسبي لمداخيل التحويالت

حصة الفرد )الدوالر(
حوالي % من "المساعدات 
التنموية الرسمية" المستلمة

حوالي % من الناتج المحلي 
اإلجمالي

متوسط التحويالت على 
االستثمارات األجنبية 

المباشرة
0.60.1..150..إسرائيل

36306850.82.90.3كرواتيا

0.0..3384.1ليبيا

........177الجبل األسود

........85صربيا

96336350.910.12.2ألبانيا

105131124.93.60.8مقدونيا

1.2..113640568.6البوسنة والهرسك

1116151.70.20.1تركيا

2291614.124.42.0لبنان

85580680.822.71.9األردن

30166553.25.01.1تونس

1263543.91.61.3الجزائر

..4411,099.72.2سوريا

....46514932.0فلسطين

35216617.89.02.4المغرب
إعداد خاص. المصدر: البنك الدولي )2009( و برنامج األمم المتحدة اإلنمائي: تقرير حول التنمية البشرية 2009.

تطور الفئات األساسية لألجانب ذوي األصول المتوسطية في الدول المتوسطية األعضاء في االتحاد األوروبيالجدول ج3

   فرنسا   اليونان
 200120062007 200120062007

%0.31%0.30%0.27مصر%2.15%1.81%0.97مصر

%0.52%0.50%0.39لبنان%0.16%0.14%0.16لبنان

%14.15%14.33%15.27المغرب%0.11%0.07%0.06المغرب

%14.10%14.17%14.11الجزائر%0.05%0.02%0.03الجزائر

%5.51%5.59%6.10تركيا%0.21%0.16%1.03تركيا

%4.66%4.66%4.69تونس%0.10%0.07%0.08األردن

%1.23%1.13%0.72سوريا 

%62.97%62.80%57.49ألبانيا

   إسبانيا   إيطاليا
 200220062007 200220062007

%0.06%0.07%0.10مصر%2.37%2.46%2.48مصر

%0.03%0.04%0.07لبنان%0.12%0.09%0.21لبنان

%11.59%12.38%14.48المغرب%12.45%12.85%15.88المغرب

%0.99%1.13%1.54الجزائر%0.77%0.81%0.93الجزائر

%0.04%0.04%0.03تركيا%0.50%0.47%0.53تركيا

%0.04%0.04%0.04تونس%3.18%3.33%4.39تونس

%0.05%0.05%0.10سوريا %0.12%0.13%0.17سوريا 

%0.04%0.04%0.02إسرائيل%0.08%0.09%0.13إسرائيل

%0.03%0.03%0.02ألبانيا%13.68%14.08%15.97ألبانيا

%0.10%0.10%0.16األردن

%0.05%0.06%0.10ليبيا
 .)INSEE( ؛ فرنسا، المعهد الوطني لإلحصائيات والدراسات االقتصادية www.mmo.gr في «Immigrants in Greece:Characteristics»و www.mtas.es/es/mundo/Revista/Revista127/195.pdf إعداد خاص. المصادر: اليونان، "الهجرة في اليونان" في

 .)ISTAT( إيطاليا، المعهد الوطني لإلحصائيات
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اتفاقيات الشراكة األورومتوسطية

اتفاقيات "الشراكة األورومتوسطية"الجدول د1

الدخول حيز التنفيذتوقيع االتفاقيةنهاية المفاوضاتانطالق المفاوضاتالبلد
ديسمبر )كانون األول( 1997يوليو )تموز( 1995يونيو )حزيران( 1995ديسمبر )كانون األول( 1994تونس

يونيو )حزيران( 2000نوفمبر )تشرين الثاني( 1995سبتمبر )أيلول( 1995ديسمبر )كانون األول( 1993اسرائيل

مارس )آذار( 2000فبراير )شباط( 1995نوفمبر )تشرين الثاني( 1995ديسمبر )كانون األول( 1993المغرب

يوليو )تموز( 1997*فبراير )شباط( 1997ديسمبر )كانون األول( 1996مايو )آيار( 1995فلسطين

مايو )آيار( 2002نوفمبر )تشرين الثاني( 1997أبريل )نيسان( 1997يوليو )تموز( 1995األردن

يونيو )حزيران( 2004يونيو )حزيران( 2001يونيو )حزيران( 1999مارس )آذار( 1955مصر

سبتمبر )أيلول( 2005أبريل )نيسان( 2002ديسمبر )كانون األول( 2001يونيو )حزيران( 1997الجزائر

أبريل )نيسان( 2006يونيو )حزيران( 2002يناير )كانون الثاني( 2002نوفمبر )تشرين الثاني( 1995لبنان

أكتوبر )تشرين األول( 2004 )ديسمبر مارس )آذار( 1998سوريا
)كانون األول( 2008

* اتفاق مؤقت وقعه االتحاد األوروبي مع منظمة التحرير الفلسطينية )لفائدة السلطة الوطنية الفلسطينية(.

البرلمان األوروبي وبرلمان  المصادقة عليها من طرف  يتم  التنفيذ يجب أن  الشراكة" حيز  "اتفاقيات  قبل أن تدخل   ▪
الدول الخمسة والعشرين األعضاء في االتحاد األوروبي )االتحاد األوروبي(. الدولة الشريكة وكذا برلمانات 

تعتمد تركيا على "االتحاد الجمركي" الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 1996، وهو مبني على االتفاق التقليدي لسنة   ▪
1963، إلى غاية انضمامها إلى االتحاد األوربي. 

في 2008 تم مراجعة "اتفاق الشراكة" مع سوريا. كان من المرتقب أن يتم تعديله في 26 أكتوبر 2009، إال أن   ▪
سوريا أجلت توقيع "اتفاق الشراكة" مع االتحاد األوروبي إلى أجل غير مسمى.

"اتفاقيات االستقرار والشراكة" مع دول البلقان الغربيةالجدول د2

توقيع االتفاقيةانطالق المفاوضاتالبلد
الدخول حيز التنفيذ

الدخول حيز التنفيذ)اتفاق مؤقت(
أبريل )نيسان( 2009ديسمبر )كانون األول( 2006يونيو )حزيران( 2006يناير )كانون الثاني( 2003ألبانيا

يوليو )تموز( 2008يونيو )حزيران( 2008نوفمبر )تشرين الثاني( 2005البوسنة والهرسك

فبراير )شباط( 2005مارس )آذار( 2002أكتوبر )تشرين األول( 2001نوفمبر )تشرين الثاني( 2000كرواتيا

أبريل )نيسان( 2004يونيو )حزيران( 2001أبريل )نيسان( 2001مارس )آذار( 2000مقدونيا

-أبريل )نيسان( 2008أكتوبر )تشرين األول( 2005صربيا

أكتوبر )تشرين األول( 2005/ يوليو الجبل األسود
*2006

يناير )كانون الثاني( 2008أكتوبر )تشرين األول( 2007

* تم في 21 مايو 2006 إجراء استفتاء حصل على إثره الجبل األسود على استقالله من االتحاد الذي كان يجمعه بصربيا.

تدخل العالقات التي تجمع بين االتحاد األوروبي ودول البلقان الغربية في إطار "عملية االستقرار والشراكة". حيث إنه في   ▪
إطار هذه العملية يتم بلورة مختلف األنشطة، كما يتم مساعدة الدول على اجتياز انتقال سياسي واقتصادي يهيئها للدخول في 
عالقة تعاقدية جديدة مع االتحاد األوروبي: "اتفاقيات االستقرار والشراكة" من أجل توسيع الشراكة مع االتحاد األوروبي. 
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2009. ويأتي هذا االتفاق ليعوض االتفاق  أبريل   1 التنفيذ في  ألبانيا حيز  دخلت "اتفاقية االستقرار والشراكة" مع   ▪
االتحاد  إلى  لالنضمام  مرشحة  دولة  وضعية  على  لتحصل  رسميا  طلبا  أبريل   28 في  ألبانيا  قدمت  وقد  المؤقت. 

األوروبي.
تم تعليق المفاوضت مع صربيا في مايو 2006 بسبب عدم تحقيق أي تقدم في التعاون مع "المحكمة الجنائية الدولية   ▪
لتفعيل  بإحداث مخطط وخلية عمل وطنية  بلغراد  قامت حكومة   ،2007 أوائل  في  السابقة".  بيوغوسالفيا  الخاص 
التعاون مع "المحكمة الجنائية الدولية الخاصو بيوغوسالفيا السابقة"، األمر الذي سيؤدي إلى استئناف المفاوضات في 
13 يونيو 2007. في أبريل 2008 وقعت صربيا واالتحاد األوروبي على االتفاق. ولن يدخل هذا االتفاق حيز التنفيذ 
حتى يقر مجلس االتحاد األوروبي أن صربيا تتعاون بشكل كامل مع "المحكمة الجنائية الدولية الخاصو بيوغوسالفيا 

السابقة". 
الجبل األسود على ذلك  به كدولة مستقلة ذات سيادة، ربط االتحاد األوروبي عالقاته مع  منذ اإلعالن واالعتراف   ▪
المفاوضات حول ضم الجبل األسود إلى "اتفاقيات االستقرار  2006، على بنود  األساس. بعد المصادقة، في يوليو 
والشراكة"، انتهت المفاوضات في أبريل وتم توقيع االتفاق قي 15 أكتوبر 2007. وفي يناير 2008، أدت االتفاقية 

المؤقتة إلى تحقيق تقدم في المساطر الوطنية الخاصة بالمصادقة وأيضا في إحداث تقارب مع االتحاد األوروبي. 
التوقيع على  تم   ،2005 والبوسنة والهرسك في  االتحاد األوروبي  بين  المفاوضات  انطالق  بعد ثالث سنوات من   ▪
"اتفاقيات االستقرار والشراكة" وعليه دخل االتفاق المؤقت حيز التنفيذ. ولكنه رغم التقدم الحقيقي المسجل في مجال 
اللجنة األوروبية مازالت تسجل عدة  أن  إال  السابقة"،  بيوغوسالفيا  الخاصو  الدولية  الجنائية  "المحكمة  التعاون مع 

اختالالت في المجالين المؤسساتي والقضائي.

خطط العمل الخاصة "بسياسة الجوار األوروبية"الجدول د3

تونساألردناسرائيلالبلد
األراضي 
ليبياالجزائرلبنانمصرالمغربالفلسطينية

يونيو )حزيران( التبني من قبل البلد
2005

يونيو )حزيران( 
2005

يوليو )تموز( 
2005

مايو )آيار( 
2005

يوليو )تموز( 
2005

مارس )آذار( 
2007

يناير )كانون 
الثاني( 2007

––

تمكن خطط العمل االتحاد األوروبي من ربط عالقة متقدمة ومختلفة تجاه جيرانه وذلك حسب درجات التعاون المختلفة   ▪
الخاصة بهذه الدول.

تحدد الخطة التي تم إعدادها بعد التوقيع على "اتفاقية الشراكة" األولويات المتعلقة باإلصالحات السياسية واالقتصادية   ▪
وكذا جدول زمن خاص. تعتبر خطط العمل األدوات العملية لإلطار القضائي الذي تمثله "اتفاقات الشراكة".

يتم سنويا تحليل التقدم المسجل انطالقا من تقارير التقييم. وعلى أساس هذا التقدم يتم تحديد إمكانية تعزيز التعاون وتوسيع   ▪
الولوج إلى السوق األوروبية. 
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توقيع المعاهدات المتعددة األطراف

المعاهدات المتعددة األطراف المتعلقة بحقوق اإلنسان والمسائل الجنائيةأالجدول ه1

التمييز العرقيج
الحقوق المدنية 

والسياسيةد

الحقوق االقتصادية 
واالجتماعية 

التمييز ضد المرأةووالثقافيةهـ
التعذيب و غيره من 

المعامالتز
المحكمة الجنائية جريمة اإلبادةطحقوق الطفلح

تمويل اإلرهابكالدوليةي

196619661966197919841989194819981999تاريخ االعتماد
البرتغال

إسبانيا
فرنسا
إيطاليا
مالطا

1982
1968
1971
1976
1971

1978
1977
1980
1978
1990

1978
1977
1980
1978
1990

1980
1984
1983
1985
1991

1989
1987
1986
1989
1990

1990
1990
1990
1991
1990

1999
1968
1950
1952

 

2002
2000
2000
1999
2002

2002
2002
2002
2003
2001

سلوفينيا
كرواتيا

البوسنة والهرسك
صربيا

الجبل األسود

1992
1992
1993
2001
2006

1992
1992
1993
2001
2006

1992
1992
1993
2001
2006

1992
1992
1993
2001
2006

1993
1992
1993
2001
2006

1992
1992
1993
2001
2006

1992
1992
1992
2001
2006

2001
2001
2002
2001
2006

2004
2003
2003
2002
2006

مقدونيا
ألبانيا

اليونان
قبرص
تركيا

1994
1994
1970
1967
2002

1994
1991
1997
1969
2003

1994
1991
1985
1969
2003

1994
1994
1983
1985
1985

1994
1994
1988
1991
1988

1993
1992
1993
1991
1995

1994
1955
1954
1982
1950

2002
2003
2002
2002
 

2004
2002
2004
2001
2002

سوريا
لبنان

األردن
إسرائيل
فلسطين

1969
1971
1974
1979

 

1969
1972
1975
1991

 

1969
1972
1975
1991

 

2003
1997
1992
1991

 

2004
2000
1991
1991

 

1993
1991
1991
1991

 

1955
1953
1950
1950

 

2000ب
2002
2000ب
 

2005
2003
2003

 

مصر
ليبيا

تونس
الجزائر
المغرب

1967
1968
1967
1972
1970

1982
1970
1969
1989
1979

1982
1970
1969
1989
1979

1981
1989
1985
1996
1993

1986
1989
1988
1989
1993

1990
1993
1992
1993
1993

1952
1989
1956
1963
1958

2000ب
2000ب
2000ب

2005
2002
2003
2001
2002

األمم المتحدةاألمم المتحدةاألمم المتحدةاألمم المتحدةاألمم المتحدةاألمم المتحدةاألمم المتحدةاألمم المتحدةاألمم المتحدةالمصدر: 

أ. مصادقة أو قبول أو إبرام أو انضمام أو خالفة. ب. توقيع. ج. االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العرقي. د. المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية. ه. المعاهدة الدولية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. و. اتفاقية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد المرأة. 
ز. اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعامالت أو األحكام القاسية أو الالإنسانية أو المهينة. ح. اتفاقية حقوق الطفل. ط. اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ي. نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ك. اتفاقية قمع تمويل اإلرهاب.

المعاهدات المتعددة األطراف المتعلقة بحقوق الشغل )سنة المصادقة(الجدول ه2

 الحرية النقابية 
والمفاوضة الجماعية

 منع األشغال القسرية 
واإلجبارية

 القضاء على التمييز في 
منع تشغيل األطفالمجالي التشغيل والعمل

حقوق العمال 
المهاجرينط، ي

اتفاقية
87أ

اتفاقية
98ب

اتفاقية
29ج

اتفاقية
105د

اتفاقية
100ه

اتفاقية
111و

اتفاقية
138ز

اتفاقية
182ح

194819491930195719511958197319991990تاريخ االعتماد
البرتغال

إسبانيا
فرنسا
إيطاليا
مالطا

1977
1977
1951
1958
1965

1964
1977
1951
1958
1965

1956
1932
1937
1934
1965

1959
1967
1969
1968
1965

1967
1967
1953
1956
1988

1959
1967
1981
1963
1968

1998
1977
1990
1981
1988

2000
2001
2001
2000
2001

 

سلوفينيا
كرواتيا

البوسنة والهرسك
صربيا

الجبل األسود

1992
1991
1993
2000
2006

1992
1991
1993
2000
2006

1992
1991
1993
2000
2006

1997
1997
2000
2003
2006

1992
1991
1993
2000
2006

1992
1991
1993
2000
2006

1992
1991
1993
2000
2006

2001
2001
2001
2003
2006

1996
2004ك
2006ك

مقدونيا
ألبانيا

اليونان
قبرص
تركيا

1991
1957
1962
1966
1993

1991
1957
1962
1966
1952

1991
1957
1952
1960
1998

2003
1997
1962
1960
1961

1991
1957
1975
1987
1967

1991
1997
1984
1968
1967

1991
1998
1986
1997
1998

2002
2001
2001
2000
2001

2007
2004

سوريا
لبنان

األردن
إسرائيل
فلسطين

1960
1957

 

1957
1977
1968
1957

 

1960
1977
1966
1955

 

1958
1977
1958
1958

1957
1977
1966
1965

1960
1977
1963
1959

2001
2003
1998
1979

2003
2001
2000
2005

2005
 

مصر
ليبيا

تونس
الجزائر
المغرب

1957
2000
1957
1962

 

1954
1962
1957
1962
1957

1955
1961
1962
1962
1957

1958
1961
1959
1969
1966

1960
1962
1968
1962
1979

1960
1961
1959
1969
1963

1999
1975
1995
1984
2000

2002
2000
2000
2001
2001

1993
2004
2005
1993

مكتب المفوضية السامية منظمة العمل الدوليةمنظمة العمل الدوليةمنظمة العمل الدوليةمنظمة العمل الدوليةمنظمة العمل الدوليةمنظمة العمل الدوليةمنظمة العمل الدوليةمنظمة العمل الدوليةالمصدر: 
لألمم المتحدة لحقوق 

اإلنسان

أ. اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي. ب. اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية. ج. اتفاقية العمل القسري اإلجباري. د. اتفاقية منع العمل القسري. ه. اتفاقية تساوي األجر بين الرجل والمرأة لدى تساوي العمل. و. االتفاقية المتعلقة بالتمييز في التشغيل والعمل. ز. 
اتفاقية سن العمل األدنى. ح. اتفاقية حول أسوأ أشكال عمل األطفال. ط. اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائالتهم. ي. مصادقة أو قبول أو إبرام أو انضمام أو خالفة. ك. توقيع.
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المعاهدات المتعددة األطراف المتعلقة بالبيئةحالجدول ه3

مسطرة األجندة 21

التغير المناخيأ
 بروتوكول 

التنوع الحيويجكيوتوب
بروتوكول األمن 

الحيويد

التجارة الدولية 
بالحيوانات 

والنباتات البرية 
التصحروالمهددة باالنقراضه

الملوثات العضوية 
الثابتةز

االستراتيجية الوطنية 
للتنمية المستدامةي

عدد البلديات 
المشتركة في األجندة 

21

2001ك2007ك1992199719922000197319942001تاريخ االعتماد
البرتغال

إسبانيا
فرنسا
إيطاليا
مالطا

1993
1993
1994
1994
1994

2002
2002
2002
2002
2001

1993
1993
1994
1994
2000

2004
2002
2003
2004
2007

1980
1986
1978
1979
1989

1996
1996
1997
1997
1998

2004
2004
2004

2001ط
2001ط

تم تطبيقها
تم تطبيقها
تم تطبيقها
تم تطبيقها
تحت التنفيذ

27
359
69
429
..

سلوفينيا
كرواتيا

البوسنة والهرسك
صربيا

الجبل األسود

1995
1996
2000
2001
2006

2002
2007
2007
2007
2007

1996
1996
2002
2002
2006

2002
2002

2009ح
2006
2006

2000
2000
2009
2006
2007

2001
2000
2002
2007
2007

2004
2007

2001ط
2009

2006ط

تم تطبيقها
تم تطبيقها
تحت التنفيذ
تم تطبيقها
تم تطبيقها

3
20
1
20
..

مقدونيا
ألبانيا

اليونان
قبرص
تركيا

1998
1994
1994
1997
2004

2004
2005
2002
1999

2009ح

1997
1994
1994
1996
1997

2005
2005
2004
2003
2003

2000
2003
1992
1974
1996

2002
2000
1997
2000
1998

2004
2004
2006
2005
2009

تم تطبيقها
...

تم تطبيقها
تم تطبيقها

...

..
7
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..
50

سوريا
لبنان

األردن
إسرائيل
فلسطين

1996
1994
1993
1996

 

2006
2006
2003
2004

 

1996
1994
1993
1995

 

2004
2003

 

2003
1978
1979

 

1997
1996
1996
1996

 

2005
2003
2004

2001ط
 

...
بدون استراتيجية

تم تطبيقها
تحت التنفيذ

2
6
4
3
 

مصر
ليبيا

تونس
الجزائر
المغرب

1994
1999
1993
1993
1995

2005
2006
2003
2005
2002

1994
2001
1993
1995
1995

2003
2005
2003
2004
2000i

1978
2003
1974
1983
1975

1995
1996
1995
1996
1996

2003
2005
2004
2006
2004

...

...
تم تطبيقها
تم تطبيقها
تحت التنفيذ

7
2
1
3
5

اتفاقية تنظيم التجارة األمم المتحدةاألمم المتحدةاألمم المتحدةاألمم المتحدةالمصدر:
الدولية في النباتات 
والحيوانات المهددة 

باإلنقراض

معهد الموارد العالميةاألمم المتحدةاألمم المتحدةاألمم المتحدة

أ. اتفاقية إطار حول التغير المناخي. ب. من االتفاقية اإلطار حول التغير المناخي. ج. اتفاقية حول التنوع الحيوي. د. بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية التابع لإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي. ه. بروتوكول التجارة الخارجية في الكائنات المهددة. و. اتفاقية محاربة التصحر. ز. اتفاقية 
ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة. ح. مصادقة أو قبول أو إبرام أو انضمام أو خالفة. ط. توقيع. ي. يمكن العثور على االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في عدة دراسات، تتجه في خط تصاعدي، من غياب المعطيات إلى تطور االستراتيجية وتطبيقها . ك. سنة تحيين المعطيات. )...( 

معلومات غير متوفرة. 

المعاهدات المتعددة األطراف المتعلقة بنزع السالحأالجدول ه4

ألغام ضد األشخاصطتجارب نوويةحأسلحة كيماويةزأسلحة تقليديةوأسلحة جرثوميةهأسلحة نوويةدبروتوكول جنيفج
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2003
1999
2003
2000

1998
2000
2003
2003
2003

سوريا
لبنان

األردن
اسرائيل
فلسطين

1968
1969
1977
1969

 

1968
1970
1970

 

1972ب
1975
1975

 

 
1995
1995

 

 
2008
1997

1993ب
 

 
2008
1998

1996ب
 

1998
 

مصر
ليبيا

تونس
الجزائر
المغرب

1928
1971
1967
1992
1970

1981
1975
1970
1995
1970

1972ب
1982
1973
2001
2002

1981ب
1987
2002

2004
1997
1995
1995

1996b

2004
2004
2003
2000

1999
2001

 

األمم المتحدة األمم المتحدة األمم المتحدة األمم المتحدة األمم المتحدة األمم المتحدة األمم المتحدة المصدر:

أ. مصادقة أو قبول أو إبرام أو انضمام أو خالفة. ب. توقيع. ج. منع استعمال الغازات الخانقة والسامة وما شابهها ووسائل الحرب البكتريولوجية. د. معاهدة حظر نشر األسلحة النووية. ه. اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين األسلحة الجرثومية )البيولوجية( والسامة وتدميرها. و. معاهدة 
حظر وتقييد استخدام بعض األسلحة التقليدية التي يمكن اعتبارها مضرة أو ذات آثار عشوائية. ز. اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستعمال األسلحة الكيماوية وتدميرها. ح. معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. ط. اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل األلغام المضادة لألفراد 

وتدميرها.  
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البحر األبيض المتوسط باألرقام

مؤشر التنمية البشرية الجدول و1

مأمول الحياة عند 
الوالدة

معدل اإللمام بالقراء 
والكتابة  لدى البالغين
)من عمر 15 وما 

فوق(
معدل إجمالي االلتحاق بالتعليم 

االبتدائي والثانوي والعالي
الناتج المحلي اإلجمالي 

للفرد
مؤشر التنمية البشرية

الرتبة على سلم م. ت. 
ب القدرة الشرائية بالدوالر%%السنوات

 2007 2007 2007 2008 2007 2007

البرتغال
إسبانيا
فرنسا

78.6
80.7
81.0

 94.9
97.9

..

 91
98
95

 23074
31954
34045

 0.909
0.955
0.961

 34
15
8

إيطاليا
مالطا

سلوفينيا

81.1
79.6
78.2

 98.9
92.4
99.7

 92
..

93

 30756
23971ب
27605

 0.951
0.902
0.929

 18
38
29

كرواتيا
البوسنة والهرسك

صربيا /الجبل األسود

76.0
75.1

74.0 / 73.9

 98.7
96.7أ 

96.4 / 96.4

 79
74

.. / ..

 19084
8390

13951 / 11456

 0.871
0.812

0.834 / 0.826

 45
76

67/65

مقدونيا
ألبانيا

اليونان

74.1
76.5
79.1

 97.0
99.0
97.1

 71
..

100

9164ب 
7715
29361

 0.817
0.818
0.942

 72
70
25

قبرص
تركيا

سوريا

79.6
71.7
74.1

 97.7
88.7
83.1

 79
74
66

29853ب 
13920
4440

 0.914
0.806
0.742

 32
79
107

لبنان
األردن

إسرائيل

71.9
72.4
80.7

 89.6
93.1

..

 79
77
91

 11570
5283
27548

 0.803
0.770
0.935

 83
96
27

فلسطين
مصر

ليبيا

73.3
69.9
73.8

 93.8
72.0
86.8

 78
..
..

 ..
5416
15402

 0.737
0.703
0.847

 110
123
55

تونس
الجزائر
المغرب

73.8
72.2
71.0

 77.7
75.4
55.6

 78
..

61

 7996
8033
4388

 0.769
0.754
0.654

 98
104
130

برنامج األمم المتحدة اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة اإلنمائيالبنك الدولياليونسكواليونسكوبرنامج األمم المتحدة اإلنمائيإعداد خاص. المصدر:     
أ. تشير البيانات إلى عام 2000. ب. "آفاق االقتصاد العالمي". )..( بيانات غير متوفرة. 

العالقة بين التمدرس والتنمية )2007(الشكل و1 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

رية
بش

 ال
مية

لتن
ر ا

ؤش
م

( ة
وي

لمئ
ة ا

سب
الن

 (ب
الت

عد
الم

إيطاليا كرواتيا إسبانيا قبرص اليونان مقدونيا البرتغال فلسطين األردن تركيا لبنان سوريا تونس المغرب

معدل اإللمام بالقراء والكتابة  لدى البالغين
إجمالي معدل االلتحاق بالتعليم االبتدائي والثانوي والعالي

 مؤشر التنمية البشرية

0.952

0.937

0.839

0.775

0.753

0.724

0.547

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

آسيا

أمريكا الشمالية

االتحاد األوروبي 27

األورومتوسط

الشرق األوسط وشمال أفريقيا

العالم

أفريقيا

مؤشر التنمية البشرية حسب الجهات

إعداد خاص. المصدر: اليونسكو وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
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السكان: الديموغرافيا الجدول و2

مجموع السكان

عدد السكان 
المتوقع لـ 

2050
معدل الوالدات 

اإلجمالي
معدل الوفيات 

اإلجمالي
معدل النمو السنوي 

المهاجرونمعدل الخصوبةللسكان
عدد المهاجرين 

الصافيأ
معدل الهجرة 

الصافيب

%لكل 1000 نسمةلكل 1000 نسمةبالماليينبالماليين
الوالدات للمرأة 

لكل 1000 نسمةباآلالف% من المجموعباآلالفالواحدة
 2009 2009 2007 2007 2008 2009 2005 2005 2000/05 2000/05

البرتغال
إسبانيا
فرنسا

10.7
44.9
62.3

 10.0
51.3
67.7

 10
11
13

 10
9
8

 0.2
1.5
0.6

 1.38
1.47
1.88

 764
4790
6471

 7.3
11.1
10.7

 50
405
60

 4.8
10.0
1.0

إيطاليا
مالطا

سلوفينيا

59.9
0.4
2.0

 57.1
0.4
2.0

 9
9

10

 10
8
9

 0.8
0.5
1.0

 1.39
1.25
1.39

 2519
11

167

 4.3
2.7
8.5

 120
1
2

 2.1
2.8
1.0

كرواتيا
البوسنة والهرسك

صربيا /الجبل األسود

4.4
3.8

0.6 / 9.9

 3.8
3.0

0.6 / 9.2

 9
11

14.0 / 9.0

 12
6

10.0 / 14.0

 0.0
-0.1

0.2 / -0.4

 1.44
1.21

1.64 / 1.61

 661
41
512

 14.5
1.0
4.9

 20
8

-20

 4.0
2.1
-2.0

مقدونيا
ألبانيا

اليونان

2.0
3.2
11.2

 1.9
3.3

10.9

 11
16
10

 9
6

10

 0.0
0.0
0.4

 1.44
1.85
1.39

 121
83
974

 6.0
2.6
8.8

 -2
-20
36

 -1.0
-6.5
3.0

قبرص
تركيا

سوريا

0.9
74.8
21.9

 1.2
97.4
36.9

 11
19
27

 7
7
3

 1.0
1.2
3.5

 1.52
2.10
3.17

 116
1328
985

 13.9
1.8
5.2

 6
-50
-6

 7.1
-0.7
-0.3

لبنان
األردن

إسرائيل

4.2
6.3
7.2

 5.0
10.2
10.6

 18
29
21

 7
4
6

 1.0
3.2
1.8

 1.84
3.02
2.75

 657
2225
2661

 18.4
39.0
39.6

 -7
20
32

 -2.0
3.7
4.9

فلسطين
مصر

ليبيا

4.3
83.0
6.4

 10.3
129.5
9.8

 32
24
23

 3
6
4

 3.4
1.8
1.9

 4.92
2.82
2.64

 1680
166
618

 45
0.2
10.5

 -8
-90
2

 -2.3
-1.3
0.4

تونس
الجزائر
المغرب

10.3
34.9
32.0

 12.7
49.6
42.6

 17
21
21

 6
5
6

 1.0
1.5
1.2

 1.84
2.34
2.33

 38
242
132

 0.4
0.7
0.4

 -4
-20
-80

 -0.4
-0.6
-2.6

صندوق األمم المتحدة إعداد خاص. المصدر:
للسكان

صندوق األمم المتحدة 
للسكان

صندوق األمم المتحدة البنك الدوليالبنك الدوليالبنك الدولي
للسكان

التقسيم السكاني التابع 
لألمم المتحدة

التقسيم السكاني التابع 
لألمم المتحدة

التقسيم السكاني التابع 
لألمم المتحدة

التقسيم السكاني التابع 
لألمم المتحدة

أ.المعدل السنوي الصافي للمهاجرين: عدد المهاجرين الوافدين سنويا يطرح منه العدد السنوي للمهاجرين أو النازحين إلى الخارج. ب. العدد الصافي للمهاجرين مقسوم على معدل السكان للبلد المستقبل خالل الفترة المحددة.

معدل النمو الديموغرافي )%(الشكل و2

-2
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1
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4
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سط
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ريا
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دن
ألر

ا

بيا
لي

صر
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رائ

إس

ان
لبن

ئر
زا

لج
ا

كيا
تر

نيا
سبا

إ

ص
بر

ق

ب
غر

الم

س
ون

ت

طا
مال

سا
رن

ف

ال
رتغ

الب

ليا
طا

إي

سك
هر

وال
نة 

وس
 الب

  

نيا
لبا

أ

نيا
دو

مق

ان
ون

الي

نيا
وفي

سل

تيا
روا

 ك
   

  

بيا
صر

   
   

   
   

   
   

   
ود

ألس
ل ا

جب
وال

   
   

   
   

   
   

   

2005-20002010-2005

0 1 2 3

أوروبا

جنوب أوروبا

آسيا

العالم

أمريكا الالتينية والكاريبي

شمال أفريقيا

غرب آسيا

أفريقيا جنوب الصحراء

إعداد خاص. المصدر: التقسيم السكاني التابع لألمم المتحدة
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السكان: الهيكلة والتوزيعالجدول و3

هيكلة السكانأ

عدد سكان الريفأ
السكان في تجمعات تفوق 

750000 نسمة
السكان في الساحل 

المتوسطي

سكان المدن في 
المساكن غير 

الكثافة السكانيةبالمستقرة  من 0 إلى 14 سنة
من 15 إلى 64 

سنة
من عمر 65 وما 

فوق

%باآلالف%%%%%
عدد السكان لكل 

كلم مربع
 2008 2008 2008 2008 2007 2000 2005 2008

البرتغال
إسبانيا
فرنسا

15.4
14.7
18.4

 67.1
68.3
65.0

 17.5
16.9
16.6

 41
23
23

 66.4
33.1
34.4

 
15560
6265

 ..
..
..

 116
91
113

إيطاليا
مالطا

سلوفينيا

14.2
16.0
13.9

 65.7
70.0
70.1

 20.1
14.0
16.0

 32
6

51

 27.7
..
..

 32837
389
101

 ..
..
..

 204
1286
101

كرواتيا
البوسنة والهرسك

صربيا /الجبل األسود

15.3
15.7

19.6 / 17.8

 67.5
70.6

67.6 / 67.6

 17.2
13.8

12.8 / 14.5

 43
53

40 / 48

 ..
..

.. / 21.5

 1529
226
266

 ..
..
..

 79
74

45 / 83

مقدونيا
ألبانيا

اليونان

18.4
24.2
14.2

 70.0
66.5
67.6

 11.6
9.3

18.2

 33
53
39

 ..
..

60.1

 
1193
9482

 ..
..
..

 80
115
87

قبرص
تركيا

سوريا

18.2
27.2
35.3

 69.0
66.9
61.5

 10.8
5.8
3.2

 30
31
46

 ..
42.8
57.9

 785
13691
1533

 ..
15.5
10.5

 94
96
116

لبنان
األردن

إسرائيل

25.8
35.1
27.8

 66.9
61.3
62.1

 7.3
3.6

10.0

 13
22
8

 51.9
22.8
64.9

 2906

5045

 53.1
15.8

..

 405
67
338

فلسطين
مصر

ليبيا

45.2
32.5
30.2

 51.9
63.0
65.7

 2.9
4.5
4.1

 28
57
23

 ..
49.8
70.7

 1119
22929
5179

 ..
17.1

..

 638
82
4

تونس
الجزائر
المغرب

23.6
27.7
28.8

 69.6
67.6
65.9

 6.7
4.6
5.3

 34
35
44

 ..
18.9
38.9

 6762
12271
3233

 ..
..

13.1

 67
14
70

التقسيم السكاني التابع لألمم البنك الدوليالبنك الدوليالبنك الدوليالبنك الدوليإعداد خاص:
المتحدة

البنك الدولياألهداف التنموية لأللفيةالمخطط األخضر

أ . بيانات قبرص ومالطا صادرة عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. ب. بيانات قبرص ومالطا والجبل األسود تم وضعها بناء على معطيات صادرة عن كتاب حقائق العالم، وكالة المخابرات األمريكية. )..( بيانات غير متوفرة. 

تطور هيكلة السكانالشكل و3
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10

15

20

25

سنة
 6

5 
هم

مار
أع

ق 
فو

ن ت
لذي

ن ا
سكا

 ال
سبة

ن

1990 1995 2000 2004 2006 2008

جنوب أوروبا

دول البلقان

شمال أفريقيا

الشرق األدنى

فلسطين

إيطاليا

قبرص

إعداد خاص. المصدر: البنك الدولي.
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التعليم وتكوين رأس المال البشريالجدول و4

المعدل الصافي لاللتحاق بالتعليم

معدل تالميذ 
التعليم االبتدائي

مدة التعليم 
االجباري

العلماء والتقنيون 
في البحث والتنمية

اإلنفاق على 
البحث والتنمية

اإلنفاق العام على التعليم

الناتج المحلي 
االجمالي %

ما قبل المرحلة 
االبتدائية وفي 

المرحلة 
االبتدائية

المرحلة الثانوية 
التعليم العاليوما بعد الثانوية الثانوياالبتدائي

%%
عدد التالميذ لكل 

لكل مليون نسمةالسنواتمعلم
الناتج المحلي 
االجمالي %

جميع المستويات 
%

جميع المستويات 
%

جميع المستويات 
%

1999/2006أ 1999/2006أ 1999/2006أ 1999/2008أ 2002/07أ 2003/07  2007/08أ 2002/08أ 2004/08أ 2004/08أ 

البرتغال
إسبانيا
فرنسا

99
100
99

 88
94
98

 12
13
19

 9
11
11

  3981
5898

4276ب

 1.19
1.28
2.10

 5.3
4.3
5.6

 38.3
39.9
32.1

 40.7
40.1
46.8

 18.7
20.0
21.0

إيطاليا
مالطا

سلوفينيا

99
91
96

 92
87
89

 10
12
16

 9
11
9

2326ب 
3328

 6071

 1.14
0.60
1.48

 4.7
4.8
5.7

 35.7
27.1
28.1

 47.7
41.6
48.3

 16.5
10.9
23.7

كرواتيا
البوسنة والهرسك

صربيا /الجبل األسود

90
..

.. / 95

 88
..

.. / 88

 17
..

.. / 17

 8
..

8 / 8

  3460
1053

1525 / 1756

 0.93
0.03

1.18 / 0.34

 3.9
..

5.7 / ..

 27.7
..
..

 50.6
..
..

 18.0
..
..

مقدونيا
ألبانيا

اليونان

87
91
99

 82
74
91

 18
21
10

 8
8
9

  1245
..

 4400

 0.21
..

0.50

 3.5
2.9
4.0

 ..
30.5
31.2

 ..
52.0
38.1

 15.0
17.5
30.7

قبرص
تركيا

سوريا

99
94

100

 95
71
68

 16
..

18

 9
9
9

  2682
 1529

..

 0.45
0.71

..

 7.0
3.1
..

 31.9
39.2

..

 44.3
32.9

..

 23.8
27.9

..

لبنان
األردن

إسرائيل

88
89
97

 75
84
88

 14
20
13

 9
10
11

 ..
 6714

..

 ..
 0.34
4.74

 2.0
4.9
6.2

 33.3
41.8
47.3

 29.8
39.6
29.2

 30.7
18.7
17.0

فلسطين
مصر

ليبيا

73
94
..

 89
71
..

 30
27
..

 10
9
9

 ..
 1576

..

 ..
0.23

..

 ..
3.7
2.7

 ..
..
..

 ..
..
..

 ..
..
..

تونس
الجزائر
المغرب

98
95
89

 66
66
35

 18
23
27

 11
10
9

  2814
482
958

 1.02
0.07
0.64

 7.1
..

5.5

 35.1
..

45.3

 42.6
..

38.2

 22.3
..

16.2
اليونسكواليونسكواليونسكواليونسكواليونسكواليونسكواليونسكواليونسكواليونسكواليونسكوإعداد خاص. المصدر:

أ. أحدث البيانات المتوفرة بالنسبة لهذه الفترة. ب. البيانات المتعلقة فقط بالعلماء. )..( بيانات غير متوفرة. 

اإلنفاق العام على التعليم والبحث + التنميةالشكل و4
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اإلنفاق العام على البحث والتنميةاإلنفاق العام على التعليم

فرنسا

إيطاليا

إسبانيا
إسرائيل
اليونان
سلوفينيا
تركيا

باقي دول العالم
(56.6%)

الواليات المتحدة األمريكية
(30.4%)

 المنطقة
األورومتوسطية

(13%)

كفاءة النظام التعليمي:
نسبة الجامعات المدرجة في قائمة أفضل 500 جامعة في العالم

."Academic Ranking of World Universities"إعداد خاص. المصدر: اليونسكو و
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الصحة والبقاء على قيد الحياةالجدول و5

انتشار التدخينالمصابون بفيروس نقص المناعة البشرية معدل وفيات األمومة معدل وفيات األطفال

لكل ألف مولود حي
األطفال دون الخامسة 
لكل ألف مولود حي 

لكل مئة ألف مولود  
حي

 

تقديرات
منخفضة ‒ تقديرات 

النساءالرجال  %              مرتفعة
 %%  من 15 إلى 49 سنةأكثر من 15 سنة  

 2007 2007 2005 2007 2007 20082008
البرتغال

إسبانيا
فرنسا

3
4
4

 4
4
4

 11
4
8

 34000
140000
140000

 0.5
0.5
0.4

 41
36
37

31
31
27

إيطاليا
مالطا

سلوفينيا

3
4
3

 4
5
4

 3
8
6

 150000
200

500 <

 0.4
0.1

0.1 <

 33
33
32

19
24
21

كرواتيا
البوسنة والهرسك

صربيا /الجبل األسود

5
13

9 / 7

 6
14

10 / 8

 7
3

.. / ..

 ..
..

.. / 6400

 ..
..

.. / 0.1

 39
49

.. / ..

29
35

.. / ..

مقدونيا
ألبانيا

اليونان

15
13
4

 17
15
4

 10
92
3

 500 <
..

11000

 0.1 <
0.2 <
0.2

 40
40
64

32
4
40

قبرص
تركيا

سوريا

3
21
15

 4
23
17

 10
44

130

 ..
..
..

 0.2 <
0.2 <
0.2 <

 38
52
43

10
19
..

لبنان
األردن

إسرائيل

26
21
4

 29
24
5

 150
62
4

 3000
..

4900

 0.1
0.2 <
0.1

 29
62
31

7
10
18

فلسطين
مصر

ليبيا

24
30
16

 27
36
18

 ..
130
97

 ..
9000

..

 ..
0.1 <
0.2 <

 41
24
32

3
1
2

تونس
الجزائر
المغرب

18
33
32

 21
37
34

 100
180
240

 3600
21000
21000

 0.1
0.1
0.1

 46
27
26

1
0
0

برنامج األمم المتحدة المشترك منظمة الصحة العالميةالبنك الدوليالبنك الدوليإعداد خاص. المصدر:
لمكافحة فيروس ومرض اإليدز

برنامج األمم المتحدة المشترك 
لمكافحة فيروس ومرض اإليدز

البنك الدوليالبنك الدولي

)..( بيانات غير متوفرة.

البقاء على قيد الحياة إلى سن 65 سنة )2007(الشكل و5 

الرجالالنساء

 البقاء على قيد الحياة إلى سن 65 سنة
بحسب مستوى الدخل

58
53

78
68

91
83

 بلدان ذات عائدات
متوسطة

 بلدان ذات عائدات
منخفضة

 بلدان ذات عائدات
مرتفعة

المتوسط العالمي للرجال: 68
المتوسط العالمي للنساء: 76

البوسنة والهرسك
صربيا / الجبل األسود

مقدونيا

ألبانيا

اليونان

تركيا

سوريا

لبنان

األردن

إسرائيل

فلسطين
مصر

ليبيا

تونس

الجزائر

المغرب

البرتغال

إسبانيا

فرنسا

إيطاليا

سلوفينيا

كرواتيا

0

20

40

60

80

100

إعداد خاص. المصدر: البنك الدولي.
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التغذية واألمن الغذائيالجدول و6

استهالك الطاقة الغذائية

أطفال وزنهم أقل من الوزن تجارة الحبوب
الطبيعي بالنسبة إلى 

أعمارهم الصادرات الواردات
كيلو وحدة حرارية/ الفرد/

% األطفال أقل من 5 سنواتبآالف الدوالراتباألطنان المتريةبآالف الدوالراتباألطنان المتريةيوم
1998/2006أ 2007 2007 2007 2007 2004/06 

البرتغال
إسبانيا
فرنسا

3610
3290
3580

 3908810
12613392
2284298

 863481
3106989
978804

 254680
2157154
25591536

 70687
779223
6686395

  

إيطاليا
مالطا

سلوفينيا

3690
3540
3330

 9996965
185554
460132

 2803320
53364

132632

 1338694
10682
42373

 783732
3629
12788

  

كرواتيا
البوسنة والهرسك

صربيا /الجبل األسود

2970
3000
2680

 180250
647924

17261 / 42964

 63286
172664

6066 / 20466

 457152
6239

.. / 103360

 120827
2848

.. / 224800

 
1.6

2.2 / 1.8

مقدونيا
ألبانيا

اليونان

2900
2840
3700

 262105
467750

2142304

 73493
119634
672893

 1579
2004

351729

 959
640

152022

 1.2
17.0

 

قبرص
تركيا

سوريا

3210
3350
3010

 513879
3550667
1843309

 150021
973273
393996

 9020
1973582
178589

 3733
370804
230745

 
3.5
8.5

لبنان
األردن

إسرائيل

3170
2880
3630

 824552
2222491
2754338

 223685
663023
711982

 18503
12083
1518

 3906
4518
555

 3.4
3.6

 

فلسطين
مصر

ليبيا

2180
3330
3020

 456469
10509216
2356769

 135724
2541669
675557

 17670
1250058

960

 4500
410121

217

 
5.4
4.3

تونس
الجزائر
المغرب

3270
3100
3190

 3124662
7283009
6149544

 932034
1827542
1727636

 65108
1223

146368

 20325
509

43947

 
10.2
9.9

منظمة الصحة العالميةمنظمة األغذية والزراعةمنظمة األغذية والزراعةمنظمة األغذية والزراعةمنظمة األغذية والزراعةمنظمة األغذية والزراعةإعداد خاص. المصدر:
أ . أحدث البيانات المتوفرة بالنسبة لهذه الفترة. )..( بيانات غير متوفرة. 

عناصر التغذية في البحر األبيض المتوسط )2004-2006(الشكل و6 

0%

20%

40%

60%

80%

100%
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كيا
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نيا
وفي

سل
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م

نيا
سبا

إ

س
ون

ت

ص
بر

ق

ب
غر

الم ان
لبن

ئر
زا

لج
ا

بيا
لي

ريا
سو

تيا
روا

ك

نيا
دو

مق

دن
ألر

ا

نيا
لبا

أ

ين
سط

فل

 كربوهيدراتبروتيناتدهون

إعداد خاص. المصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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الحصول على الموارد الصحيةالجدول و7

 السكان الذين 
يتوفرون على ماء 

صالح للشرب

 السكان الذين 
يتوفرون على مرافق 

صحية محسنة

 عمليات الوالدة التي 
تتم بإشراف عاملين 

صحيين مختصين
معدل انتشار وسائل 

تحديد النسل
مؤشر الخصوبة بين 

المراهقين
اإلنفاق العام على 

الصحة

%%%عدد السكان لكل طبيب
نسبة النساء المتزوجات 

بين 15 و49 سنة 
الوالدات لكل ألف امرأة 

بين 15 ‒ 19 سنة
نسبة الناتج المحلي 

اإلجمالي
2006 2007 2000/07أ 2002/07أ 2006 2006 2002/06أ 

البرتغال
إسبانيا
فرنسا

294
303
294

 99
100
100

 99
100
100

 100
..

99

 ..
81
75

 16
12
7

 10.0
8.1
11.1

إيطاليا
مالطا

سلوفينيا

270
256
417

 ..
100
..

 ..
..
..

 99
100
100

 60
..
74

 5
11
5

 9.0
8.3
8.4

كرواتيا
البوسنة والهرسك

صربيا /الجبل األسود

400
714
500

 99
99

98 / 99

 99
95

91 / 92

 100
100

99 / 99

 69
36

39 / 41

 14
16

15 / 22

 7.5
8.3

6.8 / 7.6

مقدونيا
ألبانيا

اليونان

385
833
200

 100
97

100

 89
97
98

 98
100

..

 14
60
..

 22
14
9

 8.2
6.2
9.9

قبرص
تركيا

سوريا

435
625

2000

 100
97
89

 100
88
92

 100
81
93

 ..
64
58

 6
39
61

 6.3
5.6
3.9

لبنان
األردن

إسرائيل

417
417
270

 100
98

100

 98
65
..

 93
99
..

 63
57
..

 16
25
14

 8.9
9.9
7.8

فلسطين
مصر

ليبيا

..
417
769

 ..
98
71

 ..
66
97

 99
74
99

 50
59
..

 79
39
3

 ..
6.3
2.9

تونس
الجزائر

المغرب  

769
909

2000

 94
85
83

 85
94
72

 90
95
63

 66
61
63

 7
7
19

 5.3
3.6
5.1

منظمة الصحة العالميةالبنك الدوليالبنك الدوليالبنك الدوليمنظمة الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية إعداد خاص. المصدر: 
أ . أحدث البيانات المتوفرة بالنسبة لهذه الفترة. )..( بيانات غير متوفرة. 

مأمول الحياة والوفيات بسبب مرض السرطانالشكل و7
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 1
00
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 (ل

ان
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ب  
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ت ب

فيا
الو
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 (ا

ياة
لح

ل ا
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معدل الوفيات بسبب  مرض السرطان/ 100000مأمول الحياة الصحية*مأمول الحياة

إعداد خاص. المصدر: منظمة الصحة العالمية.
* متوسط السنوات التي يأمل الشخص أن يستطيع عيشها في "كامل صحته".
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نوع الجنس: التنمية االجتماعيةالجدول و8

مأمول الحياة عند الوالدة
معدل اإللمام بالقراءة والكتابة لدى 

البالغين )من 15 سنة وما فوق(
إجمالي نسبة االلتحاق بالتعليم 

االبتدائي والثانوي و العالي

العام الذي منحت 
فيه المرأة حق 

التصويت
العام الذي انُتخبت 

فيه أول امرأة

العام الذي انُتخبت 
فيه أول امرأة 
نائبا في البرلمان

عدد المقاعد 
التي تشغلها 
النساء في 

البرلمانه الذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناث

%%%%%السنواتالسنوات

2009د    08/2004و 08/2004و 2007 2007 2007 2007 

البرتغال
إسبانيا
فرنسا

81.6
84.1
84.5

 75.2
77.8
77.6

 99.3
96.4

..

 96.6
98.6

..

 94
100
97

 90
94
93

1931ج، 1976 
1931
1944

1931ج، 1976 
1931
1944

 1934
1931
1945

 27.8
33.6
19.6

إيطاليا
مالطا

سلوفينيا

84.1
81.9
81.5

 78.6
77.4
74.1

 98.6
93.2
99.6

 99.4
90.0
99.7

 95
82
99

 89
81
88

 1945
1947
1946

 1945
1947
1946

 1946
1966

 1992أ

 20.2
8.7

10.0

كرواتيا
البوسنة والهرسك

صربيا /الجبل األسود

79.2
77.4

76.8 / 76.2

 72.3
72.2

72.4 / 70.7

 98.0
..
..

 99.5
..
..

 82
..

.. / 79

 77
..

.. / 74

 1945
1946
1946

 1945
1946
1946

 1992أ 
1990

1946 / 2006أ

 20.9
12.3

6.2 / 21.6

مقدونيا
ألبانيا

اليونان

76.6
79.7
82.2

 71.8
73.4
77.3

 95.4
98.8
96.0

 98.6
99.3
98.2

 71
68
100

 70
68
99

 1946
1920
1952

 1946
1920
1952

 1990أ 
1945
1952

 31.7
16.4
17.3

قبرص
تركيا

سوريا

81.7
74.2
76.1

 77.0
69.3
72.2

 96.6
81.2
76.5

 99.0
96.2
89.7

 78
69
65

 79
79
68

 1960
1930

1949ج، 1953

 1960
1934
1953

 1963
 1935ب
1973

 14.3
9.1

12.4

لبنان
األردن

إسرائيل

74.2
74.5
82.5

 69.9
70.8
78.8

 86.0
89.4

..

 93.4
96.5

..

 82
78
94

 77
75
88

 1952
1974
1948

 1952
1974
1948

 1963
 1989ب
1949

 3.1
8.5

17.5

فلسطين
مصر

ليبيا

..
73.6
76.9

 ..
69.1
71.7

 88.6
60.7
78.4

 96.8
83.6
94.5

 81
..
..

 76
..
..

 ..
1956
1964

 ..
1956
1964

 ..
1957

..

 ..
3.7
7.7

تونس
الجزائر

المغرب   

76.3
73.7
73.4

 72.4
70.9
69.0

 69.0
66.4
43.2

 86.4
84.3
68.7

 81
75
57

 75
73
65

 1959
1949ج, 1962

1963

 1959
1962
1963

 1959
 1962ب
1993

 19.9
5.4
6.2

برنامج األمم المتحدة اليونسكواليونسكواليونسكواليونسكوالبنك الدوليالبنك الدوليإعداد خاص. المصدر: 
اإلنمائي

برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي

برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي

االتحاد البرلماني 
الدولي

أ. تشير إلى العام التي تم فيه انتخابها في النظام البرلماني الحالي. ب. التاريخ يشير إلى العام الذي تم فيه تعيين أول امرأة في البرلمان. ج. أول اعتراف جزئي بحق التصويت أو حق الترشيح. د. تشير إلى الوضعية إلى غاية 30 أكتوبر/ تشرين األول 2009. ه. في حالة البرلمان المكون من 
غرفتين، البيانات المشار إليها هي معدالت كلتا الغرفتين. و. أحدث البيانات المتوفرة بالنسبة لهذه الفترة. )..( بيانات غير متوفرة.

معدالت التسجيل واإلعادة بالمراحل التعليميةالشكل و8
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إجمالي نسبة االلتحاق بالتعليم 
االبتدائي والثانوي والعالي (إناث)

إجمالي نسبة االلتحاق بالتعليم 
االبتدائي والثانوي والعالي (ذكور)

نسبة اإلعادة (إناث)

نسبة اإلعادة (ذكور)

نسبة الباحثات

0

25

50
 سلوفينيا

كرواتيا

مقدونيا

قبرص

تركيا

األردن

مصر
تونس

الجزائر

المغرب

إسبانيا

فرنسا

إيطاليا

مالطا

إعداد خاص. المصدر: اليونسكو.
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التكنولوجيا واالتصاالتالجدول و9

 
االنتشار اليومي 

للجرائد
 مساكن تتوفر 

الهواتف الثابتةعلى التلفاز
المكالمات الهاتفية 

الدولية المجراة
المكالمات الهاتفية 
الدولية المستقبلة

المشتركون في 
الهاتف الخلوي

)النقال(
أجهزة الحاسوب 

مستخدمو االنترنتالشخصية
االستثمار في 

االتصاالت

اإلنفاق على 
تكنولوجيا 
المعلومات 
واالتصاالت

بماليين الدوالراتلكل 100 نسمة لكل 100 نسمة لكل 100 نسمة الدقائق لكل فردالدقائق لكل فردلكل 100 نسمة%لكل ألف نسمة 
% الناتج المحلي 

اإلجمالي

2001/032007أ2007/08أ2006/07أ2003/072008أ2003/07أ2000/0720072008أ 

البرتغال
إسبانيا
فرنسا

..
144
164

99
99
97

39
45
56

56
124
105

121
39

138

140
112
93

17.2
39.3
65.2

42
57
68

1634
7928
8166

5.7
5.5
5.7

إيطاليا
مالطا

سلوفينيا

137
..

173

94
99
99

36
59
50

103
108
57

131
168
..

152
94
101

36.7
..

42.5

49
49
59

8579
52
313

5.8
..

4.7

كرواتيا
البوسنة والهرسك

صربيا /الجبل األسود

..

..
.. / ..

98
87

98 / ..

42
27
1

69
44

.. / ..

134
187
.. / ..

133
84

118 / 98

19.9
6.4

.. / 24.4

51
35

47 / 34

332
117

.. / 627

..

..
.. / ..

مقدونيا
ألبانيا

اليونان

89
24
..

99
90

100

22
11
54

13
13
87

112
111
95

123
93
124

36.8
3.8
9.4

42
24
44

221
68

1773

..

..
5.4

قبرص
تركيا

سوريا

..

..

..

100
98
95

45
24
17

340
7

20

223
23
59

118
89
33

38.0
6.0
9.0

39
34
17

148
1902
90

..
5.5
..

لبنان
األردن

إسرائيل

54
..
..

96
96
92

18
8

46

50
18

208

263
13

166

34
87
127

10.4
6.7
24.0

23
26
50

..
164
..

..
9.3
6.5

فلسطين
مصر

ليبيا

10
..
..

95
97
50

8
15
16

..
8
..

..
40
..

28
51
77

5.6
4.9
2.2

9
17
5

7
1014

..

..
5.8
..

تونس
الجزائر
المغرب

23
..

12

92
90
77

12
10
9

24
7
7

48
11
15

85
81
72

7.5
1.1
3.6

28
12
33

312
878
643

6.0
2.5
8.3

البنك الدولي/ االتحاد البنك الدوليإعداد خاص. المصدر: 
الدولي لالتصاالت

االتحاد الدولي 
لالتصاالت

االتحاد الدولي 
لالتصاالت

االتحاد الدولي 
لالتصاالت

االتحاد الدولي 
لالتصاالت

البنك الدولي/ االتحاد 
الدولي لالتصاالت

االتحاد الدولي 
لالتصاالت

االتحاد الدولي 
لالتصاالت

البنك الدولي

أ . أحدث البيانات المتوفرة بالنسبة لهذه الفترة. )..( بيانات غير متوفرة. 

المتوسط بين الهواتف الخلوية )النقالة( والهواتف الثابتةالشكل و9 
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البلدان التي لديها أقل متوسط بين
الهواتف الخلوية (النقالة) والثابتة

 البلدان التي لديها أكبر متوسط بين
الهواتف الخلوية (النقالة) والثابتة
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إعداد خاص. المصدر: االتحاد الدولي لالتصاالت.
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األمن واإلنفاق العسكريالجدول و10

النازحون الداخليون

الالجئون

القوات المسلحة

عمليات نقل األسلحة التقليدية

اإلنفاق العسكري الصادراتالوارداتبحسب بلد المنشأبحسب بلد اللجوء

 بماليين الدوالراتبماليين الدوالراتبماليين الدوالراتباآلالفباآلالفباآلالفباآلالف
% الناتج المحلي 

اإلجمالي

2007 2008 07/2003د 07/2003د 2007 2007 2007 2008 

البرتغال
إسبانيا
فرنسا

..

..

..

 0.4
5.1

151.8

 ).(
).(
0.1

 44
147
255

 657
1610
277

 87
2123
9607

 3766
14721
52565

 2.0
1.2
2.3

إيطاليا
مالطا

سلوفينيا

..

..

..

 38.1
3.0
0.3

 0.1
).(
0.1

 191
2
7

 1730
18
33

 2761
10
..

33013ح 
39.1ب
674

1.8ح 
0.7ب
1.5

كرواتيا
البوسنة والهرسك

صربيا /الجبل األسود

2
125
249

 1.6
7.4

8.5 / 98.0

 100.4
78.3

0.6 / 165.6

 21
12
..

 121
..
..

 ..
..

208 / 6

 929
188ب، ز

53 / 715

 1.9
1.3ب، ز

1.8 / 2.6

مقدونيا
ألبانيا

اليونان

1.0
..
..

 1.2
0.1
2.2

 8.1
15.3
0.1

 11
11

147

 ..
60

4813

 ..
..
67

144ط 
199و، ز
9706

2.1ط 
1.8و، ز
3.3

قبرص
تركيا

سوريا

200
1200-954

433

 1.2
7.0

1960.8أ

 ).(
221.9
13.7

 10
515
308

 58
3040
125

 ..
200
3

415ب 
11663
6300

1.9ب 
2.1
4.4

لبنان
األردن

إسرائيل

390-90
..

غير محدد

466.9أ 
2431.0أ

1.2

 13.1
1.8
1.5

 72
101
168

 3
774
4557

 ..
91

2007

 1067
973

12135ج

 5.1
6.2

8.6ج

فلسطين
مصر

ليبيا

149-129
..
..

1813.8أ 
97.6
4.1

4953.4أ 
6.8
2.0

 ..
469
76

 2
2944

5

 ..
..

126

 ..
2585
837

 ..
2.5
1.0

تونس
الجزائر
المغرب

..
غير محدد

..

 0.1
94.1
0.8

 2.5
10.6
4.0

 35
138
201

 177
2677
203

 ..
..
..

 446
4156ه
2358

 1.3
3.0ه
3.2

برنامج األمم المتحدة مركز رصد النزوح الداخليإعداد خاص. المصدر: 
اإلنمائي

برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي

برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي

معهد ستوكهولم الدولي 
ألبحاث السالم

معهد ستوكهولم الدولي 
ألبحاث السالم

معهد ستوكهولم الدولي 
ألبحاث السالم

معهد ستوكهولم الدولي 
ألبحاث السالم

أ. بما فيهم الالجئون الفلسطينيون المتواجدون تحت مسؤولية األنروا. ب. دون احتساب المعاشات العسكرية. ج. مع احتساب مساعدات عسكرية أمريكية تصل إلى 2380 مليون دوالر. د. مجموع الصادرات خالل هذه الفترة. ه. هذه المبالغ تهم فقط اإلنفاق العادي. في تموز )يوليو( 2006، 
الحكومة الجزائرية رفعت ميزانية اإلنفاق بنسبة %35 ولكن ال يعرف إذا ما كانت هذه الزيادة موجهة لإلنفاق العسكري. و. تشير هذه البيانات إلى الميزانية المصادق عليها وليس إلى اإلنفاق الحقيقي. ز. دون احتساب القوات شبه العسكرية. ح. بما فيه اإلنفاق الخاص بالدفاع المدني الذي عادة ما 

يشكل %4.5 من المجموع. ط. دون احتساب جزء من المعاشات العسكرية. ).( أقل من نصف الوحدة المشار إليها. )..( بيانات غير متوفرة.

اإلنفاق العسكري )2007(الشكل و10 
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اإلنفاق العسكري 
(بماليين الدوالرات)
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مالطا قبرص

مصر

سوريا
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المغرب

ألبانيا

اليونان

تركيا

فرنسا
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البرتغال
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إسرائيل
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إعداد خاص. المصدر: معهد ستوكهولم الدولي ألبحاث السالم وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
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مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي اإلجمالي )1995-2007(الشكل و11 
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 شرق آسيا
 والمحيط
الهادئ

 أوروبا
 الشرقية

وآسيا الوسطى

 أمريكا الالتينية
والكاريبي

 الشرق
 األوسط

وشمال أفريقيا

جنوب آسيا  أفريقيا جنوب
الصحراء

بلدان ذات 
عائدات 
مرتفعة*

إعداد خاص. المصدر: البنك الدولي.
)*( تشمل دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية وكذا الدول غير األعضاء في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية. 

االنتاج والهيكلة االقتصاديةالجدول و11

الناتج المحلي اإلجمالي
متوسط النمو السنوي 
للناتج المحلي اإلجمالي

المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي بحسب القطاعات

مؤشر أسعار االستهالك الخدماتالصناعةالزراعة

%%%%بماليين الدوالرات
 نسبة النمو 
النصف سنوي

 2007 2000/07 2007 2007 2007 2000/07
البرتغال

إسبانيا
فرنسا

222758
1436891
2589839

 0.9
3.4
1.8

 3
3
2

 24
30
21

 73
67
77

 2.9
3.2
1.9

إيطاليا
مالطا

سلوفينيا

2101637
7448أ
47182

 1.0
3.8ب
4.3

 2
..
2

 27
..
34

 71
..
63

 2.3
1.3 ب
4.5

كرواتيا
البوسنة والهرسك

صربيا /الجبل األسود

51278
15144

40122 / 3500 أ

 4.8
5.3

5.6 /10.7ب

 7
10

.. / 13

 32
22

.. / 28

 61
69

.. / 59

 2.5
..

.. / 18.0

مقدونيا
ألبانيا

اليونان

7674
10831

313354

 2.7
5.3
4.3

 12
21
4

 30
20
23

 59
59
73

 1.9
2.9
3.3

قبرص
تركيا

سوريا

21276أ
655881
37745

4.4 ب 
5.9
4.5

 ..
9

18

 ..
28
35

 ..
63
47

2.4 ب 
20.6
5.1

لبنان
األردن

إسرائيل

24352
15833

163957

 3.3
6.3
3.2

 6
3
..

 24
29
..

 70
67
..

 ..
3.3
1.5

فلسطين
مصر

ليبيا

4016
130476
58333

 -0.9
4.3
3.7

 ..
14
..

 ..
36
..

 ..
50
..

 3.8
6.2
-3.0

تونس
الجزائر
المغرب

35020
135285
75119

 4.8
4.5
5.0

 10
8

14

 30
61
27

 60
31
59

 3.0
2.6
1.8

البنك الدولي البنك الدوليالبنك الدوليالبنك الدوليالبنك الدوليالبنك الدوليإعداد خاص. المصدر: 
أ. برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لسنة 2009. ب. 2006-2007. )..( بيانات غير متوفرة.
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الزراعةالجدول و12

المساحة الزراعيةأمساحة األراضي

األراضي الصالحة 
للزراعة 

والمحاصيل الدائمة
المروج والمراعي 

األراضي المرويةالدائمة
المساحات 

إنتاج الحبوبالمزروعة بالحبوب
محصول إنتاج 

استعمال األسمدةالحبوب
عدد سكان البيئة 

الزراعية

بآالف الهكتاراتبآالف الهكتاراتبآالف الهكتاراتبآالف الهكتارات

% نسبة 
المحاصيل 
بآالف األطنانبآالف الهكتاراتاإلجمالية

كيلوغرام/
هكتار

كيلوغرام/
بآالفهكتار

 2007 2007 2007 2007 2003 2008 2007 2008 2006 2008

البرتغال
إسبانيا
فرنسا

9150
49898
54766

 3496
28660
29418

 1672
17560
19519

 1824
11100
9899

 28.1
20.2
13.3

 355
6666
9611

 1292
23889
70094

 3635
3583
7293

 94
96
178

 1178
2176
1389

إيطاليا
مالطا

سلوفينيا

29414
32

2014

 13888
9

500

 9702
9

203

 4186
0

297

 25.7
18.2
1.5

 4099
3

107

 21624
11

583

 5275
4440
5473

 106
113
266

 2415
5
16

كرواتيا
البوسنة والهرسك

صربيا /الجبل األسود

5391
5120

1345 / 8836

 1201
2149

514 / 5053

 932
1117

190 / 3598

 269
1032

324 / 1455

 0.7
0.3
1.2

 563
301

5 / 1901

 3728
1329

11 / 8715

 6627
4416

2203 / 4583

 161
42

../ 101

 221
106

87 / 1382

مقدونيا
ألبانيا

اليونان

2543
2740

12890

 1076
1119
8280

 467
698

3680

 609
421

4600

 9.0
50.5
37.9

 173
136
1197

 613
519
5252

 3537
3818
4389

 43
50
113

 170
1354
1142

قبرص
تركيا

سوريا

924
76963
18363

 157
39454
13897

 156
24837
5683

 1
14617
8214

 28.6
20.0
24.6

 43
11256
3164

 57
29280
5010

 1324
2601
1622

 162
98
68

 51
15512
4409

لبنان
األردن

إسرائيل

1023
8824
2164

 687
964
501

 287
221
376

 400
743
125

 33.2
18.8
45.3

 70
41
67

 154
38
204

 2186
928
3044

 129
488
361

 88
419
132

فلسطين
مصر

ليبيا

602
99545

175954

 373
3538

15550

 223
3538
2050

 150
0

13500

 7.7
99.9
21.9

 33
3089
343

 56
22811
209

 1683
7506
611

 ..
381
34

 357
23879
214

تونس
الجزائر
المغرب

15536
238174
44630

 9826
41252
29960

 4931
8390
8960

 4895
32862
21000

 8.0
6.9

15.4

 877
2851
5317

 1227
3584
5331

 1399
1257
1003

 22
11
48

 2155
7409
8609

منظمة األغذية إعداد خاص. المصدر: 
والزراعة

منظمة األغذية 
والزراعة

منظمة األغذية 
والزراعة

منظمة األغذية 
والزراعة

منظمة األغذية 
والزراعة

منظمة األغذية 
والزراعة

منظمة األغذية 
والزراعة

منظمة األغذية 
والزراعة

منظمة األغذية 
والزراعة

منظمة األغذية 
والزراعة

أ . تنقسم المساحة الزراعية إلى "األراضي الصالحة للزراعة والمحاصيل الدائمة" و"المروج والمراعي الدائمة". )..( بيانات غير متوفرة.  

إنتاج الزيتون )2007(الشكل و12 
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إعداد خاص. المصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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اإلنتاج الحيوانيالجدول و13

تجارة الحيوانات الحيةإجمالي الحيوانات الحية
األبقار والماعز 

 األحصنة والجمال الدواجن الخنازير واألغنامأ
القفائر

الواردات الصادرات)المناحل(
بآالف الدوالراتبآالف الدوالراتباآلالفباآلالفباآلالفباآلالفباآلالف

 2008 2008 2008 2008 2008 2006 2007
البرتغال

إسبانيا
فرنسا

5083
28931
29299

 2374
26290
14805

 44500
137905
223757

 19
250
420

 310
2500
1015

 44435
337161
2208701

 188201
490219
275985

إيطاليا
مالطا

سلوفينيا

15734
38

639

 9273
77

543

 125000
495

4529

 300
1
20

 500

412

 43013
4

32048

 1719042
828

21297

كرواتيا
البوسنة والهرسك

صربيا /الجبل األسود

1205
1573

332 / 2817

 1348
502

10 / 3594

 7754
15300

505 / 17806

 14
23

6 / 17

 160
334

42 / 267

 4431
474

.. / 16795

 132196
40058

3699 / 10117

مقدونيا
ألبانيا

اليونان

1198
3313

149883

 255
147
922

 2264
7112

31385

 57
46
27

 58
171
1315

 337
3

6170

 5357
31961

123108

قبرص
تركيا

سوريا

641
40690
24858

 465
2
 

 3370
274775
25600

 07
190
26

 40
4889
395

 1981
1653

257435

 2019
22391
22515

لبنان
األردن

إسرائيل

857
3463
936

 9

205

 37000
25013
42700

 4
9
9

 115
45
93

 187
1812
7341

 153947
58161
39643

فلسطين
مصرب

ليبيا

1123
1871
5895

 
30
 

 11900
116550
25000

 ..
150
92

 66
1352
37

 480
6038

9

 17636
34876
6998

تونس
الجزائر
المغرب

9447
25450
25210

 6
6
8

 75100
125139
157500

 289
295
207

 140
400
350

 741
45

1881

 12648
22100
49975

منظمة األغذية والزراعةمنظمة األغذية والزراعةمنظمة األغذية والزراعةمنظمة األغذية والزراعةمنظمة األغذية والزراعةمنظمة األغذية والزراعةمنظمة األغذية والزراعةإعداد خاص. المصدر: 
أ . يشمل األبقار واألغنام والماعز والجواميس. ب. يشمل الدجاج والبط والديك الرومي والِغرِغر واإلوز )..( بيانات غير متوفرة.  

اإلنتاج الحيواني: األبقار واألغنام والماعز )2007(الشكل و13 
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إعداد خاص. المصدر: منظمة األغذية والزراعة.
* بيانات خاصة بسنة 2007.
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الصيد البحريالجدول و14

الصيد في البحر الصيد الشامل
األبيض المتوسط 

والبحر األسود

الموجودات السنوية تجارة األسماك ومشتقاتها
من األسماك 
ومشتقاتها

الصيادون

إنتاج الزراعة 
المائية الوارداتالصادراتالقاريالبحري

بماليين الدوالراتبماليين الدوالراتبالطن المتريبالطن المتريبالطن المتريبالطن المتري
كيلوغرام للفرد 

الواحد
 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2005 2000

البرتغال
إسبانيا
فرنسا

259866
1054107
744208

 904
35955
43466

 13
120366
67590

 7473
281266
237653

 654
3258
1953

 1848
7005
5415

 55.4
40.6
35.2

 25021
75434
26113

إيطاليا
مالطا

سلوفينيا

423073
3783
1233

 
 

43971
0

1232

 
 

413631
3783
1233

 
 

178992
2548
1352

 
 

779
50
19

 
 

5173
44
74

 
 

25.0
30.4
9.4

 
 

48770
..

231

كرواتيا
البوسنة والهرسك

صربيا /الجبل األسود

48634
265

512 / 0

 4455
9360

400 / 9159

 48634
265
0

 12884
7620

11 / 6528

 153
11

.. / 2

 128
34

.. / 92

 14.9
7.3
4.5

 65151
3500
1429

مقدونيا
ألبانيا

اليونان

0
4664

204210

 1218
2841
5146

 0
4664

200914

 1096
2008

113258

 07
2

636

 21
18
765

 4.8
4.5
21.1

 8472
1590
19847

قبرص
تركيا

سوريا

4844
670117
3381

 106
102354
14500

 4844
670117
3381

 2504
140021
8425

 32
224
03

 80
181
42

 23.1
6.9
2.3

 
33614
11292

لبنان
األردن

إسرائيل

3541
156

5016

 1073
859

21220

 3541
0

4941

 803
509

22416

 30
0
21

 74
57
196

 7.3
4.7
21.3

 9825
721
1535

فلسطين
مصر

ليبيا

2702
130749
32154

05<
877259

10

2702
83763
32154

..
635516

240

..
5
12

..
224
28

0.5
16.0
10.3

..
250000
9500

تونس
الجزائر
المغرب

104393
148482
892050

 2168
360

2405

 104393
148482
42519

 3367
405

1636

 190
12

1410

 53
26
64

 13.0
4.5
9.8

 50815
26151
106096

معهد الموارد العالميةمنظمة األغذية والزراعةمنظمة األغذية والزراعةمنظمة األغذية والزراعةمنظمة األغذية والزراعةمنظمة األغذية والزراعةمنظمة األغذية والزراعةمنظمة األغذية والزراعةإعداد خاص. المصدر: 
)..( بيانات غير متوفرة.

أهمية الزراعة المائية في إنتاج الصيد )2002-2007(الشكل و14 
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إعداد خاص. المصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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العمل والبطالةالجدول و15

نسبة البطالةالتوزيع القطاعي للسكان النشيطين
الشبابالرجالالنساءالمجموعالخدماتالصناعةالزراعةمعدل الشغلالسكان العاملون

%باآلالف
نسبة السكان 

النشيطين
نسبة السكان 

النشيطين
نسبة السكان 

النشيطين
نسبة السكان 

النشيطين

نسبة السكان 
النشيطين من 

اإلناث

نسبة السكان 
النشيطين من 

الذكور

نسبة السكان 
النشيطين )بين 
15 و24 سنة(

2003/08أ 2003/08أ 2003/08أ 2003/08أ 2003/08أ 2003/08أ 2003/08أ 2008 2008 
البرتغال

إسبانيا
فرنسا

4863
17636
23528

 58.8
50.2
51.1

 11.5
4.3
3.0

 29.3
27.8
23.1

 59.2
67.9
72.9

 7.6
11.3
7.4

 8.8
13.0
7.9

 6.5
10.1
6.9

 16
25
18

إيطاليا
مالطا

سلوفينيا

22291
133
899

 45.9
44.8
57.5

 3.8
1.7

10.2

 29.7
25.1
34.2

 66.3
72.4
54.7

 6.7
6.0
4.4

 8.5
6.8
4.9

 5.5
5.6
4.0

 21
12
10

كرواتيا
البوسنة والهرسك

صربيا /الجبل األسود

1631
1257
.. / ..

 48.8
46.3
.. / ..

 12.8
..

8.6 / 20.8

 30.6
..

19.2 / 29.5

 56.3
..

71.9 / 49.7

 9.6
29.0

30.3 / 18.1

 11.1
33.0

35.5 / 21

 8.3
26.7

26.2 / 15.8

 22
59

.. / 43.7

مقدونيا
ألبانيا

اليونان

552
909

4461

 39.8
49.6
51.3

 18.2
58.0
11.5

 31.3
13.5
22.5

 50.3
28.4
65.9

 33.8
14.4
7.7

 34.2
17.5
11.4

 33.5
12.4
5.1

 58
..
22

قبرص
تركيا

سوريا

372
18917
4703

 62.4
46.1
51.0

 4.3
26.2
27.0

 22.3
25.7
25.6

 72.5
48.1
47.3

 3.7
9.4
10.3

 4.2
9.4
20.9

 3.2
9.4
7.8

 9
18
19

لبنان
األردن

إسرائيل

1229
1267
2364

 51.4
46.4
56.6

 ..
3.6
1.6

 ..
21.8
21.9

 ..
74.5
75.6

 8.1
12.7
6.2

 ..
24.3
7.0

 ..
10.1
5.7

 21
..
16

فلسطين
مصر

ليبيا

567
20008
1828

 38.4
52.2
56.4

 15.9
31.2

..

 24.7
22.0

..

 58.1
46.6

..

 26.8
8.7
..

 20.1
19.3

..

 28.1
5.9
..

 ..
34
..

تونس
الجزائر
المغرب

2766
10115
8248

 47.6
57.3
50.6

 ..
20.7
43.3

 ..
26.0
20.3

 ..
53.0
36.3

 14.2
13.8
9.6

 17.3
18.4
9.8

 13.1
12.9
9.6

 31
24
18

منظمة العمل الدوليةمنظمة العمل الدوليةمنظمة العمل الدوليةمنظمة العمل الدوليةمنظمة العمل الدوليةمنظمة العمل الدوليةمنظمة العمل الدوليةمنظمة العمل الدوليةمنظمة العمل الدوليةإعداد خاص. المصدر: 
أ. أحدث البيانات المتوفرة بالنسبة لهذه الفترة. )..( بيانات غير متوفرة.  

عدد السكان النشيطين في الزراعة بحسب الجنس )2003-2007(*الشكل و15 
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إعداد خاص. المصدر: منظمة العمل الدولية.
* أحدث البيانات المتوفرة بالنسبة لهذه الفترة. 
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توزيع العائداتالجدول و16

الحصة من الدخل أو االستهالك 

العالقة بين أغنى 
معامل جيني%10 وأفقر 10%

أغنى %20%20 الرابعة%20 الثالثة%20 الثانيةأفقر 20%
%%%%%السنوات

البرتغال
إسبانيا
فرنسا

1997
2000
1995

5.8
7.0
7.2

11.0
12.1
12.6

15.5
16.4
17.2

21.9
22.5
22.8

45.8
42.0
40.2

14.9
10.2
9.0

38.5
34.7
32.7

إيطاليا
مالطا

سلوفينيا

2000
..

2004

6.5
..

8.3

12.0
..

12.8

16.8
..

16.7

22.8
..

22.6

41.9
..

39.6

11.7
..

7.2

36.0
28.0
30.9

كرواتيا
البوسنة والهرسك

صربيا /الجبل األسود

2005
2005
2003

8.8
7.0
8.3

13.3
11.6
13.0

17.3
15.9
17.3

22.7
22.3
23.0

37.9
43.2
38.4

6.4
10.2
6.9

29.0
35.8
30.0

مقدونيا
ألبانيا

اليونان

2003
2005
2000

6.1
7.8
6.7

10.8
12.2
11.9

15.5
16.6
16.8

22.2
22.6
23.0

45.4
40.9
41.6

12.3
8.1
10.4

39.0
33.0
34.3

قبرص
تركيا

سوريا

..
2005

..

..
5.2
..

..
9.8 

..

..
14.6

..

..
21.6

..

..
48.8

..

..
17.4

..

29.0
43.2

..

لبنان
األردن

إسرائيل

..
2006
2001

..
7.2
5.7

..
11.1
10.5

..
15.2
15.9

..
21.1
23.0

..
45.4
44.9

..
10.2
13.7

..
37.7
39.2

فلسطين
مصر

ليبيا

..
05/2004

..

..
9.0
..

..
12.6

..

..
16.1

..

..
20.9

..

..
41.5

..

..
7.1
..

..
32.1

..

تونس
الجزائر
المغرب

2000
1995
2007

6.0
6.9
6.5

10.3
11.5
10.5

14.8
16.3
14.5

21.7
22.8
20.6

47.2
42.4
47.9

13.7
9.6
12.3

39.8
35.3
40.9

البنك الدوليالبنك الدوليالبنك الدوليالبنك الدوليالبنك الدوليالبنك الدوليالبنك الدوليالبنك الدوليإعداد خاص. المصدر: 
)..( بيانات غير متوفرة.

معامل جيني الشكل و16 
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البلدان التي لديها أعلى معامل جيني

إعداد خاص. المصدر: البنك الدولي
يقيس معامل جيني )Gini( درجة عدالة توزيع دخل بلد ما. تشكل الدرجة صفر التوزيع األمثل للدخل، فيما تعني الدرجة مائة أن توزيع الدخل في أسوأ أحواله. 
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الجنس: النشاط االقتصاديالجدول و17

النشاط االقتصادي 
لإلناث )من عمر 
15 عاما وما 

فوق(

معدل السكان العاملون
دخل الرواتب المستلمة الخدماتالصناعةالزراعة

الذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناث

نسبة الذكور
النسبة العاملة 

لإلناث
النسبة العاملة 

للذكور
النسبة العاملة 

لإلناث
النسبة العاملة 

للذكور
النسبة العاملة 

لإلناث
النسبة العاملة 

للذكور
معادل القوة 

الشرائية بالدوالر
معادل القوة 

الشرائية بالدوالر
2007 2007 2003/07أ 2003/07أ 2003/07أ 2003/07أ 2003/07أ 2003/07أ 2005 

البرتغال
إسبانيا
فرنسا

79
66
79

12
3
2

11
6
5

18
12
12

41
45
34

69
82
86

48
53
62

17154
21817
25677

28762
41597
42091

إيطاليا
مالطا

سلوفينيا

62
49
80

3
0

10

5
2

10

16
13
23

39
32
44

80
86
65

56
65
45

20152
14458
20427

41158
31812
33398

كرواتيا
البوسنة والهرسك

صربيا /الجبل األسود

74
86
..

14
..

9 / 20

12
..

8 / 22

18
..

9 / 20

40
..

26 / 36

67
..

 82/ 61

48
..

 65 / 42

12934
5910  

8611 / 7654

19360
9721  

14951 / 12900

مقدونيا
ألبانيا

اليونان

63
70
67

17
..

12

19
..
11

29
..

10

33
..

30

54
..
78

48
..
59

5956  
4954  
19218

12247
9143  
38002

قبرص
تركيا

سوريا

76
36
44

2
47
49

6
19
23

10
15
8

33
29
29

88
38
43

60
52
48

18307
5352  
1512  

31625
20441
7452  

لبنان
األردن

إسرائيل

41
36
85

..
2
1

..
4
2

..
12
11

..
23
32

..
84
88

..
73
65

4062  
1543  
20599

16404
8065  
32148

فلسطين
مصر

ليبيا

15
27
40

36
43
..

11
28
..

10
6
..

27
26
..

52
51
..

61
46
..

..
2286
5590

..
8401  
22505

تونس
الجزائر
المغرب

38
45
33

..
22
61

..
20
37

..
26
14

..
28
22

..
49
24

..
54
41

3249
4081
1603

11731
11331
6694  

برنامج األمم المتحدة إعداد خاص. المصدر: 
اإلنمائي

برنامج األمم المتحدة البنك الدوليالبنك الدوليالبنك الدوليالبنك الدوليالبنك الدوليالبنك الدولي
اإلنمائي 

برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي 

أ. أحدث البيانات المتوفرة بالنسبة لهذه الفترة. )..( بيانات غير متوفرة.

نسبة البطالة )2006(الشكل و17 
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إعداد خاص. المصدر: منظمة العمل الدولية.
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اإلنتاج واالستهالك الطاقيالجدول و18

استهالك الطاقةإنتاج الطاقة
استهالك الطاقة 

لكل فرد

الناتج المحلي 
اإلجمالي لكل 

وحدة استهالك 
طاقية

الواردات الصافية 
من الطاقة

االستهالك حسب مصادر الطاقة

المتجددةالهيدروكهربائيةالنوويةاألحفورية
ماليين األطنان 
المترية مكافئ 

نفط

ماليين األطنان 
المترية مكافئ 

نفط
كيلوغرام مكافئ 

نفط

معادل القدرة 
الشرائية بالدوالر 

لكل كيلوغرام 
مكافئ نفط 

نسبة الطاقة 
%%%%المستعملةأ

 2006 2006 2006 2006 2006 2003 2003 2003 2003
البرتغال

إسبانيا
فرنسا

4.3
31.4

137.0

 25.4
144.6
272.7

 2402
3277
4444

 8.7
8.5
7.0

 83
78
50

 83.6
81.4
52.7

 0.0
11.9
41.8

 5.3
2.6
1.9

 11.0
4.1
3.6

إيطاليا
مالطا

سلوفينيا

27.4
0

3.3

 184.2
875
7.3

 3125
2153
3618

 9.1
10.0
6.8

 85
100
54

 94.5
100.0
70.3

 0.0
0.0
19.4

 1.7
0.0
3.7

 3.9
0.0
6.6

كرواتيا
البوسنة والهرسك

صربيا /الجبل األسود

4.1
4.0

.. / 10.6

 8.9
5.4

.. / 17.1

 2017
1425

.. / 2303

 6.9
5.0

.. / 4.1

 54
27

.. / 38

 90.5
85.8
89.7

 0.0
0.0
0.0

 5.0
10.2
5.3

 4.5
4.0
5.0

مقدونيا
ألبانيا

اليونان

1.5
1.2

10.0

 2.6
2.3

31.1

 1355
727

2792

 5.9
8.9
9.3

 47
47
68

 88.3
70.6
94.8

 0.0
0.0
0.0

 4.6
22.2
1.4

 7.1
7.2
3.8

قبرص
تركيا

سوريا

0
26.3
26.5

3
94.0
18.9

3094
1304
956

10.0
8.9
4.2

98
72
-40

98.4
87.3
98.6

0.0
0.0
0.0

0.0
3.9
1.4

1.6
8.9
0.0

لبنان
األردن

إسرائيل

0.2
0.3
2.7

 4.8
7.2

21.3

 1173
1294
3017

 8.1
6.5
7.9

 96
96
88

 95.8
98.7
96.6

 0.0
0.0
0.0

 2.0
0.1
0.0

 2.3
1.2
3.3

فلسطين
مصر

ليبيا

..
77.8

101.9

 ..
62.5
17.8

 ..
795

2943

 ..
5.7
4.4

 ..
-25
-474

 ..
95.3
99.2

 ..
0.0
0.0

 ..
2.1
0.0

 ..
2.6
0.8

تونس
الجزائر
المغرب

6.6
173.2
0.7

 8.7
36.7
14.0

 863
1100
458

 7.8
6.5
8.3

 24
-372
95

 87.1
99.7
94.5

 0.0
0.0
0.0

 0.2
0.1
1.2

 12.7
0.2
4.3

معهد الموارد العالميةمعهد الموارد العالميةمعهد الموارد العالميةمعهد الموارد العالميةالبنك الدوليالبنك الدوليالبنك الدوليالبنك الدوليالبنك الدوليإعداد خاص. المصدر: 

أ. تشير القيم السلبية إلى أن البلد مصدر صاف. )..( بيانات غير متوفرة.

اإلنتاج واالستهالك الطاقي )2006(الشكل و18 
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500

1000

1500

2000

2500

3000

 شرق آسيا
والمحيط الهادئ

 أوروبا الشرقية
وآسيا الوسطى

 أمريكا الالتينية 
والكاريبي

 الشرق األوسط
وشمال أفريقيا

جنوب آسيا  أفريقيا جنوب
الصحراء

منطقة اليورو

إعداد خاص. المصدر: البنك الدولي.
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االنتاج واالستهالك وتوصيل الكهرباءالجدول و19

السكان المتوفرون 
اإلنتاج الكهربائيعلى الكهرباء 

استهالك الكهرباء 
للفرد

مصادر الكهرباءأ
النوويةالهيدروكهربائيةالنفطالغازالكربون

%
بماليير الكيلوات 

%%%%%الكيلوات الساعيالساعية
 2005 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006

البرتغال
إسبانيا
فرنسا

100.0
100.0
100.0

 48.6
299.1
569.2

 4799
6206
7813

 31.0
23.0
5.0

 25.0
30.0
4.0

 11.0
8.0
1.0

 23.0
9.0
10.0

 0.0
20.0
79.0

إيطاليا
مالطا

سلوفينيا

100.0
..
..

 307.7
2.3

15.1

 5755
4970
7124

 16.0
0.0

36.0

 51.0
0.0
2.0

 15.0
100.0
0.0

 12.0
0.0
24.0

 0.0
0.0
37.0

كرواتيا
البوسنة والهرسك

صربيا /الجبل األسود

..

..

..

 12.3
13.3

.. / 36.5

 3636
2385

.. / 4040

 18.0
55.0

.. / 69

 17.0
0.0

.. / 0.0

 16.0
1.0

.. / 1

 49.0
44.0

.. / 30.0

 0.0
0.0
0.0

مقدونيا
ألبانيا

اليونان

..

..
100.0

 7.0
5.1

60.2

 3495
961

5372

 73.0
0.0

54.0

 0.0
0.0
18.0

 3.0
2.0
16.0

 24.0
98.0
10.0

 0.0
0.0
0.0

قبرص
تركيا

سوريا

..
95.0
90.0

 5
176.3
37.3

 5239
2078
1466

 0.0
26.0
0.0

 0.0
46.0
38.0

 100.0
2.0
51.0

 0.0
25.0
11.0

 0.0
0.0
0.0

لبنان
األردن

إسرائيل

99.0
99.9

100.0

 9.3
11.6
51.8

 2141
1904
6889

 0.0
0.0

69.0

 0.0
70.0
18.0

 93.0
29.0
13.0

 7.0
0.0
0.0

 0.0
0.0
0.0

فلسطين
مصر

ليبيا

..
98.0
97.0

 ..
115.4
23.9

 ..
1382
3688

 ..
0.0
0.0

 ..
72.0
41.0

 ..
16.0
59.0

 ..
11.0
0.0

 ..
0.0
0.0

تونس
الجزائر
المغرب

94.6
98.1
85.1

 14.1
35.2
23.2

 1221
870
685

 0.0
0.0

58.0

 85.0
96.0
13.0

 14.0
2.0
21.0

 1.0
1.0
7.0

 0.0
0.0
0.0

البنك الدوليالبنك الدوليالبنك الدوليالبنك الدوليالبنك الدوليالبنك الدوليالبنك الدوليمعهد الموارد العالميةإعداد خاص. المصدر: 
أ. ال تشير هذه النسب إلى نسبة %100 ألن بعض مصادر الكهرباء )الشمسية والريحية والحرارية األرضية( لم يتم احتسابها. )..( بيانات غير متوفرة.

حصة الغاز في توليد الكهرباء )1990-2006( )%(الشكل و19 

تطور مصادر الكهرباء (2006-1990)
1990

مصادر أخرى
 3%

الغازية 15%

الكربونية 37%

النفطية 10%

الهيدروكهربائية 18% النووية 17%

2006

 مصادر أخرى
3%

الغازية 20%

الكربونية 41%

النفطية 5%

الهيدروكهربائية 16% النووية 15%

0.3
3.2

2.5
0.0

3.9
0.7

11.8
10.5

12.8
0.0

16.7
20.2

17.5
0.0

17.6
0.3

25.4
0.0

30.2
1.0

38.0
20.5

40.9
0.0

45.8
17.7

51.4
18.6

72.1
39.6

84.9
63.7

97.2
الجزائر93.7

تونس 

مصر 

إيطاليا 

تركيا 

ليبيا 

سوريا 

إسبانيا 

البرتغال 

اليونان 

إسرائيل 

كرواتيا 

المغرب 

األردن 

فرنسا 

سلوفينيا 

صربيا 

لبنان 

ألبانيا 
 البوسنة 
والهرسك
مقدونيا 

19902006

إعداد خاص. المصدر: البنك الدولي.
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انبعاثات ثاني أكسيد الكربونالجدول و20

كثافة االنبعاثات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
بحسب الناتج 
المحلي اإلجمالي

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحسب القطاعات
العربات ذات 

المحركب للفردالمجموع
الحصة من المجموع 

الكهرباءالنقلالصناعة والبناءالعالمي

بماليين األطنان 
%باألطنان المتريةالمترية

كيلوغرام ثاني 
أكسيد الكربون/ 

الدوالر معادل القدرة 
لكل ألف نسمة%%%الشرائية )2000(

 2007 2007 2007 2007 2000 2000 2000 2003
البرتغال

إسبانيا
فرنسا

55.20
344.70
369.31

 5.2
7.7
5.8

 0.2
1.2
1.3

 0.29
0.32
0.21

 21.3
19.3
21.6

 30.5
32.3
39.3

 35.5
32.5
12.0

459 أ 
611
652

إيطاليا
مالطا

سلوفينيا

437.56
2.72

15.92

 7.4
6.7
7.9

 1.5
).(
0.1

 0.28
0.35
0.34

 18.7
..

19.5

 26.5
..

26.6

 32.1
67.0 ج
37.6

 679
750
500

كرواتيا
البوسنة والهرسك

صربيا /الجبل األسود

22.03
17.99

.. / 49.71

 5.0
4.8

.. / 6.73

 0.1
0.1

.. / 0.2

 0.38
0.61

.. / 1.03

 20.5
14.4
16.6

 25.3
12.7
12.4

 23.5
63.2
61.1

 324
299
170

مقدونيا
ألبانيا

اليونان

9.12
4.02

97.84

 4.5
1.3
8.7

 ).(
).(
0.3

 0.64
0.24
0.36

 12.3
15.9
12.5

 11.7
47.8
22.7

 70.5
8.0
51.5

170 أ 
84
513

قبرص
تركيا

سوريا

7.35
265.00
53.73

 9.3
3.6
2.7

 ).(
0.9
0.2

 0.43
0.32
0.73

14.3 ج 
7.3
21.7

28.6 ج 
17.2
11.6

42.9 ج 
36.5
31.9

 615
134
76

لبنان
األردن

إسرائيل

11.35
19.17
65.89

 2.8
3.4
9.2

 ).(
0.1
0.2

 0.56
0.63
0.34

 18.8
15.0
8.9

 27.8
24.7
18.6

 40.6
36.5
57.8

 519
66 أ، د
482

فلسطين
مصر

ليبيا

..
168.70
43.13

 ..
2.2
7.0

 ..
0.6
0.1

 ..
0.52
0.64

 ..
30.6
12.3

 ..
22.4
25.3

 ..
27.5
32.1

156 ه 
64
367

تونس
الجزائر
المغرب

20.44
85.72
40.84

 2.0
2.5
1.3

 0.1
0.3
0.1

 0.24
0.40
0.26

 23.7
9.7
16.6

 22.8
11.3
6.0

 34.6
24.9
37.5

 109
140
84

المخطط األزرقمعهد الموارد العالميةمعهد الموارد العالميةمعهد الموارد العالميةالوكالة الدولية للطاقةالوكالة الدولية للطاقةالوكالة الدولية للطاقةالوكالة الدولية للطاقةإعداد خاص. المصدر: 

أ. أحدث البيانات المتوفرة بالنسبة للفترة 1999-2002، البنك الدولي. ب. دون احتساب الدراجات النارية. ج. بيانات خاصة بسنة 1999. د. معهد الموارد العالمية. ه. بيانات خاصة بسنة 2000. ).( أقل من نصف الوحدة المشار إليها. )..( بيانات غير متوفرة. 

نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربونالشكل و20 
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 أمريكا
الشمالية

 االتحاد 
 السوفيتي

سابقا

 االتحاد 
 األوروبي

27

 الشرق 
األوسط

الصين  أمريكا
الالتينية

آسيا 
(باستثناء 
الصين)

أفريقيا

إعداد خاص. المصدر: الوكالة الدولية للطاقة.
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الماءالجدول و21

استهالك الماءالموارد المائية

إنتاج المياه المحالة الوطنية
القادمة من بلدان 

للفرد الواحدالمجموعللفرد الواحدالتبعية المائيةأخرى

بالنسبة 
لمجموع 
الموارد

حسب القطاعات

الصناعيالمنزليالزراعي

%%%%متر مكعبكلم مكعبمتر مكعب%كلم مكعبكلم مكعب
ماليين األمتار 

المكعبة

2000/07ب 2000/07ب 2000/07ب 2000/07ب 2000/07ب 2000/07ب 2000/07ب 2007 2007 2007 2007 

البرتغال
إسبانيا
فرنسا

38.0
111.2
178.5

 
 
 

30.7
0.3

25.2

 
 
 

44.7
0.3

12.4

 
 
 

6456
2531
3301

 
 
 

11.3
35.6
40.0

 
 
 

1088
864
668

 
 
 

16.4
32.0
19.6

 
 
 

78
68
10

 
 
 

10
13
16

 
 
 

12
19
74

 
 
 

2
100
12

إيطاليا
مالطا

سلوفينيا

182.5
0.1

18.7

 
 
 

8.8
0.0

13.2

 
 
 

4.6
0.0

41.4

 
 
 

3226
124

19856

 
 
 

44.4
0.1
..

 
 
 

771
128
..

 
 
 

23.2
118.8

..

 
 
 

45
20
..

 
 
 

18
79
..

 
 
 

37
1
..

 
 
 

97
31
0

كرواتيا
البوسنة والهرسك

صربيا /الجبل األسود

37.7
35.5
44.0

 
 
 

67.8
2.0

164.0

 
 
 

64.3
5.3

78.9

 
 
 

23820
9926

19912

 
 
 

..

..

..

 
 
 

..

..

..

 
 
 

..

..

..

 
 
 

..

..

..

 
 
 

..

..

..

 
 
 

..

..

..

 
 
 

0
0
0

مقدونيا
ألبانيا

اليونان

5.4
26.9
58.0

 
 
 

1.0
14.8
16.3

 
 
 

15.6
35.5
21.9

 
 
 

3137
13314
6682

 
 
 

..
1.7
7.8

 
 
 

..
556
706

 
 
 

..
4.1
10.5

 
 
 

..
62
81

 
 
 

..
27
16

 
 
 

..
11
3

 
 
 

0
0
10

قبرص
تركيا

سوريا

0.8
227.1
7.0

 
 
 

0.0
-13.4
19.3

 
 
 

0.0
1.0

72.4

 
 
 

913
2926
819

 
 
 

0.2
40.0
16.7

 
 
 

305
549
814

 
 
 

30.8
18.7
63.6

 
 
 

71
74
88

 
 
 

27
15
9

 
 
 

1
11
3

 
 
 

34
1
0

لبنان
األردن

إسرائيل

4.8
0.7
0.8

 
 
 

-0.3
0.2
1.0

 
 
 

0.8
27.2
57.9

 
 
 

1082
158
257

 
 
 

1.3
0.9
2.0

 
 
 

315
158
282

 
 
 

28.9
102.3
116.6

 
 
 

60
65
58

 
 
 

29
31
36

 
 
 

11
4
6

 
 
 

47
10
140

فلسطين
مصر

ليبيا

0.8
1.8
0.6

 
 
 

0.0
55.5
0.0

 
 
 

3.0
96.9
0.0

 
 
 

208
716
97

 
 
 

0.4
68.3
4.3

 
 
 

104
990
777

 
 
 

49.9
119.2
716.7

 
 
 

45
86
83

 
 
 

48
8
14

 
 
 

7
6
3

 
 
 

0
100
18

تونس
الجزائر
المغرب

4.2
11.3
29.0

 
 
 

0.4
0.4
0.0

 
 
 

8.7
3.6
0.0

 
 
 

456
345
929

 
 
 

2.8
6.1

12.6

 
 
 

296
193
427

 
 
 

60.9
51.9
43.4

 
 
 

82
65
87

 
 
 

14
22
10

 
 
 

4
13
3

 
 
 

13
17
7

منظمة األغذية إعداد خاص. المصدر: 
والزراعة

منظمة األغذية 
والزراعة

منظمة األغذية 
والزراعة

منظمة األغذية 
والزراعة

منظمة األغذية 
والزراعة

منظمة األغذية 
والزراعة

منظمة األغذية 
والزراعة أ

منظمة األغذية 
والزراعة

منظمة األغذية 
والزراعة

منظمة األغذية 
والزراعة

منظمة األغذية 
والزراعة

أ. إعداد خاص بناء على بيانات منظمة األغذية والزراعة. ب. أحدث البيانات المتوفرة بالنسبة لهذه الفترة. )..( بيانات غير متوفرة.  

استهالك الماء للفرد الواحد )متر مكعب/ السنة(الشكل و21 

البرتغال
إسبانيا

فرنسا

إيطاليا

مالطا

ألبانيا

اليونان

قبرص

تركيا

لبنانسوريا

األردن

إسرائيل

فلسطين

مصر

ليبيا

تونس

الجزائر

المغرب

0

400

800

1200

أوروبا 15%

أفريقيا 9%

آسيا 27%
 أمريكا الالتينية

والكاريبي 31%

أمريكا الشمالية
14%

أوقيانوسيا 4%

 نسب مصادر المياه العذبة
في العالم

االستهالك المنزلياالستهالك اإلجمالي

إعداد خاص. المصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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البيئة الطبيعيةالجدول و22

مساحة الغاباتالمساحة اإلجمالية
الصحاري 

واألراضي الجافة
إنتاج الخشب 

للوقود

المناطق الوطنية المحمية

البصمة البيئية
البريةب

البحرية أو 
كائنات مهددةكائنات معروفةجالساحليةأ

آالف األمتار 
%%آالف الهكتاراتالمربعة

آالف األمتار 
المكعبة

% من مجموع 
مساحة األراضي

الهكتارات العالمية 
للفرد

 2007 2007 2007 2000 2008 2006 2006 2004 2009 2005
البرتغال

إسبانيا
فرنسا

92
505
549

 3863
18507
15635

 41.9
36.6
28.5

 2.2
2.6
2.0

 600
2568

29176

 5.1
7.9
10.2

 26
39
83

 606
647
665

 19
31
15

 4.4
5.7
4.9

إيطاليا
مالطا

سلوفينيا

301
0.3
20

 10192
0.3

1274

 33.8
0.9

62.9

 3.3
0.0

10.0

 7798
0

928

 4.5
21.4
6.5

 41
5
1

 610
391
437

 15
6  
8  

 4.8
..

4.5

كرواتيا
البوسنة والهرسك

صربيا /الجبل األسود

57
51

14 / 88

 2137
2185

625 / 2087

 37.8
42.7

45.3 / 23.6

 0.0
0.0

16.4

 763
1440

265 / 1571

 5.9
0.5
2.9

 18
..
2

 461
390
477

 17
10

17 / 17

 3.2
2.9
2.6

مقدونيا
ألبانيا

اليونان

26
29

132

 906
804

3812

 35.2
27.9
28.9

 100.0
37.9
25.0

 516
350
795

 7.1
0.7
1.9

 ..
7
15

 380
376
530

 15
9  
21

 4.6
2.2
5.9

قبرص
تركيا

سوريا

9
784
185

 175
10224
473

 18.9
13.0
18.9

 100.0
85.9

100.0

 7
4000
26

 7.7
0.6
..

 5
13
3

 370
581
432

 10
32
29

 ..
2.7
2.1

لبنان
األردن

إسرائيل

10
89
22

 139
83

174

 13.9
0.9
7.9

 53.8
100.0
100.0

 80
286
2

 0.3
10.4
10.5

 1
1
20

 447
490
649

 16
21
28

 3.1
1.7
4.8

فلسطين
مصر

ليبيا

6
1001
1760

 9
70

217

 1.5
0.1
0.1

 .. 
100.0
100.0

 ..
17283
9262

 ..
4.1
0.1

 ..
25
4

 ..
599
413

 10
27
16

 ..
1.7
4.3

تونس
الجزائر
المغرب

164
2382
447

 1095
2330
4378

 6.7
1.0

10.7

 90.2
97.6
89.0

 2170
7968
425

 0.2
5.1
0.8

 4
5
10

 438
472
559

 21
25
28

 1.8
1.7
1.1

منظمة األغذية إعداد خاص. المصدر: 
والزراعة

منظمة األغذية 
والزراعة

منظمة األغذية 
والزراعة

منظمة األغذية 
والزراعة

منظمة األغذية 
والزراعة

االتحاد العالمي للحفاظ معهد الموارد العالميةمعهد الموارد العالميةمعهد الموارد العالمية
على الطبيعة ومواردها

الصندوق العالمي 
لحماية الطبيعة

أ. مع احتساب منحدر قاري يصل عمقه إلى 200 مترا. ب. حسب القسمين I وV لتصنيف االتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة ومواردها )UICN(. ج. باحتساب الثدييات والطيور. )..( بيانات غير متوفرة.  

المناطق الوطنية المحمية )البرية( 2006الشكل و22 

0 5 10 15 20 25
من مجموع األراضي %

ليبيا

تونس 

لبنان 

البوسنة والهرسك 

تركيا 

ألبانيا 

المغرب 

اليونان 

صربيا / الجبل األسود 

مصر 

إيطاليا 

الجزائر 

البرتغال 

كرواتيا 

سلوفينيا 

مقدونيا 

قبرص 

إسبانيا 

فرنسا 

األردن 

إسرائيل 

مالطا 

آسيا 
(باستثناء 

الشرق األوسط)

أوقيانوسيا  أفريقيا
جنوب الصحراء

 أمريكا
الجنوبية

 أمريكا
الشمالية

أوروبا  الشرق األوسط
وشمال أفريقيا

 أمريكا الوسطى
والكاريبي

0

2

4

6

8

10

إعداد خاص. المصدر: معهد الموارد العالمية.
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التجارة الدوليةالجدول و23

الميزان التجاريمعدل التغطيةالوارداتالصادرات
رصيد الحساب 

الجاري
تحويالت المهاجرينب

االستثمارات األجنبية المباشرة

المخرجاتالمدخالت
بماليين الدوالراتبماليين الدوالرات% من الصادراتجبماليين الدوالراتبماليين الدوالراتبماليين الدوالرات%بماليين الدوالراتبماليين الدوالرات

 2008 2008 2008 2008 2006 2007 2007 2008 2008
البرتغال

إسبانيا
فرنسا

55607
267249
602944

 89610
399754
702711

 62
67
86

 -34003
-132504
-99767

 -21418
-145355
-25839

 3894
9247
13745

 5.2
2.4
2.0

 3532
65539
117510

 2106
77317
200046

إيطاليا
مالطا

سلوفينيا

535842
2786

33967

 552655
4568

36820

 97
61
92

 -16813
-1782
-2854

 -51032
-489
-2293

 3064
43
282

 0.5
0.7
0.9

 17032
879
1815

 43839
278
1440

كرواتيا
البوسنة والهرسك

صربيا /الجبل األسود

14112
5011

647 / 10973

 30728
12155

3633 / 22999

 46
41

18 / 48

 -16617
-7144

-2980 / -12026

 -4447
-1930
-7727

 1335
2506
3095

 5.3
44.7
0.7

 4383
1009

939 / 2994

 170
0

108 / 277

مقدونيا
ألبانيا

اليونان

3920
1355

25140

 6844
5521

78728

 57
25
32

 -2923
-3896

-53588

 -249
-831

-44587

 345
1071
2484

8.9و 
48.7
3.7

 598
953
5093

 -14
92

2651

قبرص
تركيا

سوريا

1593
132003
14300

 10573
201823
18320

 15
65
78

 -8981
-69820
-4020

 -2595
-37697

402

 142
1029
795f

 1.4
0.8
6.0و

 2167
18198
2116

 1474
2585
57

لبنان
األردن

إسرائيل

4454
7788

60825

 16142
16764
67656

 28
46
90

 -11688
-8976
-6381

 -2046
-2776
4523

 5769
3434
546

 34.8
37.7
0.8

 3606
1954
9639

 987
13

7854

فلسطين
مصر

ليبيا

00513أ
26246
60257

3141أ 
48775
27907

 16
54

216

 2628-أ 
-22528
32350

1107-د 
412

28454

 ..
7656
16f

 ..
17.2
0.0و

 29
9495
4111

 45
1920
5888

تونس
الجزائر
المغرب

19319
77293
18623

 24612
38060
40566

 78
203
46

 -5293
39233
-22041

 -904
30600
-122

 1716
..

6730

 8.6
..

24.6

 2761
2646
2388

 42
318
369

مؤتمر األمم المتحدة إعداد خاص. المصدر:
للتجارة والتنمية

مؤتمر األمم المتحدة 
للتجارة والتنمية

مؤتمر األمم المتحدة 
للتجارة والتنميةه

مؤتمر األمم المتحدة 
للتجارة والتنمية

مؤتمر األمم المتحدة 
للتجارة والتنمية

مؤتمر األمم المتحدة 
للتجارة والتنمية

مؤتمر األمم المتحدة 
للتجارة والتنمية

مؤتمر األمم المتحدة 
للتجارة والتنمية

مؤتمر األمم المتحدة 
للتجارة والتنمية

أ. بيانات خاصة بعام 2007. ب. يشمل تحويالت العمالة واألجور المستلمة وتحويالت رؤوس األموال. ج. من الممتلكات والخدمات. د. بيانات خاصة بسنة 2005. ه. إعداد خاص بناء على بيانات مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية. و. بيانات خاصة بسنة 2006. )..( بيانات غير 
متوفرة.

تطور التجارة الدولية 2000-2008الشكل و23 
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الواردات الصادرات

0

5

10

15

20

25

 شمال دول مجلس
أفريقيا

 أفريقيا
 جنوب

الصحراء

ميركوسور  أمريكا
 الوسطى
 وأمريكا

العالم نافتا
الخليجي التعاون

 دول أفريقيا 
 والكاريبي
 والمحيط
الهادئ الجنوبية

 اتحاد دول
 جنوب شرق

آسيا

 االتحاد 
األوروبي

إعداد خاص. المصدر: مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية.
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الصادرات

مؤشر تركز الصادرات 
 المنتجات الغذائية

المواد الخام
 سلع أخرى السلع المصنعة  المعدنية والفلزية الوقود الزراعية

% % % % % % 
 2008 2008 2008 2008 2008 20082008

البرتغال
إسبانيا
فرنسا

9.6
15.6
11.6

 
 

1.9
1.2
0.8

 
 

5.9
3.8
5.1

 
 

3.3
3.1
2.8

 
 

71.4
76.3
77.4

 
 

8.0
0.0
2.3

 
 

0.089
0.099
0.073

إيطاليا
مالطا

سلوفينيا

6.7
6.6
3.8

 0.6
0.1
1.6

 4.6
2.1
3.0

 2.2
0.7
4.5

 83.1
89.6
86.9

 2.8
0.8
0.2

 0.055
0.397
0.110

كرواتيا
البوسنة والهرسك

صربيا /الجبل األسود

9.8
6.0

8.2 / 17.4

 3.3
6.8

2.3 / 1.8

 12.9
9.8

9.3 / 3.4

 4.3
15.0

45.7 / 8.7

 69.7
61.7

34.3 / 67.9

 0.0
0.7

0.1 / 0.8

 0.122
0.122

0.416 / 0.089

مقدونيا
ألبانيا

اليونان

17.2
4.0

21.3

 0.8
3.7
1.9

 8.7
8.7
11.0

 6.1
13.4
9.4

 67.3
70.0
53.8

 0.0
0.2
2.6

 0.150
0.197
0.098

قبرص
تركيا

سوريا

22.4
8.1

20.4

 0.9
0.4
1.7

 19.8
5.7

45.6

 7.6
6.1
3.0

 49.3
78.7
29.3

 0.0
1.0
0.0

 0.215
0.099
0.372

لبنان
األردن

إسرائيل

12.7
13.5
2.8

 0.8
0.3
0.6

 0.3
0.2
0.9

 23.9
9.5

33.2

 61.7
76.1
60.6

 0.5
0.4
1.8

 0.117
0.191
0.300

فلسطين
مصر

ليبيا

38.0
10.7
0.1

 7.3
1.7
0.0

 0.0
44.0
97.3

 6.3
6.5
0.3

 48.4
36.6
2.4  

 0.1
0.5
0.0

 ..
0.214
0.853

تونس
الجزائر
المغرب

8.9
0.2

17.1

 0.5
0.0
1.6

 17.3
96.6
4.3

 1.7
0.9

25.9

 71.6
2.2  
50.9

 0.0
0.0
0.0

 0.175
0.599
0.215

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة إعداد خاص. المصدر: 
والتنمية

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة 
والتنمية

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة 
والتنمية

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة 
والتنمية

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية
والتنمية

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة 
والتنمية

)..( بيانات غير متوفرة

الصادرات من المنتجات الغذائية )2008(الشكل و24 

5

6

6

7

10

11

17

 الشرق األوسط
وشمال أفريقيا

 أوروبا الشرقية 
وآسيا الوسطى

بلدان ذات 
عائدات مرتفعة*

 شرق آسيا
والمحيط الهادئ

جنوب آسيا

أفريقيا جنوب الصحراء

أمريكا الالتينية والكاريبي

المعدل العالمي: 7%

البوسنة والهرسك

البرتغال
إسبانيا

فرنسا

إيطاليا

مالطا

سلوفينيا

كرواتيا

صربيا

الجبل األسود

مقدونيا

ألبانيا
قبرصاليونان

تركيا

سوريا

لبنان

األردن

إسرائيل

فلسطين

مصر

ليبيا

تونس

الجزائر
المغرب

0%

10%

20%

30%

40%

إعداد خاص. المصدر: مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية والبنك الدولي.
)*( تشمل دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية وكذا الدول غير األعضاء في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية. 
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الوارداتالجدول و25

الواردات

مؤشر تركز الواردات 
 المنتجات الغذائية

المواد الخام
 سلع أخرى السلع المصنعة  المعدنية والفلزية الوقود الزراعية

% % % % % % 
 2008 2008 2008 2008 2008 20082008

البرتغال
إسبانيا
فرنسا

12.0
9.9
8.0

 
 

1.4
1.3
1.3

 
 

16.8
20.0
16.9

 
 

3.2
4.4
3.3

 
 

61.4
64.5
70.5

 
 

5.4
0.0
0.0

 
 

0.093
0.104
0.081

إيطاليا
مالطا

سلوفينيا

8.4
14.4
6.9

 2.1
0.5
2.6

 14.2
16.8
12.8

 5.8
1.6
5.8

 61.6
66.5
71.8

 7.9
0.2
0.2

 0.107
0.186
0.081

كرواتيا
البوسنة والهرسك

صربيا /الجبل األسود

8.2
15.8

19.0 / 6.1

 1.0
1.3

0.8 / 1.4

 17.6
16.4

7.1 / 20.4

 2.8
3.9

5.1 / 5.6

 70.5
62.5

66.4 / 66.4

 0.0
0.1

1.6 / 0.0

 0.083
0.082

0.057 / 0.079

مقدونيا
ألبانيا

اليونان

11.0
16.4
10.8

 0.9
0.8
1.0

 20.7
16.0
20.0

 5.3
2.5
3.7

 62.1
63.4
64.4

 0.1
0.8
0.1

 0.113
0.082
0.118

قبرص
تركيا

سوريا

13.4
4.2

15.7

 0.9
2.2
2.3

 19.7
16.2
31.0

 1.5
10.8
3.4

 64.2
58.4
47.7

 0.4
8.1
0.0

 0.171
0.102
0.253

لبنان
األردن

إسرائيل

13.9
16.6
6.7

 1.2
1.4
1.1

 25.3
21.8
19.7

 7.5
3.7

16.7

 52.1
55.2
55.3

 0.0
1.3
0.5

 0.215
0.139
0.159

فلسطين
مصر

ليبياأ

29.0
16.9
20.7

 0.7
3.3
0.6

 0.5  
10.9
2.1  

 1.3
10.1
1.3

 68.5
58.8
75.3

 0.0
0.0
0.0

 ..
0.640
0.124

تونس
الجزائر
المغرب

10.2
21.9
12.1

 1.9
1.5
2.5

 16.8
1.0  
20.2

 6.4
2.5
3.5

 64.6
73.1
61.6

 0.0
0.0
0.1

 0.088
0.093
0.095

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة إعداد خاص. المصدر: 
والتنمية

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة 
والتنمية

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة 
والتنمية

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة 
والتنمية

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية
والتنمية

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة 
والتنمية

أ. بيانات خاصة بسنة 2007 )..( بيانات غير متوفرة.

الواردات من المنتجات الغذائية )2008(الشكل و25 

4

5

6

7

7

10

12

المتوسط العالمي: 6% جنوب آسيا

 شرق آسيا
والمحيط الهادئ

بلدان ذات 
عائدات مرتفعة*

 أوروبا الشرقية
وآسيا الوسطى

 أمريكا الالتينية
والكاريبي

أفريقيا جنوب الصحراء

 الشرق األوسط
وشمال أفريقيا

0%

10%

20%

30%

Italy

قبرصاليونان

Syria

إسرائيل البوسنة والهرسك

البرتغال
إسبانيا

فرنسا

مالطا

سلوفينيا

كرواتيا

صربيا

الجبل األسود

مقدونيا

تركياألبانيا

لبنان

األردن

فلسطين

مصر

ليبيا

تونس

الجزائر
المغرب

إعداد خاص. المصدر: مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية والبنك الدولي.
)*( تشمل دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية وكذا الدول غير األعضاء في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية. 
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السياحة في البحر األبيض المتوسطالجدول و26

توافد السياح بحسب البلد المقصد
خروج السياح 
بحسب بلد المنشأ

عدد الليالي في 
اإلنفاق السياحي في بلدان أخرىعائدات السياحة الدوليةالبلد المقصد

سعر الصرف
باآلالف

% في البحر 
بماليين الدوالراتباآلالفباآلالفاألبيض المتوسط

 
بماليين الدوالرات% من الصادرات

 
% من الواردات %

 2008/07 2008 2007 2007 2007 2008 2007 2007 2007
البرتغال

إسبانيا
فرنسا

9.2ب
-2.5
-3.0

12321ب 
57190
78449

 4.2
20.3
28.1

 20989
11276
22467

 28674
225008
498526

 10943
61628
55595

 17.2
16.9
9.2

 4836
24179
44544

 5.4
5.0
6.1

إيطاليا
مالطا

سلوفينيا

-2.1
3.8
1.1

 42734
1291
1771

 15.0
0.4
0.6

 27734
..

2496

 163466
10503
4868

 45727
950.
2841

 7.5
..

7.3

 32754
..

1214

 5.3
..

3.6

كرواتيا
البوسنة والهرسك

صربيا /الجبل األسود

1.2
4.9

4.8 / -7.1

 9415
322

1031 / 646

 3.2
0.1

0.3 / 0.2

 ..
..

.. / ..

 49575
695
7919

 10971
816

758 / 944

 38.1
14.2
.. / ..

 1025
232

.. / 119

 3.5
2.2

.. / ..

مقدونيا
ألبانيا

اليونان

10.8
..

-1.4

 255
..

15939

 0.1
..

6.0

 ..
2979

..

 518
..

48801

 228.
1720
17114

 5.2
47.9
23.4

 147
940
3403

 2.6
21.9
3.4

قبرص
تركيا

سوريا

-0.5
12.3
30.6

 2404
24994
5430

 0.8
7.6
1.6

 ..
8938
4042

 13197
56540
51058

 2737
21951
2113ب

 ..
14.3
16.0

 ..
3720
585

 ..
3.0
2.0

لبنان
األردن

إسرائيل

31.0
8.7

24.4

 1333
3729
2572

 0.3
1.2
0.7

 ..
2094
4147

 ..
..

8860

 7192
2943
4057

 33.6
30.2
5.2

 3914
1024
4250

 17.9
6.6
5.8

فلسطين
مصر

ليبيا

46.6
15.9

..

 387
12296

..

 0.1
3.6
..

 ..
4531

..

 ..
..
..

. 121ب 
10985
74  .

 ..
23.3
0.6

 265
2886
915

 ..
5.4
5.8

تونس
الجزائر
المغرب

4.2
1.6
6.4

 7049
1771
7879

 2.3
0.6
2.5

 2302
1499
2320

 ..
..
..

 2953
325.
7221

 16.8
..

30.4

 530
377
1418

 2.5
..

4.1
مؤتمر األمم المتحدة البنك الدوليمنظمة السياحة العالميةأمنظمة السياحة العالميةمنظمة السياحة العالميةإعداد خاص. المصدر: 

للتجارة والتنمية
البنك الدوليالبنك الدوليالبنك الدوليمنظمة السياحة العالمية

أ. إعداد خاص بناء على بيانات منظمة السياحة العالمية. )..( بيانات غير متوفرة.

متوسط إقامة السياح الدوليين )2007(الشكل و26 

0 2 4 6 8 10 12 14 16
األيام

صربيا والجبل األسود

لبنان 

مقدونيا 

البوسنة والهرسك 

فلسطين 

ألبانيا 

سلوفينيا 

تركيا 

البرتغال 

إيطاليا 

إسبانيا 

األردن 

تونس 

كرواتيا 

اليونان 

فرنسا 

قبرص 

المغرب 

مالطا 

مصر 

سوريا 

إسرائيل 

473

أوروبا

273

منطقة
 البحر األبيض 

المتوسط

207

 آسيا
والمحيط الهادئ

139

 أمريكا 
الشمالية

57

 الشرق األوسط
وشمال أفريقيا

50

 أمريكا الالتينية
والكاريبي

20

 أفريقيا
جنوب الصحراء

عائدات السياحة الدولية حسب المناطق (2008) 
(القيمة بالمليار دوالر)

إعداد خاص. المصدر: منظمة السياحة العالمية والبنك الدولي.
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"المساعدات التنموية الرسمية"الجدول و27

"المساعدات التنموية الرسمية" في الدول المستقبلة"المساعدات التنموية الرسمية" للدول المانحة

 بماليين الدوالرات
% الدخل القومي 

 بماليين الدوالراتدوالر للفرد الواحد اإلجمالي
% الدخل القومي 

دوالر للفرد  اإلجمالي
 2008 2008 2008 2008 2008 2008

البرتغال
إسبانيا
فرنسا

620
6867

10908

 0.27
0.45
0.39

 58
153
175

      

إيطاليا
مالطا

سلوفينيا

4861
 

 0.22
 

 81
 

      

كرواتيا
البوسنة والهرسك

صربيا /الجبل األسود

      397
482

106 / 1046

 0.59
2.54

2.36 / 2.15

 90
128

171 / 142

مقدونيا
ألبانيا

اليونان

703 0.21 63 221
386

 

 2.34
3.04

 

 108
123

 

قبرص
تركيا

سوريا

       
2024
136

  
0.26
0.25

 
27
6

لبنان
األردن

إسرائيل

      1076
742
..

 3.99
3.54

 

 260
126

 

فلسطين
مصر

ليبيا

      2593
1348
60

 ..
0.82
0.06

 675
17
10

تونس
الجزائر
المغرب

      478
316
1217

 1.35
0.18
1.43

 46
9
34

منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةأمنظمة التعاون والتنمية االقتصاديةمنظمة التعاون والتنمية االقتصاديةمنظمة التعاون والتنمية االقتصاديةأمنظمة التعاون والتنمية االقتصاديةمنظمة التعاون والتنمية االقتصاديةإعداد خاص. المصدر:  
أ. إعداد خاص بناء على منظمة التعاون والتنمية االقتصادية. 

"المساعدات التنموية الرسمية" في الدول المستقبلة الشكل و27 

"المساعدات التنموية الرسمية"
دوالر للفرد الواحد

150 $

75 $

25 $

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

0 500 1000 1500 2000 2500

%
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مال
إلج

ي ا
وم

الق
ل 
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ال

بماليين الدوالرات

سوريا
كرواتيا

البوسنة والهرسك

صربيا
مقدونيا الجبل األسود

ألبانيا

تركيا

لبنان

األردن

مصر

ليبيا

تونس

الجزائر

المغرب

أوروبا 6570.26

 الشرق األوسط
وشمال أفريقيا
23535.38

 أفريقيا
جنوب الصحراء
40314.73

آسيا 
(باستثناء الشرق 

األوسط)
24314.21

أمريكا
9261.61

باقي الدول
24612.30

توزيع "المساعدات التنموية الرسمية" (2008)
(بماليين الدوالرات) 

إعداد خاص. المصدر: منظمة التعاون والتنمية االقتصادية.
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الدين الخارجيالجدول و28

الدين الخارجي
خدمة الدين 

 بماليين الدوالرات
% الدخل القومي 

دوالر للفرد الواحد اإلجمالي
قصير األجلطويل األجل

% نسبة الصادراتببماليين الدوالراتبماليين الدوالرات
 2007 2007 2007 2007 2007 2007

البرتغال
إسبانيا
فرنسا

..

..

..

 ..
..
..

 ..
..
..

 ..
..
..

 ..
..
..

 ..
..
..

إيطاليا
مالطا

سلوفينيا

..

..

..

 ..
..
..

 ..
..
..

 ..
..
..

 ..
..
..

 ..
..
..

كرواتيا
البوسنة والهرسك

صربيا /الجبل األسود

48854
6378

1174 / 26280

 97.7
40.8

34.0 / 68.0

 12213
1594

1894 / 3561

 43485
4788

.. / 23628

 5099
1587

.. / 2652

 33.0
8.0

.. / ..

مقدونيا
ألبانيا

اليونان

3769
2697

..

 49.2
24.2

..

 1843
862
..

 2564
1859

..

 1196
748
..

 ..
4.1
..

قبرص
تركيا

سوريا

..
251477

..

 ..
38.8

..

 ..
3445

..

 ..
202515

..

 ..
41803

..

 ..
32.1

..

لبنان
األردن

إسرائيل

24634
8397

..

 101.8
50.5

..

 6008
1468

..

 20319
7318

..

 4235
991
..

 18.7
5.7
..

فلسطين
مصر

ليبيا

..
30444

..

 ..
23.2

..

 ..
381
..

 ..
28993

..

 ..
1451

..

 ..
4.4
..

تونس
الجزائر
المغرب

20231
5541

20.293

 60.8
4.1

27.4

 1978
170
657

 16579
4824
18343

 3652
717
1949

 11.3
..

11.4
البنك الدوليالبنك الدوليالبنك الدوليالبنك الدوليأالبنك الدوليالبنك الدوليإعداد خاص. المصدر: 

أ. إعداد خاص بناء على بيانات البنك الدولي ب. التقسيم السكاني التابع لألمم المتحدة. )..( بيانات غير متوفرة.

توزيع الدين الخارجي بحسب انتهاء اآلجال الشكل و28 

68%
71%

75%
82% 83% 83%

87% 88% 90% 90% 90%
95%

32%
29%

25%
18% 17% 17%

13% 12% 10% 10% 10%
5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

دين طويل األجل
دين قصير األجل
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نة 
وس

 الب
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هر
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س 
ون

ت
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ت
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زائ

لج
ا

ن 
رد

األ

يا 
وات

كر

يا 
رب

ص

ب 
غر

الم

ر 
ص

م

61%
75% 76% 83% 84% 84%

39%
25% 24% 17% 16% 16%

 الشرق
 األوسط
 وشمال
أفريقيا

 شرق آسيا
 والمحيط
الهادئ

 أوروبا
 الشرقية
 وآسيا

الوسطى

 أفريقيا
 جنوب

الصحراء

 أمريكا
 الالتينية

والكاريبي

 جنوب
آسيا

إعداد خاص. المصدر: البنك الدولي.
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التعاريف

األثر البيئي
المتجددة  الطبيعية  الموارد  استعمال  مقياس 
من طرف اإلنسان. ويحسب بالنسبة لساكنة 
والمياه  األراضي  مساحة  بمجموع  معينة 
المنتجة بيولوجيا والضرورية إلنتاج الموارد 
على  الحفاظ  إلى  باإلضافة  المستهلكة، 
االستهالك الطاقي وفتح المجال أمام البنيات 
تنتجها  التي  النفايات  واستيعاب  التحتية 
األثر  لقياس  المستعملة  الوحدة  الساكنة. 
الهكتار  الهكتار اإلجمالي، وهو  البيئي هي 
المتوسط  البيولوجي  إنتاجه  يعادل  الذي 

العالمي.

إجمالي نسبة االلتحاق بالتعليم االبتدائي 
والثانوي والعالي 

عدد التالميذ المسجلين في مستويات التعليم 
االبتدائي والثانوي والعالي، بغض النظر عن 
الدراسة  سن  في  للسكان  كنسبة  أعمارهم، 

الرسمي بالنسبة للمستويات الثالث.

األراضي الصالحة للزراعة والمحاصيل 
الدائمة

مساحة زراعية تشمل بيانات حول األراضي 
واألراضي  وللحرث  للزراعة  الصالحة 
وتتضمن  الدائمة.  للمحاصيل  المخصصة 
للحرث  أو  للزراعة  الصالحة  األراضي 
للزراعة  المخصصة  األراضي  تشمل 
يتم  توفر حصادين  للتي  )بالنسبة  الموسمية 
فقط(  واحد  حصاد  االعتبار  بعين  األخذ 
أو  للرعي  المخصصة  الدائمة  والمراعي 
لمزارع  المخصصة  واألراضي  القطع، 
الخضروات التجارية أو الحدائق واألراضي 
الراقدة مؤقتا لمدة ال تتجاوز خمس سنوات.

نتيجة  المهجورة  األراضي  احتساب  يتم  ال 
الموجهة  األراضي  المتنقلة.  للزراعة 
للمحاصيل الدائمة هي األراضي التي تزرع 
بمحاصيل تغطي األرض فترات طويلة وال 
مثل  حصاد،  كل  بعد  زرعها  إعادة  يجب 
األراضي  وتشمل  والمطاط.  والبن  الكاكاو 
إلنتاج  الموجهة  الشجيرات  تغطيها  التي 

الورود واألشجار المثمرة والجوز والكروم، 
وتستثنى األراضي التي تزرع فيها األشجار 

الموجهة إلنتاج الحطب أو الخشب. 

أراضي الري
األراضي التي تتوفر على بنية تحتية مائية 
وتشمل  بالمياه.  الزراعية  المساحات  تزود 
المراقبة الجزئية أو  المساحات ذات  تحديدا 
المروية  والمساحات  المياه  لتوزيع  التامة 
والمعرضة  المنخفضة  والمناطق  بالغمر 
المياه  في  التحكم  فيها  يتم  التي  للفيضانات 

المتوفرة. 

األراضي المزروعة بالحبوب
الزراعية  بالمساحة  المتعلقة  األرقام  تشير 
عموما إلى المساحة المحصودة، في حين أن 
أن  يمكن  الدائمة  بالمحاصيل  المتعلقة  تلك 
تشير إلى المساحة اإلجمالية المزروعة. أما 
فهي  بالحبوب  المزروعة  المساحة  بيانات 
تشير فقط إلى الحبوب المحصودة من القمح 
الحبوب  احتساب  يتم  لم  وبالتالي  الجاف. 
المحصودة من التبن أو الخضراء للتغذية أو 
تستعمل  التي  تلك  أو  السيالج  أو  األعالف 

لرعاية الحيوانات.  

االستثمارات في االتصاالت
المصاريف المتعلقة بشراء األجهزة والبنيات 
التحتية لالتصاالت )بما في ذلك األراضي 
والمباني والملكية الفكرية وغيرها(. وتشير 
هذه المصاريف إلى المرافق األولية كما إلى 
المرافق  تمس  التي  اإلصالحات  جميع 

الموجودة.

االستثمارات األجنبية المباشرة
استثمارات صافية تهدف إلى الحصول على 
مشاركة طويلة األمد في تسيير شركة معينة 
بلد  القتصاد  مغاير  بلد  اقتصاد  في  تنشط 
حقوق  مال  رأس  مجموع  وهي  المستثمر. 
المعاد استثمارها ورؤوس  الملكية والعوائد 
المال  ورأس  األمد  طويلة  أخرى  أموال 

قصير األمد.

استعمال األسمدة
لكل  المستعملة  الطبيعية  الغذائية  العناصر 
المأخوذة  األسمدة  مزروعة.  أرض  وحدة 
والفسفور  النيتروجين  هي  االعتبار  بعين 
االستهالك  احتساب  يتم  والبوتاسيوم. 
اإلنتاج + الواردات –  التالية:  بالطريقة 
الصدد  هذا  في  وتستثنى  الصادرات؛ 
الحيوانية  )األسمدة  التقليدية  األسمدة 
قسمة  على  بناء  تمت  البيانات  والطبيعية(. 
مساحة  على  بلد  لكل  األسمدة  استهالك 
والمحاصيل  للزراعة  الصالحة  األراضي 

الدائمة.

استهالك المياه  
مجموع المياه المستعملة من طرف اإلنسان 
في السنة، دون احتساب خسائر التبخر التي 
ذلك  في  بما  السدود.  مستوى  على  تحدث 
المتجددة ومياه  الجوفية غير  المياه  مصادر 
األنهار المنحدرة من بلدان أخرى ومحطات 

تحلية المياه. 

استهالك الكهرباء للفرد الواحد
الناتج اإلجمالي للفرد الواحد ويشمل استهالك 
المحطات المساعدة والخسائر في المحوالت 
المحطة  من  يتجزأ  ال  جزءا  تعتبر  التي 
الطاقة  مجموع  أيضا  وتشمل  المركزية. 
الكهربائية التي تنتجها منشآت الضخ، دون 
تستهلكها  التي  الكهربائية  الطاقة  خصم 

المضخات.

استهالك الطاقة
االستهالك الظاهري يساوي اإلنتاج المحلي 
ناقص  المخزون،  وتبادالت  الواردات  زائد 
الصادرات وكميات الوقود المستعملة للبواخر 
الدولي.  النقل  في  تنشط  التي  والطائرات 
االستهالك  اإلطار  هذا  في  أيضا  ويندرج 
مصادر  حسب  وكذا  الواحد،  للفرد  بالنسبة 
الوقود  يشمل  األصل،  وحسب  األصل. 
األحفوري، االستهالك الطاقي للنفط والغاز 
بالنسبة  أما  ومشتقاته.  والكربون  الطبيعي 
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فاعلية  تفترض  نووي  أصل  ذات  للطاقة 
وتستثني  األوروبي(.  )المتوسط   33%
الهيدروكهربائية استهالك الضخ المستعمل. 
تلك  المتجددة  للطاقات  كمصادر  ويشمل 
واألمواج  والجزر  والمد  )الريح  العصرية 
واأللواح الضوئية والحرارية والغاز الحيوي 
الناجم  والوقود  الحرارية األرضية  والطاقة 
عن الكتل الحيوية مثل اإليثانول( والتقليدية 
)الكتلة الحيوية الصلبة، بما في ذلك الخشب، 

والبقايا العشبية والحيوانية وغيرها(.

استهالك الطاقة الغذائية
الحرارية،  السعرات  بحسب  األغذية،  كمية 

المتوفرة لكل شخص في البلد.

أطفال يقل وزنهم عن الوزن الطبيعي 
بالنسبة لعمرهم

نسبة األطفال األقل من خمس سنوات الذين 
يقل وزنهم وطولهم بالضعف عن المقاييس 
الطبيعية بالنسبة لمتوسط هذه الفئة العمرية. 
السكان المثاليون في هذا المجال هم أطفال 
الواليات المتحدة األمريكية الذين يحصلون 

على تغذية جيدة.

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
عن  الناجمة  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات 
حرق جميع أنواع الوقود األحفوري المستعمل 

من طرف بلد ما.

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحسب 
القطاعات

الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  تظهر حصة 
الناتجة عن الوقود األحفوري المستعمل في 
النقل والصناعة واإلنتاج الكهربائي. ويدخل 
في قطاع النقل االنبعاثات الناتجة عن جميع 
أنواع النقل: البري والسككي والجوي، بما في 
على  تتحرك  التي  الزراعية  المركبات  ذلك 
البحرية  الرحالت  احتساب  يتم  ال  الطرق. 
الصناعة  قطاع  ويشمل  الدولية.  والجوية 
الصناعة  نشاطات  انبعاثات مجموع  والبناء 
والبناء. في حين تندرج في قطاع الكهرباء 
جميع االنبعاثات الناتجة عن توليد الكهرباء 

العمومي وكذا المحطات الحرارية.

إنتاج المياه المحالة
الملح  المنتجة عن طريق إزالة  المياه  كمية 
من المياه المالحة باستعمال عدة تقنيات، بما 
فيها تقنية التناضح العكسي. جزء كبير من 

هذه المياه يُستعمل ألغراض منزلية.

إنتاج الحبوب
المحصودة  الحبوب  إلى  البيانات فقط  تشير 
احتساب  يتم  لم  وبالتالي  الجاف.  القمح  من 

الخضراء  أو  التبن  المحصودة من  الحبوب 
للتغذية أو األعالف أو السيالج أو تلك التي 

تستعمل لرعاية الحيوانات.

إنتاج الكهرباء
يتم قياس إنتاج الكهرباء في مراكز أجهزة 
للمحطات  لمتناوب  ا لتيار  ا مولدات 
الكهربائية. ويشمل باإلضافة إلى المصادر 
والغاز  والنفط  الكربون  الهيدروكهربائية، 
طاقة  بواسطة  التوليد  النووية  والطاقة 
والريحية  والشمسية  األرضية  الحرارة 
البحرية وكذا  والطاقة  والجزر  المد  وطاقة 

النفايات والمحروقات المتجددة. 

إنتاج الطاقة
أشكال الطاقة األولية ‒ النفط والغاز الطبيعي 
المتجددة  والمحروقات  ومشتقاته  والكربون 
جميعها  األولية،  والكهرباء  والنفايات ‒ 
محولة إلى مكافئات للنفط. تحوي المحروقات 
المتجددة والنفايات كتل حيوية صلبة وسائلة 
الصناعية  والنفايات  الحيوي  والغاز 

والبلدية.

إنتاج الزراعة المائية 
تشمل األسماك البحرية والقارية والديادرومية 
البيئات  في  المزروعة  والقشرية  والرخوية 

البحرية والداخلية والمالحة.

إنتاج الخشب للوقود
المستعمل  والفروع  الجذوع  خشب  يشمل 

كوقود للطهي أو التسخين أو إنتاج الطاقة.

اإلنفاق العام على التعليم
البناء  )مصاريف  الرأسمالية  النفقات 
أجهزة خاصة  واإلصالح وشراء  والترميم 
أو عربات( والنفقات الجارية )اإلنفاق على 
في  استهالكها  تم  التي  والخدمات  األمالك 
للسنة  إعدادها  إلى  وتحتاج  الجاري  العام 
مصاريف  اإلنفاق  هذا  ويشمل  المقبلة(. 
أجور وإعانات الموظفين والخدمات المتعاقد 
واألدوات  والكتب  المكتسبة  أو  عليها 
االجتماعي  الرخاء  وخدمات  التعليمية 
واألثاث والتجهيزات واإلصالحات الصغيرة 
وأجهزة  واإليجار  والتأمينات  والوقود 

اإلتصاالت واألسفار. 

اإلنفاق العام على الرعاية الصحية
من  الرأسمالي  واإلنفاق  المتكرر  اإلنفاق 
الميزانيات الحكومية )المركزية والمحلية(، 
ذلك  في  )بما  الخارجية  والمنح  والقروض 
الدولية  الوكاالت  من  المقدمة  التبرعات 
وصناديق  الحكومية(،  غير  والمنظمات 

التأمينات الصحية واالجتماعية.

اإلنفاق السياحي في دول أخرى
لمسافري  أخرى  دول  في  السياحي  اإلنفاق 
بلد معين، بما في ذلك النفقات على شركات 
النقل األجنبية للنقل الدولي. ويمكن أن يشمل 
مصاريف المسافرين في يوم واحد. وتحسب 
النسبة التي يمثلها من الواردات كنسبة من 

واردات السلع والخدمات. 

اإلنفاق على البحث والتنمية
النفقات المتعلقة بالبحث والتنمية هي النفقات 
الجارية والرأسمالية على األعمال اإلبداعية 
لغرض  منهجية  بطريقة  تتم  التي  وتلك 
األبحاث  وتشمل  بالمعارف.  االرتقاء 
التطوير  وأنشطة  والتطبيقية  األساسية 
ومنتجات  أجهزة  عن  تسفر  التي  التجريبي 

وتطبيقات جديدة.

اإلنفاق على تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت

تكنولوجيا  في  والخارجية  الداخلية  النفقات 
والبنيات  االتصاالت  ونفقات  المعلومات 

التحتية وتجهيز المكاتب.

التبعية المائية
نسبة المياه التي يتوفر عليها بلد ما مصدرها 

بلد آخر.

تجارة الحيوانات الحية 
للتجارة  واقعية  أكثر  بيانات  على  للحصول 
الدولية في مجال الحيوانات الحية، أدرجت 
التجارة  تقديرات  منظمة األغذية والزراعة 
غير المسجلة التي تنشط بكميات هائلة بين 

حدود بعض الدول.

تجارة الحبوب
منظمة  ِقبل  من  عليها  المحصل  البيانات 
األغذية والزراعة تم تقديمها من الحكومات 
من  المرسلة  االستمارات  على  ردا  المعنية 

لدن منظمة األغذية والزراعة.

تحويالت المهاجرين
المدفوعات الصادر عن  حسب دليل ميزان 
تحويالت  هي  الدولي،  النقد  صندوق 
الممتلكات أو األموال التي ينجزها المهاجرون 
الذين يعيشون ويعملون في اقتصاد )يعتبرون 
فيه مقيمين( لفائدة مقيمي بلد إقامته السابق. 
في  ويعمل  يعيش  أن  المهاجر  على  يجب 
إطار اقتصاد معين خالل مدة تتجاوز السنة 
لكي يعتبر مقيما. وال تحتسب هنا التحويالت 
في  نفسه  المهاجر  حسابات  في  المنجزة 
عن  الناجمة  التحويالت  وتحتسب  المهجر. 
حيازة مشروع من طرف مهاجر كتحويالت 

جارية فقط لبلد األصل. 
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التداول اليومي للصحف
أربع  األقل  على  المنشورة  الصحف  عدد 

مرات في األسبوع.

توافد السياح بحسب بلد المقصد
عدد الزوار الذين يسافرون إلى بلد غير بلد 
السنة، شرط أن ال  تتجاوز  لمدة ال  إقامتهم 
يكون هدف الزيارة األساسي هو القيام بنشاط 

مدر للربح في بلد الزيارة.

التوزيع القطاعي للسكان النشيطين
مختلف  في  تنشط  التي  العاملة  اليد  نسبة 
والصناعة  الزراعة  االقتصادية:  القطاعات 

والخدمات.

الحصة في الدخل أو االستهالك
في  المساكن  حسب  المنجزة  االستطالعات 
بين  الدخل  توزيع  لتحديد  الدول  مختلف 
إلى  األقل  من  أخماس(  )أو  أقسام  خمسة 
الضعيفان  الُخمسان  يعتبر  دخال.  األكثر 
الربط أيضا  يتم  (%40( األكثر فقرا. كما 
بين %10 األكثر ثراء و%10 األكثر فقرا 

لتحديد نسبة التفاوت في الدخل. 

الحصة في الناتج المحلي اإلجمالي بحسب 
القطاعات

القطاعات  مختلف  مساهمة  نسبة  تحدد 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  االقتصادية 
من  المحددة  المضافة  القيمة  من  انطالقا 
الدولي  الصناعي  "التصنيف  طرف 

الموحد".

الحواسيب الشخصية
الحواسيب ذات االستعمال المستقل الموجهة 

لالستعمال الفردي.

خدمة الديون
والفوائد  األساسية  الدفع  إعادات  مجموع 
والفوائد  األمد  طويلة  ديون  في  المدفوعة 
وإعادات  األمد  ديون قصيرة  في  المدفوعة 
النقد  لصندوق  واألعباء(  )اإلنقاذ  الدفع 

الدولي.

الخطوط الهاتفية الثابتة
الخط الهاتفي الثابت هو الذي يربط األجهزة 
العامة  الشبكة  عبر  بالمشترك  المركزية 

لتحويل الهاتف.

الدخل القومي اإلجمالي )د. ق. إ(
المنتجين  لجميع  المضافة  القيمة  مجموع 
المقيمين القتصاد معين + أي ضريبة على 
غير  اإلعانات(  احتساب  )دون  المنتوجات 
حساب  الناتج + صافي  تقييم  في  المضمنة 

ودخل  العاملين  )تعويضات  األولي  الدخل 
هي  المضافة  القيمة  الخارج.  من  الملكية( 
الربح الصافي القتصاد معين بعد أن نضيف 
إليه جميع العائدات ونخصم منه االستهالك 

الدولي.

د. ق. إ )انظر الدخل القومي اإلجمالي(

الدين الخارجي
قبل  من  المضمون  العام  الدين  مجموع 
الحكومة والدين الخاص الطويل األجل غير 
الدولي  النقد  صندوق  وقروض  المضمون 

والدين القصير األجل. 

الدين الخارجي طويل األجل
أكثر.  أو  سنة  خالل  سداده  الواجب  الدين 
العام  الدين  عناصر:  ثالثة  من  يتكون 
والمضمون من قبل الحكومة والدين الخاص 

غير المضمون.

الدين الخارجي القصير األجل
أقل مع  أو  الواجب سداده خالل سنة  الدين 

متأخرات طويلة األجل لفوائد الدين.

زيارات السياح بحسب بلد المنشأ
بلد  مسافرو  بها  يقوم  التي  الزيارات  عدد 
معين من بلد إقامتهم االعتيادية إلى أي بلد 
آخر من أجل غرض آخر غير مزاولة نشاط 

مدر للربح في بلد الزيارة. 

السكان الريفيون
النسبة التقديرية، في منتصف السنة، لسكان 
مجموع  من  معين  بلد  في  الريفية  المناطق 

السكان.

السكان الزراعيون
الزراعة  على  يعتمدون  الذين  األشخاص 
أوالقنص أو الصيد البحري أو تربية الغابات 
كمصدر للعيش. وتشمل هذه التقديرات جميع 
زراعيا  نشاطا  يزاولون  الذين  األشخاص 

وكل ما يرتبط به بدون نشاط عمل.

السكان العاملون
اقتصاديا  النشيطين  السكان  من  جزء  هم 
جمعنا  ما  إذا  عمل.  على  يتوفرون  والذين 
السكان العاملين والسكان العاطلين سنحصل 
على مجموع السكان النشيطين اقتصاديا أو 

القوة العاملة.

السكان الذين يتوفرون على ماء صالح 
للشرب

كميات  على  يتوفرون  الذين  السكان  نسبة 
الشرب  مياه  مصادر  أنواع  من  معقولة 
الصالحة التالية: األنابيب المتصلة بالمسكن 

والمصادر العمومية والعيون واآلبار المحمية 
والينابيع المحمية وصهاريج مياه األمطار. 
 20 المعقولة: على األقل  بالكميات  ويقصد 
أن  وشرط  واحد،  يوم  في  فرد  لكل  لترا 
يتواجد مصدرها داخل مدار كيلومتر واحد 

من مسكن الشخص المستعمل.

السكان الذين يحصلون على مرافق صرف 
صحي مالئمة

نسبة السكان الذين يُتاح لهم استخدام مرافق 
من  للتخلص  مالئمة  صحي  صرف 
الفضالت، مثل شبكة التصريف ونظام حفرة 
المجاري ومراحيض الصهاريج ومراحيض 
المهواة  الحفر  ومراحيض  العادية  الحفر 
تصفية  صرف  نظام  يعتبر  المالئمة. 
الفضالت مالئما إذا كان خاصا أو مشتركا 
بشكل  يمكن  كان  وإذا  عاما(،  ليس  )ولكن 
الحيوانات  أو  األشخاص  تجنيب  من  جيد 

الفضالت. 

السكان الذين يستفيدون من الكهرباء
من  يستفيدون  الذين  األشخاص  عدد  نسبة 

خدمات الكهرباء من مجموع الساكنة.

السكان المتواجدون على مدار 100 كلم 
من الساحل

النسبة التقديرية للسكان الذين يعيشون داخل 
منطقة ساحلية بناء على بيانات الساكنة لسنة 

.1995

السكان المتواجدون في تجمعات تفوق 
750000 نسمة

نسبة سكان بلد معين تعيش داخل تجمعات 
 750000 من  أكثر  من  مكونة  حضرية 

نسمة في 2005.

السكان المتواجدون في الساحل 
المتوسطي

النسبة التقديرية للسكان الذين يعيشون داخل 
المنطقة الساحلية.

سكان المدن في المستوطنات غير 
المستقرة  

مستقرة  غير  مستوطنة  بمنطقة  يقصد 
مجموعة أفراد يعيشون تحت سقف واحد وال 
يتوفرون على واحدة أو أكثر من الظروف 
من  الدولة  )حماية  اآلمنة  الحيازة  التالية: 
الطرد غير القانوني( والحصول على المياه 
الصالحة للشرب والصرف الصحي األساسي 
حيوي  ومجال  للمسكن  الهيكلية  والجودة 
محليا  يتأقلم  أن  المفهوم  لهذا  ويمكن  كاف. 
فيها  توجد  التي  المدينة  لوضعية  وفقا 

المستوطنة غير المستقرة.



43
2

20
10

ي 
سط

تو
الم

حق
مال

السكان المصابون بمرض اإليدز 
فقدان  بمرض  المصابين  األشخاص  عدد 
المناعة المكتسبة )اإليدز( من جميع الفئات 
المصابين  السكان  جميع  يشمل  العمرية. 
األحياء في سنة 2003، بغض النظر عن 
البيانات  وتشير  عدمه.  من  المرض  تطور 
إلى القيمة المطلقة والنسبة المئوية من سكان 

البلد.

الصادرات
قيمة كل المنتجات التي يوفرها اقتصاد بلد 
معين لألسواق العالمية. تستثنى اليد العاملة 
المدفوعات  وكذا  األمالك  وعائدات 

التحويلية. 

صافي عدد المهاجرين
المتوسط السنوي الصافي للمهاجرين المعتبر 
ناقص  الوافدين  للمهاجرين  السنوي  كالعدد 

العدد السنوي للمهاجرين.

صافي واردات الطاقة
يشير إلى درجة استعمال الطاقة في اقتصاد 

معين والفرق الموجود مع اإلنتاج المحلي.

الصحاري واألراضي الجافة
مجموع مساحة األراضي شبه الجافة والجافة 
عليها  يتوفر  التي  )الصحراء(  جدا  والجافة 

بلد ما.

الصيادون
الصيد  قطاع  في  العاملين  األشخاص  عدد 
التجاري والحرفي )عمال البر والبحر( الذين 
أو  المالحة  أو  العذبة  المياه  في  ينشطون 
الزراعة  أنشطة  في  أو  البحرية  المناطق 

المائية.

الصيد البحري والقاري
صيد األسماك لغرض التجارة أو الصناعة 
أو الكفاف )بما في ذلك الصيد الترفيهي في 
إلى  البيانات  وتشير  البيانات(.  توافر  حال 
عملية صيد أسطول بلد معين في أي مكان 
في  البحري  الصيد  عملية  تتم  العالم.  في 
القاري  الصيد  بينما  والمحيطات  البحار 
والبحيرات  واألهوار  األنهار  في  يمارس 

الداخلية.

الصيد في البحر األبيض المتوسط والبحر 
األسود

صيد األسماك لغرض التجارة أو الصناعة 
أو الكفاف )بما في ذلك الصيد الترفيهي في 
إلى  البيانات  وتشير  البيانات(.  توافر  حال 
البحر  في  معين  بلد  أسطول  صيد  عملية 

األبيض المتوسط و/أو في البحر األسود.

عائدات األجور المستلمة
عملية حسابية تقريبية تعتمد على العالقة بين 
نسبة األجر غير الزراعي لإلناث إلى مثيله 
في  والذكور  اإلناث  ومعدل  الذكور  عند 
السكان النشيطين اقتصاديا ومجموع السكان 
الناتج  إلى  باإلضافة  والذكور،  اإلناث  من 

المحلي اإلجمالي للفرد الواحد. 

عائدات السياحة الدولية
من  معين  بلد  عليها  يحصل  التي  العائدات 
مصاريف الزوار، بما في ذلك المبالغ التي 
تتلقاها شركات النقل الوطنية التي تنشط في 
المدفوعات  أيضا  وتحتسب  الدولي.  النقل 
بلد  في  والخدمات  األمالك  مقابل  المسبقة 
عائدات  تشمل  أن  أيضا  ويمكن  المقصد. 
التي  النسبة  فقط. وتحسب  واحد  ليوم  زائر 
صادرات  من  كنسبة  الواردات  من  تمثلها 

السلع والخدمات. 

العام الذي منحت فيه المرأة حق 
االنتخاب

فيها  اعترف  التي  السنة  إلى  البيانات  تشير 
بحق  الرجل  مع  المساواة  قدم  وعلى  دوليا 
المرأة في الترشح لالنتخابات. في الحاالت 
تشير  األولى  السنة  سنتين،  إلى  تشير  التي 
الترشح  بحق  الجزئي  االعتراف  إلى 

لالنتخابات.  

العام الذي منحت فيه المرأة حق 
التصويت

فيها  اعترف  التي  السنة  إلى  البيانات  تشير 
بحق  الرجل  مع  المساواة  قدم  وعلى  دوليا 
المرأة في التصويت. في الحاالت التي تشير 
إلى سنتين، السنة األولى تشير إلى االعتراف 

الجزئي بحق التصويت.  

عدد السكان اإلجمالي
منطقة  أو  بلد  في  المقيمين  السكان  جميع 
الالجئين  باستثناء  قانوني،  مواطن  بصفة 
يعتبرون  الذين  اللجوء  بلد  في  المقيمين 
األصلي.  بلدهم  سكان  من  كجزء  عموما 
 2005 تقديرات  إلى  البيانات  وتشير 

واحتماالت 2050.

عدد السكان لكل طبيب
قسمنا عدد  إذا  الذي نحصل عليه  المتوسط 
سكان بلد معين على عدد األطباء في النظام 

الصحي. 

عدد الليالي في بلد المقصد
غير  السياح  يقضيها  التي  الليالي  عدد 
نوع  كان  أيا  المصرح،  البلد  في  المقيمين 

المسكن السياحي.

العربات ذات المحرك
وعربات  والحافالت  السيارات  فيها  بما 
الشحن، ولكنه ال تشمل الدراجات والدراجات 

النارية.  

علماء وتقنيون في البحث والتنمية
للعمل  تكوينا ذا مستوى عال  تلقوا  مهنيون 

في أي حقل من حقول العلوم. 

عمليات تحويل األسلحة التقليدية
التحويل الطوعي لألسلحة من طرف المورد 
المصادرة  األسلحة  تستثنى  فإنه  )وبالتالي 
المنشقين(  من  عليها  المحصل  واألسلحة 
ألغراض عسكرية موجهة للقوات العسكرية 
أو القوات شبه العسكرية أو أجهزة مخابرات 
األنظمة  أو  األسلحة  احتساب  يتم  آخر.  بلد 
التقليدية المهمة والتي تقسم إلى ستة أصناف: 
والصواريخ  الجوية  والمراكب  البواخر 
المراقبة  وأنظمة  المصفحة  والعربات 
والخدمات  الشاحنات  )وتستثنى  والردارات 
واألدوات  الخفيفة  واألسلحة  والذخائر 
الوحدات  وتقنية  والوحدات  المساعدة 
والمدفعية المحمولة والمدفعية البحرية ذات 

عيار أقل من 100 ميلمتر(. 

عمليات الوالدة التي تتم بإشراف عاملين 
صحيين مختصين

النسبة المئوية لحاالت الوالدة التي تتم تحت 
)أطباء  مدربة  صحية  عناصر  إشراف 
الرعاية  لتقديم  وقابالت(  وممرضات 
خالل  النساء  على  واإلشراف  والمراقبة 
لإلشراف  والنفاس  والوضع  الحمل  مراحل 
ورعاية  لحسابها  الوالدة  عمليات  على 

المواليد الجدد. 

القوات المسلحة
والبحرية  والبرية  االستراتيجية  القوات 
الدعم.  وقوات  القيادة  وقوات  والجوية 
مثل  العسكرية  شبه  القوات  أيضا  وتحتسب 
ما  إذا  الحدود  وحرس  والجمارك  الدرك 

تدربت على التكتيك العسكري.

الكائنات المعروفة
العدد اإلجمالي لهذه الكائنات في بلد معين. 
الثدييات  فقط  االعتبار  بعين  األخذ  تم 

والطيور.

الكائنات المهددة
قائمة  في  المدرجة  الكائنات  جميع  تشمل 
الطبيعة  على  للحفاظ  العالمي  االتحاد 
ومواردها ككائنات "الضعيفة أو المهددة أو 
مع  ولكن  حالة صعبة"،  في  المتواجدة  تلك 
استثناء الكائنات الدخيلة غير المعرفة كثيرا 
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وكذا الكائنات المنقرضة وتلك التي ليس لها 
تعريف محدد. تم األخذ بعين االعتبار فقط 

الثدييات والطيور.

كثافة االنبعاثات بحسب الناتج المحلي 
اإلجمالي

المنبعثة  الكربون  أكسيد  ثاني  كمية  متوسط 
يسببها  التي  عائدات  وحدة  لكل  الهواء  في 

اقتصاد معين.

الكثافة السكانية
المتوسط السنوي لسكان بلد ما مقسوم على 

مجموع األراضي بالكيلومتر المربع.

الالجئون
خوفهم  بسبب  بلدانهم،  من  هربوا  أشخاص 
من تعرضهم للمالحقة ألسباب تتعلق بالعرق 
أو الدين أو الجنسية أو اآلراء السياسية أو 
االنتماء لجماعة اجتماعية، ولم يستطيعوا أو 
فهو  اللجوء  بلد  أما  إليها.  العودة  يريدوا  لم 
ولم  للجوء  طلبا  الالجئ  فيه  قّدم  الذي  البلد 
يحصل على إجابة بعد، أو حيث يبقى مسجال 
كطالب للجوء. البلد األصلي هو بلد الجنسية 
التي يحملها طالب اللجوء أو بلد المواطنة. 

مؤشر أسعار المستهلك
متوسط  للمستهلك  األسعار  تقلبات  يعكس 
السلع  من  محددة  لسلة  شرائه  عند  الدخل 
االستهالكية والخدمات والتي يمكن أن تكون 
سنوية  محددة،  فترات  في  متغيرة  أو  ثابتة 
يستعمل مؤشر  ما  المثال. عادة  على سبيل 

السبير. 

مؤشر تركز الصادرات/الواردات
يستعمل مؤشر هيرفيندال – هيرشمان المعدل 
للحصول على القيم المتواجدة ما بين 0 و1 
)تركز كامل(. يقيس درجة تركز األسواق 
المنتجات  أصناف  مختلف  على  باالعتماد 
التجارة  نوع  تصنيف  حسب  المصدرة 

الدولية.

مؤشر التنمية البشرية
مؤشر معتمد من طرف برنامج األمم المتحدة 
مؤشرات:  ثالثة  بين  يربط  الذي  اإلنمائي 
الناتج  من  الفرد  )نصيب  العائدات  مستوى 
الحياة  )مأمول  والصحة  اإلجمالي(  المحلي 
عند الوالدة( والتعليم )معدل اإللمام بالقراءة 
والكتابة ومستوى االلتحاق بالتعليم االبتدائي 

والثانوي والعالي(.

مؤشر الخصوبة
امرأة  تنجبهم  أن  يمكن  الذين  المواليد  عدد 
معينة إذا ما بقيت على قيد الحياة إلى غاية 

عدد  لها  كان  وإذا  اإلنجابية،  فترتها  نهاية 
مواليد يتفق مع معدالت الخصوبة العمرية 

السائدة وقت المسح.

مؤشر الخصوبة بين المراهقين
عدد المواليد األحياء لكل مائة ألف امرأة في 
 19 إلى   15 من  تمتد  التي  العمرية  الفئة 

سنة.

مؤشر وفيات األمومة
نسبة عدد النساء المتوفيات ألسباب مرتبطة 
بالحمل في سنة معينة لكل مائة ألف مولود 

حي.

مأمول الحياة عند الوالدة
عدد متوسط السنوات التي يَُتَوقَّع أن يعيشها 
وليٌد معين إذا بقيت قواعد ُمعّدالت الوفيات 
عليه  هي  ما  على  والدته  لحظة  المتوفرة 

طوال حياته.

م. ت. ب )انظر مؤشر التنمية البشرية(

متوسط تالميذ االبتدائي
المدارس  في  المسجلين  التالميذ  عدد 
االبتدائية مقسوم على عدد أساتذة المدارس 

االبتدائية. 

المتوسط السنوي لموجودات األسماك 
ومشتقاتها لكل فرد

الموجهة  ومشتقاتها  األسماك  مخزون 
مجموع  على  مقسوم  البشري  لالستهالك 
السكان المتواجدين داخل الحدود الجغرافية 
يتم  ال  أنه  إلى  اإلشارة  تجدر  ما.  لبلد 
احتساب المواطنين المقيمين ببلدان أخرى، 
المقيمين  األجانب  احتساب  يتم  وبالمقابل، 

في هذا البلد. 

محصول إنتاج الحبوب
تم احتساب جميع المحاصيل بحسب الهكتار 

انطالقا من بيانات المساحة واإلنتاج.

مخزون الحيوانات الحية
يشمل جميع الحيوانات األليفة، بغض النظر 
عن عمرها أو مكانها أو هدف تربيتها. قامت 
تقديرات  بإنجاز  والزراعة  األغذية  منظمة 
لم تسهل معلومات في  التي  للبلدان  بالنسبة 
بيانات  أرسلت  التي  تلك  أو  الشأن  هذا 

جزئية.

مدة التعليم اإلجباري
عدد السنوات، خالل فترة معينة من العمر، 
فيها األطفال والشباب مجبرون  التي يكون 

قانونيا على متابعة الدراسة. 

المدخنون
نسبة الرجال والنساء الذين يدخنون السجائر. 
السن يختلف من بلد آلخر ولكنه في الغالبية 

يبدأ من خمسة عشر عاما وما فوق. 

المروج والمراعي الدائمة
األراضي المستغلة بشكل دائم )خمس سنوات 
كانت  سواء  العشبية،  لألعالف  أكثر(  أو 
أراضي  أو  )المروج  برية  أو  مزروعة 

الرعي البرية(.

مصادر الكهرباء
الكهرباء:  لتوليد  المستعملة  الطاقة  مصادر 
والنفط  والكربون  الهيدروكهربائية  الطاقة 

والغاز والطاقة النووية.

المساحة اإلجمالية
امتداد البلد في مجموعه، بما في ذلك مساحة 

سطح المياه الداخلية.

مساحة األراضي
المياه  مساحة  إال  معين  بلد  مساحة  إجمالي 
عموما  الداخلية  بالمياه  هنا  يقصد  الداخلية. 

األنهار والبحيرات الرئيسية.

المساعدة التنموية الرسمية 
والقروض  للتبرعات  الصافية  النفقات 
قبل  من  ميسرة  مالية  بشروط  الممنوحة 
اللجنة  في  األعضاء  للدول  رسمية  هيئات 
المعنية بالمساعدات اإلنمائية التابعة لمنظمة 
التعاون والتنمية االقتصادية، وكذا المنظمات 
االقتصادية  التنمية  تعزيز  أجل  من  الدولية 
التعاون  ذلك  في  بما  االجتماعي،  والرخاء 

والمساعدات التقنية. 

المساحة الزراعية
األراضي  من  المشكلة  األراضي  مساحة 
الدائمة  والمحاصيل  للزراعة  الصالحة 

والمروج والمراعي الدائمة. 

مساكن تتوفر على التلفاز
نسبة المساكن التي تتوفر على أجهزة التلفاز. 
بيانات بعض البلدان تشير فقط إلى المساكن 
التي تتوفر على تلفاز ملون وهذا ما يعني أن 
من  أقل  تكون  أن  يمكن  إليها  المشار  القيم 

النسب الحقيقية.

مستخدمو اإلنترنت
عدد الحواسيب داخل اقتصاد معين المرتبطة 
لإلنترنت.  العالمية  بالشبكة  مباشر  بشكل 
البلدان  رموز  على  البيانات  هذه  وتعتمد 
إلى  دائما  تشير  وال  المستخدمين  لعناوين 

مكان تواجد الحاسوب. 
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المشتركون في الهاتف الخلوي
مستخدمو الهاتف الخلوي )النّقال( المشتركون 
في خدمة الهاتف الخلوي العام األوتوماتيكي، 
التي  الخلوية  التكنولوجيا  يستخدمون  الذين 
الهاتف  شبكة  إلى  الولوج  إمكانية  توفر 

العامة.    

معامل جيني
مقياس لدرجة الفوارق في توزيع الدخل أو 
التوزيع.  عدالة  قياس  أجل  من  االستهالك 
تشكل الدرجة صفر التوزيع األمثل للدخل، 
فيما تعني الدرجة مائة أن توزيع الدخل في 

أسوأ أحواله.

معدل انتشار وسائل تحديد النسل
المتزوجات )بما فيها  للنساء  المئوية  النسبة 
سنة،  و49   15 بين  المنزلية(،  الشراكة 
الالتي يستعملن مختلف وسائل تحديد النسل، 

سواء كانت عصرية أم تقليدية.

معدل اإللمام بالقراءة والكتابة لدى 
البالغين

 15 أعمارهم  تفوق  أو  تساوي  الذين  نسبة 
وفهم  والكتابة  القراءة  على  القادرين  عاما 
القصيرة والبسيطة حول حياتهم  النصوص 

اليومية.

معدل البطالة
نسبة السكان القادرين على العمل. ويبحثون 

عن فرصة عمل.

معدل التغطية
العالقة بين صادرات وواردات اقتصاد معين 

معبر عنها بنسب مئوية.

معدل السكان العاملين
الدولي  الصناعي  "التصنيف  حسب 
والقنص  الزراعة  صنف  يشمل  الموحد"، 
والصيد البحري وتربية الغابات؛ أما صنف 
واألنشطة  لتعدين  ا فيحوي  الصناعة 
البترول(  إنتاج  فيها  )بما  االستخراجية 
العامة  والخدمات  لبناء  وا والتصنيع 
صنف  أما  والغاز(.  والماء  )الكهرباء 
الجملة  تجارة  على  فيشتمل  الخدمات 
والنقل  والفنادق  والمطاعم  والتجزئة 
وشركات  واالتصاالت  التخزين  وخدمات 
والمقاوالت  التأمين  وشركات  التمويل 
وخدمات األعمال، باإلضافة إلى الخدمات 

والشخصية.  المشتركة واالجتماعية 

المعدل السنوي للنمو الديمغرافي
فترة  خالل  السكان  نمو  في  األسي  التحول 

محددة.

المعدل الصافي لاللتحاق بالتعليم
في  المسجلين  الطالب  لعدد  المئوية  النسبة 
سن  يستوفون  والذين  ما  تعليمي  مستوى 
المستوى من مجموع  لذلك  الرسمي  التعليم 
السكان في سن التعليم الرسمي. تتم اإلشارة 

إلى قيم التعليم االبتدائي والثانوي.

معدل صافي الهجرة 
على  مقسوم  للمهاجرين  الصافي  العدد 
فترة  في  المستقبل  البلد  سكان  متوسط 

معينة.

معدل العمالة
نسبة السكان العاملين من مجموع السكان في 

سن العمل.

معدل النشاط االقتصادي
 15 أعمارهم  تفوق  الذين  األشخاص  عدد 
عاما الذين يشاركون أو يمكنهم المشاركة في 
الممتلكات  إلنتاج  العاملة  اليد  توفير 

والخدمات.

معدل الوفيات اإلجمالي
نسبة الوفيات في سنة معينة لكل ألف نسمة. 
يتم إنجاز تقديرات في منتصف نفس السنة.

معدل وفيات األطفال دون الخامسة من 
العمر

السنة  وإتمام  الوالدة  بين  الوفاة  احتماالت 
وليد  ألف  لكل  بالنسبة  العمر  من  الخامسة 

حي.

معدل وفيات األطفال الرضع
السنة  وإتمام  الوالدة  بين  الوفاة  احتماالت 
األولى من العمر بالنسبة لكل ألف وليد حي.

معدل الوالدات اإلجمالي
نسبة الوالدات في سنة معينة لكل ألف نسمة. 
يتم إنجاز تقديرات في منتصف نفس السنة.

مكافئ النفط
جميع معدالت إنتاج واستهالك الطاقة المشار 
الوكالة  قبل  من  ونشرها  احتسابها  تم  إليها 
قياس  كوحدة  تستعمل  التي  للطاقة  الدولية 
الطن المتري المكافئ للنفط بناء على القيمة 
الحرارية للمنتجات الطاقية. طن واحد مكافئ 
للنفط يساوي 107 كيلو حراري أو 11628 
كيلواط ساعي. هذه الكمية من الطاقة تعادل 
واحد  طن  في  المخزنة  الطاقة  كمية  تقريبا 

من النفط الخام.

المناطق الوطنية المحمية
المناطق البرية والبحرية المخصصة لحماية 
وصون التنوع البيولوجي للموارد الطبيعية 

بواسطة  والمسيرة  بها  المرتبطة  والثقافية 
معايير  وحسب  غيرها.  أو  قانونية  آليات 
الطبيعة  على  للحفاظ  العالمي  االتحاد 
مجموع  كذلك  يحوي  الذي  ومواردها 
المحميات الطبيعية والمناطق البرية والحدائق 
إدارة  ومناطق  الطبيعية  والمعالم  الوطنية 
الموائل واألنواع والمحميات الطبيعية البرية 

والبحرية لكل بلد.

منطقة غابوية
أو  طبيعية  تسوية  ذات  األراضي  مجموع 
اصطناعية لألشجار، سواء كانت مثمرة أو 

غير مثمرة.   

المهاجرون
السنة  منتصف  في  المنجزة  التقديرات 
بلد  المولودين خارج  بخصوص األشخاص 
معين. وتعكس البيانات في قيم مطلقة وفي 

نسب مئوية لسكان البلد المستقبلة. 

الموارد المائية
موارد متجددة مائة بالمئة تنقسم على موارد 
مصدرها  جوفية  ومياه  )أنهار  المعني  البلد 
دول  مصدرها  مياه  وموارد  األمطار( 

أخرى.

الميزان التجاري
خالل  اقتصاد  وصادرات  واردات  يحسب 
فترة معينة لكي يعكس مجمل الفرق. وتشير 
الميزان  في  عجز  وجود  إلى  السلبية  القيم 

التجاري.

ميزان الحساب الجاري
– الصادرات  الصادرات  صافي  مجموع 
األمالك  من  الواردات –  منها  نخصم 
والخدمات والعائدات والتحويالت الصافية.

الناتج المحلي اإلجمالي
المنتجين  لجميع  المضافة  القيمة  مجموع 
المقيمين القتصاد معين + أي ضريبة على 
القيمة  اإلعانات(.  احتساب  )دون  الناتج 
المضافة هي الربح الصافي القتصاد معين 
بعد أن نضيف إليه جميع العائدات ونخصم 

منه االستهالك الوسيط.

النازحون الداخليون
حوالي 25 مليون شخص يعيشون اليوم في 
أو  النزاعات  بسبب  داخلي  نزوح  حالة 
أشخاص  هم  اإلنسان.  حقوق  انتهاكات 
على  خوفا  منازلهم  من  للهروب  اضطروا 
الالجئين،  حالة  على خالف  ولكن  حياتهم، 
أن  ورغم  الدولية.  الحدود  يعبروا  لم  فهم 
أن  إال  الالجئين  بكثيرمن عدد  أكبر  عددهم 
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تلقى  ال  يعيشونها  التي  الصعبة  الوضعية 
اهتماما كبيرا من المجتمع الدولي. 

نساء يشغلن مقاعد برلمانية
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في الغرفة 
السفلى أو الوحيدة أو في مجلس النواب أو 
مجلس الشيوخ حسب مجلس كل دولة. في 
إلى  البيانات  تشير  مجلسين،  وجود  حال 
كال  مقاعد  في  المرأة  مشاركة  متوسط 

المجلسين.

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 
)ن. م. إ للفرد الواحد(

لتحويل  الرسمي  الصرف  سعر  استعمال 
الدوالر  إلى  وطنية  عملة  من  األعداد 
األمريكي ال يقيس القدرات الشرائية الداخلية 
برنامج  بلد.  كل  في  عملة  بكل  المتعلقة 
المقارنة الدولية لألمم المتحدة والبنك الدولي 

يبلور قياسات للناتج المحلي اإلجمالي على 
مستوى دولي قابل للمقارنة وذلك باستعماله 
كعوامل للتحويل تعادل القدرة الشرائية لكل 

بلد.

النفقات العسكرية
مجموع مصاريف وزارة الدفاع والوزارات 
الوحدات  وتدريب  تجنيد  في  األخرى 
وشراء  تصنيع  إلى  باإلضافة  العسكرية، 
االحتياجات اآلليات العسكرية. تجدر اإلشارة 
في  تندرج  العسكرية  المساعدات  أن  إلى 

مصاريف الدولة المانحة. 

ن. م. إ )انظر الناتج المحلي اإلجمالي(

ن. م. إ لكل وحدة استعمال طاقة
الفوارق  تعكس  الطاقية.  النجاعة  مؤشر 
المؤقتة وبين الدول في جزء منها تحوالت 

نجاعة  في  وتغيرات  هيكلية  اقتصادية 
استعمال  في  والفوارق  محددة  قطاعات 

الوقود.

ن. م. إ للفراد الواحد )انظر نصيب الفرد 
من الناتج المحلي اإلجمالي(

نمو الناتج الوطني اإلجمالي
طريقة لقياس نمو االقتصاد تُقاس بالتغير في 
الناتج المحلي اإلجمالي خالل فترة من الزمن 

وذلك باحتساب أسعار ثابتة.

الواردات
قيمة كل المنتجات التي يستوردها اقتصاد بلد 
اليد  تستثنى  العالمية.  األسواق  من  معين 
المدفوعات  وكذا  األمالك  وعائدات  العاملة 

التحويلية. 
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قائمة المنظمات التي تمت استشارتها من أجل إنجاز 
الجداول والرسوم البيانية والخرائط

(IPU( االتحاد البرلماني الدولي
 www.ipu.org

(ITU( االتحاد الدولي لالتصاالت
 www.itu.int

(IUCN( االتحاد العالمى لحفظ الطبيعة
 www.iucn.org

(UNDP( برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
www.undp.org

(UNAIDS( برنامج األمم المتحدة المشترك المعنى بفيروس نقص المناعة البشرية/ متالزمة نقص المناعة المكتسب
 www.unaids.org

(UNEP( برنامج األمم المتحدة للبيئة
 www.unep.org

(EIB( بنك االستثمار األوروبي
 www.eib.org

(WB( البنك الدولي
www.worldbank.org

(UNICEF( صندوق األمم المتحدة لألطفال
 www.unicef.org

(UNFPA( صندوق األمم المتحدة للسكان
 www.unfpa.org

عمليات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة
www.un.org/es/peacekeeping/dpko.shtml

اللجنة األوروبية ‒ التجارة
 ec.europa.eu/trade

مجموعة معاهدات األمم المتحدة
untreaty.un.org

المخطط األزرق
 www.planbleu.org

(IDMC( مركز مراقبة التهجير الداخلي
 www.internal-displacement.org

...
ات

ظم
لمن

 با
مة

قائ
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(SIPRI( معهد ستوكهولم الدولي ألبحاث السالم
 www.sipri.org

(UNHCR( مفوضية األمم المتحدة السامية لشئون الالجئين
www.unhcr.org

(FAO( منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
 www.fao.org

(UNESCO( )منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة لألمم المتحدة )اليونسكو
 www.unesco.org

(OECD( منظمة التعاون االقتصادى والتنمية
 www.oecd.org

(UNWTO( منظمة السياحة العالمية
 www.unwto.org

(WHO( منظمة الّصحة العالمية
 www.who.org

(ILO( منظمة العمل الدولية
www.ilo.org

(UNCTAD( مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية
 www.unctad.org

(IEA( الوكالة الدولية للطاقة
 www.iea.org

(IAEA( الوكالة الدولية للطاقة الذرية
 www.iaea.org

...
ات

ظم
لمن

 با
مة

قائ
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رموز واختصارات

اتفاقية الشراكة   AA
مجموعة دول أفريقيا والكاريبى والمحيط الهادى  ACP

الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب  ADFM
الوكالة األسبانية للتعاون الدولى  AECID

الحزب التقدمي للشعب العامل )قبرص(  AKEL
حزب العدالة والتنمية )تركيا(  AKP

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التابعة للجامعة العربية  ALECSO
مؤسسة آنا ليند األورومتوسطية للحوار بين الثقافات  ALF

اتحاد المغرب العربى  AMU
تنظيم القاعدة فى بالد المغرب اإلسالمى  AQIM

الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية   ARLEM
رابطة دول رابطة شرق آسيا  ASEAN

االتحاد اإلفريقي  AU
اتفاق التجارة الحرة بين الواليات المتحدة األمريكية وبلدان أمريكا الوسطى  CAFTA

السياسة الزراعية المشتركة  CAP
مركز المرأة العربية للتدريب والبحث  CAWTAR

معاهدة القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة  CEDAW
بلدان أوروبا الوسطى والشرقية  CEEC

السياسة الخارجية واألمنية المشتركة  CFSP
حزب الشعب الجمهورى  CHP

المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة فى إقليم البحر المتوسط  CIHEAM
لجنة األقاليم  CoR

الشراكة مع دول الشرق  EaP
مجلس الشراكة األوروبية األطلسية  EAPC
االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان   ECHR
االتحاد األوروبي للفحم و الصلب  ECSC

منطقة التجارة الحرة األورومتوسطية  EMFTA
الشراكة األورومتوسطية  EMP

الجمعية البرلمانية األورومتوسطية  EMPA
وكالة السالمة البحرية األوروبية  EMSA

الجامعة األورومتوسطية  EMUNI
سياسية الجوار األوروبية  ENP

الجهاز األوروبى للجوار والشراكة  ENPI
المنتدى الدائم لجامعة يوروميد  EPUF
سياسة األمن والدفاع األوروبية  ESDP

االتحاد األوروبى   EU
اتحاد الجامعات األوروبية   EUA

بعثة االتحاد األوروبى لسيادة القانون بكوسوفو  EULEX

رات
صا

خت
 وا

وز
رم
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األورومتوسطية  Euromed
منظمة االغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة  FAO

االستثمارات األجنبية المباشرة  FDI
آلية االستثمار والشراكة األورومتوسطية  FEMIP

الوكالة األوروبية إلدارة التعاون العملياتي على الحدود الخارجية  FRONTEX
اتفاقية التجارة الحرة  FTA

منطقة التجارة الحرة   FTA
مجلس الشئون العامة والعالقات الخارجية  GAERC

منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  GAFTA
االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة )جات(  GATT

مجلس التعاون لدول الخليج العربية )مجلس التعاون الخليجى(  GCC
الناتج المحلى اإلجمالى  GDP

مرفق البيئة العالمية  GEF
غاز الدفيئة  GG

النظام العام لألفضليات  GSP
مؤشر التنمية البشرية  HDI

الوكالة الدولية للطاقة الذرية  IAEA
االتحاد الدولي للجامعات  IAU

المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة  ICTY
جيش الدفاع اإلسرائيلى  IDF

اتفاقية تقديم المساعدة قبل االنضمام  IPA
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ITC

العدالة والشؤون الداخلية  JHA
قوة كوسوفو  KFOR

الغاز الطبيعى المسال  LNG
خطة عمل البحر األبيض المتوسط  MAP

الحوار المتوسطي   MD
رابطة جهات التنظيم المتوسطية للكهرباء والغاز  MEDREG

الشرق األوسط وشمال أفريقيا  MENA
الدولة األولى بالرعاية  MFN

حزب العمل القومى )تركيا(  MHP
الدول المتوسطية الغير أعضاء  MNCs

الدول المتوسطية الشريكة  MPCs
اتفاقية التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية  NAFTA

حلف شمال االطلسى  NATO
الحواجز غير الجمركية  NTB
منظمة الوحدة االفريقية  OAU

مكتب المفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان  OECD
المرصد المتوسطى للطاقة  OME
حزب األصالة والمعاصرة  PAM

الجمعية البرلمانية للبحر األبيض المتوسط  PAM
الملوثات العضوية الثابتة  POP

خطة العمل اإلقليمية للنقل  RTPA
اتفاقية االستقرار واالتحاد  SAA

الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية  SADR

رات
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دول جنوب وشرق حوض البحر األبيض المتوسط  SEMCs
معاهدة االتحاد األوروبي  TEU

معاهدة سير العمل باالتحاد األوروبى  TFEU
دولة اإلمارات العربية المتحدة  UAE

المدن المتحدة والحكومات المحلية  UCLG
االتحاد من أجل المتوسط  UfM

مؤتمر االمم المتحدة للتجارة والتنمية  UNCTAD
منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة لألمم المتحدة )اليونسكو(  UNESCO

قوة حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة في قبرص  UNFICYP
مفوضية األمم المتحدة السامية لشئون الالجئين  UNHCR

بعثة قوات األمم المتحدة المؤقتة بلبنان  UNIFIL
اتحاد جامعات البحر األبيض المتوسط   UNIMED

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئيين الفلسيطنين فى الشرق األدنى  UNRWA
منظمة الصحة العالمية  WHO

أسلحة الدمار الشامل  WMD
منظمة التجارة العالمية  WTO

رات
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نظرة شاملة: عام البحر المتوسط
السياسات المتوسطية

الشرق األوسط
204 نحو مجتمع معني بالمياه والطاقة في الشرق األوسط. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

البلقان
225 الوضع الحالي لمفاوضات انضمام كرواتيا )تحديث 30 حزيران )يوليو( عام 2010). . . . . . . . . .  

االقتصاد واإلقليم
الهيكل اإلنتاجي وسوق العمل

235 ندوة حول الطاقات المتجددة بين االتحاد األوروبي والدول األورومتوسطية ودول الخليج. . . . . . . . .  
التنمية المستدامة

 تقرير اللجنة االجتماعية االقتصادية لالتحاد األوروبي عن التغيرات المناخية في حوض المتوسط:
252 تحديات في مجال البيئة والطاقة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

اإلقليم والنقل
269   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية

الثقافة والمجتمع
التنمية والتعاون

275 حوار الثقافات ونشر المفاهيم والقيم الدينية، علي السمان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
282 المؤتمر الوزاري الثاني حول تعزيز دور المرأة في المجتمع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

الهجرة
289   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البطاقة الزرقاء، دليل للعمال المهرة
293 برنامج ستوكهولم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

الحوار الثقافي
302 المنتديان الثاني والثالث لتحالف الحضارات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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بيان التبادل التجاري بين الصين ودول شمال أفريقيا عامي 2008-2007   الجدول 1 
24 )القيمة بالمليون يورو( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

بيان التبادل التجاري بين الصين ودول شرق المتوسط 2008-2007   الجدول 2 
26 )القيمة بالمليون يورو( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
36   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البطالة العالمية: أرقام ما قبل االزمة وما بعدها الجدول 3 

آثار األزمات االقتصادية من القمة إلى القاع: متوسط المعدالت العالمية   الجدول 4 
39 استناًدا إلى أهم األحداث منذ عام 1899 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
42   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تكامل المنطقة العربية في االقتصاد العالمي الجدول 5 
43 النمو االقتصادي في البلدان العربية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الجدول 6 
45   . . . . . . . . . . . . . . . . المعدل السنوي لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي )%( الجدول 7 
46 التصنيف العالمي للبلدان العربية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الجدول 8 

نتائج انتخابات 10 فبراير )شباط( 2009   الجدول 9 
57   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )ومقارنتها بحصيلة المقاعد في 2006)
78 الشركاء المتوسطيون )باستثناء تركيا(، التبادالت التجارية مع االتحاد األوروبي. . .   الجدول 10 
113 معدل التضخم )معامل انكماش إجمالي الناتج المحلي( . . . . . . . . . . . . . . . . .   الجدول 11 

تدفقات المبادالت التجارية بين دول جنوب وشرق المتوسط   الجدول 12 
116   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (MED( في عام 2007
136 نتائج السؤال رقم 5.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الجدول 13 

النتائج النهائية )المقاعد: حسب عدد األعضاء المنتخبين في الكنيست،   الجدول 14 
196 وحسب الحزب السياسي( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

الوضع الحالي لمفاوضات انضمام تركيا لالتحاد األوروبي )تم تحديثه في   الجدول 15 
215   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 كانون األول )ديسمبر( 2009)
240 جدول زمني مختصر لتنفيذ منطقة التجارة الحرة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الجدول 16 
242   . . . . . . . . . . . . . التوزيع الجغرافي للتجارة التونسية؛ نصيب االتحاد األوروبي الجدول 17 
242   . . . تطور التبادالت التجارية بين تونس واالتحاد األوروبي )القيمة بالمليون اليورو( الجدول 18 
243 الصادرات التونسية الرئيسية إلى االتحاد األوروبي )في عام 2007) . . . . . . . .   الجدول 19 
243 الواردات التونسية الرئيسية من االتحاد األوروبي )في عام 2007) . . . . . . . . .   الجدول 20 
243 برنامج متابعة المستوى – الوضع في نهاية ديسمبر 2009 . . . . . . . . . . . . . .   الجدول 21 
267 التنظيم اإلقليمي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الجدول 22 
270 المشاركة في االنتخابات المحلية األخيرة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الجدول 23 

مالحق
المساعدات الرسمية للدول المتوسطية من ميزانية "اللجنة األوروبية"   الجدول أ1 

389 و"الصندوق األوروبي للتنمية" في 2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
390   . . . . . . . . . . . . . . . "مؤسسة الجوار والشراكة األوروبية" )2008 و2009) الجدول أ2 
390 الدول المتوسطية المرشحة لالنضمام إلى االتحاد األوروبي . . . . . . . . . . . . . .   الجدول أ3 
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اإلمدادات الخاصة بسنة 2009 في إطار "المؤسسة المكلفة بالمساعدة   الجدول أ4 
390 قبل االنضمام" )الدول المرشحة والمرشحون األقوياء(. . . . . . . . . . . . . . . . .  
391 قروض "البنك األوروبي لالستثمار" لفائدة الدول المتوسطية في 2008 . . . . . . .   الجدول أ5 
392   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "المفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية" الجدول أ6 

توزيع التدفقات الصافية "للمساعدات التنموية الرسمية"   الجدول ب1 
393   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلسبانية في البحر األبيض المتوسط
394 توزيع التعاون اإلسباني في البحر األبيض المتوسط حسب المؤسسة . . . . . . . . .   الجدول ب2 

أرقام المهاجرين األجانب "للدول األورومتوسطية الشريكة"   الجدول ج1 
395 في االتحاد األوروبي حسب الجنسيات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

التدفقات المالية الدولية: التحويالت والمساعدات التنموية الرسمية   الجدول ج2 
396   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . واالستثمارات األجنبية المباشرة )2007)

تطور الفئات األساسية لألجانب ذوي األصول المتوسطية في الدول المتوسطية   الجدول ج3 
396   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األعضاء في االتحاد األوروبي
397 اتفاقيات "الشراكة األورومتوسطية" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الجدول د1 
397   . . . . . . . . . . . . . . . . . "اتفاقيات االستقرار والشراكة" مع دول البلقان الغربية الجدول د2 
398   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خطط العمل الخاصة "بسياسة الجوار األوروبية" الجدول د3 
399 المعاهدات المتعددة األطراف المتعلقة بحقوق اإلنسان والمسائل الجنائية . . . . . . .   الجدول ه1 
399   . . . . . . . . . المعاهدات المتعددة األطراف المتعلقة بحقوق الشغل )سنة المصادقة( الجدول ه2 
400 المعاهدات المتعددة األطراف المتعلقة بالبيئة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الجدول ه3 
400   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المعاهدات المتعددة األطراف المتعلقة بنزع السالح الجدول ه4 
401 مؤشر التنمية البشرية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الجدول و1 
402 السكان: الديموغرافيا. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الجدول و2 
403 السكان: الهيكلة والتوزيع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الجدول و3 
404   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعليم وتكوين رأس المال البشري الجدول و4 
405 الصحة والبقاء على قيد الحياة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الجدول و5 
406 التغذية واألمن الغذائي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الجدول و6 
407   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحصول على الموارد الصحية الجدول و7 
408   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نوع الجنس: التنمية االجتماعية الجدول و8 
409 التكنولوجيا واالتصاالت. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الجدول و9 
410 األمن واإلنفاق العسكري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الجدول و10 
411 االنتاج والهيكلة االقتصادية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الجدول و11 
412 الزراعة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الجدول و12 
413 اإلنتاج الحيواني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الجدول و13 
414 الصيد البحري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الجدول و14 
415 العمل والبطالة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الجدول و15 
416 توزيع العائدات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الجدول و16 
417 الجنس: النشاط االقتصادي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الجدول و17 
418 اإلنتاج واالستهالك الطاقي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الجدول و18 
419   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االنتاج واالستهالك وتوصيل الكهرباء الجدول و19 
420 انبعاثات ثاني أكسيد الكربون . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الجدول و20 
421 الماء. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الجدول و21 
422 البيئة الطبيعية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الجدول و22 
423 التجارة الدولية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الجدول و23 
424 الصادرات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الجدول و24 
425 الواردات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الجدول و25 
426 السياحة في البحر األبيض المتوسط . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الجدول و26 
427 "المساعدات التنموية الرسمية" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الجدول و27 
428   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدين الخارجي الجدول و28 
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البطالة ونمو الناتج اإلجمالي المحلي، اقتصاديات محددة من   الشكل 1 
35 االتحاد األوروبي )%( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
38   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نسبة البطالة إلى عدد السكان، 2009 الشكل 2 
38   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نسبة البطالة التي تغطيها إعانات البطالة الشكل 3 
80 االتفاقيات التجارية التفضيلية في الفضاء األورومتوسطي . . . . . . . . . . . . . . .   الشكل 4 
113 نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي )2008) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الشكل 5 
114 معدل النمو السنوي لدول جنوب المتوسط . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الشكل 6 
115 معدل النمو السنوي لدول شرق المتوسط. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الشكل 7 

تقييم التطور في الجوانب األربعة ذات األولوية بالنسبة   الشكل 8 
133   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (EMP( للشراكة األورومتوسطية
135 السيناريو متوسط إلى طويل األجل في منطقة المتوسط. . . . . . . . . . . . . . . . .   الشكل 9 

اإلطار التنظيمي للشراكات بين القطاعين العام والخاص   الشكل 10 
237 بدول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
241 تطور الصادرات والواردات الكلية في تونس بين عامي 1986 و2008 . . . . . .   الشكل 11 
241   . . . . معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي في تونس من عام 1980 وحتى 2008 الشكل 12 
242 تطور الصادرات والواردات الكلية في تونس بين عامي 1986 و2008 . . . . . .   الشكل 13 

محطات معالجة مياه الصرف الصحي في المدن المتوسطية الساحلية التي   الشكل 14 
255 يتراوح عدد سكانها ما بين 10000 و100000 نسمة . . . . . . . . . . . . . . . .  

محطات معالجة مياه الصرف الصحي في المدن المتوسطية الساحلية التي   الشكل 15 
255 يزيد عدد سكانها عن 100000 نسمة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

تصنيف الموانئ األوروبية العشرة الرئيسية من حيث شحن وتفريغ الحاويات   الشكل 16 
261 في عام 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

عدد األشخاص المولودين في الخارج بمجموعة مختارة من بلدان منظمة التعاون   الشكل 17 
286 والتنمية االقتصادية )باآلالف( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

تطور تدفقات المهاجرين األجانب القادمين من بعض دول المتوسط إلى بلدان   الشكل 18 
287   . . . . . . . منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بين عامي 2008-2009 )باآلالف(

أرقام تدفق التحويالت المالية من المهاجرين إلى بعض بلدان   الشكل 19 
290 البحر األبيض المتوسط بماليين الدوالرات األمريكية )2009-2000) . . . . . . .  

مالحق
389 تعاون االتحاد األوروبي في 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الشكل أ1 

توزيع التعاون اإلسباني في المغرب العربي   الشكل ب1 
393   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . والشرق األوسط حسب القطاعات )2008)
394 توزيع التعاون اإلسباني في دول البلقان وتركيا حسب القطاعات . . . . . . . . . . .   الشكل ب2 
401 العالقة بين التمدرس والتنمية )2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الشكل و1 
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402 معدل النمو الديموغرافي )%( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الشكل و2 
403 تطور هيكلة السكان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الشكل و3 
404   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلنفاق العام على التعليم والبحث + التنمية الشكل و4 
405 البقاء على قيد الحياة إلى سن 65 سنة )2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الشكل و5 
406   . . . . . . . . . . . . . عناصر التغذية في البحر األبيض المتوسط )2006-2004) الشكل و6 
407 مأمول الحياة والوفيات بسبب مرض السرطان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الشكل و7 
408 معدالت التسجيل واإلعادة بالمراحل التعليمية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الشكل و8 
409 المتوسط بين الهواتف الخلوية )النقالة( والهواتف الثابتة . . . . . . . . . . . . . . . .   الشكل و9 
410 اإلنفاق العسكري )2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الشكل و10 
411 مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي اإلجمالي )2007-1995). . . . . . . . .   الشكل و11 
412   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إنتاج الزيتون )2007) الشكل و12 
413   . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلنتاج الحيواني: األبقار واألغنام والماعز )2007) الشكل و13 
414   . . . . . . . . . . . . . . . . أهمية الزراعة المائية في إنتاج الصيد )2007-2002) الشكل و14 
415 عدد السكان النشيطين في الزراعة بحسب الجنس )2007-2003) . . . . . . . . .   الشكل و15 
416   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معامل جيني  الشكل و16 
417 نسبة البطالة )2006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الشكل و17 
418 اإلنتاج واالستهالك الطاقي )2006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الشكل و18 
419 حصة الغاز في توليد الكهرباء )2006-1990) (%). . . . . . . . . . . . . . . . .   الشكل و19 
420 نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الشكل و20 
421   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استهالك الماء للفرد الواحد )متر مكعب/ السنة( الشكل و21 
422   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المناطق الوطنية المحمية )البرية( 2006 الشكل و22 
423 تطور التجارة الدولية 2008-2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الشكل و23 
424 الصادرات من المنتجات الغذائية )2008) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الشكل و24 
425 الواردات من المنتجات الغذائية )2008) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الشكل و25 
426 متوسط إقامة السياح الدوليين )2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الشكل و26 
427 "المساعدات التنموية الرسمية" في الدول المستقبلة . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الشكل و27 
428 توزيع الدين الخارجي بحسب انتهاء اآلجال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الشكل و28 
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256 توزيع البؤر الرئيسية المحددة للتلوث المتوسطي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الخريطة 1 
حجم تجارة البضائع المصنعة )استيراد وتصدير( بين الموانئ الرئيسية   الخريطة 2 

260   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . باالتحاد األوروبي وشركائه المتوسطيين )2007)
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 )Atila Eralp( أتيال إرالب
مدير 

مركز الدراسات األوروبية بجامعة الشرق األوسط التقنية، أنقرة

أحمد فاروق غنيم 
أستاذ مساعد في علم االقتصاد 

كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة

)Erwan Lannon( إروان النون
(Natolin( بروكسل، وكلية أوروبا، ناتولين ،)Ghent( جامعة غنت

آسيا بن صالح علوي 
السفير المتجول لجاللة ملك المغرب

 )Alexander Böhmer( الكسندر بومير
رئيس 

برنامج االستثمار في الشرق األوسط وشمال أفريقيا لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية قسم تنمية القطاع الخاص، 
إدارة الشؤون المالية والمؤسسات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )OECD(، باريس

 )Elias Samo( إلياس سامو
أستاذ العالقات الدولية بالجامعات األميركية والسورية )متقاعد(

انتصار فقير 
مساعدة التحرير بنشرة اإلصالح العربي مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي، واشنطن 

(Carnegie Endowment for International Peace)

 )Antoni Segura( أنتوني سيغورا
جامعة برشلونة

)Andreu Bassols( أندريو باسولس
نائب رئيس

وحدة المفوضية األوروبية، العالقات الخارجية، بروكسل

 )Anoushiravan Ehteshami( أنوشيروان إحتشامي
عميد التدويل 

وأستاذ العالقات الدولية 
(Durham( بجامعة دورهام )SGIA( بكلية اإلدارة الحكومية والشؤون الدولية

  )Oliver Miles( أوليفر مايلز
(MEC International( شركة إم إي سي إنترنشيونال
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  )Olinta López( أولينتا لوبيث
ماجستير في العالقات الدولية 

معهد برشلونة للدراسات الدولية )IBEI(، برشلونة 
مشاِركة في شعبة الشؤون اإلستراتيجية واألمنية )DAES(، وزارة الدفاع، مدريد

 )Iván Martín( إيبان مارتين
معهد كومبلوتنسي للدراسات الدولية )ICEI(، مدريد

 )E. Fuat Keyman( إيمن فوات كيمان
قسم العالقات الدولية 

جامعة كوتش )Koç(، إسطنبول

)Eugenio Bregolat Obiols( إيوخينيو بريغوالت أوبيولس
سفير أسبانيا السابق لدى الصين وروسيا

)Bernabé López García( برنابيه لوبيث غارثيا
مدير

ورشة الدراسات الدولية للشؤون المتوسطية 
أستاذ تاريخ اإلسالم المعاصر

قسم الدراسات العربية واإلسالمية 
جامعة "أوتونوما" )Autónoma( بمدريد

 )Blanca Vilà( بالنكا بيال
 (Jean Monnet Chair( برنامج جون مونيه

  (UAB( جامعة أوتونوما برشلونة
مديرة

UAB ،)IUEE( المعهد الجامعي للدراسات األوروبية

 )Bulent Aras( بولنت أراس
أستاذ العالقات الدولية 
جامعة إسطنبول الفنية

 )Pere Vilanova( بيري بيالنوبا
أستاذ العلوم السياسية

جامعة برشلونة 
مدير شعبة الشؤون اإلستراتيجية واألمنية )DAES(، وزارة الدفاع، مدريد

 )Pierre Beckouche( بيير بيكوش
المستشار العلمي 

بمعهد التوقعات االقتصادية لعالم البحر المتوسط )IPEMED) والبروفسور بجامعة باريس

 )Tuba Kancı( توبا كانتشي
قسم العالقات الدولية

جامعة كوتش، إسطنبول

 )Timur Goksel( تيمور غوكسل
المحاضر في إدارة الصراعات 
الجامعة األمريكية في بيروت 

المتحدث الرسمي والمستشار السابق لقوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان
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جمال عبد الجواد سلطان 
مدير 

مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، القاهرة

 )Joseph Mifsud( جوزيف مفسود
رئيس 

(Portorož( بورتوروز ،)EMUNI( الجامعة األورومتوسطية

 )Jean-Pierre Garson( جون بيير غارسون
رئيس قسم الهجرة الدولية 

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )OECD(، باريس

 )Jean-Robert Henry( جون روبير هنري
مدير أبحاث متقاعد 

(CNRS( المركز الوطني للبحث العلمي
مؤسسة األبحاث والدراسات حول العالم العربي واإلسالمي )IREAM-MMSH(، ايكس اين بروبينس

 )Jean-Christophe Dumont( جون كريستوف دومون
المسؤول األول بقسم الهجرة الدولية 

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )OCDE(، باريس

حياة زيراري 
أستاذة األنثربولوجيا 

جامعة الحسن الثاني، المحمدية 
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بن مسيك، الدار البيضاء 

كرسي أستاذية العلوم االجتماعية والحوكمة، المؤسسة األوروبية العربية، جامعة غرناطة

 )José María Quemada( خوصي ماريا مارين كيمادا
كاتدرائي في االقتصاد التطبيقي ‒ السياسة االقتصادية 

مدير فريق البحث في االقتصاد السياسي الدولي ‒ الطاقة )UNED(، مدريد

 )Dan Prudhomme( دان برودوم
(DEVELOPMENT Solutions( شركة الحلول اإلنمائية

 )Dimitrios Triantaphyllou( ديمتريوس تريانتافيللو
مدير عام 

المركز الدولي لدراسات البحر األسود )ICBSS(، أثينا 
أستاذ مساعد 

 (Rhodes( ،جامعة إيجه

)Dimitar Bechev( ديميتار بيشيف
زميل باحث 

مركز الدراسات األوروبية، كلية سانت أنطوني )St. Anthony’s College(، أكسفورد

رندة عشماوي 
محررة الشؤون الخارجية بجريدة األهرام إبدو، القاهرة

)Zafiris Tzannatos( زافيريس تزاناتوس
مستشار، )متقاعد( بالبنك الدولي

بروفيسور وأستاذ كرسي )سابقا( قسم االقتصاد، الجامعة األمريكية ببيروت
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 )Stuart Eizenstat( ستيورت إي آيزينستات
السفير األمريكي السابق لدى االتحاد األوروبي

  )Sylvia I. Bergh( سيلفيا إ. بيرغ
محاضرة في إدارة التنمية والحوكمة 

المعهد الدولي للدراسات االجتماعية جامعة إيراسموس، روتردام، الهاي

  )Senén Florensa( سينين فلورنسا
المدير العام

المعهد األوروبي للبحر األبيض المتوسط )IEMed(، برشلونة

 )Xavier Aragall( شابيير أراغال
قسم السياسات األورومتوسطية

المعهد األوروبي للبحر األبيض المتوسط )IEMed(، برشلونة

عبد اللطيف يوسف الحمد 
المدير العام ورئيس مجلس إدارة 

الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي )AFESD(، الكويت

العربي الجعيدي 
أستاذ 

جامعة محمد الخامس أغدال، الرباط

 )Ali Sarikaya( علي ساريكايا
طالب دكتوراه

جامعة "كينغ كوليدج" )King’s College(، لندن

 )Gonzalo Escribano Francés( غونثالو إسكريبانو فرانثيس
أستاذ مبرز في االقتصاد التطبيقي ‒ السياسة االقتصادية 

باحث عضو في فريق البحث في االقتصاد السياسي الدولي ‒ الطاقة )UNED(، مدريد

)Francisco Mombiela( فرانثيسكو مومبييال
أمين عام 

المركز الدولي للدراسات الزراعية العليا لمنطقة البحر المتوسط )CIHEAM(، باريس

 )Francesco Saverio Civili( فرانشيسكو سافيريو سيفيلي
 MED POL منسق برنامج

برنامج األمم المتحدة للبيئة )UNEP(/ خطة عمل البحر األبيض المتوسط، أثينا

)Florent Laroche( فلوران الروش
مسؤول 

 (LET( مختبر اقتصاديات النقل
 (CNRS( المركز الفرنسي الوطني لألبحاث العلمية

(Lyon 2( جامعة لوميير

 )Visnja Samardzija( فيسنيا سمردتسيا
رئيس قسم التكامل األوروبي 

معهد العالقات الدولية )IMO(، زغرب
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 )Catherine Ashton( كاثرين أشتون
نائب رئيس المفوضية األوروبية

الممثل السامي لالتحاد األوروبي للشئون الخارجية والسياسات األمنية

 )Christopher Boucek( كريستوفر بوسيك
باحث ببرنامج الشرق األوسط 

زميل مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي، واشنطن

)CREMed( كريميد
مركز األبحاث والدراسات حول اقتصادات منطقة البحر األبيض المتوسط، برشلونة

 )Clive George( كليف جورج
جامعة مانشستر

 )Luis Martínez( لويس مارتينيث
مدير أبحاث العلوم السياسية

مركز الدراسات والبحوث الدولية )CERI(، باريس

)Mats Karlsson( ماتس كارلسون
مدير 

(CMI( مركز مرسيليا للتكامل المتوسطي

 )Maria Hadjipavlou( ماريا هادجيبافلو
قسم العلوم االجتماعية والسياسية 

جامعة قبرص

 )Mario Sznajder( ماريو سزنايدر
قسم العلوم السياسية

معهد ترومان من أجل تعزيز السالم الجامعة العبرية في القدس

  )Mariona Rico( ماريونا ريكو
المستشارة التنفيذية للمدير العام 

المعهد األوروبي للبحر األبيض المتوسط )IEMed(، برشلونة

محمود ك. الجعفري 
عميد وأستاذ االقتصاد 

كلية إدارة األعمال واالقتصاد بجامعة القدس، القدس

المنجي بو غزالة 
أستاذ االقتصاد 

جامعة تونس المنار

 )Niklas Bremberg( نيكالس بريمبرغ
مرشح للدكتوراه 

قسم العلوم السياسية، جامعة ستوكهولم

)Nicola de Santis( نيكوال دي سانتيس
رئيس 

قسم بلدان الحوار المتوسطي ومبادرة إسطنبول للتعاون
إدارة الدبلوماسية العامة بالناتو، بروكسل
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  )Nilgün Arısan( نيلغون أريسان
مديرة 

معهد االتحاد األوروبي )EUI( بمؤسسة بحوث السياسة االقتصادية )TEPAV( في تركيا، أنقرة

 )Henri Regnault( هنري رينول
(CATT( مركز التحليل النظري ومعالجة المعطيات االقتصادية

(UPPA( جامعة باو وأقاليم أدور

 )Yossi Alpher( يوسي ألفر
أحد رؤساء تحرير نشرة "بتر ليمونز" )Bitterlemons( على موقع اإلنترنت 
المدير السابق لمركز جافي للدراسات االستراتيجية )JCSS(، بجامعة تل أبيب
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