الكتاب السنوي IEMed.

للبحر األبيض المتوسط

2011  المتوسطي: للبحر األبيض المتوسطIEMed. الكتاب السنوي
المجلس اإلستشاري
Senén Florensa :رئيس المجلس اإلستشاري
Hassan Abouyoub – Roberto Aliboni – Shlomo Ben Ami – Atila Eralp – Jean-Pierre Filiu – Richard Gillespie –
Larbi Jaidi – Bichara Khader – Erwan Lannon – Khadija Mohsen-Finan – Juan Prat y Coll – Samir Radwan –
Antoni Segura – Jordi Vaquer – Álvaro de Vasconcelos – Pere Vilanova

المدير

Andreu Bassols

المدير المساعد

Josep Ferré

المنسق

Jordi Padilla

فريق التحرير

Laura Aimone – Hugo Gallego

مساعدو التحرير

Júlia Anglès – Armelle Daoudal – Lluís Juan – Ignasi Oliveras

مشروع ممول من اإلتحاد األوروبي

 ومحتويات هذا المطبوع على مسؤولية المؤلف فقط وهي ال تعكس بأي حال آراء.صدر هذه المطبوع باللغة العربية بمساعدة من اإلتحاد األوروبي
.االتحاد األوروبي أو المعهد األوروبي للبحر األبيض المتوسط

Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed)
Girona 20
08010 Barcelona
www.iemed.org

دار فضاءات للنشر والتوزيع
عمان – شارع الملك حسين – بجانب بنك االسكان
األردن
dar_fadaat@yahoo.com

BC Maps :إعداد الخرائط
2014-7600 :ISSN
B. 23127-2012 :اإليداع القانوني
Fundación Al Fanar para el Conocimiento Árabe (www.fundacionalfanar.org) :التصميم والترجمة إلى العربية

جدول المحتويات

جدول المحتويات

مقدمة

سينين فلورينسا ( ،)Senén Florensaرئيس اللجنة التنفيذية ،المعهد األوروبي
للبحر األبيض المتوسط
أندريو باسولس ( ،)Andreu Bassolsمدير عام ،المعهد األوروبي
للبحر األبيض المتوسط. .....................................................................................

أوروبا متغيرة وعالم عربي متغير هنا اليوم ،يوسف عمراني . ..............................................

13

المتوسطي 2011

منظورات

9

مفاتيح

28

معاهدة لشبونة والعالقات األورومتوسطية
البناء الجديد لمعاهدة لشبونة وتأثيراته على العالقات األورومتوسطية،
إروان النون (. ........................................................................ )Erwan Lannon
عام مذهل وصعب وغير متوقع ،أندريو باسولس (. ................................. )Andreu Bassols

35
43

الوضع في منطقة الشرق األوسط
الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني  2010تحت والية أوباما ،كريستيان بيتر هانيلت
( )Christian-Peter Haneltومارين كوالمان (. ............................ )Maren Qualmann
مفاوضات السالم والسياسة الداخلية اإلسرائيلية ،البروفيسور إفرايم إنبار (. ............ )Efraim Inbar
الفلسطينيون في الماضي والحاضر :الكفاح من أجل الحرية،
جوهرة بيكر (. ........................................................................ )Joharah Baker
األزمة في دول البحر المتوسط
منطقة اليورو :ال عودة إلى الوراء ،يوري دادوش ()Uri Dadush
وبينيت ستانسيل (. ................................................................... )Bennett Stancil
األزمة العالمية وتأثيراتها في بلدان البحر المتوسط ،جون لوي ريفير ()Jean Louis Reiffers
وكونستانتين تساكاس (. .........................................................)Constantin Tsakas

15
20
24

45
51
57

62
72

5

العهد الجديد في الوطن العربي
تونس واليقظة الديمقراطية العربية ،بشـارة خضر . ...........................................................
حركات التغيير في العالم العربي :هل هي تحول إقليمي؟ ،بير فيالنوفا (. .............)Pere Vilanova
تونس تُشعل الثورات العربية ،رضا كافي . ....................................................................
انتفاضة يناير الثانية في مصر :أسباب ونتائج الثورة المفترضة
أندريا تيتي ( )Andrea Tetiوجينارو جيرفاسيو (. .......................... )Gennaro Gervasio

ملف:

جدول المحتويات

البحر المتوسط الجديد في عالم متغير
البحر المتوسط والجيواستراتيجيا العالمية ،ديدييه بييون ()Didier Billion
وباسكال بونيفاس (. ...............................................................)Pascale Boniface
أوروبا والبحر األبيض المتوسط والثورات العربية في اللغز الجيوسياسي الحالي،
سينين فلورينسا (. ................................................................... )Senén Florensa
األبعاد الجغرافية – السياسية الجديدة في الشرق األوسط ،كلير سبنسر (. ............ )Claire Spencer
الدور السياسي واالقتصادي لدول الخليج في البحر األبيض المتوسط،
فاليريا تالبوت (. ........................................................................ )Valeria Talbot
تأثير مجموعة "بريك" في منطقة البحر األبيض المتوسط ،سيباستيان أبيس (. ......)Sébastien Abis
منطقة البلقان والبناء الدولي للبحر األبيض المتوسط ،مانويل مونتوبيو (. ......)Manuel Montobbio
التحول الديمقراطي واإلصالح في األقطار العربية :ديناميكيات التحول ،عادل م .عبد اللطيف . ..........
التطورات االقتصادية لبلدان البحر األبيض المتوسط في عالم متغير ،جورج ُقرم. .........................
عام الثورات ،عام اآلمال ،سالم الكواكبي . ....................................................................

81
87
95
102
107
118
124
130
136

المتوسطي 2011

نظرة شاملة :عام البحر المتوسط

6

الشراكة األورومتوسطية
تقييم المرحلة األولى من سياسية الجوار األوروبية :المنظور والمراجعة،
بيتر فان السويغ (. ............................................................)Peter Van Elsuwege
استطالع رأي الشراكة األورومتوسطية لعام  :2010تقييم الشراكة األورومتوسطية/االتحاد
من أجل المتوسط  2011-2008والتوقعات لعام ،2012
جوردي باديا ( )Jordi Padillaوشابيير أراغال (. .................................)Xavier Aragall
األمن
التحدي األمني في الساحل :المنظور الجزائري والمغربي والليبي،
جيريمي كينان (. .................................................................... )Jeremy Keenan
المفهوم االستراتيجي الجديد للناتو والبحر األبيض المتوسط،
روبرتو أليبوني (. ....................................................................)Roberto Aliboni
سياسة األمن األوروبي والمنطقة األورومتوسطية ،2011-2010
كالرا مارينا أودونيل (. ..................................................)Clara Marina O'Donnell
السياسة المتوسطية
أوروبا
معاهدة لشبونة ووضع االتحاد األوروبي على الساحة الدولية :قرار مايو (أيار) 2011
برفع مستوى المشاركة في الجمعية العامة لألمم المتحدة ،جان ووترز ()Jan Wouters
وجد أودرمت ( )Jed Odermattوتوماس راموبولوس (. ............. )Thomas Ramopoulos
اليمين المتطرف في أوروبا وضعف الديمقراطية ،باسكال بيرينو (. ..............)Pascal Perrineau
المغرب العربي
الوقائع المضطربة لمقاومة التغيير السياسي في الجزائر ،إحسان القاضي . .................................
دخول عوامل جديدة في صراع الصحراء الغربية ،ريتشارد جيلسبي (. .......... )Richard Gillespie
الشرق األوسط
إصرار لبنان على مقاومة التغيير ،أسامة صفا . ...............................................................
األردن :وقت لالنتخابات وتقويم اإلصالحات السياسية ،عُ ريب الرنتاوي . ..................................

145

151

158
163
167

172
178
182
186
190
194

الهجرة
الثورات العربية والهجرة .وراء جدار البحر األبيض المتوسط ،وحدة أوروبا،
دلفين بيران (. ........................................................................)Delphine Perrin
التغيرات وآفاق سكان البلدان العربية جنوب البحر األبيض المتوسط في عام ،2011
يوسف كرباج. ...............................................................................................

218

224
228
232
236

المتوسطي 2011

الثقافة والمجتمع
التنمية والتعاون
إدماج منظور النوع االجتماعي في سياسة التنمية والتعاون لالتحاد األوروبي،
جوديث نايسي (. ........................................................................)Judith Neisse
االتحاد من أجل المتوسط :بين الشلل المؤسسي والغموض،
سيلفيا كولومبو (. ....................................................................)Silvia Colombo

214

243
250

261
266

272
278

287
292

296
301

7

االقتصاد واإلقليم
الهيكل اإلنتاجي وسوق العمل
التغير السياسي وآفاق امدادات الطاقة الشمال أفريقية ،حكيم دربوش . .......................................
مستقبل االقتصاد الرقمي في حوض البحر األبيض المتوسط ،عادل بن يوسف. ............................
دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في اقتصادات البحر األبيض المتوسط:
التجربة المصرية ،ريم السعدي . ............................................................................
العالقات التجارية
تراجع استثمارات دول الخليج في منطقة البحر األبيض المتوسط ،عبد هللا باعبود . ........................
دور تركيا في البنية االقتصادية الجديدة للشرق األوسط،
خابيير ألباراثين (. ................................................................. )Javier Albarracín
التمويل اإلنمائي لالتحاد األوروبي في جنوبي البحر األبيض المتوسط :التشخيص واآلفاق،
ريم عيادي وسالم جادي (. .................................................................)Salim Gadi
التنمية المستدامة
التصحر في منطقة البحر األبيض المتوسط،
البروفيسور د .باندي زدرولي (. ........................................................ )Pandi Zdruli
تحديات المحافظة على التنوع الحيوي في البحر األبيض المتوسط،
كاثرين نوما ( )Catherine Numaوأنطونيو ترويا (. ............................ )Antonio Troya
اإلقليم والنقل
الرحالت البحرية السياحية في البحر األبيض المتوسط كمحفزات لإلستثمار
والعالقات بين الموانيء والمدن ،فيتوريو توربيانيللي (. .......................)Vittorio Torbianelli
اللوجستيات في البحر األبيض المتوسط :مقاربة وتوقعات ،مصطفى الخياط . ..............................

199
203
208

جدول المحتويات

تركيا
اإلصالح الدستوري في تركيا واالستفتاء الدستوري لعام ،2010
إيرغون أوزبودون (. ............................................................... )Ergun Özbudun
تركيا والبحر األبيض المتوسط :ما الذي تغير؟ ،كمال كيريشجي (. .................... )Kemal Kirisci
هل أن الغرب يفقد تركيا؟ ،البروفيسور د .أتيال إيرالب (. ................................... )Atila Eralp
دول البلقان
سياسة االتحاد األوروبي تجاه دول البلقان الغربية :بين االستمرار والمراجعة،
دوسان ريلييك (. ......................................................................... )Dušan Reljić
الوضع الدولي لكوسوفو بعد الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية،
إيان بانكروفت (. ......................................................................... )Ian Bancroft

البُعد الخارجي لسياسة الهجرة األوروبية :حالتا ليبيا وتونس في ضوء االحتجاجات األخيرة،
إيمانويال باوليتي (. .............................................................. )Emanuela Paoletti
الحوار الثقافي
اإلسالم واالنتخابات في أوروبا ،أوليفييه روا (. .............................................)Olivier Roy
التنقل الدولي :شرط مسبق للحوار بين الثقافات ،فرديناند ريتشارد (. ...........)Ferdinand Richard

306
312
315

مالحق
جدول المحتويات
المتوسطي 2011

خرائط . ...............................................................................................................

319

التسلسل الزمني
التسلسل الزمني للصراعات الرئيسية والتطورات السياسية . .................................................
التسلسل الزمني لألحداث بين إسرائيل وفلسطين. .............................................................
التسلسل الزمني لعملية برشلونة . ...............................................................................
مبادرات تعاون أخرى في البحر األبيض المتوسط . ..........................................................

335
367
377
388

المرصد االنتخابي للبحر األبيض المتوسط................................................................

395

التعاون في البحر األبيض المتوسط

8

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

397
401

الهجرة في حوض البحر المتوسط ........................................................................

403

اتفاقيات الشراكة األورومتوسطية.........................................................................

405

توقيع االتفاقيات والمعاهدات الدولية......................................................................

407

البحر األبيض المتوسط في أرقام..........................................................................

409

التعاريف.....................................................................................................

437

قائمة المنظمات التي تمت استشارتها من أجل إنجاز الجداول واألشكال والخرائط....................

443

رموز واختصارات..........................................................................................

445

فهرس اإلطارات ............................................................................................

448

فهرس الجداول .............................................................................................

449

فهرس األشكال..............................................................................................

451

فهرس الخرائط .............................................................................................

454

المؤلفون ....................................................................................................

455

مقدمة

نظرة شاملة
مقدمة

سينين فلورينسا

أندريو باسولس
()Andreu Bassols
مدير عام
المعهد األوروبي للبحر األبيض المتوسط ( ،)IEMedبرشلونة

9

دراسة البحر األبيض المتوسط تعني ،قبل أي شيء آخر،
دراسة مدى تعقيد العديد من التفاعالت الموجودة في
المنطقة .تشكل العالقات بين الضفتين وبين البلدان
والثقافات واألديان واالقتصادات والمجتمعات شبكة غنية
من التبعية المتبادلة .يسعى الكتاب السنوي للمعهد األوروبي
للبحر األبيض المتوسط ،سنة بعد سنة ،إلى تسليط الضوء
على هذه القضايا وإبراز العالقات المتبادلة بين أوروبا
وجيرانها المتوسطيين.
عرف التعقيد األورومتوسطي ،الذي أصبح أمرا تقليديا ،في
األشهر األخيرة سلسلة من التقلبات التي رغم كونها كانت
متوقعة إال أنها لم تكن منتظرة ،حيث طبعت األجواء في
المنطقة باالرتياب واألمل في الوقت ذاته .حددت الثورات
واالحتجاجات في الدول العربية وآثارها المتعددة (من
اإلصالح إلى الحرب األهلية) األجندة المتوسطية الجديدة.
وأيضا أجندة الكتاب السنوي للمعهد األوروبي للبحر األبيض
المتوسط :حيث أدت هذه األحداث إلى إعادة تحديد القضايا
الرئيسية في الكتاب السنوي ،ليس فقط من واقع أنها قد
خصص لها جزء خاص ،ولكن أيضا ألنها أثرت بشكل كبير
في المقاالت األخرى .وبالتالي ،فإن هذا الفصل المخصص
للوضع الجديد في العالم العربي يتضمن مقاالت عن هذه
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()Senén Florensa
رئيس اللجنة التنفيذية
المعهد األوروبي للبحر األبيض المتوسط ( ،)IEMedبرشلونة

األحداث التي يعرفها مجموع بلدان العالم العربي ،وكذا
مقاالت خاصة عن البلدين اللذين يمثالن بشكل أكبرهذه
االحتجاجات :تونس ومصر.
بالرغم من كونه الموضوع األكثر تداوال بين وسائل
اإلعالم ،إال أن مفاتيح البحر األبيض المتوسط ال تقتصر
فقط على الثورات التي تشهدها بلدان العالم العربي .ونظرا
ألن وطأة األزمة االقتصادية العالمية قد أثرت بشكل
كبيرعلى الدول المتوسطية ،خصوصا بلدان الشمال ،فإنه
كان من المستحيل تجاهلها في هذا الكتاب السنوي .فقد
شكلت تداعيات عمليات إنقاذ اليونان والبرتغال والمشاكل
التي تواجهها إسبانيا وإيطاليا محور اهتمام مستمر في
األشهر األخيرة.
كما أن الهيكلة المؤسسية األوروبية الجديدة الناجمة عن تنفيذ
"معاهدة لشبونة" وتأثيرها على العالقات األورومتوسطية،
باإلضافة إلى مستقبل "االتحاد من أجل المتوسط" ،هو أحد
المواضيع األساسية األخرى في هذه النسخة .ورغم أنه أقل
صدى إعالميا من المواضيع السابقة ،إال أنه يبقى عنصرا
أساسيا سيحدد التطور المستقبلي للمنطقة.
في األخير ،ال يجب أن ننسى الوضع في منطقة الشرق
األوسط والصراع العربي اإلسرائيلي الذي يبقى دائما
حاضرا فيواجهة الساحة الدولية .حيث سنستعرض في هذه
المرة جهود الواليات المتحدة الرامية إلى استئناف
المفاوضات وتأثير الوضع الداخلي لإلسرائيليين والفلسطينيين
عليها.
يركز الملف الموضوعي للكتاب السنوي هذا العام على واقع
البحر األبيض المتوسط الجديد في عالم متغير .وذلك لعكس
السياق الدولي الجديد مع ظهور أطراف فاعلة جديدة في
منطقة البحر األبيض المتوسط وهيكلة "االتحاد من أجل
المتوسط" ،كما أن الملف لم يستطع تجنب الوضعية الراهنة
حيث أرفق التحليل بموضوع الثورات .وقد كان هذا السياق
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هو المرجع الذي تم بناء الملف الموضوعي حوله ،وذلك
بتحليل دور البحر األبيض المتوسط في الجيوسياسية العالمية
وكذا دور العالقات األورومتوسطية في عالم متغير ،انطالقا
من تأثير دول الخليج أو دول "البريك" (( )BRICالبرازيل
وروسيا والهند والصين) ،ووصوال إلى الدور الذي يمكن أن
تلعبهدول منطقة البلقان في البناء الدولي للبحر األبيض
المتوسط ،باإلضافة إلى التطوراالقتصادي لجنوب البحر
األبيض المتوسط أو عمليات التحول الديمقراطي
واإلصالحات التي يشهدها العالم العربي في ظل األحداث
األخيرة.
كما هو الحال مع كل نسخة جديدة ،تكمل مقاالت الجزء
الخاص بالتقييم "حصيلة" بانوراما السنة المتوسطية بتقديمها
نظرة ألهم ما حدث في منطقة البحر األبيض المتوسط.
ونسعى من خالل تخصيص هذا القسم فيالكتاب السنوي إلى
عدم تجاهل أي مجالمن المجاالت وتقديم مجموعة واسعة من
المقاالت التي تتناول مواضيع تشمل مجاالت عدة :من
السياسة إلى األعمال ومن الهجرة إلى األمن ومن الطاقة إلى
التصحر ومن بانوراما الساكنة إلى حرية التعبير ،وذلك

بتقديم المفاتيح السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
الخاصة باألجندة المتوسطية.
ويختتم الكتاب السنوي بقسم واسع من المرفقات التي تكمل
مقاالت الرأي والتحليل ،بتقديم مجموعة واسعة من البيانات
اإلحصائية تخص التعاون في مجال التنمية وحركات
الهجرة ،باإلضافة إلى التسلسل الزمني لألحداث الرئيسية في
المنطقة ومجموعة مختارة من الخرائط.
تمثل النسخة الثامنة من الكتاب السنوي للمعهد األوروبي
للبحر األبيض المتوسط" ،المتوسطي  "2011استمرارا
لنموذج العمل الذي من خالله يحاول المعهد األوروبي للبحر
األبيض المتوسط أن يقدم للقراء وسيلة لالطالع على
المعلومات والتحاليل ومتابعة واقع البحر األبيض المتوسط،
سواء بالنسبة للفاعلين والخبراء أو األشخاص العاديين
المهتمين بشؤون المنطقة .ويستند هذا النموذج أيضا على
التنوع في المواضيع كما في وجهات النظر ،وذلك بمشاركة
أكثر من خمسين كاتبا في العديد من المجاالت ومن مختلف
األصول لضمان أن يكون الكتاب السنوي منتجا متعدد
التخصصات ومنفتحا وتعدديا.
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أوروبا بعضوية متوسعة ورسالة رؤيوية أال وهي التعاون
عبر الحدود والنمو عبر الحواجز .ومنطقة جنوب البحر
األبيض المتوسط بآفاق جديدة وأمل صاعد :الديمقراطية
والسالم بين الجيران وفرص لشعوبها ومستقبل آمن لشبابها.
بينهما شراكة للسالم والرخاء المشترك والحوار :االتحاد من
أجل المتوسط.
مع التغيرات التي تشهدها منطقة البحر األبيض المتوسط،
يمكن اليوم التفكير بمنطقة واحدة تمتد من شمال بحر البلطيق
إلى جنوب البحر األبيض المتوسط .منطقة واحدة تشترك
فيها أوروبا والشرق األوسط .هذا هو أساس شراكة
أورومتوسطية ( .)EMPبرنامجنا هو من منطقة لمنطقة
للتعاون والتنمية .إنها عالقة ذات مصالح مشتركة هامة
وإمكانات غير محدودة ،ويتوقف علينا أن نطورها إلى
أقصى الحدود.
إن اإلصالحات والثورات في البحر األبيض المتوسط ال
تحدث في عزلة بل هي حصيلة عملية طويلة من تغيرات
اجتماعية واقتصادية كامنة وعميقة .بصفتها الجار
الشمالي فأوروبا تشارك باالهتمام في التغلب على كثير
من التحديات التي تعاني منها البلدان الواقعة جنوب
"البحيرة الكبيرة" .منذ سنوات كانت أوروبا شريكاً حقيقياً
في البحث عن حلول ،وستبقى هذا الشريك حين يحين
الوقت لجني ثمار النجاح ،أال وهي منطقة نابضة بالسالم
والديمقراطية وحقوق إنسانية متساوية وفرص عادلة
ومستقبل زاهر في جميع أطراف نصف الكرة المشتركة.
هذه الحقائق تنيط باالتحاد من أجل المتوسط دوراً مهماً
وبارزاً ليؤديه في صياغة آفاق التغيير في المنطقة.

منظورات

يوسف عمراني
األمين العام لالتحاد من أجل المتوسط ()UfM
برشلونة

باإلستجابة المباشرة للواقع الجديد وبالتفاعل مع ما تأمله
األمم في طور االنتقال واإلصالح ،يمكن لالتحاد من أجل
المتوسط أن يصبح أداة أساسية للتعاون االقليمي ويساعد في
تطوير كامل إمكانيات البعد اإلقليمي الجنوبي لسياسة الجوار
األوربية (.)ENP
اليوم يصل األوروبيون اليافعون إلى مرحلة البلوغ وهم
لم يعرفوا أوروبا مقسمة .الكثير من نظرائهم العرب
اليافعين ال يملكون خبرة إيجابية مثل هذه؛ حيث نشأوا في
عالم من االنقسام والصراع .واآلن ،معاً ،لدينا الفرصة
إلزالة الحواجز أمام مستقبلهم وليخلفوا الماضي إلى
الوراء.
اليوم ،انطلق جيل عربي متجدد .شهدنا مثل هكذا بدايات
تفشل في السابق ،ولكن هذه المرة ثمة التقاء فريد من
ً
سوية ،يمكننا،
األحداث قد تفتح فرصاً جديدة للنجاح .اآلن،
ويجب علينا ،أن نفي بوعد الديمقراطية المقترن بالرخاء
اإلقتصادي.
إال أن الواجب األول هو الفهم واإلفصاح عن إمكانيات
السالم .ينبغي علينا اآلن أن نبدأ بإعادة تصور المستقبل:
يخلي مكانه للتعاون ،وحيث
منطقة حيث الصراع
ّ
االقتصاد اإلقليمي يجمع سوية قدرات وموارد  43دولة
(أي أكثر من  750مليون نسمة) من األطلسي إلى البحر
األحمر ،وحيث شراكات عبر الحدود تدفع عجلة النمو
االقتصادي وحماية البيئة والحوار بين الثقافات .إنه
مستقبل ّ
يمكن الناس من أن يكونوا مشاركين كاملين في
ً
مجاال جديداً للشراكة مع جيراننا
التقدم العالمي ويتيح
األوروبيين في نواحي العلم والتكنولوجيا والتجارة .إن
تحقيق مثل هذه الشراكة سيحدث أيضاً أثراً عميقاً على
قضاياً أخرى ،من الفقر إلى انتشار أسلحة الدمار الشامل،
ومن الحاجة لترويج االندماج اإلقليمي إلى ضرورة
تسهيل التنقل.

مفاتيح

العهد الجديد في الوطن العربي

تونس واليقظة الديمقراطية العربية

ولكن إذا كانت الظروف مهيأة للتغيير ،فكيف نفسر طول
عمر األنظمة األوتوقراطية العربية؟ من أين أتت قدرتها
على مقاومة الرياح المعاكسة؟ وبشكل آخر لماذا انتظرت
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من كان يستطيع أن يتوقع مثل هذه الثورة؟ من كان يجرؤ على
التفكير أن الشعب التونسي قادر على اإلطاحة بنظام بوليسي
ولصوصي كان مضرباً للمثل في أوروبا والعالم الخارجي في
االستقرار والصالبة؟ حتى من هم قريبي الصلة بالسياسة
العربية قد فاجأهم انقالب األحداث ،وأذهلتهم سرعة انتصار
الشعب التونسي ،كما أدهشهم النضج والحداثة اللذان أبداهما.
وال عجب أن انتفاضة الشعب التونسي كان لها تأثير الصدمة
الكهربائية .يجب االعتراف أن المفاجأة كبيرة :بائع متجول
شاب يحرق نفسه بعد مضايقات من البوليس في مدينة سيدي
بوزيد يوم  17ديسمبر (كانون األول)  2010فتندلع الثورة .
انطالقاً من منطقة الغرب األوسط (القصرين وسيدي بوزيد
وفريانة ،الخ )..امتدت الحركة كالنار في الهشيم إلى كل البالد
التي احتشدت واشتعلت .ومات محمد البوعزيزي في  4يناير
(كانون الثاني) .2011
معتقد ًة أنها نوع من أعمال الشغب البسيطة التي ميزت تاريخ
البالد ،لم تتورع الشرطة عن استخدام القوة :الغاز المسيل
للدموع والرصاص الحي .وكلما سقط عد ٌد أكبر من الضحايا
كلما اتسعت المظاهرات وزادت حدتها .وأغلق بن على أذنيه
أمام مطالب الشباب واثقاً من فاعلية شرطته ،قبل أن يلقي
خربة"  .قبل أن
كلمة يعزو فيها األحداث لعناصر " ُمهيّجة و ُم ِّ
يظهر مر ًة أخرى ليعترف باألخطاء ويقول قولته الشهيرة،
التي قالها جنرال آخر وفي سياق آخر" أنا فهمتكم" .ولكن
الوقت كان قد تأخر ،والتحدي بلغ نقطة الالعودة .واستدعى
بن علي الجيش ،الذي عصاه ،وعلى لسان قائده رفض
إطالق النار على الحشود .فانهار النظام وهرب الديكتاتور
المطارد يوم  14يناير (كانون الثاني) .2011
وقد اندهش التونسيون أنفسهم من مسار األحداث ،فقد كانوا
يظنون – بال شك – أن للديكتاتورال تزال أنيابه الحادة

مفاتيح

بشـارة خضر
مدير مركز دراسات وأبحاث العالم العربي المعاصر ()CERMAC
جامعة لوفان الجديدة ( ،)Louvain la Neuveبلجيكا

وأذرعه الطولى ،لكنه في الحقيقة كان قد استحال إلى نمر
من ورق في مواجهة شعب يتقدم ولم يعد يخشى؛ لقد غير
الخوف من موقعه.
أفخر دائما بمتابعتي للتطورات السياسية ،واالقتصادية
واالجتماعية لتونس والعالم العربي عن قرب .ومع ذلك ،ال
بد أن أعترف أني أُخِ ذت على حين غرة .كنت أتمنى التغيير
وأطلبه من كل قلبي .ولم أكف عن ترداد أن "الليل األشد
سوادا يكون قبل الفجر مباشرة" وأنه "بعد شتاء الديكتاتورية،
ال بد آت ربيع الحرية" ثم تحدث المفاجأة العظيمة ،اندالع
النيران في جسد شاب وفي بلد بأكملها من أجل الحرية .كل
شيء بدأ إذن على سبيل التضحية ،كما قال الكاتب عبد
الوهاب المؤدب ،الذي أضاف " :إنها نزعة مسيحية أن تهب
نفسك لنجاة اآلخرين" .وبشكل شخصي فإني أعتقد أن
اشتعال البو عزيزي كان مجرداً من أي داللة دينية أو
تضحوية ،لكنه كان مجرد "خطاب" بالنار ،حركة تمت
لنقول "كفى" أو لنقول "ال" .وهي حركة ال يمكن أيضاً أن
تنتمي لشكل من أشكال "الجهاد" لهدف محدد ،وهي باألحرى
ليست مجرد عملية انتحار .هؤالء الشباب العرب الذين
أضرموا في أنفسهم النيران يبحثون قبل كل شيء عن وضع
يأسهم في قلب المشهد .وربما يرمون إلى إحداث تأثير يبعث
شعوبهم على االستيقاظ .ولو كانوا نجحوا في هذا ،فذلك ألن
بلدانهم كانت مثل براري من األحراش الجافة التي تنتظر
ً
فتيال بسيطاً لتشتعل .وبدون اعتقاد في معجزة فإن الوضع
كان بوضوح ناضجاً الشتعال معمم :كان يكفي مجرد عامل
لإلندالع.

الشعوب العربية في حين أن موجات الديمقراطية قد
أطاحت في عقد السبعينات بنظامي فرانكو ()Franco
وساالزار ( )Salazarفي إسبانيا والبرتغال على التوالي،
وبديكاتوريي أمريكا الالتينية في عقد الثمانينات ،ثم ببالد
شرق ووسط أوروبا في التسعينات؟
ولنجب ً
أوال على سؤال طول عمر األنظمة العربية ،وسنفسر
ذلك بعدة عوامل داخلية وخارجية.

العوامل الداخلية
مفاتيح
المتوسطي 2011
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العوامل الداخلية ترجع أو ًال لطبيعة الدولة العربية ما بعد
وض َعت عتبة االستقالل حتى
الكولونيالية .ففي الواقع ،ما أن ِ
كانت مشكلة تأكيد الهوية الوطنية تعلو فوق كل شيء .فقد
خرجت الجمهوريات العربية للوجود عن طريق انقالبات
عسكرية أو ثورات وطنية (الجزائر  1962ومصر 1952
وسوريا  1948والعراق  1958والسودان  1969وليبيا
 )1969واستلمت السلطة صفوة جديدة عسكرية باألساس،
وفي األغلب من أصول ريفية أو برجوازية صغيرة.
وبأطقمها الجديدة فقد حلت الدولة القوموية االشتراكية
العروبية محل الدولة الليبرالية التي سادت في العقود السابقة.
وق ّدم رجال هذه الصفوة العسكرية أنفسهم باعتبارهم "منقذي
األمة العربية من براثن االستعمار" و"مطوري المجتمعات"،
لكنهم سريعا ما انقلبوا نحو شعبوية بدائية ،تكمم أفواه
المنشقين ،وتصم كل المعارضين بـ"عمالء االستعمار".
وباسم شعارات من قبيل "األمة العربية المجيدة" و"رسالتها
الخالدة" التي أطلقها حزب البعث واألحزاب المماثلة ،محقت
األنظمة الجديدة كل االختالفات باسم الوحدة .وجعلت من
ً
ومرروا عقداً اجتماعياً
أولوية قبل الديمقراطية،
االستقرار
ّ
بينهم وبين الشعوب يقضي بأن تتولى الدولة مسؤولية التنمية
واالستقالل السياسي والعدالة االجتماعية في مقابل موافقة
السكان على عدم االعتراض على خطة مشاركتهم السياسية.
ً
فاعال حين كان تعداد
كان يمكن لذلك االتفاق السلبي أن يكون
سكان البالد العربية قليال ،أما اليوم فإنه لن يعمل وقد
تضاعف عدد السكان أربع مرات خالل الستين سنة األخيرة،
وانفجرت احتياجات الشعوب فيما تقلصت مقدرات الحكومات
بسبب سوء اإلدارة ،والجنوحات المتوحشة لألنظمة،
وصفقات شراء األسلحة ،والفساد المعمم .وبفقدانها لكامل
شرعيتها ستلجأ الدول للحزب األوحد أو المسيطر وألجهزة
قمعية شديدة التعقيد للحكم تحت مناخ من اإلرهاب الحقيقي.
أما في الدول البترولية فإن عائدات النفط تعمل بمثابة
مثبط :فهي تقلل من قيمة العمل ،ومن روح المبادرة
والكفاءة ،وألن مدخوالت الدول غير مرتبطة بالعمل،

وألنها تخفف الضرائب وتعطي كل الصالحيات للدولة؛ وال
يجب أن ننسى ما قاله األمريكيون األوائل "ال ضرائب بغير
تمثيل نيابي" .وهي تُسمم كل االقتصاد الوطني بتضخم
العمالة الحكومية ،وانتشار الفساد ،وهي تشتري رضا
السكان .باختصار إنها "لعنة الموارد الطبيعية" التي
يسمونها "المرض الهولندي" ،حين تعمل العائدات ال فقط
ضد كفاءة االقتصاد ولكن أيضاً ضد الديمقراطية .وهذا
ينطبق على اإلمارات والممالك كما ينطبق على
الجمهوريات ،كما هي الحالة في ليبيا والجزائر.
وقد اس ُتغلت القضية الفلسطينية ضد الديمقراطية :مما ال
شك فيه أن هذه القضية تخلف إحساساً بالمعاناة والقهر لدى
الشعوب العربية ،من موريتانيا وحتى عُ مان ،ولكنها بالنسبة
لألنظمة كانت موضوعاً لكل االستخدامات ،ألم تُغرق تلك
األنظمة شعوبها بالشعارات الجوفاء؟ يجب "توحيد الصفوف
في مواجهة العدو الصهيوني" ال يجب "صرف االنتباه عن
القضية" وال يجب "شق صف الوطن في الصراع مع
إسرائيل واحتاللها" و"ال صوت يعلو على صوت المعركة".
لقد أهلكت األنظمة الشعوب واستُهلكت بهذه الدعاوى الزائفة،
تحت اسم القومية .واألسوأ كما يبرزه الكاتب الصحفي خالد
الحروب هو أن "هذه الشعارات قد ترددت على مدى عقود
وكان لها تأثيرها المعتبر على قطاعات عريضة التي قبلت
بهذه األنظمة في مقابل الصراع مع إسرائيل" بدون أن يتم
طرح سؤال :هل الديكتاتورية أكثر مالءمة من الديمقراطية
للقتال ضد عدو للوطن؟.

أن الشعوب لم تعد شريكة في الق اررات
االقتصادية واالجتماعية ،ولكن أيضاً هي ضحايا
الفتراس الموظفين ،وحيث يؤدي الفساد إلى
تنامي الشعور بعجز المجتمع ويضعف الشعور
بالطابع العمومي للدولة
أما في الملكيات فإن منطقاً آخر هو الذي ساد ،وهو ما أسماه
جوزيف ميال ( )Joseph Mailaمنطق التعويض ،وهو
ما يعني الحفاظ على التمثيل التراتبي للنظام االجتماعي القائم
على القبلية (في اإلمارات) "استخدام شجرة النسب التي
تتفرع عن نسل أو قرابة بالنبي" (األسرة الهاشمية) أو
"حماية المشاعر المقدسة اإلسالمية" (المملكة العربية
السعودية) أو أن تكون "قائد المؤمنين" (كما في المغرب).
وهكذا فإن الثقافة السياسية العربية عموماً ،سواء في
الجمهوريات أو في الملكيات ،تترك مكاناً
ً
ضئيال للمواطنين

لغياب الوساطة الالزمة بين الحاكم ورعاياه ،بين األب
مؤسس األمة و"أبنائه" ،بين منقذي األمة و"زبائنهم" .وفي
ظل عالقة كهذه فإن الدولة لم تعد "ملكية عامة" ولكنها
"مورد خاص" يسيطر عليها الحاكم ،وعائلته والطبقات
الحاكمة التي تدور في فلكه .وهذا ال يعني فقط أن الشعوب
لم تعد شريكة في القرارات االقتصادية واالجتماعية ،ولكن
أيضاً هي ضحايا الفتراس الموظفين ،وحيث يؤدي الفساد
إلى تنامي الشعور بعجز المجتمع ويضعف الشعور بالطابع
العمومي للدولة ،ويجعل منها ظاهرة عدائية يتم التعايش
كشر ال بد منه.
معها
ٍ

إن تحالف هذه األنظمة مع القوى العظمى خالل الحرب
الباردة كان عام ً
ال حاسما في استطالة أعمارها .في
الواقع ،منذ عام  1956وحتى تفكك االتحاد السوفييتي في
بدايات التسعينات من القرن الماضي فإن كل األنظمة
العربية تم اختراقها واستقطابها ،وأي نظام مخترق ال بد
وأن يكون خاضعا لتدخالت الالعبين الخارجيين .وهذا
يكون تبعاً لثرائها الجيولوجي (نفط أو غاز) أو لموقعها
الجغرافي (موقع متوسط أو ممر مالحي أو ملتقى طرق)
أو ألهميتها الجيوسياسية أو االستراتيجية (كأن تصل
المحيط بالمتوسط وتتاخم أفريقيا وأوروبا وآسيا) أو
ألهميتها االقتصادية كسوق كبيرة ،أو حتى ألهميتها
الدينية إذ أن المنطقة تتميز بوجود "الجغرافيا المقدسة" أو
أماكن الشعائر للديانات التوحيدية الثالث .والطابع
المخترق للنظم العربية هو أقدم من الحرب الباردة ،إذ أنه
منذ قديم الزمان وحتى أيامنا كان العالم العربي مطمعاً
ً
ومحال لرغبات ولتنافس كل األطراف ،ومع الحرب
للقوى
الباردة تم االختراق الشامل ،ولم تترك أي منطقة منه في
مأمن من ذلك.
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وبعيداً عن كونها علمانية فإن السلطات
االستبدادية ساهمت وبقوة في ظاهرة األسلمة
بشقيها المعتدل والراديكالي .والتحول الرتداء
الحجاب ترافق مع تعزز الديكتاتورية
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ال بد أن نضيف لهذه العوامل الذاتية التي حافظت على
استدامة تلك األنظمة األوتوقراطية في العالم العربي تلك
العوامل الخارجية التي تتلخص في "الوظيفة األداتية" لهذه
األنظمة في الدفاع عن مصالح القوى الخارجية.
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العوامل الخارجية

وقد خلق ذلك في العالم العربي استقطابا شبه منهجي بين
حلفاء لألمريكيين (والغرب عموما) وحلفاء للسوفييت.
وتقريباً اصطفت الملكيات خلف الواليات المتحدة فيما
اصطفت الجمهوريات االشتراكية والشعبوية خلف االتحاد
السوفييتي .ولم تطرح الواليات المتحدة وال االتحاد السوفييتي
سؤال "الحرية السياسية" على نفسيهما؛ وكان المهم أن يكون
حلفاؤهما مخلصين لمشروعيهما .لم تكن الديكتاتورية تمثل
أي مشكلة بالنسبة للوعي السوفييتي .بينما في الغرب كانوا
يقرون بقلة الحرية التي يتيحها حلفاؤهم للشعوب لكنهم كانوا
"حلفاؤهم" ( ،)our son of a bitchأي ابن عاهرة لكنه
يخصنا .وهكذا ،جمدت الحرب الباردة طموحات الديمقراطية
لدى الشعوب فيما تحجرت األنظمة.
كانت هذه األنظمة تقدم نفسها باعتبارها ضمانة االستقرار
الالزم الستمرارية تدفق البترول والغاز .وهذان الموردان
الضروريان لدوران حركة االقتصاد العالمي موجودان
بوفرة في العالم العربي الذي يتحصل على  60%من
احتياطي البترول و 20%من احتياطي الغاز العالميين.
وتقدم هذه األنظمة نفسها بوصفها حائال دون تمكن اإلسالم
السياسي والنزعات الجهادية .ومع ذلك فإن جميع الخبراء
يعرفون دور هذه األنظمة االستبدادية في إعادة أسلمة
المجتمعات جنوب وشرق المتوسط .مبكراً ،وفي أعقاب
موت جمال عبد الناصر ومع بداية أفول األيديولوجية
العروبية ،قام السادات بتشجيع الحركة اإلسالمية في أوساط
الطالب لمواجهة الطالب الناصريين اليساريين داخل
الجامعات المصرية .وفوق ذلك فقد حاولت األنظمة محاربة
اإلسالميين فوق أرضهم بالمنافسة على التحمس إلنشاء
الجوامع :في الجزائر أنشأوا جوامع أكثر من المدارس.
وسارت باقي الدول العربية على نفس الخطى مما نتج عنه
تطوير ثقافة محافظة ،وتعزيز لدور الدين ،ولتعدد اإلشارات
واإلحاالت إلى اإلسالم والبرامج الدينية .ويخبرنا حكيم بن
حمودة أن صهر بن علي هو من كان وراء إنشاء إذاعة
"الزيتونة" ومصرف إسالمي في تونس .وبعيداً عن كونها
علمانية فإن السلطات االستبدادية ساهمت وبقوة في ظاهرة
األسلمة بشقيها المعتدل والراديكالي .والتحول الرتداء
الحجاب ترافق مع تعزز الديكتاتورية.
ً
فاعلة كموانع ضد اإلرهاب؟ بالطبع،
هل كانت هذه األنظمة
ولكن لتحمي نفسها في المقام األول ،ال أن تحمي الغرب.
ً
دوال ديمقراطية لن
وعلى أي حال هل يمكننا أن نفترض أن
تستطيع مكافحة اإلرهاب؟
وقدمت هذه األنظمة نفسها باعتبارها حارساً في مواجهة
الهجرة غير الشرعية .وكان االتحاد األوروبي هو من
دفعها لتلعب دور حارس حدوده ،غالباً في مقابل مساعدات
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مالية مستمرة .ونعرف أن ذلك التحكم من الخارج يسبب
مآس إنسانية ،وهو يساعد على انتشار تهريب البشر
وتحويل طرق الهجرة وجعل عملية العبور أكثر خطورة
ً
وطوال وأكثر ربحاً للمهربين .ومن غير المقبول من الناحية
األخالقية أن يطلب االتحاد األوروبي من أنظمة استبدادية
لن تستشير شعوبها أن تحول مناطق الحدود المفتوحة
والحية والمتداخلة لمناطق حدودية مغتربه (alienated
 )borderlineإذا استخدمنا مصطلح دونان وويلسون
(.)Donnan, Wilson
هذا الترحيل للنقاط الحدودية ال يوفر أي ضمانات على
ً
صعيد المتطلبات الديمقراطية .فكيف نثق ً
طاغية مثل
مثال أن
القذافي سيحمي حقوق المهاجرين لديه في مراكز الفرز أو
االحتجاز أو االعتقال؟ كأنك تطلب من ذئب أن يحمي
الخراف.
وهكذا فإن استمرار هذه األنظمة االستبدادية العربية لعقود ال
تفسره فقط العوامل الداخلية ،ولكن أيضاً للوظيفة األداتية
التي أوكلهم بها حلفاؤهم الخارجيين مع مضارها المعروفة
سلفاً.
ففي الواقع كونها "موانع في مواجهة اإلرهاب" فإن األنظمة
األوتوقراطية العربية قمعت كل تظاهرات المجتمع المدني،
سواء كانت إسالمية أم غيرها .وسجنت وأخرست وعذبت
ونفت ،وبصمت تام ،المدافعين عن حقوق اإلنسان .وحال
كونها "حراسة في مواجهة الهجرة غير الشرعية" قامت هذه
األنظمة باعتقال المهاجرين األفارقة في ظروف مزرية ،أو
قامت بتجنيدهم كمرتزقة في جيوش القمع كما رأينا في ليبيا.

أسطورة االستثناء العربي
لكي نفسر طول عمر األنظمة األوتوقراطية العربية ،يجب
الرجوع إلى طبيعة طواقم الحكم ،وإلى الشرعيات التي
تظاهروا بها ،وإلى الوظائف األداتية التي أوكلت إليهم.
وباختصار لفهم ما يدور في العالم العربي يجب استخالص
األجوبة في العلوم االجتماعية ال في النص القرآني أو
باألحرى ليس في التفسيرات الثقافوية.
بيد أن األطروحة الثقافوية لتفسير االستثناء العربي والتي هي
ً
شائعة
ذات صلة أقل من وجهة نظر العلوم االجتماعية ،كانت
في بعض دوائر المثقفين وفي األوساط اإلعالمية الغربية
وعن طريق ذلك في الوعي الشعبي .كم من أغلفة للمجالت
– وليس فقط مجالت اإلثارة – خرجت بعناوين على شاكلة

"هل اإلسالم متوافق مع الديمقراطية؟" أو "اإلسالم ضد
الجمهورية" أو "االندماج المستحيل للمهاجرين المسلمين" أو
"اإلسالم – الغرب والصدمة" ،كل هذه العناوين تشير إلى
رؤية مشوهة وفقر فكري مدقع.
ما الذي تقوله لنا أطروحة "االستثناء العربي" في الواقع؟
بالنسبة للمدرسة الثقافوية يوجد كائن خاص اسمه "اإلنسان
المسلم" ( )homo islamicusمقطوع انثربولوجياً عن
باقي البشرية وهو ما يسمح بافتراض أن اإلسالم مرتبط بشكل
ال يقبل التعويض بنوع من الثيوقراطية التي تثبت عجزها عن
االنفتاح على العالم المتنوع والديمقراطية الالزمة له .هي
أطروحة برنارد لويس ( )Bernard Lewisعن "االستبداد
المتأصل في اإلسالم" (le despotisme intrinsèque
.1)de l'islam
ألن غالبيته من المسلمين ،يبرهن أنصار األطروحة
الثقافوية ،أن العالم العربي سيظل يعاني من نفس االستثناء
السلطوي ،وسيظل المنطقة الوحيدة المتراجعة عن عملية
التحول الديمقراطي العالمية ،ألنه مقاوم للتعددية .ويكتب
ديفيد برايس جونز (" )David Pryce-Jonesديمقراطية
عربية اليوم ( )..هي ليست فقط ضرب من الخيال لكنه
تناقض في المصطلحات".2
وسيسير آخرون على خطاه ،ويذكرون االنقسامات القبلية
والتحدي الدائم للسلطة والتمردات المتعاقبة وتتابع الثورات
التي ستحيل المدينة اإلسالمية إلى حالة من الفوضى ال
تنقصها من األصل .بحيث أن ثقافة العنف والقوة التي تسود
في المنطقة العربية اإلسالمية لم تناضل من أجل مجتمع
مدني حيوي وفضاء يسوده القانون .ولزيادة دعم الحجج،
ستُذكر النظرية الثقافوية بأهمية طاعة األمير أو السلطان أو
الزعيم أو األب .وفي المجمل فإن كل الحياة االجتماعية
ً
معطية
ستتشكل بطابع عالقات السلطة والسيطرة واالعتماد
لصورة الزعيم ملمح القمع.
إن فقر هذه النظرية هو شديد الوضوح للعيان ،مع ذلك فإنها
عالية الصدى .لماذا؟ اإلجابة ليست بسيطة .ونزعم أن جز ًءا
كبيرا منها يعود للجهل بالتاريخ القديم والمعاصر للعالمين
اإلسالمي والعربي .وإن هذه الحتمية السلبية تم تدعيمها
بالخلط الحالي بين اإلسالم – النص واإلسالم التاريخي ،أي
ذلك المتجسد في ممارسات اجتماعية وناس يعيشونها .ربما
يوجد لدى البعض شيء من سوء النية ،أو الرغبة في إظهار
إسرائيل كـ"مرفأ للديموقراطية" وسط "محيط من الطغاة".
وربما لدى البعض اآلخر تفسير سيء لمفهوم "العصبية"
عند ابن خلدون ،ولمفهوم "البطريركية الحديثة" (neo-

Lewis, Bernard «What went wrong? Western impact and Middle Eastern Reponses», Oxford University Press, 2002 1
Pryce-Jones, David «The closed circle: an interpretation of the Arabs», NY, Harper and Row, 1989, p. 406 2

 )patriarchyعند المفكر هشام شرابي .ومن غير المستبعد
أن يكون المدافعون عن هذه األطروحة قد تأثروا بجوهر
القانون اإلسالمي حيث تطغى مصلحة "األمة" على مصالح
األفراد.

الثورات الديمقراطية العربية تحطم األساطير
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إن الثورات العربية في تونس ومصر لم تطح فقط بنظامين
استبداديين :لكنها حطمت أيضاً أطروحة االستثناء العربي
واإلسالمي .وبدمائهم وببسالتهم َس َّطر الشباب التونسي
والمصري (وعامة الشباب العرب) أو هم ي َُس ِّطرون شهادة
وفاة الديكتاتورية في األراضي العربية وأيضاً ديكتاتورية
األفكار النمطية الثقافوية عن العرب والمسلمين .وقد لقنوا
درساً عظيما ألولئك الذين ال يرون في الشارع العربي سوى
مجموعة من الحشود الخاملة المنصاعة ،ووضعوا تكذيباً
الذعاً ألطروحة االستقرار عبر الديكتاتورية ،وكشفوا عدم
اتساق االتحاد األوروبي الذي كان قد منح لمصر وتونس
"مكانة متقدمة" .وفي نفس الوقت أدانوا الصداقة المشبوهة
لبعض الدول األوروبية مع األنظمة االستبدادية في الجنوب،
باسم مفهوم زائف للسياسة الواقعية (.)Realpolitik
وقد تابعت الشعوب العربية الثورتين التونسية والمصرية
بحماس وربما ببعض الحسد .فيما حاولت األنظمة العربية
األخرى أن تصرف االنتباه عنهما أو أن تقلل من داللتيهما،
معتقدة أنها في مأمن ،ولكن عدوى البحث عن الحرية تنتقل،
كما رأينا في سوريا واليمن وليبيا وفي بلدان عربية أخرى
أكثر أو أقل ثراء.
إن الثورة التونسية قد تصير مدرسة للثورات الناجحة .ويحق
لنا أن نتحدث عن نموذج تونسي ،فكثير من الدروس يمكن
أن نستخلصها من األحداث التونسية .األول هو نضج هذا
الشعب :لقد ظل متالحماً ،وظلت حركته عفوية :لم تكن تحت
مظلة أي حزب سياسي أو تنظيم ديني .وهو ما جنب الثورة
االختطاف السياسي أو الديني .وقد أثبت الشعب التونسي
ً
شجاعة وثباتاً خارج المألوف .ولم يرد على العنف البوليسي
بعنف مضاد .وظل االحتجاج سلمياً واستمر بسبب عناد
المتواطئين مع السلطة االستبدادية.
وظلت الشعارات التي رفعتها الجموع شعارات علمانية:
حرية وتوظيف وكرامة .ولم تُسمع مر ًة واحدة صيحة "هللا
أكبر" .وبالطبع وبدون جدال تمت إعادة أسلمة جانب من
تذكر إحدى المتظاهرات "هللا في
المجتمع التونسي ،وكما
ُ
قلوب التونسيين لكنه غائب عن الشارع" .وتبنى اإلسالميون

في تونس صوتاً
ُ
معتدال ولم يحاولوا تأطير االحتجاجات أو
استعادتها .وهو أمر جديد في العالم العربي ،أن ال تختلط
المطالب السياسية بالمطالب الدينية .وهذا يقول الكثير عن
تقدم العلمنة في تونس ،ويجب أن نذكر هنا أن الفضل في
ذلك يعود لبورقيبة نفسه.
وكانت النساء عنصراً فاعال في الحركة .وهن رأس الحربة
في التغيير في تونس فلم يبقين في الهامش أو متروكات على
جانب الحلبة .واآلن يضرب بهن المثل في كل البالد العربية.
هذه ليست ثورة "بطون خاوية" لكنها ثورة "الرؤوس المليئة
بالحلم واألمل" في تونس أخرى .وبالتأكيد فإن المشاكل
االقتصادية ،كالبطالة بين الشباب والفساد والزبونية ،تمت
اإلشارة إليها ،ولكن ما حرك المتظاهرين باألساس كانت
الرغبة التي ال تقهر في الحرية.
سقط الديكتاتور ولم يبق إال تقدم الديمقراطية .وعلى هذا
الصعيد فإن طريق المستقبل شديد الوعورة :يجب ً
أوال تفكيك
البنية التقنية للديكتاتورية وقواعد النظام (الميليشيات
واألجهزة السرية والحزب األوحد ،الخ ،)..ثم تنظيم انتخابات
تستحق هذه التسمية ،وتأسيس ديمقراطية على التهدئة
واإلدماج .ويجب بالطبع دمج اإلسالميين المعتدلين ،ولكن
يجب أيضاً تفويت الفرصة على كائن من كان أن يختطف
الثورة التونسية .لقد ظل رصيد الجيش سليماً وعليه أن يأخذ
حيطته وأن ال ينجرف وراء تلبس صورة منقذ األمة .وكم
كان هناك من "منقذين لألمة" هم في األصل حفارو قبور
الديمقراطية؟
على ضوء هذه الخصائص فمن الواضح أن الثورة المصرية
هي األقرب لتحقيق النموذج التونسي ،مع دور أكثر أهمية
للمجلس العسكري .بينما صارت ليبيا هي البلد األبعد عن
النموذج حيث تحولت ثورة الشباب إلى تمرد مسلح ،واتخذ
قمع نظام القذافي طابعاً دموياً ،وتدخل الغرب بقيادة دولية
وتأييد عربي لفرض منطقة حظر طيران "وكل اإلجراءات
األخرى الالزمة".
أما عن االتحاد األوروبي ،فعليه أن يعيد النظر في سياساته
من أعالها ألسفلها ،وأن يعيد التفكير بعمق في عالقاته مع
دول البحر األبيض المتوسط وبشكل أعم مع الدول العربية.
فأمام مخاطر كاألصولية واإلسالم السياسي واإلرهاب
والهجرة غير الشرعية ،قد أغلق االتحاد األوروبي عينيه
عن الديكتاتورية .واآلن هو مجبر على أن يفتحهما .اليقظة
الديمقراطية العربية بإمكانها أيضاً أن توقظ أوروبا .من اآلن
فصاعدا صار عليها ال أن تتعامل مع الشارع العربي ولكن
مع "آراء عربية" ،وهذة ليست أقل استحقاقات الثورة
الديمقراطية في جنوب البحر األبيض المتوسط.

العهد الجديد في الوطن العربي

حركات التغيير في العالم العربي :هل هي تحول إقليمي؟
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تعتبر األحداث التي تهز منذ أوائل عام  2011العالم
العربي برمته (مع استثناءات قليلة جدا) واحدة من بين
أهم أنباء هذا العام ،ما يجعلها تطرح عدة نقاشات
وقراءات ال يمكن للمتخصصين واألكاديميين والمحللين
تجنبها .
أوال ،وفوق أي اعتبار آخر ،تعتبر عدم القدرة على التنبؤ
في مجال السياسة واحدة من الخصائص الموضوعية
خصوصا في السياسة الدولية في أوسع معانيها .فالعلوم
االجتماعية ونظرية العالقات الدولية والعلوم السياسية أو
االقتصادية تعاني من بعض نقاط الضعف المنهجية
والتحليلية التي يصعب تصحيح أو تغيير بعضها ،ولكن
على األقل يجب أن نكون على بينة منها :ما حدث في
جميع بقاع العالم العربي لم يكن يتوقعه أحد ،ال داخل
األنظمة السياسية المتضررة وال في المجتمعات المدنية
المعنية وال في العالم الغربي وال بين األكاديميين الدوليين
األكثر شهرة .في الواقع ،بغض النظر عن خبر وفاته في
مايو (أيار)  ،2011أخذت الثورات العربية العربي بن
الدن وما يسمى "بفرانشايزالقاعدة" على حين غرة وفاجأته
تماما.
يمكن القول إن عدم القدرة على التنبؤ في هذه الحالة
مشابهة تماما ،إذا ما وضعنا الحجة في إطارها التاريخي
المناسب وتغاضينا عن بعض تفاصيلها ،لسقوط جدار
برلين في عام  ،1989أو لمجرد احتمال أن بيريسترويكا
غورباتشيف وضعت حدا في بداياتها ليس فقط لعالم
القطبين والحرب الباردة بل أيضا للنظام السياسي
السوفياتي نفسه .تجدر اإلشارة هنا إلى أن هذه المقارنة

ذات قيمة نسبية وال تمتد بطبيعة الحال إلى أن تشمل نفس
النتائج على الصعيد العالمي ،ولكنها تصلح لتأكيد صعوبة
التنبؤ في السياسة.
ثانيا ،وهذا له عالقة مع النقطة السابقة ،نشهد حاليا إعادة
التأكيد على مفهوم "استقاللية السياسة" ،أو "ما هو
سياسي" (كمفهوم أوسع وأشمل) ،في إطارها المحدد في
حقيقة اإلرادة الجماعية الذاتية للمجتمع في اتخاذ قرارات
أو إطالق إجراءات أو فتح طرق جديدة أو كسر الديناميات
السياسية – االجتماعية التقليدية المعمول بها إلى غاية
اليوم .هذا األمر في حد ذاته ليس جديدا ،حيث تعود أهمية
"استقاللية السياسة" إلى عهد ميكافيللي (أو قبل ذلك)
وحتى يومنا هذا ،على مدى التاريخ المعقد لألفكار
السياسية واالجتماعية .لكنه في الوضع الراهن ،تم تأكيد
هذه المسألة بشكل مذهل ،حيث انفجرت في سياق األنظمة
السياسية االستبدادية أو الدكتاتورية التي لم تترك من
الناحية النظرية حيزا واسعا لعمل استقاللية المجتمع
المدني.
ثالثا ،تثير حقا االنتباه الطبيعة غير الدينية والعلمانية لكل
هذه الحركات المختلفة ،في تجلياتها المتفاوتة ،كما هو
الفت للنظر إلى أي مدى تمتد هذه "الالدينية" إلى
"المستقبل" ،أي في اتجاه أصناف الصيغ السياسية
والمؤسسية المقترحة بديال .بعبارة أخرى ،هذه الحركات ال
تطالب فقط بالحرية والعفو واالنتخابات ،وما إلى ذلك .إنما
تطالب أيضا بفصل السلط وحرية الصحافة وتقنين األحزاب
السياسية؛ بمعنى آخر ،هي تطالب "بديمقراطية تمثيلية"
كتلك الموجودة في بالدنا .هنا يجب علينا التركيز على أمر
واحد :هذه الحركات التي شهدناها خالل الشهور األخيرة،
من الجزائر إلى مصر ومن تونس إلى اليمن كانت حضرية
جدا ،ما يشير إلى أن خط االنقسام أو الفجوة ()cleavage
بين المناطق الحضرية والريفية أو التدفق الحضري
المتزايد لهذه البلدان لعبت في النهاية دورا أكثر أهمية من
الذي كان متوقعا منه في البداية ،حيث كانت تعتبر مجرد

ظاهرة حركات اجتماعية سكانية .وقد تعززت هذه الالدينية
بوضوح في غياب (أو هامشية) الخطاب الديني المسيس،
سواء كان أصوليا أم ال ،اإلسالمي (في تجلياته المختلفة)،
حتى أن هذه الحركات الثورية استمدت شرعيتها الداخلية
والدولية انطالقا من هذه اللغة الالدينية للسياسة العلمانية
أعاله :نفس مطالب الثورات الكبرى األوروبية في القرنين
ونصف القرن الماضيين .ويتضح ذلك بشكل أكبر إذا ما
عدنا بذاكرتنا إلى الثورة اإلنجليزية في القرن السابع عشر
(نضالها من أجل الحرية الفردية أو وثيقة الحقوق أو bill
.)of rights
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رابعا ،يثير أيضا االنتباه كون هذه الحركات ،من خالل ما
عرفناه عنها في األشهر الثالثة األولى من الثورات ،شفافة
جدا في بساطتها الهيكلية والتنظيمية .في البداية ،كانت
عفوية ،لم تكن منظمة قبال (سرا ،داخل الديكتاتوريات التي
كانت ستنظم فيها إن وجدت) .لم تكن مؤطرة ومؤهلة
ببرامج وتكتيكات واستراتيجيات مسبقة ،وال يمكن ألي
تنظيم (إسالمي أو علماني) أن يدعي تزعمها أو تأطيرها.
بل كما حدث إبان أزمات أنظمة استبدادية أخرى ،خالل
تغيرات أخرى ،بدأت تظهر مجموعة كبيرة من األحزاب
الجديدة وقيادات متعددة ،البعض منها لعبت دورا مهما
(مثل اإلخوان المسلمين في مصر وقلة قليلة أخرى) .كانت
المعارضة في هذه األنظمة البائدة ،مثل تونس أو مصر أو
ليبيا ،قابعة في المنفى أو السجن أو تمت تصفيتها من جميع
الجوانب وبكل الوسائل .وبطبيعة الحال ،ليس تحديا بسيطا
أن تبحث هذه التعددية المقسمة من الخيارات السياسية في
مراحل الحقة من التحوالت الجارية وتجد مساحة نسبية
للحضور المؤسساتي .هذا يجب أن يتم عبر عملية "انتقاء
طبيعية" من خالل االنتخابات أو التأثير االجتماعي على
مختلف المستويات.
هذه هي خطوات المرحلة االنتقالية ،وإذا تمت بشكل
منطقي (وهو ما ال يمكن ضمانه أوتعميمه بتاتا) ،فالمنافسة
ستكون صعبة وشاقة ،وستشهد تدخل وسائل اإلعالم
والشبكات االجتماعية ومختلف الفاعلين الدوليين .هذا
السباق من أجل التأثير على المجتمع سيأخذ أشكاال متعددة.
ما يعني أن الثورات كانت اجتماعية وشعبية وعفوية ولم
يكن مستعدا لها سلفا ،وبدأت شيئا فشيئا تنظم نفسها تلقائيا،
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تثير حقا االنتباه الطبيعة غير الدينية
والعلمانية لكل هذه الحركات المختلفة ،في
تجلياتها المتفاوتة

فبعد مرور ستة أو ثمانية أشهر منذ اندالعها ال يوجد ال في
تونس وال في مصر نظام جديد لألحزاب أو حكومة تستمد
شرعيتها من االنتخابات أو قوة سياسية تسعى لتمثيل أغلبية
الشعب .كل هذا مازال "قيد اإلنشاء".
خامسا ،وانطالقا مما يمكن استخالصه من المراحل األولى
للثورات ،كان للحركات تعبيرات مختلفة ،ولكنها تتطابق
كثيرا في شكلها :المدار الحضري المذكور أعاله (كإطار
للعمل) والشباب ونشاط المرأة (تقليد اجتماعي ذو أهمية
مضاعفة في العالم العربي) واستخدام واسع للشبكات
االجتماعية الشهيرة واالنترنت في كافة أشكاله ،إلخ .في
بعض الحاالت ،يبدو أن النظام يستعيد زمام المبادرة بعد
األسابيع القليلة األولى (مثل الجزائر) ،وفي حاالت أخرى
يكون السقوط مدويا (مثل تونس ومصر) ،أما في حاالت
أخرى فهناك أخذ ورد وتمسك الديكتاتور بالسلطة (كما هو
الحال في اليمن بعد ستة أشهر) .بعبارة أخرى ،في بعض
الحاالت يفوز "الشارع" وفي حاالت أخرى ال يخسر ،لكن
المواجهة تتجمد ،وفي األخير يقوم النظام (مؤقتا على
األقل) بقيادة اإلصالح بنفسه ،كما في حالتي المغرب
واألردن اللتين يلعب فيهما تجذر الملكية اجتماعيا دورا
أساسيا ،حيث تتوفر على جرعة كبيرة من الشرعية
التاريخية ،كما أن مجتمعاتها المدنية (وإن نسبيا ولكن
بشكل واقعي) أكثر حرية في التعبير عن آرائها .ويتفاعل
المواطن مع هذه األشكال من الدول والحكومات تحت
مظلة الملكية ألنها تسهل ضمان والئهم للوطن وللدولة
بشكل متناسق إلى حد ما وغير متعارض مع اإلصالحات
الديمقراطية المطلوبة .باإلضافة إلى هذا ،هناك بدائل ليبيا
وسوريا اللتين اختارتا القمع الواسع والممنهج الذي يهدد
باندالع حرب أهلية ويثير ردود أفعال متباينة داخل
المجتمع الدولي كما سنرى ذلك الحقا.
صحيح أنه في الثقافة السياسية التاريخية لما نسميه
"العروبة" كانت الشرعية العليا للوالءات المتعددة للمواطن
تكمن (على األقل وفقا "للطرح السائد") في مفاهيم مثل
"األمة العربية" و"ما فوق الوطن العربي" ،التي تعتبر
مطلبا جماعيا للعالم العربي ككل .لكن هذا األخير لم يصمد
أمام اختبار الزمن ،ولم يحصد إال الفشل تلو اآلخر عندما
حاول التصدي للمفاهيم المذكورة أعاله المتعلقة باألمة أو
الدولة ،كما يتضح ذلك من خالل المحاوالت الفاشلة
المتتالية لبناء دولة موحدة مثل (الجمهورية العربية
المتحدة) في الخمسينات .ومن المفارقات أن هناك عدة
عوامل تجسد هذا العجز التاريخي.
خصوصا أن حقيقة تحرير الدول العربية الحالية كان
مختلفا تماما عن حالة تلك الدول الموجودة في أفريقيا التي
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تحررت من االستعمار األوروبي الكالسيكي (الفرنسي
والبريطاني واإليطالي واإلسباني) ،وتلك المتحررة في
الشرق األوسط من اإلمبراطورية العثمانية (التي سيطرت
عليها لمدة خمسة قرون تقريبا!) .ولكن هذه الدورة فتحت
المجال أمام أنظمة سياسية عربية جد متنوعة ،تميل إلى
"القومية الدولتية الوطنية" أكثر منها إلى "الوحدة العربية"،
مع األخذ بعين االعتبار معضلة إضافية تتمثل في الوالءات
االجتماعية المتعددة أو "داخل الدولة" :العشائر والقبائل
واألقليات الدينية المجزأة .يكفي فقط استفسار السوريين
واللبنانيين والعراقيين واليمنيين عن األمر للحصول على
فكرة مبهمة حول تعقيدات هذه المشكلة.
أخيرا ،نحن أمام تحول إقليمي بكل ما تحمله الكلمة من
معنى ،بغض النظر عن اختالف طرق الخروج التي
سنتطرق إليها في كل حالة على حدة .يمكن القول أن هذا
المفهوم هو مماثل ولكنه ليس مطابقا "للتحول السياسي"
بالمعنى الكالسيكي .في العلوم السياسية ،هناك تقليد عريق
لدراسات التحوالت التي تهم تغيير النظام السياسي للدولة
(أو للحكومة بمعنى أوسع) ،وعادة يتم ذلك من أشكال
ديكتاتورية أو استبدادية إلى أشكال الديمقراطية التمثيلية
التقليدية .كما يمكن للتحوالت باعتبارها تغييرا للنظام أن
تتبنى خيارات متعددة وإيقاعات تكريس مختلفة أيضا.
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الثورات كانت اجتماعية وشعبية وعفوية ولم
يكن مستعدا لها سلفا ،وبدأت شيئا فشيئا
تنظم نفسها تلقائيا
ويحمل مفهوم التحول اإلقليمي بعدا آخر ،يذهب إلى أبعد
من ذلك .كما هو الحال عندما تدخل العديد من البلدان ذات
االستمرارية الجيوسياسية في تحوالت متوازية إلى حد ما،
ولكن ألسباب داخلية مختلفة .كان الربع األخير من القرن
العشرين مليئا بالتحوالت اإلقليمية :في جنوب أوروبا
(إسبانيا واليونان والبرتغال في عام  ،)1975/1974في
المخروط الجنوبي ألمريكا الالتينية (تشيلي واألرجنتين
وأوروغواي بين عامي  1982و ،)1990وتدخل إلى حد
ما في هذا اإلطار الكتلة التي عقبت انهيار االتحاد السوفياتي
أو الكتلة الشرقية (في عالم القطبين) ،والتي ما زالت آثارها
قائمة إلى حد اآلن.
عادة ما تكون الديناميات الداخلية (وإيقاعاتها) في هذه
التحوالت اإلقليمية خاصة حسب كل حالة وكل بلد ،ولكنها
في الكثير من الحاالت تتحول إلى عمليات انتقالية تقوم
على أساس مفاوضات بين مختلف األطراف الفاعلة ،بما

في ذلك أطراف ليست بالضرورة ثانوية كالجيش أو
القضاء المنتميين إلى النظام السابق واللذين يتم إعادة
تدويرهما ليتكيفا مع الوضع الجديد .جميع الحاالت
المذكورة أعاله تشمل هذا النوع من المتغيرات .بعبارة
أخرى ،سنرى تحوالت تولد في إطار صفقات أكثر مما
سنرى ثورات مظفرة تقطع مع الماضي .وسيكون هناك
عودة إلى الوراء أو اإلبقاء على الوضع الراهن كما يبدو
عليه األمر (حتى يونيو /حزيران  )2011في حالة سوريا
التي تستفيد كذلك من عاملين إضافيين يميزانها عن مصر
وليبيا على التوالي .من جهة ،الجيش حتى اللحظة يمنع
سقوط النظام بحيث يتحمل وطأة القمع وهو إلى جانب
الجيش المصري ،األقوى بامتياز في كل العالم العربي.
ومن جهة أخرى ،اعتماد المجتمع الدولي منذ مدة لمقاربة
حذرة تدريجية وغير حربية (على عكس ما حدث في حالة
ليبيا) نظرا لمجموعة من المتغيرات التي من شأنها أن تبقي
الباب مفتوحا أمام النقاش حول ما يسمى "بالمعايير
المزدوجة" في استخدام القوة عندما تكون على المحك
"مسؤولية الحماية" .وهذه معضلة حقيقية ال ينبغي تجاهلها.
تستحق حالة ليبيا بعض االهتمام ،ألننا أمام حالة استثنائية:
الثورة تتحول إلى حرب أهلية ،مع كل مع تحمله من
تداعيات وتجمد المواجهات .والمتغير الجديد هنا هو
استخدام القوة العسكرية الدولية استنادا إلى "مسؤولية
الحماية" المذكورة أعاله .لنتحدث عن األمر بتفصيل.
أثار قرار مجلس األمن القاضي بالتدخل في ليبيا نقاشا
واسعا .من ناحية ،هذه الحالة تعتبر واحدة من الحاالت
التي ينتاب فيها شرائح واسعة من الرأي العام خلط
واضح .إنها واحدة من المعضالت حول ما يسمى "واجب
التدخل" (في التسعينات) أو "مسؤولية الحماية" (التي
أقرتها األمم المتحدة في عامي  2005و .)2009فقد
طرحت هذه المعضالت في كل واحدة من الحاالت التي
وقعت فيها هذه التدخالت الدولية في إطار هذا المبدأ في
السنوات ال  20الماضية .ولنترك جانبا رجاء قضية
العراق في عام  ،2003إلنه الملف الوحيد الذي يختلف
بشكل كبير مع ليبيا وبالتالي فالمقارنة هنا غير مبنية على
أي أساس.
المعيار القانوني شكال غير قابل لالعتراض :القرار 1973
الصادر عن مجلس األمن (مارس /آذار)  )2011واضح
جدا ويسبق استعمال القوة ،حيث يحدد بشكل صريح المهمة
المنوطة كما يبين الحدود التي ال ينبغي أن تتجاوزها .في هذه
الحالة ،المعيار القانوني يستند إلى المعيار الشرعي .حيث
أثرت الحاالت السابقة التي لم يتم التدخل فيها أو تم التدخل
بشكل متأخر (كما هو الحال في يوغوسالفيا السابقة بين

مفاتيح

نعم هناك ازدواجية في التعامل ،ال سيما في اليمن (في
نفس اليوم الذي تم تبني القرار قتل  50متظاهرا في
العاصمة فقط) .ينبغي على جامعة الدول العربية ومجلس
األمن متابعة هذا الملف عن كثب .هنا معضلة أخرى :ما
هو سقف مجلس األمن؟ اليمن أو البحرين؟ االزدواجية في
التعامل موجودة وبقوة لألسف .يمكن تلخيص كل
المعضالت فيما يلي :أمام هذا األمر ،يمتلك المجتمع الدولي
خياران .األول ،عدم التدخل في أي مكان لتفادي االزدواجية
في التعامل في انتظار التدخل في كل المناطق في مرة
واحدة وحلها بشكل إيجابي .وهو بطبيعة الحال سيكون
أمرا مثاليا ،لكنه ال يمكن تبريره .أما الخيار اآلخر فهو أن
يقرر مجلس األمن متى وأين يمكن التدخل لحل كل
المعضالت ،وفقا للمهمة المنوطة والوسائل الضرورية
وكذا اإلرادة الجماعية الكافية.
ولكن في النهاية هناك توافق كبير حول ظاهرة التغيير في
العالم العربي ككل .لم يكن األمر متوقعا في األصل ،واتخذ
مجموعة متنوعة من اإليقاعات واألشكال خالل تبلوره.
بالطبع سوف يكون هناك تراجع في بعض الحاالت ،ولكن
عموما ،حصل تغير نوعي وال شيء سيعود كما كان قبل
يناير (كانون الثاني)  .2011هكذا تستمر الحكاية،
باختالالت ،ولكن بدون توقف.
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حصل تغير نوعي وال شيء سيعود كما كان
قبل يناير (كانون الثاني)  .2011هكذا
تستمر الحكاية ،باختالالت ،ولكن بدون توقف
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عامي  91و ،95في إطار بعثة قوات األمم المتحدة لحفظ
السالم  )UNPROFORبشكل كبير على قرار أعضاء
مجلس األمن .حتى تلك الدول المتحفظة ،ألسباب مختلفة
يجب عليها الكشف عنها ،امتنعت عن التصويت ،لم يكن
هناك أي صوت ضد القرار .إن امتناع الصين وروسيا عن
التصويت ال يعتبر اعتراضا ألنه كان بوسعهما استخدام حق
النقض.
القرار  1973واضح :يتعلق األمر بالدفاع عن الشعب
الليبي من الهجمات التي تشنها حكومته عليه وفقا للفصلين
 138و 139من الوثيقة المذكورة هنا .إذن فاألمر يتعلق
بالدفاع عن المدنيين – النقطة األساسية في القانون الدولي
اإلنساني – وعلى وجه الخصوص ما يسمى "بمسؤولية
حماية" التي نص عليها مؤتمر القمة العالمية لألمم المتحدة
عام  2005وإعالن األمين العام لسنة  ،2009الذي يدعو
إلى "التنفيذ الفعال" .فمجلس األمن يتصرف بموجب الفصل
السابع من ميثاق األمم المتحدة (المتعلق باستخدام القوة) الذي
يمنحه مهمة مزدوجة .من جهة ،فرض منطقة حظر للطيران
التي تحتاج الى وسائل عسكرية لفرضها وكذا استخدام هذه
الوسائل للحفاظ على مصداقية القرار إذا أجبرهم القذافي
على ذلك .وهذا ما حدث بعد  48ساعة من قرار األمم
المتحدة .حيث تم وقف زحف قواته على بعد  15كيلومترا
من وسط مدينة بنغازي ،بعد أن أعلن وانتهك مرارا وتكرار
وقف إطالق النار .ولكن المهمة الصريحة للقرار ،1973
باإلضافة إلى منطقة حظر للطيران ،تحتوي على جانب
رئيسي آخر :حيث تجيز استخدام كل الوسائل الضرورية
للدفاع عن الشعب "عندما يكون تحت تهديد" القوة المذكورة.
مخطئ من يعتقد أنه ليست هناك سوابق .هناك عدة سوابق
متنوعة ،وتنوعها يدل على فعاليتها إذا ما نفذت بحزم (حماية
سكان األكراد في شمال العراق بفرض منطقة حظر للطيران
في عام  ،1991والتي استمرت ألكثر من عشر سنوات
بدرجة عالية من الفعالية) ،وكذا التكاليف اإلنسانية إذا ما
حدث العكس (بعثة قوات األمم المتحدة لحفظ السالم في
البوسنة والهرسك أو الفشل في حماية الشيعة في جنوب
العراق في عام  .)1991هذا القرار ال يجيز ويعارض
صراحة أي اجتياح بري أو نشر للقوات بغرض البقاء .وفقا
لكثير من الخبراء ،هذا ال يعني أنه ال يمكن ضمان "مناطق
آمنة" ،إذا لزم األمر ،عندما تقوم المفوضية العليا لألمم
المتحدة لشئون الالجئين أو منظمات إنسانية أخرى باالنتشار
على األرض .وكما نعلم فاألزمة الليبية كانت قد أدت إلى
نزوح ما بين  150000و 200000نسمة نحو الحدود

التونسية والمصرية (وهو رقم عشر مرات أكبر من عملية
النزوح التي تمت نحو جنوب أوروبا في الفترة نفسها).
ويشكل عودة أو ترحيل أو إرجاع هؤالء الناس جزء من
المشكلة اإلنسانية التي يتعين حلها.
ليس المقصود من هذا القرار المس بوحدة ليبيا الترابية وال
تغيير النظام .القرار ال يقترح ذلك وال يدخل ضمن
صالحيات مجلس األمن فعل هذا األمر .عندما يتعلق األمر
بقرارات مجلس األمن ،فالدول هي التي تقبل ،طواعية
دائما ،المشاركة أو ال وبأية كيفية في العمليات الموالية.
هذا األمر يفسر لما االتحاد األوروبي أو حلف شمال
األطلسي (ألنها ال تدخل في حاالت الدفاع المشترك استنادا
إلى الفصل  )5لم يكن عليهما اتخاذ موقف جماعي مشترك
كمنظمتين منفصلتين.

العهد الجديد في الوطن العربي

تونس ُتشعل الثورات العربية

مفاتيح

رضا كافي
صحفي تونسي
ومستشار تحرير مجلة أفكار/إيدياس ()Afkar/Ideas
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كان هروب الرئيس السابق بن على في  14يناير (كانون
الثاني) بعد شهر من االضطرابات االجتماعية التي طالت
ً
مخلفة  200قتيل هو حلقة مفاجئة وحدثاً
كل مدن البالد
ً
ً
نادراً ،وانعطافا هاما في تاريخ تونس ذلك البلد ذو الـ 10.5
ماليين نسمة ،والذي كان عليه تح ُمل ديكتاتوريين متعاقبين
هما الحبيب بورقيبة ( )1987-1954ثم زين العابدين بن
علي ( ،)2011-1987وذلك منذ االستقالل عن فرنسا عام
. 1956
ولهذا اليوم داللته التاريخية ،ليس فقط بالنسبة لتونس
"الصغيرة" ولكن أيضاً لكل منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا ،حيث منذ انتصار التونسيين على بن علي أخذت
الشعوب في االنتفاض الواحد تلو اآلخر للتخلص من الطغاة.
أجبر الرئيس
وقد عصفت رياح الثورة بعد ذلك بمصر حيث ُ
السابق حسني مبارك على التخلي عن الرئاسة بعد  31عاما
من االنفراد بالسلطة وأيضاً في اليمن والبحرين وليبيا
واألردن وسوريا والجزائر وحتى المغرب .وحتى كتابة هذه
السطور فإن السلطات الحاكمة في هذه الدول قد واجهت
حركات احتجاج تتفاوت في حجمها ،وقد لجأت تلك السلطات
للعنف الحتواء الشعوب المنتفضة .نحن نشهد إذن "إعادة
انتاج" تذكر ،من خالل بعض التفاصيل ووفقا لخصوصية
كل بلد ،بما حدث في تونس .اندالع مظاهرات سلمية ،يقودها
باألساس شباب من خارج أطر األحزاب ،وبمطالب يمكن أن
نلخصها في ثالث كلمات :كرامة وحرية وديمقراطية .وما
يعطي الثورة التونسية أهميتها وريادتها هو أنها هي التي
ابتكرت االستراتيجية والمنهج والوسيلة .وشعوب المنطقة
األخرى التي تابعت الحركة لم تفعل سوى أنها طبقت
"الوصفة" بنجاحات تتفاوت من حالة ألخرى.

تجدر اإلشارة هنا إلى أن ما حدث في تونس في بدايات عام
 2011ليس مجرد انقالب قصر ،وهو باألحرى ليس انقالباً
عسكريًا كما حاولت أن تصور بعض وسائل اإلعالم
الفرنسية تحت تأثير األجهزة االستخباراتية في بلدها .تلك
األخيرة التي فاجأتها نار الثورة الشعبية التي اندلعت في
تونس ،لم ترد أن تعترف أن األمر ببساطة يتعلق بثورة :أي
انفجار معمم للغضب اندلع بسبب استياء عميق ورغبة ال
يمكن قمعها في التغيير ،شاركت فيه خلف الشباب كل طبقات
المجتمع .وقد استطاعت تلك الثورة في أربعة أسابيع أن
تطيح بطاغية كنا نظنه لن يتزحزح ،كما أطاحت بأكثر النظم
استقراراً في الضفة الجنوبية للمتوسط .كيف اندلعت هذه
الثورة؟ ماهي الشروط التي جعلتها ممكنة؟ من هم الفاعلون
الحقيقيون فيها؟ وماهي فرصها في النجاح؟ بعبارة أخرى
هل ستحقق األهداف التي قامت من أجلها :أي تأسيس
ديمقراطية حقيقية للمرة األولى في جنوب المتوسط.

شرارة سيدي بوزيد
سيحفظ المؤرخون يوم  17ديسمبر (كانون األول) كتاريخ
الندالع أول الثورات العربية في القرن الحادي والعشرين.
ففي ذلك اليوم بمدينة سيدي بوزيد في غرب تونس األوسط،
ً
صفعة
تلقى محمد البو عزيزي وهو بائع خضروات متجول
من أحد أفراد اإلدارة المحلية ،كانت عالوة على ذلك امرأة،
وهو ما يعتبر إهانة قصوى في منطقة تقليدية كهذه .فتوجه
لتقديم الشكوى لحاكم المنطقة ،لكنهم منعوه من دخول مبنى
المحافظة .الشاب الذي يعول عائلته بأكملها والتي يعاني كل
أفرادها (األبوان واألشقاء والشقيقات) من البطالة ،غمر نفسه
بالبنزين وأضرم النيران في جسده ،فنُقل إلى إحدى مستشفيات
صفاقس ثم تونس العاصمة حيث مات من معاناة رهيبة.
وفي سياق ديكتاتورية حيث الفساد والقمع قد بلغا درجات ال
تحتمل ،ما كان يمكن أن يكون حادثة عادية في الجرائد

▪

▪

إطالق يد أفراد عائلته في االقتصاد الذي تمكنوا من
السيطرة على قطاعات هامة منه وغالباً بطرق غير
قانونية.
ال مباالته التامة بالمطالب بالحرية والديمقراطية التي
عبر عنها مثقفو البالد الذين هم األكثر تعليماً في العالم
العربي ،والتي كانت كذلك مطلباً للشباب.

مفاتيح

كيف نفسر التفكك السياسي لنظام بن علي؟ فالرئيس السابق
الذي كان ضابطاً في الجيش وأدار لفترة طويلة االستخبارات
العسكرية ،كان قد صار وزيراً للداخلية مع نهاية عقد
السبعينات .وعلى مدار تاريخه المهني الشائك كان دائما في
قلب األحداث التي رسمت تاريخ البالد .وأثناء أحداث 26
يناير (كانون الثاني)  1978وأحداث  20يناير (كانون
الثاني)  1980وأحداث  4يناير (كانون الثاني) 1984
والتي شهدت سقوط عشرات القتلى من الشعب ،كان الجنرال
السابق على قمة الجهاز األمني للدولة .وتص َّعد بسرعة في
الهيراركية السياسية بسبب التحلل البطيء لسلطة الرئيس
األسبق بورقيبة ،فانتقل في أقل من عام ،بين 1986
و ،1987من منصب سكرتير الدولة لشؤون األمن إلى
منصب وزير الداخليه ثم رئيس الوزراء .وبعد أن كان
العسكري الوحيد في الحكومة بعهد بورقيبة ،إال إنه كان من
قام بإزاحة هذا األخير وتسلم السلطة منه في  7نوفمبر
(تشرين الثاني) عام .1987

وإذا كان بن علي قد نجح في تحقيق نوع من االستقرار في
البالد في مقابل أن يتسلم في يده كل مقدرات القرار السياسي
والعمل العام؛ إذا كان قد نجح في الحفاظ على دوران الماكينة
االقتصادية بشكل مضبوط إلى حد ما ،بمعدل نمو بلغ 5%
خالل العقدين الذين قضاهما في السلطة ،إذا كان قد نجح في
النهاية في اعتماد فكرة أن ديكتاتورية تحمل الرفاهية هي خير
من ديمقراطية تجر وراءها عدم االستقرار والمجهول ،فإن
الديكتاتور قد ارتكب مع ذلك عدة أخطاء قاتلة جعلت من قوته
المزعومة في عين مواطنيه ضعفاً شديداً .وهذه األخطاء هي:
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نهاية نظام

هذه النهاية لعهد الديكتاتور األكثر عناداً في
المنطقة هي الخاتمة المنطقية لعملية طويلة
من اإللغاء السياسي مارسها النظام القمعي
الفاسد الذي نجح في حشد كل التونسيين
ضده
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تحول منذ  18ديسمبر (كانون األول)  2010إلى محفز
النطالق احتجاجات شعبية انطلقت من سيدي بوزيد نحو كل
مدن البالد .اعتماداً على انتقال الصور ومقاطع الفيديو عبر
الشبكات االجتماعية ووسائل اإلعالم األجنبية في مقابل
صمت اإلعالم المحلي ،كبرت الحركة وطالت شيئا فشيئا،
كل طبقات المجتمع .فالشباب قد لحق بهم في هذه األثناء
النقابيون والتنظيمات المهنية (المحامون ،الصحفيون الخ)..
ونشطاء األحزاب المعارضة الراديكالية .أما هؤالء من
يدورون في فلك نظام بن على فقد التزموا صمتا متواطئا.
وقد بلغت الحركة االحتجاجية مشهد الذروة يوم  14يناير
(كانون الثاني)  ،2011في مظاهرة شديدة الضخامة أمام
مقر وزارة الداخلية ،رمز النظام القمعي لبن علي ،والواقع
على جادة الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة .وأمام إصرار
التونسيين الذين طالبوا بتنحيه ،بهتاف "إرحل!" ،استقال
الجنرال بن علي وغادر البالد مسا ًء ،الجئاً للمملكة العربية
السعودية.
ً
هذه النهاية لعهد الديكتاتور األكثر عنادا في المنطقة هي
الخاتمة المنطقية لعملية طويلة من اإللغاء السياسي مارسها
النظام القمعي الفاسد الذي نجح في حشد كل التونسيين ضده.
وهي تعلن أيضاً عن بداية عملية انتقالية طويلة نحو
الديمقراطية التي يأمل فيها التونسيون ،لكنهم يجدون صعوبة
في تحديد مالمحها وإيقاعها.

ولم يستغرق نظام بن علي الديكتاتوري وقتاً طويال حتى
ينفرد بالسلطة ،فمنذ  ،1992-1991وبعد تفكيك حركة
النهضة اإلسالمية ،والتي ُحكم على أعضائها بأحكام مشددة
بالسجن أو أُجبروا على الفرار واللجوء إلى أوروبا ،لم يتأخر
في فرض سيطرته الشاملة على الحياة السياسية .وكان على
أحزاب المعارضة أن تختار بين أن تكون مجرد ديكور في
واجهة لتعددية شكلية أو بين النبذ وتكميم األفواه من قبل اآللة
البوليسية العمالقة .وسقط اإلعالم والمنظمات الوطنية
والنقابات العمالية والمهنية والمجتمع المدني بمجمله تحت
القبضة المسيطرة لنظام شديد المركزية ،حيث كل القرارات
تصدر عن رئيس الدولة أو الحاشية المقربة منه والمكونة من
أقاربه ،وزوجته على وجه الخصوص ،وبعض المتعاونين
المقربين.
هذا النظام الشخصي والمركزي جنح شيئا فشيئا نحو
غوغائية ال تتورع عن اقتراف أي انتهاك :مطاردة
المعارضين والتعذيب ومحاكمات جائرة في قضايا ملفقة
واغتصاب الممتلكات العامة والمحسوبية والفساد.

▪
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اإلهمال الذي ترك فيه المنطقة الداخلية من البالد
(الشمال الغربي والغرب األوسط والجنوب الغربي
والجنوب) تلك المناطق المتاخمة لحدود الجزائر وليبيا
والتي يغلب عليها التمرد ،لم تنل حظها من التنمية
واالستثمارات والبنية التحتية وال من اهتمام الدولة .وقد
طورت هذه المناطق عبر السنين شعوراً بعدم الثقة في
الحكومة المركزية ،وهي المناطق التي بلغت بها
معدالت البطالة ضعف المتوسط القومي ( 30%مقابل
 )14%وهي نفسها التي شهدت انطالق الثورة .وكانت
تأثيرات األزمة االقتصادية العالمية لعام  ،2008والتي
بدأت تكون محسوسة بعمق في تونس ،البلد الذي يعتمد
اقتصاده على تصدير المنتجات الصناعية ومدخوالت
السياحة ،قد تكفلت بالباقي.
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كيف استطاع نظام مثل هذا أن يستفيد من دعم معظم الدول
ً
طويال ،حين كانت
األوروبية ،حتى أن هذه الدول قد ترددت
الثورة تشتعل في تونس ،في أن تأخذ مسافة أو أن تعبر عن
انتقادها لشريكها الذي يطلق الرصاص الحي على
المتظاهرين السلميين؟ إن ردود فعل باريس وروما وبرلين
وبروكسل ومدريد ولندن ،وهم الشركاء االقتصاديون
الرئيسيون لتونس كانت متأخرة وخجلى وفاترة ،وهو ما
ترك لدى التونسيين شعوراً بأنهم قد تُركوا لمواجهة
مصيرهم .وبدون شك سيمر وقت طويل قبل أن ينسوا
غضبهم حيال االتحاد األوروبي والدول الغربية التي ما أن
قامت أول انتفاضة شعبية سلمية في جنوب المتوسط للمطالبة
بالكرامة والحرية والديمقراطية حتى أدار لها هؤالء ظهورهم
وهم ما يفتأون يثيرون الضجيج حول هذه القيم عندما يتعلق
األمر بإيران أو بالصين أو بكوبا.
لماذا لم تأخذ الدول األوروبية هذه المطالب بعين االعتبار؟
لماذا أساءت تقدير حجم هذه المطالب؟ في الواقع فإنه من
وجهة نظر العواصم الغربية فإن تونس تحت حكم بن علي
كانت تقدم كل الضمانات كشريك مثالي.
▪

إنها أول بلد في جنوب المتوسط يقوم منذ عام 1995
بتوقيع اتفاق شراكة مع االتحاد األوروبي ،والذي
بموجبه تم إسقاط كل الحواجز الجمركية مع أوروبا فيما
يخص المنتجات الصناعية ،كما تم تدشين منطقة للتجارة
الحرة مع أوروبا وهو االتفاق الذي دخل حيز التنفيذ منذ
يناير (كانون الثاني) .2008

▪
▪
▪
▪

تعاون هذا النظام وبفاعلية في مجال مكافحة اإلرهاب
منذ هجمات سبتمبر (أيلول) .2001
اشترك أيضاً وبنشاط في مكافحة الهجرة غير الشرعية
لعب دور الوسيط في منطقة جنوب المتوسط وكان له
دوره في مباحثات السالم بالشرق األوسط.
وقد قدم أيضاً نموذجا للبلد المستقر في منطقة من العالم
ال تنقصها االضطرابات.

لكل هذه األسباب وألسباب أخرى كانت تونس بن علي تعتبر
نموذجاً ترغب الدول األوروبية في تكراره في كل المنطقة،
أما أن يكون سكان هذا البلد مسحوقين تحت وطأة ديكتاتورية
ً
داخال في الحسابات
هي األشد قسو ًة وفساداً فلم يكن ذلك
االستراتيجية األوروبية.

خالل العقدين الذين قضاهما في السلطة نجح
في اعتماد فكرة أن ديكتاتورية تحمل الرفاهية
هي خير من ديمقراطية تجر وراءها عدم
االستقرار والمجهول
وعلى صعيد آخر فإن الديكتاتور المخلوع الذي كان قد وضع
يده على قطاعات كاملة من اقتصاد البالد التي كان يديرها
كإقطاعية خاصة ،كان قد أنشأ آلة إعالمية ضخمة تنتظم
حول الوكالة التونسية لالتصال الخارجي ( ،)ATCEوكانت
تلك اآللة الدعائية تستقطب كتاباً وفنانين وصحافيين
وترشوهم بسخاء ليقوموا بالدعاية لصالحه في وسائل اإلعالم
األوروبية الرئيسية.
وهكذا ،في كل مرة كانت منظمات حقوق اإلنسان تدين
انتهاكات بن علي لتلك الحقوق؛ فإن شبكة أصدقاء تونس،
وال سيما في فرنسا ،كانت تنبري للدفاع عن الديكتاتور:
الرجل المنفتح المعتدل ،صديق الغرب وعدو اإلسالميين..
إلخ .وبسبب هذه اآللة اإلعالمية نجح بن علي حقاً في ترسيخ
الفكرة في أوروبا أنه هو السد الذي يحول دون صعود
اإلسالميين في تونس ،وأنه في حال سقوطه فإن اإلسالميين
هم من سيستلم السلطة مكانه .وكثير من األوروبيين ،سواء
بصدق أو بالحسابات كان على استعداد أن يتعامل مع هذه
الكذبة كعملة سليمة .وهو ما كانت نتيجته أن ضمن نظام بن
علي نوعاً من االحترام بالذات في أوروبا لم تنل منه فضائح
الفساد التي فجرها أفراد عائلته وال انتهاكاته في مجال حقوق
اإلنسان.
ً
أكان بن علي بالفعل سدا في مواجهة اإلسالميين؟ تلك
األسطورة التي أخذها األوروبيون واألمريكان كأمر مسلم به

لم تصمد طويأل أمام اختبار الثورة التونسية .فمنذ المظاهرات
األولى للشباب استطاع كل العالم أن يالحظ أن الشعارات ال
عالقة لها باإلسالم السياسي .والمتظاهرون يطالبون ببساطة
بمزيد من الحرية واالحترام والمشاركة ،وأيضاً بمزيد من
الكرامة والعدالة والمساواة .لم تكن انتفاضة من أجل الخبز،
كما حاولت أن تصورها في البداية بعض وسائل اإلعالم
األوروبية باعتبار أنه في جنوب المتوسط ال ينتفض الناس
إال من أجل الطعام .لقد كانت ثور للكرامة ومن أجل الكرامة.
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كان لهذه الثورة ميزة أخرى ،وهي أن الحركة التي قادتها
كانت متحررة من أي سيطرة حزبية .كانت تلقائية وكثيفة
بدون أي قيادة معترف بها ،رافضة أي تحكم سياسي أياً كان
مصدره .وحتى لو إن بعض األحزاب والمنظمات والحركات
ً
مستقلة تقاوم أي
المدنية قد التحقت بها فيما بعد فقد ظلت
محاولة الستعادتها .ربما هنا يكمن سر قوتها ،وضعفها
أيضاً .إذ أن ثور ًة كهذه بإمكانها أن تؤسس ديمقراطية حديثة،
بإمكانها أيضاً في غياب قيادة موثوق فيها وموحدة ،أن تقود
إلى الفوضى .وهذا هو التحدي الرئيسي الذي يواجه الثورة
التونسية التي تجد نفسها اليوم في مفترق الطرق.
في اليوم التالي لهروب بن علي يوم  14يناير (كانون الثاني)
ارتج النسق السياسي بقوة بسبب خطة "األرض المحروقة"
التي نفذها الرئيس المخلوع قبل أن يلوذ بالفرار ،وقد ترجمت
بإطالق سراح كل المساجين الجنائيين ،وبحوادث نهب
ً
فضال عن إرباك
وإشعال للحرائق في عدد من المؤسسات،
األمن العام عن طريق سلسلة من حوادث االغتيال التي لم
تتضح مالبساتها.
في هذه األثناء ،سمح تشكيل الحكومة االنتقالية ،الذي تم في
مساء نفس اليوم ،بالحفاظ على استمرارية الدستور .وقد
كلفت هذه الحكومة بإدارة الشؤون الجارية ودفع عجلة
االقتصاد وتنظيم انتخابات الجمعية التأسيسية .تلك الجمعية
التي اتفق على أن يتم انتخابها يوم  24يوليو (تموز) ،2011
وتكون مهمتها استعادة الشرعية الشعبية وتحرير دستور
جديد.
وحتى يحين ذلك التاريخ ،تم تشكيل لجان تكون مهمتها
ضمان الشروط المالئمة النتقال سلس إلى الديمقراطية.
الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ،واإلصالح السياسي
واالنتقال الديمقراطي المستند على إصالح النظام االنتخابي
وعلى شروط تنظيم انتخابات تعددية شفافة نزيهة هي األولى
في تاريخ البالد .وتضطلع اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق

مفاتيح

الثورة في مفترق الطرق

حول المخالفات والفساد بالتحقيق في الحاالت التي تورط
فيها أفراد من عائلة الرئيس السابق ،وإعداد ملف متماسك
باالتهامات الموجهة لعائلة بن علي ليساعد العدالة في تحقيق
القانون واستعادة أرصدة تلك العائلة من البنوك األجنبية.
فيما تضطلع اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول االنتهاكات
في الفترة السابقة بدورها بالتحقيق في جرائم االغتياالت التي
وقعت في األسابيع التي سبقت وتلت سقوط النظام بواسطة
فرق من القناصة المحترفين انتشروا في البالد وظلت هويتهم
ً
محال لالفتراضات .من هم هؤالء القتلة؟ وألي
وانتماءاتهم
جهاز أمني ينتسبون؟ ومن الذي أعطاهم األوامر بإطالق
النار على المتظاهرين السلميين؟ صمت ثقيل يلف هذه
األسئلة فيما ينفد صبر عائالت الضحايا والرأي العام.
وثمة لجنة رابعة تسمى الهيئة الوطنية إلصالح اإلعالم
واالتصاالت ،مهمتها هي إنشاء نظام جديد لوسائل اإلعالم
على أنقاض ذلك الموروث من العهد السابق ،ووضع شروط
لتغطية متوازنة وشفافة للعملية االنتخابية المقبلة .فمعظم
وسائل اإلعالم الحالية (قنوات التليفزيون واإلذاعة والجرائد.
الخ )..كانت كلها متورطة ،بدرجات مختلفة مع النظام
االستبدادي لبن علي .وتواجه الهيئة مثلها مثل اللجان األخرى
صعوبات جمة في تنفيذ مهامها .وذلك لمناخ الشك المعمم
والمطالبات بمحاكمة كل المتعاونين مع النظام السابق .إن
أجواء تصفية الحسابات في اإلدارات العامة والحركات
االجتماعية وفي داخل مؤسسات القطاع العام والخاص
تشكل تهديداً حقيقياً لعملية التحول الديمقراطي.
وقد اتخذت الحكومة االنتقالية عدة قرارات للقطع مع
الماضي ،وبشكل خاص اعتقال واتهام العديد من أفراد عائلة
بن علي والمتعاونين معهم ،وفصل نحو أربعين من كبار
المسؤولين األمنيين السابقين ،وتفكيك جهاز الشرطة
السياسية ،وحل حزب السلطة السابق "التجمع الدستوري
الديمقراطي" ( )RCDالخ...
وتعاني تلك الحكومة االنتقالية من غياب االتفاق عليها،
بسبب تأخرها في إدارة الملفات العاجلة .وأيضا يواصل
المتظاهرون خروجهم للشارع للمطالبة بحلها ،مع االرتياب
في أنها تتلكأ لمسح آثار المخالفات الماضية التي تطال بعض
األشخاص في اإلدارة.
إن مستقبل الثورة التونسية مرهون بقدرة هذه الحكومة على
تحمل االنتقادات الموجهة إليها من كل األطراف ،وعلى
مواصلة إدارة الملفات العاجلة ،التي تعقدت أكثر بسبب
تأثيرات الحرب في ليبيا ،وتوفير الشروط الالزمة لنجاح
انتخابات  24يوليو (تموز)  ،2011والتي يتوقع التونسيون
وشركاؤهم األوروبيون والمجتمع الدولي منها أن تفتح
الطريق ألول ديمقراطية عربية.

العهد الجديد في الوطن العربي

انتفاضة يناير الثانية في مصر:
أسباب ونتائج الثورة المفترضة

مفاتيح

أندريا تيتي
()Andrea Teti
محاضر
بقسم السياسة والعالقات الدولية
جامعة أبردين ()University of Aberdeen
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()Gennaro Gervasio
محاضر
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جامعة ماكواري ،سيدني ()Macquarie University, Sydney
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خالل األشهر األولى من عام  2011تعرض النظام السياسي
المصري إلى ّ
هزة سياسية حقيقية حيث أنهي حكم دام ما
يقرب من  30سنة للرئيس حسني مبارك من خالل انتفاضة
شعبية .وعلى الرغم من الغموض الذي يكتنف مستقبل البلد
ديمقراطي بالكامل أم سيحتفظ الجيش
– ما إذ سيُطبق نظا ٌم
ٌ
بدور "خاص" ضمن النظام السياسي – إال أنه ليس من
المبالغة بيان أهمية "الثورة المصرية" وتأثيرها على المنطقة
العربية والبحر األبيض المتوسط المجاور عموماً.
لقد أجج محمد بو العزيزي عندما أشعل النار في نفسه في
 17ديسمبر (كانون األول)  2010ليس الثورة التونسية
فحسب ،بل وسلسلة من االنتفاضات عبر المنطقة أيضاً،
كانت أشهرها وأنجحها إلى أبعد الحدود "ثورة يناير"
المصرية .هناك ،منظمات عمل ومجتمع مدني مستقلة دعت
إلى مظاهرات في  25يناير (كانون الثاني) – عارضها
النظام وتجاهلتها األحزاب التقليدية وازدراها األخوان
المسلمون – ثبت أنها ناجحة نجاحاً فاق أكثر التوقعات
ً
تفاؤال .كما كان الحال في االحتجاجات التونسية إلى حد كبير
وكصدى لـ "انتفاضة يناير األولى" في عام  ،1977فإن
جذور غضب الناس العاديين المصريين تكمن في عوامل
تج َمع اإلفقار والقمع السياسي اللذين أصبحا العالمة المميزة
لـ"ديمقراطيات الواجهة" في المنطقة.

على الرغم من أن الثورة المصرية جاءت مفاجئة للعديد
من الناس ،قلة من المراقبين المتبصرين من فاتهم اإلحباط
المتعاظم لدى الناس العاديين على مدى العقد الماضي أو
تنامي حركات الناشطين بين المجتمع المدني ونقابات
العمال منذ  2006والتي كانت نتيجة هذا التهميش .في
 25يناير (كانون الثاني) ،واألهم ،يوم الجمعة في الثامن
والعشرين فاق إحباط المصريين ورغبتهم في التغيير
الخوف الذي اعتمد النظام عليه أخيراً فأفضى اجتماع
عاملي الضغط الشعبي وتحزبية النظام إلى خلع مبارك.
ينبغي عدم التقليل من األثر الممكن للثورة المصرية على
المنطقة كما يتبين من الثورات الالحقة في ليبيا واليمن
والبحرين ،ومؤخراً في سورية وال يفوتنا أن نذكر
االحتجاجات المهمة في المغرب والجزائر واألردن والعربية
السعودية واألراضي الفلسطينية المحتلة .المحتجون في
تونس ومصر يصارعون اآلن من أجل تعزيز مكتسباتهم.
وآخرون يأملون في محاكاة نجاحهم .ومع أنه ليس من
الواضح أية تغييرات دائمة تبشر بها هذه االنتفاضات إال أنه
يمكن استخالص بعض الدروس الهامة حول جذور وأهمية
الثورة المصرية.

جذور االنتفاضة :الركود االقتصادي والقمع البوليسي
تكمن أسباب االنتفاضة في اجتماع ثالثة أنواع من العوامل:
االتجاهات الحالية نحو إفقار القطاعات األفقر من المجتمع
وإفقار الطبقة الوسطى وواجهة لمؤسسات ديمقراطية تجعل
واقعاً القمع السياسي المتنامي منذ "ربيع القاهرة" في عام
 ،2005وسلسلة من القضايا االستفزازية أبرزها محاولة
مبارك توريث الرئاسة إلى ابنه جمال وقيام قوات األمن
الحكومية بتعذيب واغتيال خالد سعيد لعزمه فضح الفساد
وارتفاع أسعار الغذاء (عالمياً) وطبعاً نجاح الثورة التونسية
نفسها.

شهد شهر فبراير (شباط) هيجاناً سياسياً شديداً حينما قرر
رئيس وكالة الطاقة الذرية الدولية محمد البرادعي العودة
إلى مصر وتعهد علناً بترشيح نفسه أمام مبارك – األب أو
االبن – في االنتخابات الرئاسية المتوقع إجراؤها في
 .2011البرادعي ،الذي احتضنه الكثيرون منذ البدء
ً
قليال
وخشيه النظام بما يكفي ليلطخ اسمه وعائلته ،كسب
من األصدقاء بسبب غيابه المتكرر عن مصر .في الواقع
فاتته بداية انتفاضة يناير (كانون الثاني) ولم يعد إال بعد
ثالثة أيام من بدء االحتجاجات عشية  28يناير (كانون
الثاني) أو "جمعة الغضب" .من اآلثار الجانبية لفقدان
المصداقية هذا هو أنه حين اقترح ما يمكن أن يكون مقاطعة
لالنتخابات البرلمانية التي كان مقرراً إجراؤها في نهاية
نوفمبر (تشرين الثاني) وأوائل ديسمبر (كانون األول)،
حظي بالدعم في باديء األمر ثم تخلت عنه كل الجماعات
السياسية الكبيرة بمن فيهم "اإلصالحيون" ضمن األخوان
المسلمين .كان ممكناً أن تكون هذه المقاطعة ذات أثر كبير

مفاتيح

بموازاة ذلك ،وجدت قطاعات معينة من المجتمع المصري
زيادة ملحوظة في الفعالية السياسية .على وجه الخصوص
نظمت نقابات عمال مستقلة غير شرعية من الناحية الفنية
عدداً متزايداً (ومتزايد التأثير) من اإلضرابات منذ عام
 2006وما بعد .وفي عام  2010حدثت إضرابات يفوق
عددها إضرابات السنوات األربع السابقة مجتمعة .ولم
ترفع هذه اإلضرابات من شعبية النقابات فحسب ،بل
قدمت خبرة قيمة في التنظيم والتعبئة .إضافة لذلك،
مجموعات من المجتمع المدني مثل (كفاية) و(شايفينكم)
و(حركة  6أبريل /نيسان للشباب) ومجموعة من جماعات
مهمة لحقوق اإلنسان – (المبادرة المصرية للحقوق
الشخصية) و(المنظمة المصرية لحقوق االنسان)...الخ –

"تأثير البرادعي" واالنتخابات البرلمانية
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التبرم كان واضحاً بين العمال وقطاعات
أوسع من المجتمع حيال محاولة مبارك
الصارخة إلعداد ولده جمال وريثاً له .بين
الجيش أيضاً ثبت أن محاولة "التوريث" قد
أثارت الغضب
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إتجاهات اقتصادية طويلة األمد كانت تكمن وراء تفاؤل
الغرب – وخاصة صندوق النقد الدولي – في عافية
االقتصاد المصري :فبينما كانت بعض مؤشرات االقتصاد
الكلي إيجابية جداً (على سبيل المثال ،كانت تُظهر زيادة
حثيثة في الناتج المحلي اإلجمالي وانخفاضاً في عجز
الحساب الجاري) كانت ثمة مؤشرات أخرى – ال سيما
ارتفاع البطالة بين الشباب والتضخم السكاني وإفقار
الطبقة المتوسطة – كان يجب أن تدق نواقيس الخطر.
بينما كان في وسع سياسات الخصخصة أن تساعد في رفع
معدالت الناتج المحلي االجمالي إال أن من الواضح أنها
كانت تحابي نُخباً ضيقة من أصحاب األعمال الذين لهم
ارتباطات سياسية وسبَّب ثراؤهم استياء شعبياً بالغاً.
بالتأكيد لم يكن لهذه السياسات سوى نفع قليل للنسبة التي
تقارب  40%من المصريين الذين يعيشون على دوالرين
أو أقل في اليوم ،خاصة وأن الحد األدنى لألجر الشهري
(الذي هو بحد ذاته منخفض إلى الحضيض) والبالغ 400
جنيه مصري ( 68دوالر) لم يطبق مطلقاً .ومما فاقم من
غضب الفرد المصري العادي ارتفاع أسعار المواد
الغذائية إلى جانب الضغط لقطع الدعم عن المواد األساسية
مثل الدقيق في  – 2010الذي سبق أن أجج "تظاهرات
الخبز".

ازدادت في الفعالية والشعبية .وتجدر اإلشارة بصفة
خاصة إلى جماعات مثل (مركز الخدمات النقابية
والعمالية) و(مركز هشام مبارك للقانون) و(المنظمة
المصرية للحقوق االقتصادية واالجتماعية) التي هيمنت
على المجتمع المدني والعمالة.
على الرغم من أن قادة هذه الجماعات كانوا أنفسهم في شك
حول مدى ما يمكن لهذه الفعالية أن تترجم إلى حركة
سياسية أوسع إال أن التبرم كان واضحاً بين العمال
وقطاعات أوسع من المجتمع حيال محاولة مبارك الصارخة
إلعداد ولده جمال وريثاً له .بين الجيش أيضاً ثبت أن
محاولة "التوريث" قد أثارت الغضب؛ الوالءات الشخصية
لم تمتد إلى ابن مبارك.
ً
من القضايا المثيرة أيضا زيادة وتيرة إساءة استخدام القوة
من قبل قوات األمن .مثال ذلك ،قضية خالد سعيد .أثار
اغتياله في اإلسكندرية في  6يونيو (حزيران) صرخة ليس
لوحشيته الصرفة فحسب بل أيضاً ألن خالد سعيد لم يكن
ناشطاً سياسياً وإنما كان يحاول فقط فضح قضية فساد في
ً
دليال عليها .نظمت جماعات المعارضة
الشرطة يملك
احتجاجات في مدينته اإلسكندرية حضر أكبرها أيضاً
محمد البرادعي في  25يونيو (حزيران) ،ولكن سعيد
أصبح رمزاً قوياً لفساد النظام بالضبط ألنه كان مواطناً
"عادياً".
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يناير (كانون ثان) – نوفمبر (تشرين الثاني)  – 2010مقدمات

مارس (آذار)  – 2011الثورة في ليبيا تتحول إلى حرب أهلية

وصل الضيق العميق الذي تستشعره قطاعات واسعة من المجتمعات في
عدد من البلدان العربية إلى مداه ،كما ظهر من المظاهرات العديدة
والمتصاعدة واألحداث األخرى التي هزت المنطقة .وقد أُضيفت للمطالب
باإلصالحات االقتصادية وزيادة مساحة الحرية مطالب أُخرى كتحسين
شروط الحياة ،المتدهورة بسبب ارتفاع األسعار في أعقاب أزمة الغذاء
 ،2008-2007وبسبب تدني الدخول المتاحة والفساد وعدم كفاءة الدولة
في تغطية التزاماتها االجتماعية األساسية والبطالة والتمييز ضد األقليات
والتوتر الطائفي ،وكلها تؤثر على االستقرار في معظم بلدان شمال أفريقيا
والشرق األوسط.

بينما تتقدم عملية التحول الصعبة في تونس وفي مصر ،كانت القوات الموالية
لمعمر قذافي تنجح في قلب الموقف وتستعيد سيطرتها على معاقل المتمردين
الواحد خلف اآلخر  .وفي  17مارس (آذار) تبنى مجلس األمن التابع لألمم
المتحدة القرار  1973وأعطى الضوء األخضر بفرض منطقة حظر طيران
على البالد .وتحت قيادة األمم المتحدة بدأت العمليات العسكرية في ليبيا
بتحالف تقوده فرنسا وبريطانيا والواليات المتحدة وبمشاركة إسبانيا أيضاً.
وواصلت الدول العربية األخرى قمع الثورات االجتماعية (سوريا والجزائر
وموريتانيا) .وفي المغرب قام الملك محمد السادس بتأسيس لجنة استشارية
لتعديل الدستور بهدف تعزيز الديموقراطية ،بعد مظاهرات  6مارس (آذار)
أمام البرلمان في الرباط للمطالبة بـ"دولة القانون" وبإصالحات سياسية
واجتماعية "رايكالية".

كان إحراق محمد البوعزيزي لنفسه ،وهو شاب تونسي يعمل كبائع متجول
للخضروات والفاكهة في مدينة سيدي بوزيد ،ونتائج انتخابات مجلس الشعب
هي الشرارات التي أشعلت الثورة في تونس ومصر .ويشهد شهر ديسمبر في
المغرب العربي اتساعاً لموجات االحتجاج على الغالء والبطالة مما أفسح
الطريق لمواجهات مع قوات حفظ النظام.

أبريل (نيسان)  – 2011اتساع االحتجاجات في سوريا

ديسمبر (كانون أول)  – 2010شرارات

يناير (كانون ثان)  – 2011انتصارالثورة في تونس
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تحقق ثورة الياسمين أول أهدافها :في  15يناير(كانون ثان) غادر بن علي
البالد تحت ضغط الشارع ،بعد  23سنة قضاها في السلطة بال شريك .يتولى
رئيس الوزراء محمد الغنوشي مهام الرئاسة ويشكل "حكومة وحدة وطنية"
شهدت دخول ثالث زعماء للمعارضة ،ولكن احتفظ فريق النظام القديم
بالحقائب الرئيسية فيها .ومن ناحية أخرى اعتبر الجيش التونسي نفسه
"الضامن للثورة".
وفي مصر ،تصاعدت حدة التوتر بسرعة وكذلك فقد تضاعفت االحتجاجات
في دول عربية أخرى .تتحول الشبكات االجتماعية إلى وسيلة للحشد
اإلجتماعي خارج السيطرة الحكومية.
فبراير (شباط)  – 2011الثورة تنتصر في مصر
في تونس تشرع الحكومة المؤقته في عملية التحول وتجميد أنشطة الحزب
الحاكم السابق :التجمع الدستوري الديموقراطي.
وفي الجزائر ،في العاصمة تدعو هيئة التنسيق الوطني للتغيير والديموقراطية
( )CNCDللتظاهر تحت شعارات" :الجزائر حرة وديموقراطية" و"السلطة
قاتلة" و"الشعب يريد إسقاط النظام" .وتحدى نحو ألفين شخص قوات الشرطة
المنتشرة .وفي يوم  24فبراير (شباط) تم الغاء حالة الطوارئ المطبقة في
البالد من عام  1993لمكافحة الجماعات اإلسالمية المسلحة بمرسوم رئاسي
بعد عدد من االعتصامات واإلضرابات.
حسني مبارك يغادر السلطة بعد  30عاماً من الحكم يوم  11فبراير (شباط)
بعد أن أثار غضب المتظاهرين وبعد أن كان قد فوض نائبه بتولي مهام
الرئاسة قبلها بأيام.
بينما تصاعد االحتشاد االجتماعي والدعوات للتظاهر في بلدان أخرى
(المغرب وسوريا والبحرين) وانطلقت الثورة الشعبية في ليبيا .وتحولت
الحركة بمطالبها االجتماعية والسياسية المتننوعة إلى صراع مسلح يتواجه
فيه المتمردون والقوات الموالية للحكومة ،وقد طال الصراع كل المدن
الكبيرة بالبالد .واستخدمت السلطة الميليشيات وقوات المرتزقة القادمة من
تشاد او نيجيريا وكذلك اللجان الثورية لقمع المتظاهرين.

حبس الرئيس المصري السابق ونجليه عالء وجمال احتياطياً لمدة  15يوم
وذلك يوم  13أبريل (نيسان) في قضية استعمال العنف ضد المتظاهرين في
انتفاضة يناير(كانون ثان) وفبراير(شباط).
وفي سوريا امتدت حركة االحتجاجات التي بدأت في منتصف مارس (آذار)
إلى كل المدن الكبرى بالبالد ،وذلك على الرغم من القمع العنيف للقوات
المسلحة التي تنظمها الدولة .واقتحمت قوات األمن مدينة درعا بالذات مركز
االحتجاج مدعومة بالدبابات والمدرعات ،ولم تتردد في فتح النيران على
السكان والمتظاهرين ،مما أدى الستقالة  230عضو من الحزب الحاكم.
ووفقا لنظمة هيومان رايتس ووتش ( )HRWغير الحكومية ،فإن أعداد
القتلى والجرحى لم يتم التحقق منها في ذلك التاريخ.
مايو (أيار)  – 2011الحرب األهلية تستفحل في ليبيا
شهد الربيع تراجع القوات الموالية ومقتل أصغر أبناء معمر القذافي ،سيف
العرب القذافي ،وثالثة من أطفاله في قصف جوي لقوات حلف شمال األطلسي
التي تواصل عملياتها .ومنذ بداية األزمة ُقتل نحو  10آالف شخص.
وفي سوريا يتواصل القمع ،بالذات في وسط البالد حيث يرسل الجيش دباباته
والمدفعية الخفيفة ،على الرغم من أن الرئيس بشار األسد قد أصدر مرسوم
بالعفو العام يوم  31مايو (آيار) يتضمن أعضاء جماعة األخوان المسلمين
وكل المعتقلين السياسيين.
يونيو (حزيران)  – 2011المغرب تقدم مشروعها لإلصالح الدستوري
في حين ال تزال ليبيا في قبضة المعارك العنيفة ،اقترح سيف اإلسالم القذافي
نجل معمر القذافي أقامة انتخابات حرة تحت المراقبة الدولية في غضون
ثالثة أشهر ،مؤكداً إن والده سيترك السلطة في حالة هزيمته .
وفي المغرب أعلن الملك محمد السادس االنتهاء من اإلصالحات الدستورية
في  17يونيو (حزيران) ،متضمناً تعزيز سلطات رئيس الوزراء واألحزاب
السياسية ؛ وسيخضع المشروع لالستفتاء يوم  1يوليو (تموز).
وفي سياق من التوتر والعنف بين قوات األمن السورية والجماعات المسلحة
دعا بشار األسد إلى "حوار وطني" مستبعداً أي إصالحات في حين تسود
الفوضى.
وفي  21يونيو (حزيران) ُحكم على الرئيس التونسي المخلوع بن علي
وزوجته بأحكام بلغت  35عاما متواصلة من السجن ،وبغرامة قدرها 45
مليون يورو بتهمة اختالس األموال.

التغيرات في العالم العربي :تسلسل زمني مختصر (تتمة)
المصادر
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كان من العوامل الرئيسية التي أبقت نظام مبارك التوترات
بين األقباط والمسلمين .من المثير للدهشة أن االحتجاجات
كانت ضد الطائفية بصورة جازمة ،على الرغم من
زيادات ملحوظة في التوترات طوال عام  2010تجلت
بتفجير قنبلة خارج كنيسة قبطية في اإلسكندرية
في  1يناير (كانون الثاني) أودت بأرواح  24شخصاُ
وجرح  .97كانت التوترات الطائفية تتعاظم بصورة
حثيثة طوال السنة ولكن قبيل االنتخابات مباشرة بدأ
بعض الناشطين األقباط بتحميل النظام المسؤولية عن
ً
بدال من "المسلمين المتطرفين" كالعادة .تفجير
وضعهم
اإلسكندرية كسر هذا الجو الجديد وفاقم التوترات بشكل
كبير .لم تفعل الدولة شيئاً لتهدئة هذه المخاوف عندما،
ً
مثال ،اتخذت إجراء غير مبرر "لمكافحة" إنفلونزا
الخنازير بإهالك جميع الخنازير ،التي تمثل مصدر دخل
للزبالين األقباط ،رجال جمع النفايات التقليديين .بعد
الثورة عُ ثر على وثائق أيدت شكوك الكثيرين من
المراقبين :كان النظام يصاعد التوترات الطائفية إما
مباشرة من خالل مثل هذه التصرفات أو بصورة غير
مباشرة بالسماح للجماعات السلفية المتطرفة لتزدهر
كجزء من استراتيجية مقصودة لتقسيم المجتمع المصري
وتسهيل السيطرة عليه .في الواقع ،كان هذا التالعب
ً
فاعال بما يكفي حتى أنه في بداية الثورة عارضت جميع
النخب الدينية – األقباط واألزهر واألخوان المسلمين –
االحتجاجات بشدة.
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أهو صراع عقائدي؟
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في حرمان النظام من ورقة توت الشرعية الديمقراطية
التي كانت إحدى أهم وظائف االنتخابات منذ أن اِستلم عبد
الناصر ،وعلى وجه الخصوص مبارك ،السلطة.
كانت ثمة توقعات واسعة النطاق بأن االنتخابات نفسها
ستوفر للنظام حجة لإلجهاز على األخوان المسلمين .ولكن
ما حدث أنها تمخضت عن مهزلة فوز أغلبية ساحقة
( )93.1%للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم التابع
لمبارك .إال أن التصريحات الصفيقة كإدعاء رئيس الوزراء
السابق أحمد نظيف بأنه "كانت صدمة [للناس] أن يفوز
الحزب الوطني الديمقراطي بأغلبية المقاعد في حين لم
يحصل األخوان على أي مقعد ،ألنه لم يكن ذلك متوقعاً" لم
تنطل على أحد ،ال خارج مصر وبالتأكيد وال داخلها .وكانت
ِ
النتيجة حتى أكثر مدعاة للضحك من مسألة األغلبية المطلقة:
خالل الجولة الثانية حاول الحزب الوطني الديمقراطي
تزوير االنتخابات لصالح أعضاء راغبين في اإلرضاء – إن
لم يكونوا متواطئين – من المعارضة ،مؤدين مشاهد غير
واقعية في بعض المناطق االنتخابية اشتكى فيها مرشحون
من الحزب الوطني الديمقراطي من أن الحزب قد زور
االنتخابات لصالح غرمائهم .وهكذا ،كشفت االنتخابات عن
واحدة من نقاط الضعف األساسية للنظام :باعتباره األداة
الرئيسية للوصول إلى السلطة أثبت الحزب الوطني
الديمقراطي جاذبيته "للمعارضة الرسمية" شارياً مرونتها
تجاه السلطوية .وهذه الصفة هي بالضبط التي جعلت من
الصعب عليه فرض االنضباط الحزبي.
وقد توضح ذلك في عام  2005خالل المحاولة األولى
لتهميش "الجناح المحافظ" المعارض لجمال وحلفائه من
"رجال األعمال" حين شارك ذوي مناصب فرعية في
الحزب الوطني الديمقراطي وفازوا كمستقلين ليعودوا إلى
صفوف الحزب .في عام  2005ما يقرب من نصف أعضاء
البرلمان من الحزب الوطني الديمقراطي انتخبوا "كمستقلين".
في عام  2010كان الحزب غالبا يرشح اثنين – وأحياناً
أربعة – من الحزب الوطني الديمقراطي من نفس المنطقة
االنتخابية ،مما أكد ما كان آنذاك انشقاقاً ثالثياً بين "الجماليين"
و"الجناح المحافظ" وغير المستقرين على قرار.

كان االهتمام األكبر متجهاً إلى االنتخابات الرئاسية لعام
 2011والخوف المتزايد من التوريث ،ولكن في الوقت
الذي لم تقدم فيه نقطة فصل ،فبأقل من أسبوعين قبل الثورة
التونسيةّ ،
ذكرت نتائج االنتخابات المضحكة بالتأكيد
المصريين العاديين بنفاق النظام – إلى الحد الذي كان
ضرورياً.

االنتفاضة

مفاتيح
المتوسطي 2011
32

بحلول أوائل يناير (كانون الثاني) اشتد التوتر في مصر
وتزايد تواجد قوات األمن في الشوارع ولكن لم يكن ثمة
إحساس واضح بأن ذلك سيترجم إلى انتفاضة ،وإن كانت
كذلك ،فلن تكون ناجحة .في الواقع جرت محاوالت عديدة
لمحاكاة مبادرة بوالعزيزي ،ليس أقل منها في القاهرة،
ولكن لم تؤجج أي منها نفس الغضب لدى ما اعتبر شعباً
ال مبال سياسياً .دعيت تظاهرات  25يناير (كانون الثاني)
من قبل جماعات المجتمع المدني المستقلة ونقابات العمال
ولكن تحاشتها النخب السياسية الراسخة ،من بينها األخوان
المسلمون ،مما أكد الهوة التي كانت تفصلهم عن المصريين
العاديين .كان أكثر المراقبين ومنظمو التظاهرات أنفسهم
يأملون أن يكون لإلنتفاضة شأن ،ولكنهم لم يتوقعوا الكثير.
فالمعلّق المعروف إسندر العمراني ،على سبيل المثال،
قال على موقع التويتر" :لو حصلتم على عُ شر الـ80000
شخص أو ما يقرب الذين يؤيدون المبادرة على االنترنيت،
فإنها ستكون ناجحة" .وما حدث ،خرج أكثر من عشرة
أضعاف ذلك العدد إلى الشوارع في أنحاء مصر ،مع
احتجاجات في القاهرة واإلسكندرية ،وكذلك في
اإلسماعيلية والمحلة الكبرى وأسوان وبورسعيد ومدن
أخرى.
مرت االحتجاجات بعدة مراحل وسارت على مستويات
مختلفةً .
أوال ،إن قوات األمن ،وقد أخذها حجم المظاهرات
بحد ذاته على حين غرة ،فشلت في التصدي للمحتجين.
وقد أتاح ذلك للمتظاهرين السيطرة على الفضاءات العامة
السيما ميدان التحرير في القاهرة .وبحلول المساء كانت
قوات األمن قد دخلت مرحلة ثانية من المواجهات .فبعد
مهاجمة العدد المتناقص من المحتجين بمدافع الماء
والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والهراوات
والمضارب استعادت ميدان التحرير في الساعات المبكرة
من صباح يوم  26يناير (كانون الثاني) .مع قيام قوات
المعارضة التي وحدت صفوفها مجدداً بالتخطيط
لمظاهرات ليوم الجمعة  28يناير (كانون الثاني) ُقطعت
خدمات االنترنت والهواتف النقالة واعتُقل اآلف
األشخاص .إال أن الفشل األكثر إثارة لتكتيك المواجهة
هذا حدث يوم الثامن والعشرين نفسه حين استعاد
المحتجون في عموم مصر الساحات العامة مهيمنين
عددياً على منتسبي األمن .وتجدر المالحظة أن المحتجين
كانوا منضبطين للغاية في تفادي المبادرة بمواجهات
عنيفة :فكانت أهداف غضب المحتجين هي أقسام الشرطة
ومقرات الحزب الوطني الديمقراطي على الخصوص

التي أشعلت فيها النار .وبحلول المساء كانت قوات األمن
قد انسحبت ودخل الجيش ،ولرفضهم كما يبدو األوامر
بإطالق النار على المحتجين لقوا ترحيباً من قبل الجماهير
عبر البالد.

كان النظام يصاعد التوترات الطائفية إما
مباشرة من خالل مثل هذه التصرفات أو
بصورة غير مباشرة بالسماح للجماعات
السلفية المتطرفة لتزدهر كجزء من
استراتيجية مقصودة لتقسيم المجتمع
المصري وتسهيل السيطرة عليه
ثم كيّف النظام تكتيكاته إلى مزج القمع مع التهدئة معلناً عن
إصالحات ومهدداً بإجراءات أشد .بتاريخ  29يناير (كانون
الثاني) عيّن مبارك أحمد شفيق بمنصب رئيس الوزراء
وأعلن عن إجراءات الحكومة الجديدة بالسيطرة على
التضخم وزيادة التشغيل ومحاربة الفساد .كان تعيين
منصبين رئيسيين مؤشراً لوجود صراع داخل النظام نفسه:
رئيس جهاز المخابرات العامة عمر سليمان شغل منصب
نائب رئيس الجمهورية الذي كان شاغراً منذ عام ،1981
ورئيس المجلس العسكري ووزير الدفاع محمد طنطاوي
عين بمنصب نائب رئيس الوزراء .وسليمان معروف
بقربه من القوات األمنية (المستهجنة) في مصر ،بينما
طنطاوي في إمكانه استغالل سمعة القوات المسلحة بين
المصريين العاديين كعامل دعم – على المتظاهرين ،ولكن
على مبارك وسليمان أيضاً.
حين فشلت المواجهات المباشرة حاولت قوات األمن زرع
الفوضى – وبخاصة اللجوء إلى هجمات عشوائية وتحرير
نزالء السجون وأحياناً تجنيدهم .بتاريخ  2فبراير (شباط)
تعرض المحتجون المسيطرون على ميدان التحرير ً
أوال إلى
اِعتداءات في وقت النهار من قبل قوات أمن بمالبس مدنية
وبلطجية مأجورين فيما ُسميت "معركة الجمل" ،ثم إلى
اعتداء شامل أثناء الليل بواسطة بلطجية من أنصار النظام
يرمون األحجار وقنابل مولوتوف على المحتجين من خارج
الميدان ومن أسطح المباني إضافة الستخدام ذخيرة صيد
الطيور .حين شارف المحتجون على االنهيار يبدو أنهم
أنقذوا بتدخل من رجاالت "من الوزن الثقيل" من األخوان
المسلمين ومن "المشجعين" في كرة القدم .وشهدت األيام
التالية تظاهرات تشتد أكثر في عموم مصر رداً على ذلك.
كان مصير االنتفاضة يتم حسمه على "طاولتين" متوازيتين:

مفاتيح

إن إبعاد الرموز الرئيسية للنظام القديم هو الخطوة األولى
لإلصالح الهيكلي الذي دعا اليه المحتجون .ما زال من
السابق ألوانه القول ما إذ كانت تلك ستكون حصيلة الثورة
أو أن عناصر من النظام السابق – الحزب الوطني
الديمقراطي وقوات األمن والشخصيات العسكرية
والعناصر الراغبة في اإلرضاء بين أحزاب "المعارضة"
والنخب الدينية – ستقوم ببساطة بتكييف أسلوب عمل
النظام القديم وعزل جماعات معارضة أساسية.
بعد أن أزاح مبارك وسليمان بصورة فعلية وغيّر الحكومة
وعلّق البرلمان مسك الجيش أوالمجلس األعلى للقوات
المسلحة زمام الحكم اآلن كحالة استثنائية ،تضم جانباً

لقد عُ لق البرلمان وخففت قوانين اإلعالم واعتقلت عناصر
من النظام السابق وحوكموا واِس َتبدل الجيش أخيراً رئيس
الوزراء أحمد شفيق بالشخصية األكثر شعبية عصام شرف
ووزير الداخلية محمد وجدي بمنصور العيساوي في أوائل
مارس (آذار) ولكن فقط بعد ضغط شعبي شديد .وتم تعيين
لجنة دستورية لتعديل الدستور في عشرة أيام فقط ً
بدال من
تبديله كلياً .وحددت قراراتها والية الرئيس ولكن لم تحدد
صالحياته ولم تجعل الهيئة التأسيسية إجبارية وإنما أعطت
للبرلمان الجديد "الخيار" بانتخاب هيئة من صفوفه خالل
 100يوم .و ُدعي إلى استفتاء على التعديالت المقترحة
حصلت الموافقة بموجبه على التعديالت من قبل  75%من
المصوتين – نسبة عالية تشكل  41%من الناخبين مقارنة
مع النتائج الضعيفة خالل عهد مبارك .لقد فسر البعض
ذلك على أنه "انتصار" لإلسالميين وبقايا الحزب الوطني
الديمقراطي ،على الرغم من أن األكثرية صوتوا بـ"نعم"
في صفقة للحصول على مكتسبات للثورة ومنع الجيش من
البقاء.
اإلجراء الوحيد الذي اتخذ بسرعة فائقة – الضغط
لالنتخابات – عارضته معظم المجموعات المستقلة ،بكونها
تيسر للجماعات الراسخة القريبة من النظام – السيما
الحزب الوطني الديمقراطي واإلخوان المسلمين – أن
تسيطر على البرلمان المصري المتأسس بعد االنتفاضة.
أخيراً ،قانون الطواريء البغيض جداً والذي يعلّق العديد
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تحوالت ما بعد مبارك

دعيت تظاهرات  25يناير (كانون الثاني)
من قبل جماعات المجتمع المدني المستقلة
ونقابات العمال ولكن تحاشتها النخب
السياسية الراسخة ،من بينها األخوان
المسلمون ،مما أكد الهوة التي كانت
تفصلهم عن المصريين العاديين
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شوارع وساحات مصر من جهة ،ومفاوضات خلف
األبواب بين عناصر من الجيش وأجهزة المخابرات
وأعضاء من النظام السابق وسلسلة من "قادة" مستقبليين
للثورة من األخوان أنفسهم إلى جماعة تسمي نفسها
"الحكماء" ،بمن فيهم رجل األعمال نجيب سويرس والعالم
السياسي عمر حمزاوي .وتمخض ذلك عن ثالثة سبل
للوصول إلى حافة الخطر هي الجيش والنظام والمعارضة
والتي كان رفض المحتجين فيها للتسوية وإرادتهم المطلقة
لمواجهة قمع النظام هو الشرط الذى ال غنى عنه للتغيير.
ً
أوال
في نهاية األمر يبدو أن العسكريين هم الذي استجابوا
حاسبين أن المحتجين لن يتفرقوا وأن ضغطهم يمكن أن
يستخدم للمحافظة على امتيازات الجيش في ظل النظام
"الموجه" الجديد.
ّ
المحتجون أنفسهم يمثلون قوى عديدة مختلفة في المجتمع
المصري .وتجدر المالحظة بأنه رغم أهمية القوى المتفاوتة
نسبياً واالختالفات بين الجماعات المنظمة مثل االتحادات
واألحزاب واإلسالميين إال أن أكثر المحتجين كانوا غير
منتمين وحتى دون خبرة سياسية .وكان الرباط الذي يجمعهم
بمعنى ما رباط "سلبي" وهو االحتجاج على الحالة
هو
ً
الراهنة من األوضاع مع اتفاق قليل على "ماهية" التغيير
الالزم .إال أنه من المهم التأكيد على أهمية غياب األخوان
المسلمين :العديد من أعضائه الشباب شاركوا في االحتجاجات
ضد رغبات قيادتهم .في الواقع ،بعد الثورة ،واحتجاجاً على
موقف القيادة المحافظ واستعداده للتسوية مع النظام (الجديد)
والسلطوية داخل التنظيم ،تحدت هذه الجماعات عدة مرات
"الجناح المحافظ" من األخوان المسلمين وانفصل البعض
اآلخر لتشكيل أحزابهم الخاصة.

تنفيذياً وجانباً تشريعياً – وبفضل االستخدام الواسع للمحاكم
العسكرية – أكثر من قليل من السلطة القضائية .ومن
الواضح أيضاً ،مع االستثناء الوحيد لالنتخابات ،والتي
تخدم مصلحة الجيش في إعادة مظهر الوضع الطبيعي
و"اإلصالح" في مصر ،فإن اإلجراءات الخاصة باإلصالح
"الحقيقي" لم تأت ال بسرعة وال بتلقائية من قيادة مصر
االنتقالية وإنما فقط استجابة للضغط المتواصل ال سيما من
االتحادات المستقلة ومجاميع المجتمع المدني مثل
( 6أبريل /نيسان).

من الحقوق المدنية والسياسية لم يزل غير ملغى .مثل هذه
المقاومة من قبل الجيش أخذت تفقد دعمها ببطء بين
المحتجين األساسيين ،كما يحاول الجيش سلب شعبية
المحتجين باتهامهم بزيادة "عدم االستقرار" .يوم الجمعة 8
أبريل (نيسان) شهد االحتجاجات األولى التي أتهم فيها
الجيش وطنطاوى بشكل مباشر بالمماطلة.

ما بعد االنتفاضة
مفاتيح
المتوسطي 2011

يبدو أن اليقين الوحيد هو أن في مصر بعد االنتفاضة ثمة
انتعاش للنشاط السياسي – ليس تأسيس أحزاب جديدة فحسب
بل انشقاقات داخل الحركات اإلسالمية ،ال سيما األخوان
المسلمين – وأن االعتبار المركزي في السياسة المصرية ما
زال اللعبة المعقدة بين الجيش وقوات األمن وعناصر من
"الجناح المحافظ" (الحزب الوطني الديموقراطي ،ولكن
أيضاً األخوان المسلمين ومجموعات "المعارضة التجميلية"
األخرى) ومجموعات المجتمع المدني المستقلة ومجموعات
العمال التي دعت إلى االنتفاضة.
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تعطي "انتفاضة يناير الثانية" المصرية تذكي اًر
في الوقت المناسب بأن األنظمة التسلطية
يمكن أن تكون ضعيفة
وسيكون موقف القوى الخارجية دقيقاً أيضاً .دعمت العربية
السعودية مبارك وأسرعت في محاولة لتثبيت موطيء قدم
لها في مصر "الجديدة" من خالل تقديم االستثمار .والتفتت
الواليات المتحدة واالتحاد األوربي إلى دعم اإلصالح أثناء
االنتفاضة ولكنهما رأيا "التغيير" على األكثر من خالل
عدسة القالب الليبرالي (الجديد) جداً الذي أسهم في إحداث
أوال بأول .وستتوقف استجابتهما على األقل جزئياً
ً
الثورة
على المواقف التي ستتخذها القيادة المصرية (المقبلة)
الجديدة حول مسائل مثل العالقات مع إسرائيل وإيران
والعربية السعودية والجماعات الفلسطينية.
ً
تعطي "انتفاضة يناير الثانية" المصرية تذكيرا في الوقت
المناسب بأن األنظمة التسلطية يمكن أن تكون ضعيفة

باإلضافة إلى قوية وأن األسباب االقتصادية والسياسية
لإلنتفاضة ينبغي التعامل معها بإصالحات هيكلية طويلة
األمد .إن الخطر الذي يتهدد اإلخفاق بالقيام بذلك ليس مجرد
فشل االنتفاضة وإنما أيضاً خطر فقدان نافذة غير متوقعة من
الشعبية ألشكال من الديمقراطية الالطائفية وفي النهاية نبذ
فكرة الديمقراطية ذاتها .لقد بينت االنتفاضة ،على األقل وقتياً،
الحدود الممكنة لشعبية اإلسالميين :وتفويت هذه الفرصة
ينطوي على خطر الوقوع في أيدي الجماعات المحافظة
المتطرفة والسلفية .ومفتاح هذه الفرصة يتمثل في االستجابة
لمطالب المحتجين ليس لمجرد مظاهر الديمقراطية الشكلية
ولكن أيضاً لمحتواها االجتماعي واالقتصادي والسياسي.
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معاهدة لشبونة والعالقات األورومتوسطية

البناء الجديد لمعاهدة لشبونة وتأثيراته على
العالقات األورومتوسطية

()Erwan Lannon

أستاذ القانون األوروبي
جامعة خنت ( )Ghentوكلية أوروبا  -بروكسل

منذ القانون األوروبي الموحد الذي صدر عام ،1986
وحتى معاهدة نيس تمتع المجلس األوروبي بوضع خاص
إلى حد ما في المعاهدات المتعاقبة .ففي إطار معاهد نيس،
لم يكن المجلس مدرجا في المادة رقم  7من المعاهدة
 1المادة  15 § 2من معاهدة االتحاد األوروبي.
 2المادة  15 § 1من معاهدة االتحاد األوروبي.
 3المادة  22 § 1من معاهدة االتحاد األوروبي.
 4المادة  22 § 1من معاهدة االتحاد األوروبي.
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المجلس األوروبي :مؤسسة ذات وضع خاص تتمتع
برئيس جديد
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تكتسب التغييرات التي أُدخلت بموجب معاهدة لشبونة
ً
أهمية خاصة على المستوى المؤسسي .فقد أُعيدت هيكلة
مجمل النظام ،وأخذت تظهر للوجود توازنات وعالقات
مؤسسية مع التنفيذ الفعلي ألحكام المعاهدة ،ومع إنشاء
كيانات كـ"الجهاز األوروبي للعمل الخارجي" (.(EEAS
وبالطبع أثرت تلك التغيرات على العالقات األورومتوسطية
في مجملها وفي مستويات مختلفة .وسنحاول هنا أن نفحص
التغيرات األساسية التي أثرت على تلك العالقات بشكل
مبدئي .وسنكتفي بالمؤسسات السياسية الرئيسية ،ولكن من
المؤكد أنه فيما يتعلق بمحكمة العدل التابعة لالتحاد
األوروبي سيكون تأثير معاهدة لشبونة كبيراً ،حتى لو كان
ذلك فقط ألن مجال اختصاص المحكمة فيما يتعلق
بتأشيرات الدخول واللجوء والهجرة سيتوسع بشكل كبير.
وأيضاً التغيرات التي طالت ما يخص لجنة األقاليم
والمجلس االقتصادي االجتماعي ستؤخذ في االعتبار.

مفاتيح

إروان النون

المؤسسة لالتحاد األوروبي والتي تعين مؤسساته ،ولكن
خصصت له مادة محددة من معاهدة االتحاد األوروبي
( )TEUوهي المادة رقم .4
ومع معاهدة لشبونة اندرج المجلس األوروبي في إطار
المادة  13 § 1إلى جانب مؤسسات االتحاد األخرى .على
أن يكون مكوناً من "رؤساء دول أو حكومات الدول
األعضاء ،كذلك رئيسه ورئيس المفوضية" في حين "يشارك
في أعماله ممثل االتحاد السامي للشؤون الخارجية والسياسة
األمنية".1
إن المجلس األوروبي هو الذي يعطي لالتحاد األوروبي
"قوة الدفع الالزمة لتطويره ويحدد توجهاته وأولوياته
ً
صراحة على أن
السياسية العامة" .كما تنص المعاهدة
2
المجلس "ال يمارس أي دور تشريعي"  .والمجلس
األوروبي هو الذي "يحدد المصالح واألهداف االستراتيجية
لالتحاد" .3وبإمكانه أيضاً "اتخاذ قرارات فيما يخص
المصالح واألهداف االستراتيجية لالتحاد" وهو ما ينسحب
على "السياسة الخارجية واألمن المشترك ،فضال عن
مجاالت أخرى من العمل الخارجي لالتحاد" .وتظل
المشكلة هي أن القاعدة العامة التي تنص على أن المجلس
األوروبي "يقرر باإلجماع على توصيات المجلس" 4ما
زالت سارية المفعول.
لقد أعطى المجلس األوروبي وبشكل مستمر قوة الدفع
الالزمة للعالقات األورومتوسطية .وبإمكاننا أن نتذكر قمة
زعماء الدول في باريس عام  1972التي أطلقت "السياسة
المتوسطية الشاملة" ( .)GMPواجتماعات المجلس في إسن
بديسمبر (كانون األول) عام  1994وبمدينة كان
( )Cannesفي يونيو (حزيران) عام  1995والتي شهدت
تأسيس الشراكة األورومتوسطية ( ،)EMPثم عملية
برشلونة ،أو اجتماع المجلس في كوبنهاغن بكانون األول

(ديسمبر) عام  2002والذي شهد إطالق سياسة الجوار
األوروبية ( .)ENPإن دوره جنباً إلى جنب مع المؤسسات
األخرى يشكل ما يمكن أن نسمية "السلطة السياسية العليا
لالتحاد األوروبي" وهو ما سيكون ملحوظاً وسيتم تعزيزه
من خالل وجود الرئيس الذي لم يعد يتغير كل ستة أشهر.
وعلى المستوى الداخلي والخارجي تتعزز بوضوح المكانة،
والرؤية ،وبالتالي النفوذ السياسي للمجلس األوروبي.

مفاتيح

الفارق الكبير مقارن ًة بالنظام السابق هو أن
الدولة التي تتولى الرئاسة الدورية لتشكيالت
المجلس ستفسح الطريق لرئاسة السيدة
آشتون للشؤون الخارجية

المتوسطي 2011

درجته" ،وهو يضمن التمثيل الخارجي لالتحاد األوروبي في
المسائل المتعلقة بالسياسة الخارجية واألمن المشترك
( ،)CFSPوذلك "دون المساس بصالحيات الممثل السامي
لالتحاد للشؤون الخارجية والسياسة األمنية".6
ويحضر السيد فان رامبوي اجتماعات القمة على المستويين
الداخلي والخارجي كاجتماعات مجموعة العشرين G20
ومجموعة الثماني  G8وقمم االتحاد األوروبي – الواليات
المتحدة ،أو قمة االتحاد األوروبي – المغرب التي عقدت
في  7مارس (آذار)  72010على سبيل المثال .8ويجب أن
نذكر هنا أنه مع مفاوضات التشريعات الجديدة المتقدمة
ستُضم دول أخرى من الشركاء المتوسطيين.
ويجب على رئيس المجلس األوروبي أيضاً أن يلعب دوراً
على صعيد القمم األورومتوسطية متعددة الجوانب ،ولكن
تأجيل القمة الثانية لالتحاد من أجل المتوسط ( )UfMألجل
غير مسمى لم يسمح بعد للسيد فان رامبوي أن يمارس
دوره في هذا المحفل .لكنه مع ذلك انخرط في سلسلة من
النقاشات 9حول األزمات الراهنة ،وذلك بالطبع في إطار
المجلس األوروبي حيث بإمكانه أن يلعب دوره األهم
"كوسيط لالتفاق".
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العقبة هي قاعدة اإلجماع التي قد تهدد بالحد من الطموحات
األولية .فمع أزمات من طراز األزمة في ليبيا أو في تونس
أو في مصر ،فإن البطء في ردود الفعل يرجع جزئيا إلى
عدم وجود توافق في اآلراء .وبإمكاننا أن نفكر في مصالح
مالطا وإيطاليا فيما يخص األزمة الليبية ،أو بمصالح فرنسا
فيما يتعلق بتونس .فالتحدي الرئيسي الذي يواجه إعطاء
"دفعة" جديدة للعالقات األورومتوسطية وتحول المتوسط
إلحدى "األولويات" بالنسبة للسياسات ،وأحد "األهداف
االستراتيجية" هو قاعدة اإلجماع .ففي الواقع يجب االكتفاء
أحياناً بحد أدنى من االتفاق .ويعتمد الكثير بالتالي على
رئيس المجلس األوروبي الذي يقوم أيضاً بدور الوسيط في
النقاشات.

خضع المجلس الوزاري بدوره لعدد من األحكام الجديدة
بموجب معاهد لشبونة

رئيس "دائم" للمجلس األوروبي

إعادة هيكلة تشكيالت المجلس

يتم انتخاب رئيس المجلس األوروبي من قبل المجلس لمدة
رئاسة "عامين ونصف قابلة للتجديد مرة واحدة" .ويلعب
الرئيس دوراً محورياً فهو من يتولى مهمة "التنسيق والتوافق
في المجلس األوروبي" .5ويتمتع الرئيس أيضاً بصالحيات
"من مستواه" (أي مستوى رئيس دولة أو حكومة) و"من

في البداية تجدر اإلشارة إلى أن "مجلس الشؤون العامة
والعالقات الخارجية" ( )GAERCالسابق قد انحل إلى
تشكيلين:
▪ مجلس "الشؤون العامة" الذي "يضمن التنسيق بين
أعمال مختلف هيئات المجلس" و"ي ُّحضر الجتماعات

المجلس الوزاري :التشكيل والرئاسات الدورية والممثل
السامي

 5بموجب المادة  15 § 6من معاهدة االتحاد األوروبي فإن رئيس المجلس األوروبي "يرأس ويدير أعمال المجلس األوروبي ويضمن استعداد واستمرارية أعمال المجلس بالتعاون مع رئيس المفوضية
وعلى قاعدة من أعمال مجلس"الشؤون العامة".
 6المادة  15 § 6من معاهدة االتحاد األوروبي.
 7راجع مالحظات هرمان فان رامبوي رئيس المجلس األوروبي في قمة االتحاد األوروبي – المغرب والتي أقيمت في غرناطة  7مارس (آذار) عام .2010
www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/113201.pdf
 8وراجع موقع رئيس المجلس األوروبي على االنترنت www.european-council.europa.eu/the-president/summits-with-third-countries.aspx?lang=fr
Cf. “Statement by Herman Van Rompuy, President of the European Council, on the developments in the EU’s Southern neighbourhood”, Prague, 23 9
February 2011, PCE 048/11, www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/119450.pdf. See also: “Declaration on Egypt and the
Region,” European Council, 4 February 2011, PCE 027/11, www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ ec/119143.pdf, as well as
the “Statement by Herman Van Rompuy, President of the European Council, on the Situation in Egypt”, Brussels, 29 January 2011, PCE 020/11,
www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/118993.pdf

▪

المجلس األوروبي ويضمن متابعة االتصال بين رئيس
المجلس والمفوضية".
مجلس "الشؤون الخارجية" الذي "يدفع العمل الخارجي
لالتحاد وفقا لخطوط السياسة التي حددها المجلس
األوروبي ،ويضمن اتساق أعمال االتحاد" 10ويتولى
رئاسته الممثل السامي.11

الرئاسة الدورية الجديدة لتكوينات المجلس الوزاري

 10المادة  16 § 6من معاهدة االتحاد األوروبي.
 11المادة  18 § 3من معاهدة االتحاد األوروبي.
 12المادة  18 § 3من معاهدة االتحاد األوروبي.
 13المادة  236من المعاهدة حول وظائف االتحاد األوروبي.
من ملخص تشريعات االتحاد األوروبي من أول يناير (كانون الثاني)  2007والذي يحمل نظام ممارسة رئاسة المجلس  ،CE/5/2007راجع أيضاً القرارJO L1, 04/01/2007, p. ،
1-11
 14دعت كاترين آشتون ( )Catherine Ashtonالممثل السامي للشؤون الخارجية وسياسة األمن لجلسة غير رسمية للمجلس طارئة لمجلس "الشؤون الخارجية" على هيئة غذاء عمل عقد في العاشر
من مارس (آذار) ،االتحاد األوروبي ،بروكسل  3مارس (آذار) .2011
 15المادة  18 § 4من معاهدة االتحاد األوروبي.
 16المادة  18 § 3من معاهدة االتحاد األوروبي.
 17المادة  27 § 18 § 2من معاهدة االتحاد األوروبي.

مفاتيح

ً
مقارنة بالنظام السابق هو أن الدولة التي
الفارق الكبير
تتولى الرئاسة الدورية لتشكيالت المجلس ستفسح الطريق
لرئاسة السيدة آشتون للشؤون الخارجية.12
إن النظام الدوري العادل للرئاسة تضمنه مجموعة محددة
سلفاً من ثالث دول أعضاء ولمدة  18شهراً ،وتظل رئاسة
االتحاد األوروبي الموكلة إلى الرئيس الجديد الدائم كما هي
بالنسبة للتشكيالت األخرى.13

إن وظيفة الممثل السامي لالتحاد للشؤون الخارجية والسياسة
األمنية تجمع في الواقع أكثر من وظيفة قديمة .ففي جزء
منها المهام التي كانت لخابيير سوالنا ()Javier Solana
كممثل سام (باستثناء دوره كأمين عام المجلس) وتلك التي
كانت لبينيتا فيريرو فالدنر ()Bénita Ferrro Waldner
كمفوض لشؤون العالقات الخارجية وسياسة الجوار .اليوم
هناك مفوض خاص لسياسة الجوار األوروبية ولشؤون
توسعة االتحاد :وهو السيد ستيفان فول (.)Stefan Füle
الممثل السامي هو في نفس الوقت نائب رئيس المفوضية
األوروبية ( ،15)ECومن ثم يأتي لقبه كممثل سام /نائب
رئيس وينسق جوانب العالقات الخارجية في المفوضية.
وهو أيضاً مطلوب للعمل مع مفوضي الشؤون الخارجية.
باإلضافة إلى ذلك ،فإن السيدة آشتون تلعب دور وزراء
خارجية الرئاسات القديمة الدورية في قيادة "الشؤون
الخارجية" للمجلس .16يجب أن نعترف بالتالي بتعقيد هذه
العملية وباتساع حجم المهام الموكلة إليها.
وبموجب معاهدة لشبونة فإن الممثل السامي يقود المسائل
المتعلقة بالسياسة الخارجية واألمن المشترك ،و"يساهم
بمقترحاته في دفع هذه السياسة" 17كما يجب عليه متابعة
"اتساق العمل الخارجي لالتحاد".
وللسيدة آشتون مسؤوليات في إطار المفوضية األوروبية
على مستوى "العالقات الخارجية" بشكل عام ،وعلى
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للممثل السامي إذن دور شديد األهمية يلعبه
في العالقات األورومتوسطية .كمسؤول عن
العالقات الخارجية بشكل عام وعن السياسات
الخارجية واألمن المشترك بشكل خاص،
الممثل السامي يوجد إذن عند نقطة التماس
بين مختلف سياسات االتحاد األوروبي
الخارجية

الممثل السامي لالتحاد األوروبي للشؤون الخارجية
والسياسات األمنية

المتوسطي 2011

إن سؤال الرئاسات الجديدة هو سؤال هام بالنسبة لألسئلة
األورومتوسطية .فالرئاستان اإلسبانية والبلجيكية قد وجدتا
نفسيهما في الوضع الحرج للمرحلة االنتقالية من نظام نحو
اآلخر ،ولكن الرئاسة البلجيكية ،وعلى الرغم من عدم
وجود حكومة اتحادية جديدة ،استطاعت االعتماد على
رئيس للمجلس األوروبي مطلع بشكل تام على المؤسسات
البلجيكية.

وأثر تلك التغييرات على مستوى االجتماعات بين
الحكومات التي تتناول المسائل األورومتوسطية شديد
األهمية .ففي الواقع فإن معظم النتائج التي تخص موضوع
المتوسط والتي استخلصت في إطار "مجلس الشؤون
الخارجية" ترجع لصالحيات كاترين اشتون .وقد دعت
الممثلة السامية أيضاً إلى اجتماع غير رسمي لـ"مجلس
الشؤون الخارجية" في  10مارس (آذار)  2011لمناقشة
األزمة الليبية والجوار الجنوبي لالتحاد األوروبي.14

مفاتيح

مستوى" تنسيق االتجاهات األخرى لألعمال الخارجية
لالتحاد" 18بشكل خاص .إن مهمة التنسيق هي جد أساسية
وتتوافق مع هدف تحقيق مزيد من االتساق لمجمل األنشطة
الخارجية لالتحاد األوروبي.
وفي سياق ما بين الحكومات يمثل الممثل السامي االتحاد
في المسائل المتعلقة بالسياسة الخارجية واألمن المشترك
و"يتولى باسم االتحاد الحوار السياسي مع األطراف الثالثة"
و"يعبر عن موقف االتحاد أمام المنظمات الدولية وفي
المؤتمرات الدولية" .19وال يمكننا إغفال أهمية الحوار
السياسي في إطار الصراع في الشرق األوسط الذي كانت
موضوعاً لخطاب للمثل السامي .20كما ال يجب إغفال
دوره في اللجنة الرباعية.21

المتوسطي 2011

واحد من العناصر األساسية فيما يتعلق
بالعالقات األورومتوسطية هو إعادة فرز
ملف "التوسعة" القديم وجزء من مهام السيدة
فيريرو فالدنر أال وهو سياسة الجوار
األوروبية
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للممثل السامي إذن دور شديد األهمية يلعبه في العالقات
األورومتوسطية .كمسؤول عن العالقات الخارجية بشكل
عام وعن السياسات الخارجية واألمن المشترك بشكل
خاص ،الممثل السامي يوجد إذن عند نقطة التماس بين
مختلف سياسات االتحاد األوروبي الخارجية .وقد تميزت

بدايات عام  2011بحضور مكثف للممثل السامي في
المشهد المتوسطي .22فقد تواجدت السيدة آشتون في
مصر 23ولبنان 24واألردن 25وتونس 26بين  14و22
فبراير (شباط) .وبطبيعة الحال ،فإن الكثير يعتمد اآلن
على الفعالية الجديدة للجهاز األوروبي للعمل الخارجي،
وهي اإلدارة التي تخلقت في قلب النظام الجديد للعالقات
الخارجية في االتحاد األوروبي.

الجهاز األوروبي للعمل الخارجي ()EEAS
يتكون الجهاز األوروبي للعمل الخارجي من "موظفين ذوي
صالحيات من األمانة العامة للمجلس والمفوضية ،وكذلك
من موظفين معارين من الهيئات الدبلوماسية الوطنية".27
وقد تقرر تنظيم هذا الكيان وتم تحديد مهامه في اجتماع
المجلس الذي عقد يوم  26يوليو (تموز) عام .282010
وسيكون من المناسب هنا أن نحدد أن (الجهاز األوروبي
للعمل الخارجي) هو "جهاز تابع لالتحاد األوروبي يعمل
بشكل مستقل"ويتمتع في الواقع بـ"األهلية القانونية الالزمة
آلداء مهامه وتحقيق أهدافه".29
وقد تم وضعه تحت سلطة الممثل السامي ،30ويتكون
الجهاز من "إدارة مركزية وبعثات لالتحاد لدى الدول
الثالثة والمنظمات الدولية".31
وفي الحقيقة فإن الجهاز األوروبي للعمل الخارجي يساعد
الممثل السامي في إدارة المسائل المتعلقة بالسياسة
الخارجية واألمن المشترك ،وسياسة األمن والدفاع
المشترك ( )CSDPعلى مستوى مجلس "الشؤون

 18المادة  4 § 2 § 18من معاهدة االتحاد األوروبي.
 19المادة  2 § 27من معاهدة االتحاد األوروبي.

Cf. Speech by HR Catherine Ashton at the League of Arab States: “A Commitment to Peace – the European Union and the Middle East,” Cairo, 15 20
March 2010, European Union, A 36/10, www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113352.pdf
Cf. “EU High Representative Catherine Ashton chairs Middle East Quartet Ministerial meeting in Munich,” Brussels, 4 February 2011, A 044/11, 21
www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/119144.pdf as well as: “Statement by the spokesperson of HR Catherine
Ashton on the outcome of the launch of Middle East peace talks,” Brussels, 3 September 2010, A 173/10, www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/
”docs/pressdata/EN/foraff/116277.pdf. See also: “EU High Representative/Vice-President Ashton to visit the Middle East in support of direct talks,
IP/10/1208, Brussels, 29 September 2010, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1208&format=HTML&aged=0&language
=en&guiLanguage=en
Cf. “Remarks by the EU High Representative Catherine Ashton at the Senior officials’ meeting on Egypt and Tunisia,” Brussels, 23 February 2011, 22
A 069/11, www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/119459.pdf
“Remarks by EU High Representative Catherine Ashton at the end of her visit to Egypt,” Cairo, 22 February 2011 A 067/11, www.consilium.europa. 23
eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/119445.pdf
Remarks by EU High Representative Catherine Ashton at the end of her visit to Lebanon,” Brussels, 16 February 2011, A 055/11, www.consilium.“ 24
europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/119320.pdf
Remarks by the EU High Representative Catherine Ashton during her visit in Jordan,” MEMO/11/93, Brussels, 16 February 2011, http://europa. eu/“ 25
rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/93&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
“Remarks by the High Representative/ Vice President Catherine Ashton at the end of her visit to Tunisia,” 14 February 2011 SPEECH/11/101, http:// 26
europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/101&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en

 27المادة  27 § 3من معاهدة االتحاد األوروبي.
 28قرار رقم  2010/427للمجلس بتاريخ  27يوليو (تموز)  2010والذي يحدد مهام الجهاز األوروبي للعمل الخارجيJO nº L 201 de 03/08/2010, p. 30-40 ،
 29المادة  2 § 1من القرار .2010/427
 30المادة  3 § 1من القرار .2010/427
 31المادة  4 § 1من القرار .2010/427

الخارجية" ،وأيضاً فيما يخص المسؤوليات المخولة له
كنائب رئيس للمفوضية األوروبية للعالقات الخارجية.32
ويتمتع الجهاز األوروبي للعمل الخارجي بإدارة مركزية
تنتظم في إدارات عامة ( .33)GDوعلى رأسها السيدة
آشتون ،ويساعدها سكرتير عام تنفيذي ،ورئيس تنفيذي
للعمليات وسكرتيران عموميان.

-4

مكتبان متخصصان في تنسيق سياسات الجوار األوروبية
يوجدان بين هذه اإلدارة وتلك التي تغطي الشراكة الشرقية
وجيران االتحاد في شرق أوروبا ،ومن ضمنها روسيا
المستفيدة من اآللية األوروبية للجوار والشراكة ()ENPI
دون أن تكون جزءا من سياسة الجوار األوروبية .سيكون
من المناسب أن نبرز في النهاية أن البعثات التمثيلية
للمفوضية األوروبية صارت تمثل االتحاد األوروبي مع
دخول معاهدة لشبونة في حيز التنفيذ ،وهي جزء ال يتجزأ
من (الجهاز األوروبي للعمل الخارجي) .وبعبارة أخرة فقد
اندمجت كل البعثات الموجودة في إطار المتوسط ،والتي

تجميع الملفات وتوسعة سياسة الجوار األوروبية
واحد من العناصر األساسية فيما يتعلق بالعالقات
األورومتوسطية هوإعادة فرز ملف "التوسعة" القديم
وجزء من مهام السيدة فيريرو فالدنر أال وهو سياسة
الجوار األوروبية .وقد خولت للمفوض ستيفان فول مهام
توسعة سياسة الجوار .فمن السابق ألوانه إجراء تقييم
أولي ،لكن سيكون مثيراً لالهتمام أن نختبر في المستقبل
أثر التغييرات .ومن الجلي أن ذلك سيكون متفاوتاً ،فالسيدة
آشتون ال تزال في اتصال منتظم مع المفوض السيد فول
لما يتعلق بالموضوعات المتصلة بالجوار .إن التطوير
الشامل هو ما يجب ان نأخده في االعتبار هنا.

المفوضية األوروبية وإعادة تنظيم أسرة العالقات
الخارجية
تكمن إحدى المشكالت في كون المفوضية األوروبية
"تضمن التمثيل الخارجي لالتحاد" 35باستثناء فيما يتعلق
بالسياسة الخارجية واألمن المشترك وبعض المسائل
األخرى .وهو أمر ملتبس تماماً من وجه النظر الخارجية.
وهو أمر صعب على بعض شركاء االتحاد األوروبي إذ
يجدون أنفسهم موزعين بين رئيس المفوضية ورئيس
المجلس األوروبي والممثل األعلى الذي هو نائب رئيس
المفوضية.

 32انظر المادة  2 § 1من القرار .2010/427
 33انظر المادة  4من القرار .2010/427
" 34يتكون الجهاز األوروبي للعمل الخارجي من إدارة مركزية ومن وفود من قبل االتحاد لدى الدول الثالثة والمنظمات الدولية" (المادة  1 § 4من القرار  .)2010/427ويتوقف االتصال بين المفوضية
والوفود كتعليمات من المفوضية للوفود فيما كان ذلك يفترض أنه في حالة أرسال تعليمات من المفوضية للوفود أن ترسل نسخة منها لرئيس الوفد أو البعثة ولإلدارة المركزية للجهاز األوروبي للعمل
الخارجي (النقطة  13من مقدمة القرار .)2010/427
 35المادة  17 § 1من معاهدة االتحاد األوروبي.
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الشرق األوسط
الجزيرة العربية والعراق وإيران
السياسات اإلقليمية يوروميد  Euromedواالتحاد
من أجل المتوسط ()UfM
المغرب العربي

إن التغييرات على مستوى العالقات الخارجية هي شديدة
األهمية حيث استوعب إنشاء الجهاز األوروبي للعمل
الخارجي جزءا من الموظفين السابقين بـ"أسرة العالقات
الخارجية" بالمفوضية .وتجدر اإلشارة هنا إلى أن السيدة
آشتون هي أيضاً نائب رئيس المفوضية األوروبية

مفاتيح

إدارة تجمع شمال أفريقيا والشرق األوسط والجزيرة
العربية والعراق وإيران تنتظم في عدة مكاتب موزعة
جغرافيا بشكل كالسيكي:

المفوضية األوروبية :تجميع الملفات وإعادة تطوير
أسرة "العالقات الخارجية"

المتوسطي 2011

يعتبر البرلمان األوروبي أحد أكبر
المستفيدين من معاهدة لشبونة ،حيث
تعززت باتساع صالحياته التشريعية
والمالية ،وبإمكاننا في نفس الوقت أن
نأسف لبطء تطور ما يخص دور البرلمان
األوروبي فيما يتعلق بالسياسات الخارجية
واألمن المشترك

تلعب دوراً متزايد األهمية في كيان الخدمة األوروبية للعمل
الخارجي حيث تتلقى تعليماتها.34

الشكل 1

الهيكل التنظيمي إلدارة الشئون الخارجية األوروبية

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻭﺭﻭﺑﺎ
ﻭﺁﺳﻳﺎ ﺍﻟﻭﺳﻁﻰ
ﻡ .ﻻﻳﻛﺎﻙ )(M.Lajcak

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺷﻣﺎﻝ ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ ﻭﺍﻟﺷﺭﻕ ﺍﻷﻭﺳﻁ ﻭﺍﻟﺟﺯﻳﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻌﺭﻕ ﻭﺇﻳﺭﺍﻥ
ﻫـ .ﻣﻳﻧﻐﺎﺭﻳﻠﻠﻲ )(H.Mingarelli

ﺭﻭﺳﻳﺎ ﻭﺍﻟﺷﺭﺍﻛﺔ ﺍﻟﺷﺭﻗﻳﺔ ﻭﺁﺳﻳﺎ
ﺍﻟﻭﺳﻁﻰ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ﻭﻣﻧﻅﻣﺔ
ﺍﻷﻣﻥ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ
ﻓﻳﻐﺎﻧﺩ )(Wiegand

ﺷﻣﺎﻝ ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ ﻭﺍﻟﺟﺯﻳﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﺇﻳﺭﺍﻥ
)ﺧﺎﻟﻳﺔ(

ﺍﻟﺷﺭﻕ ﺍﻷﻭﺳﻁ
ﻓﻭﺳﻳﺗﺎﻟﻭ )(Vusitalo

مفاتيح

ﺍﻟﺟﺯﻳﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﺇﻳﺭﺍﻥ
ﺃﻭﻣﺑﺎﺭﺕ )(Umbart

ﺗﻧﺳﻳﻕ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺟﻭﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻳﺔ 1
ﺭﻭﺭﻙ )(Rourk
ﺗﻧﺳﻳﻕ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺟﻭﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻳﺔ 2
ﻣﺎﺟﻭﺭﻳﻧﻛﻭ )(Majorenko

ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﻳﻭﺭﻭﻣﻳﺩ
ﻭﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ
ﻏﺎﺑﺭﻳﺗﺷﻲ )(Gabrici

المتوسطي 2011

ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ
ﻓﺎﻧﺗﻲ )(Fanti

ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻋﻣﻝ ﺍﻟﻣﺷﺭﻕ ﻭﺍﻟﻣﻐﺭﺏ ) /(MAMAﺝ .ﻏﺎﺕ ﺭﻭﺗﺭ
) ،(J. Gatt Rutterﻡ .ﺑﻭﺯﻭﻓﻳﺗﺵ ) ،(M. Bozovicﻣﺟﻣﻭﻋﺔ
ﻋﻣﻝ ﺍﻟﺷﺭﻕ ﺍﻷﻭﺳﻁ ﻭﺩﻭﻝ ﺍﻟﺧﻠﻳﺞ ) /(MOGﺱ .ﻛﻳﺳﻠﻳﻎ
)(S. Kisling

ﺍﻟﺷﺭﺍﻛﺔ ﺍﻟﺷﺭﻗﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ
ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ﻭﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻣﻥ
ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ
)ﺧﺎﻟﻳﺔ(
ﺍﻟﺷﺭﺍﻛﺔ ﺍﻟﺷﺭﻗﻳﺔ
ﺍﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ
ﻛﻳﺎﻳﺭ )(Kjaer
ﺭﻭﺳﻳـﺎ
)ﺧﺎﻟﻳﺔ(

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﻐﺭﺑﻳﺔ
ﻭﻏﺭﺏ ﺍﻟﺑﻠﻘﺎﻥ
ﻭﺗﺭﻛﻳﺎ
)ﺧﺎﻟﻳﺔ(
ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﻐﺭﺑﻳﺔ
ﻏﺭﻳﺑﺎ )(Grippa
ﻏﺭﺏ ﺍﻟﺑﻠﻘﺎﻥ
ﺟﻭﻧﺳﻭﻥ )(Jonsson

ﻣﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﺗﺭﻛﻳﺎ
)ﺧﺎﻟﻳﺔ(

ﺁﺳﻳﺎ ﺍﻟﻭﺳﻁﻰ
ﻣﺎﻟﺩﻭﻧﺎﺩﻭ )(Maldonado
ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻋﻣﻝ ﺷﺭﻕ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﻭﺳﻁ ﺁﺳﻳﺎ ) /(COESTﺩ .ﺟﻭﻧﺯ
)) (D. Johnsﻗﺎﺋﻡ ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ( ،ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻋﻣﻝ ﺩﻭﻝ ﻏﺭﺏ ﺍﻟﺑﻠﻘﺎﻥ
) /(COWEBﺃ .ﺇﻳﻔﻳﺭﺍﺭﺩ ) ،(A. Everardﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻋﻣﻝ ﻣﻧﻅﻣﺔ
ﺍﻷﻣﻥ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ) /(COSCEﺕ .ﺑﻳﺷﻲ )(T. Béchet

المصدر ،EEAS, http://eeas.europa.eu/background/docs/eeas_organisation_en.pdf :مارس (آذار) .2011
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إن على المفوضية األوروبية تعزيز المصلحة العامة
لالتحاد في جميع الحاالت ،واألخذ بزمام المبادرة عندما
يكون ذلك من صالحياتها .36واليعني إنشاء الجهاز
األوروبي للعمل الخارجي أن كل صالحيات المفوضية
فيما يتعلق بالشؤون الخارجية قد انتقلت إليه .فما يسمى
بأسرة  RELEXوهو يشير إلى اإلدارات العامة والمكاتب
المكلفة بالعالقات الخارجية في المفوضية األوروبية ،هي
حاليا قيد إعادة الهيكلة .فهي تضم حالياً اإلدارات والخدمات
التالية :التنمية والتوسعة وسياسة الجوار األوروبية
والتجارة والمساعدات اإلنسانية والدفاع المدني وبرنامج
التنمية والتعاون  .)DEVCO( Europeaidوتواصل
هذه اإلدارات العامة والمكاتب القيام بمهامها المكلفة بها
تحت إدارة المفوض المختص ،ولكن يجب التذكير بأن
الممثل السامي ينسق اتجاهات األنشطة الخارجية لالتحاد
في مجملها.
وعلى مستوى االتفاقات الدولية فإن المفوضية األوروبية
أوالممثل السامي (حين يكون االتفاق متعلقا حصراً أو
بشكل أساسي بالسياسة الخارجية والدفاع المشترك) "يقوم

 36المادة  17 § 1من معاهدة االتحاد األوروبي.
 37المادة  218 § 3من المعاهدة حول وظائف االتحاد األوروبي.
 38المادة  21 § 3من معاهدة االتحاد األوروبي.

برفع توصياته للمجلس الذي يتبنى قراراً يخول فتح
المفاوضات ويعين ( )...المفاوض أو رئيس فريق
المفاوضين الممثل لالتحاد" .37ويتطلب هذا المستوى أيضاً
التنسيق بشكل جيد.
بالطبع ،فإن السياسات المشتركة مثل السياسة التجارية
المشتركة ،والسياسة الزراعية المشتركة ،وهي ذات أهمية
حيوية للعالقات األورومتوسطية ،ال تزال تدار من قبل
المفوضية األوروبية ،وعلى هذه األخيرة مع المجلس
والممثل السامي ضمان "االتساق بين مختلف مجاالت
عملها الخارجي وبين هذ وسياساتها األخرى".38

البرلمان األوروبي وتعزيز صالحياته التشريعية والمالية
يعتبر البرلمان األوروبي أحد أكبر المستفيدين من معاهدة
لشبونة ،حيث تعززت باتساع صالحياته التشريعية والمالية.
وفي ضوء التوجهات المالية الجديدة ومراجعة سياسات
الجوار األوروبي فإن سلطته فيما يتعلق بالميزانيات يمكن

أخذها في االعتبار .وبإمكاننا في نفس الوقت أن نأسف لبطء
تطور ما يخص دور البرلمان األوروبي فيما يتعلق
بالسياسات الخارجية واألمن المشترك.

السلطات التشريعية

سلطات البرلمان األوروبي في مجال العالقات الخارجية
على مستوى المواضيع الراجعة للدعامة األولية لالتحاد
وهي معاهدة نيس ،فإن صالحيات البرلمان األوروبي
تتعزز من خالل توسيع نطاق صالحيات واختصاصات
الجمعية العامة في المسائل التشريعية وتلك المتعلقة
بالميزانية  ،كما ُذكر أعاله.
ولكن في المسائل المتعلقة بالسياسات األوروبية لألمن
المشترك والسياسات األوروبية للدفاع المشترك تظل
 39المادة  36من معاهدة لشبونة.
 40انظر المادة  24 § 1من معاهدة االتحاد األوروبي.

وبشكل عام يمكننا أن نعتبر معاهدة
لشبونة ذات صبغة عابرة للحكومات سواء
أكان ذلك بسبب إنشاء هيئات مختلطة
عابرة للحكومات ذات نفوذ ،كالخدمة
األوروبية للعمل الخارجي ،أو بتعزيز
المؤسسات العابرة للحكومات كالمجلس
األوروبي
وبشكل عام يمكننا أن نعتبر معاهدة لشبونة ذات صبغة
عابرة للحكومات سواء أكان ذلك بسبب إنشاء هيئات
مختلطة عابرة للحكومات ذات نفوذ ،كالخدمة األوروبية
للعمل الخارجي ،أو بتعزيز المؤسسات العابرة للحكومات
كالمجلس األوروبي .ويمكن لنا أن نعدد األمثلة باإلشارة
إلى مهام بطرسبرغ ،أو الوكالة األوروبية للدفاع ،أو
مشاريع التعاون المنظمة.
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إن الخطط المالية القادمة ستكون استحقاقا هاما للبرلمان
األوروبي الذي شهد تعزز سلطاته في مجال الميزانيات.
كذلك لم يعد هناك تمييز بين المصروفات اإللزامية
والمصروفات غير اإللزامية ،وهو ما يسمح بتعادل أقوى
مع سلطات المجلس في هذه المسألة .ويجب أيضاً إبراز
أن البرلمان يمارس حقوقه كسلطة تصريف بجانب
الجهاز األوروبي للعمل الخارجي الذي ال يعالج تماما
العجز الديمقراطي الذي تعانية السياسة الخارجية لألمن
المشترك.

إن استيعاب النظام المؤسسي الجديد هو ليس باألمر الهين
طالما نحن ال نزال في مرحلة التعلم .ومع إنشاء الجهاز
األوروبي للعمل الخارجي من المفترض أن تتسارع وتيرة
الوقائع ونستطيع توقع إنشاء آلية جديدة على المدى
المتوسط.

مفاتيح

السلطات المالية

استنتاجات
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على المستوى التشريعي ،فإن معاهدة لشبونة قد استبدلت
إجراءات القرار المشترك بإجراءات التشريع العادية في
اإلطار الذي يعتبر فيه البرلمان األوروبي مشرعاً شريكاً
مع المجلس الوزاري.
وتمتد اإلجراءات الجديدة لتشمل نحو أربعين مجاال ،منها
تلك المتعلقة بمسائل الهجرة أو التعاون القضائي كمثال
آخر .ويمتد إجراء اإلقرار وحق الفيتو لمجاالت جديدة،
وكذلك اإلجراءات االستشارية .إذن فقد تم وبوضوح تعزيز
دور البرلمان األوروبي في اإلطار التشريعي .وهو ما
يضفي أهمية متزايدة على البرلمان في إطار تبني تشريعات
تمس الموضوعات األورومتوسطية.

سلطات البرلمان األوروبي محدود ًة للغاية .وتنص معاهدة
لشبونة على أن الممثل السامي "يتشاور بانتظام مع
البرلمان األوروبي بخصوص الجوانب الرئيسية
والخيارات األساسية لسياسات األمن والدفاع المشترك،
ويطلعه على تطورات هذه السياسات" .ويمكن للبرلمان
األوروبي تقديم االستجوابات أو طرح توصيات للمجلس
والممثل السامي وعقد حوار "مرتين في العام حول التطور
المتحقق فيما يخص تنفيذ السياسات األوروبية لألمن
المشترك" ،39ولكن من الواضح أنه في مجالي األمن
والدفاع المشترك الزال االتحاد األوروبي يعاني من
قصور كبير في ديمقراطية القرار .وهو أمر إشكالي إلى
حد أن المحكمة ليس لها أية صالحيات في هذين المجالين
إال في استثناءات نادرة.40

ويجب هنا إبراز أنه إذا كان قد تم إلغاء البناء ذي
الدعامات لالتحاد األوروبي فإن نوعاُ من الدعامة الخفية
يظل قائماً .في الواقع فإنه الفصل  2من الباب الخامس 41
من معاهدة االتحاد األوروبي يقول بوجود "أحكام محددة
بشأن السياسة الخارجية وسياسة األمن المشترك" .تشترط
المعاهدة بوضوح أن سياسات األمن المشترك األوروبية
تخضع لـ"قواعد وإجراءات محددة" .وأنها تخضع للقاعدة
العامة لإلجماع .إضافة لذلك "يتم استثناء اعتمادات
القوانين التشريعية" و"هذه السياسات يقوم على تنفيذها
الممثل السامي (.42 ")...
مفاتيح
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ستتوقف أشياء كثيرة على مدى فاعلية الجهاز
األوروبي الجديد للعمل الخارجي .إو�ن العالقات
العبر مؤسسية والشخصية بين الممثل السامي
ورئيسي المفوضية والمجلس األوروبيين
والمفوض السيد فول هي شديدة الحيوية
بالنسبة للجناح المتوسطي من العالقات
الخارجية لالتحاد األوروبي
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وتحتفظ المفوضية األوروبية بامتيازات هامة في العالقات
الخارجية ،ولكن إنشاء كيان هجين كالخدمة األوروبية
للعمل الخارجي بمعنى أنه مكون من أنماط مختلفة من

الموظفين قد قام بتغيير المعطيات بشكل جذري .وعلى
المستوى فوق الوطني ،فقد كان البرلمان األوروبي هو
المستفيد بوضوح من التطورات األكثر أهمية؛ ومبدئيا
فقط ألن الهيئة البرلمانية األوروبية يجب أن تحصل على
الوسائل الالزمة لطموحاتها.
وفيما يخص الشؤون المتوسطية ،فمن الواضح أنه سيكون
لهذه التغييرات أثر كبير .فأطراف العملية في تزايد ،وذلك
ً
دليال على الفاعلية .ستتوقف أشياء كثيرة على
لألسف ليس
مدى فاعلية الجهاز األوروبي الجديد للعمل الخارجي .وإن
العالقات العبر مؤسسية والشخصية بين الممثل السامي
ورئيسي المفوضية والمجلس األوروبيين والمفوض السيد
فول هي شديدة الحيوية بالنسبة للجناح المتوسطي من
العالقات الخارجية لالتحاد األوروبي.
واليوم ،وفي مواجهة الصعوبات السياسية للمرحلة االنتقالية
الحالية واألزمات في حوض المتوسط فإن االتحاد
األوروبي بعد معاهدة لشبونة يتوفر على أدوات جديدة
صالحة لالستخدام تحت درجات عليا من التنسيق ،وهذه
واحدة من مهام الممثل السامي .يجب قبل كل شيء التحرر
من مبدأ اإلجماع بين الدول الـ 27األعضاء في االتحاد
داخل المجلس األوروبي .وتحت قيادة رئيسه ،وأن يكون
قادراً على حشد األموال الالزمة للمساعدات العاجلة
واإلنسانية ،مع معرفته بكيفية االستثمار على المدى الطويل
في عمليات انتقال يمكنها أن تغير المعطيات في منطقة
البحر المتوسط بشكل جذري.

 41الباب الخامس " :أحكام عامة متعلقة بالعمل الخارجي لالتحاد وأحكام محددة تتعلق باسياسة الخارجية واألمن المشترك".
 42المادة  24 § 1من معاهدة االتحاد األوروبي.

معاهدة لشبونة والعالقات األورومتوسطية

عام مذهل وصعب وغير متوقع

()Andreu Bassols
مدير عام
المعهد األوروبي للبحر األبيض المتوسط (،)IEMed
برشلونة
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كانت سنة مذهلة بالنسبة للمراقبين لواقع البحر األبيض
المتوسط .بعد أكثر من خمسين سنة من االستقرار في الدول
العربية تخللها فقط النزاع الجزائري والصراع العربي
اإلسرائيلي اهتزت المنطقة على إيقاع تحوالت عميقة وغير
متوقعة .سنتذكر جميعا سنة  2011باعتبارها سنة الثورات
العربية .سنة االنتفاضة أو الصحوة أو حتى النهضة ألن هذه
هي المصطلحات المتداولة من قبل وسائل إعالم البلدان التي
تشهد تجديدا للروح في الفضاء السياسي والثقافي الذي كان
إلى حدود اليوم مقاوما شرسا للعصرنة .ال يمكن ألحد أن
يتنبأ بالنتيجة النهائية لهذه الموجة ذات األبعاد اإلقليمية التي
تعرفها بلدان العالم العربي سواء في منطقة البحر األبيض
المتوسط أو فيما يسمى بالقارة السادسة في شبه الجزيرة
العربية .الشيء الوحيد الذي نعرفه أو نستشعره هو أن ال
شيء سيعود كما كان من قبل .بعد أن غير النضال ضد
االستعمار والقومية المشهد الجيوسياسي العربي في
الخمسينات ،تمكن التيار اإلسالمي من فرض نفسه ابتداء من
السبعينات ومنذ ذلك الحين أصبح عامال وفاعال أساسيا.
تؤسس حاليا الحركات الديمقراطية لعهد جديد رغم بداياتها
المترددة والغامضة.
أول شيء يجب أن تقوم به أوروبا حيال هذا العهد الجديد هو
األخذ بجدية كل ما يحدث في دول جنوب البحر األبيض
المتوسط .ال مجال لألعذار .لم يعد مقبوال القول أن ،مهما
حدث ،ال شيء سيتغير .التغيرات هذه المرة حقيقية وذات
بعد تاريخي .األمر الثاني هو أنه اليوم يتوجب على أوروبا
أن تستوعب وتفاوض وتنفذ سياستها في المنطقة بتبني
سياسة تراعي حقيقة أن المنطقة تمر بمرحلة انتقالية.

مفاتيح

أندريو باسولس

للتطرق لهذه المرحلة الجديدة والتحديات التي تطرحها
المنطقة في أوج تطورها نحتاج مراعاة أولويتين على األقل:
الحاجة إلى مزيد من االنسجام بين اإلطارات السياسية
الموجودة وضرورة تكييف أولويات السياسة األوروبية.
بعبارة أخرى ،تكييف اآلليات وتغيير محتوياتها.
فيما يتعلق بالنقطة األولى ،المبادرات األوروبية الثالث
الكبرى في السنوات الخمسة عشر الماضية هي "عملية
برشلونة" عام  1995و"سياسة الجوار األوروبية" ()ENP
عام  2003و"االتحاد من أجل المتوسط" ( )UfMعام
 .2008دائما ما اعتبرت أوروبا البحر األبيض المتوسط
أولوية من أولوياتها .ومع ذلك ،كثيرا ما كانت سياساتها
الموجهة إلى المنطقة تمتاز بعدم الفعالية .فقد كانت مقاومة
التغيير في العديد من البلدان وغياب التغييرات الجوهرية
والتدرج كمبدأ للعمل محط الكثير من االنتقادات .وتم توجيه
هذه االنتقادات للدول والمؤسسات األوروبية على حد سواء.
فيما حاول كال الطرفين اتخاذ وتبني مبادرات ومقترحات في
هذا الصدد.
استطاعت "عملية برشلونة" لعام  1995أن تشكل توازنا
جيدا بين المبادرة األوروبية والوطنية على حد سواء .أما
"سياسة الجوار األوروبية" فهي تبقى أوروبية بشكل ملحوظ
بتركيزها الواضح على الدور الذي يمكن أن تضطلع به
المؤسسات األوروبية .من جانبه ،ينبني "االتحاد من أجل
المتوسط" صراحة على أساس مبادرة وطنية .ال أحد ينكر
أن المبادرات الثالث حققت إنجازات هامة ،لكنه كان بإمكانها
أن تحقق نتائج أفضل وفي وقت أقصر.
اآلن يتوجب االستفادة مما تم القيام به والمضي قدما في
تبني مقترحات جديدة في كال مجالي عمل السياسة
األوروبية :العالقات الثنائية والعالقات المتعددة األطراف
واإلقليمية.
تستند األولى على اتفاقات الشراكة الناتجة عن "مؤتمر
برشلونة" لسنة  .1995انطالقا من  ،2005تم استكمال هذه
االتفاقات بخطط العمل "لسياسة الجوار األوروبية" التي
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قدمت منهجية جديدة :التفاوض على األهداف المتشابكة
المماثلة لتلك التي تجمعها بالبلدان المرشحة لالنضمام إلى
اإلتحاد األوروبي .كان يتعلق األمر بإدخال إجراءات عمل
شبيهة بإجراءات االنضمام رغم المعرفة المسبقة بأن دول
جنوب البحر األبيض المتوسط ليست مرشحة ألن تصبح
أعضاء في االتحاد األوروبي.
ينبغي تطوير العالقات المتعددة األطراف على األسس
المنصوص عليها في قمة باريس في تموز (يوليو) 2008
التي أسست "االتحاد من أجل المتوسط" .وقد تمت المصادقة
في القمة على مبادرتين مؤسسيتين جديدتين لم يتم ذكرهما
في "عملية برشلونة" :الرئاسة المشتركة بين أوروبا
والجنوب واألمانة العامة المشتركة الكائن مقرها الرئيسي
في قصر "بيدرالبيس" ( )Pedralbesببرشلونة.
من جهة" ،سياسة الجوار األوروبية" التي تجسد العمق
األوروبي – ولهذا دخلت في إطار معاهدة لشبونة التي
أنشئت لتلبية احتياجات أوروبا ما بعد مرحلة التوسيع في
 ،2004ولتأخذ بعين االعتبار أنه بهذه الطريقة يكون لالتحاد
األوروبي جيران جدد .ومن جهة أخرى ،إطار التعاون
اإلقليمي المبني على أسس "مؤتمر برشلونة" والذي أصبح
أكثر ميال إلى التعددية مع الخطوات األولى "لالتحاد من أجل
المتوسط".
باختصار ،ما كان في إطار "مؤتمر برشلونة" يعتبر سياسة
متوسطية واحدة متكاملة بقناتين مستقلتين – اتفاقيات الشراكة
الثنائية و"عملية برشلونة" المتعددة األطراف – تحول منذ
عام  2005إلى سياستين منفصلتين نسبيا :سياسة الجوار
التي ال تقتصر فقط على دول البحر األبيض المتوسط بل
تشمل أيضا أوروبا الشرقية و"عملية برشلونة" التي تحولت
إلى "االتحاد من أجل المتوسط".
ولعل هذا هو أحد األهداف األولى وإحدى االحتياجات
األساسية :محاولة إعادة دمج العمليتين – "سياسة الجوار
األوروبية" و"االتحاد من أجل المتوسط" – من خالل
إعطائهم دفعة جدية من التماسك والتناغم وضمان قدر أكبر
من االتحاد والتآزر .ويمكن تحقيق هذا عن طريق إعطاء
"سياسة الجوار األوروبية" ،التي تقتصر اليوم على الجانب
الثنائي ،بعدا إقليميا في إطار "االتحاد من أجل المتوسط"،
وأن تكون األمانة العامة في برشلونة هي المسؤولة عن
تنسيق هذا البعد اإلقليمي وذلك بالتنسيق الكامل مع المؤسسات
األوروبية.
المسألة الثانية التي تستحق منا تفكيرا عميقا هي الحاجة إلى
تكييف مضمون السياسات األوروبية مع الواقع اإلقليمي
الجديد .اليوم ،بعد الثورات والتطورات التي شهدتها األشهر
األخيرة ،أصبح من الضروري مراجعة األولويات الجديدة.

وأولها بدون شك تنفيذ سياسات التعاون لدعم التحوالت في
البلدان العربية المتوسطية.
تم إنشاء "االتحاد من أجل المتوسط" من أجل وضع سياسة
االستقرار ودعم لالستقرار .نجحت "عملية برشلونة" من
خالل إبرام وتنفيذ اتفاقات التجارة الحرة ،في بدء ودعم
التحوالت االقتصادية .وقد كان هذا هو النجاح الكبير الذي
حققته "الشراكة األوروبية المتوسطية" التي أطلقت في
برشلونة عام  .1995واآلن تسير خطط عمل تفعيل الجوار
على نفس النهج :تحفيز التغييرات التنظيمية وتحديث اإلطار
التشريعي لهذه الدول لكي يقترب أكثر من التشريعات
األوروبية.
ولكنه من الجيد أن نذهب اآلن إلى ما هو أبعد من االقتصاد
وندعم التحوالت السياسية .ستكون هذه المهمة صعبة ألنها
تتطلب تطبيق مبدأين غالبا ما يثيران الكثير من الجدل :مبدأ
االختالف ومبدأ المشروطية .األول يتطلب إنشاء برامج
وأهداف متباينة للتعاون حسب مستوى التزام وطموح
سلطات دول الجنوب .والثاني يقتضي ربط هذا التعاون
بشروط التطور والتقدم في اإلصالحات .هذا هو االتجاه
الذي سلكته االتصاالت األخيرة للممثلة العليا للسياسة
الخارجية في االتحاد األوروبي والمفوضية األوروبية :بذل
المزيد من أجل الذين يجتهدون أكثر .عمال بمقولة "أكثر لمن
يستحق أكثر" التي تم ذكرها في الوثائق األولى التي حددت
"سياسة الجوار األوروبية" ،واآلن بعد التغييرات التي
شهدتها المنطقة يمكن أخيرا تطبيقها.
في منطقة البحر األبيض المتوسط هناك مصالح كبيرة،
على المحك جزء هام من أمننا ومستقبلنا االقتصادي.
وفيها أيضا نريد أن نفعل قيمنا وفهمنا للعالقات الدولية
وتنظيم المجتمعات الديمقراطية .الطاقة والهجرة
واإلرهاب والتجارة واإلستثمار هي بعض من العوامل
التي تدخل في معادلة المصالح السالف ذكرها .كما أن
الديمقراطية وحقوق اإلنسان وحقوق المرأة وحقوق
األقليات العرقية والدينية هي بعض من القيم التي نريد
تعزيزها والدفاع عنها .تفعيل األمرين في آن واحد :حماية
المصالح وتعزيز القيم هي مهمة صعبة دبلوماسيا في هذه
المنطقة التي تعيش على إيقاع ثالثة نزاعات ،واحد منها
ذو أهمية دولية كبرى أال وهو نزاع الشرق األوسط،
تطغى منذ فترة طويلة على الساحة السياسية .يتمثل
التحدي في تحديد سياسة تقوم على توازن أكثر تعقيدا
وأكثر ليونة بين المصالح والقيم وبين ثقل العالقات مع كل
دولة والحاجة إلى الحفاظ على إطار للتعاون اإلقليمي
وبين الحاجة الملحة لدعم التغيير الديمقراطي والحاجة إلى
الحفاظ على االستقرار والسالم.

الوضع في منطقة الشرق األوسط

الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني  2010تحت والية أوباما

()Christian-Peter Hanelt
خبير أقدم في شؤون أوروبا والشرق األوسط
مؤسسة بيرتيلسمان ستيفتونغ (،)Bertelsmann Stiftung
غوترزلو ()Gütersloh

في الثاني من سبتمبر (أيلول) والرابع عشر من سبتمبر
(أيلول)  2010جرت مفاوضات مباشرة بين رئيس
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة
الفلسطينية محمود عباس ورئيس الواليات المتحدة باراك
أوباما في واشنطن بهدف نهائي هو الوصول إلى "تسوية
الوضع النهائي" رسمياً للصراع وذلك باالتفاق على حل
الدولتين .وفي نهاية الشهر ذاته ،انتهت المباحثات المباشرة
حين أخفقت إسرائيل في تجديد تجميد المستوطنات لمدة
 10أشهر والذي كان مطبقاً منذ شهر نوفمبر (تشرين
الثاني)  2009وأخفق الفلسطينيون في االعتراف بإسرائيل
كدولة يهودية كشرط مسبق لالستمرار بمباحثات السالم.
ولم تفلح أية من الجهود التي بذلت من قبل مختلف الالعبين
من األطراف الثالثة جميعها طوال ما تبقى من السنة في
إعادة األطراف الثالثة إلى طاولة المفاوضات.
نظرت الغالبية إلى خطاب أوباما في القاهرة بتاريخ
 4يونيو (حزيران)  2009على أنه بداية جديدة لعالقات
الواليات المتحدة مع العالم اإلسالمي ،ليس بعد السنوات

Michael D. Shear y Glenn Kessler, "Obama Voices hopes for Mideast Peace in Talk with Al-Arabiya TV", Washington Post, 27 January 2009 1
( www.globalsecurity.org/military/library/report/2010/hst1003.pdf 2الرقم يشمل العراق).
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المشهد :مدخل أوباما الجديد للشرق األوسط و"رؤيته
القاهرية" ووالية بنيامين نتنياهو الثانية
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مارين كوالمان
()Maren Qualmann
استشارية ،هامبورغ ()Hamburg

مفاتيح

كريستيان بيتر هانيلت

الثماني من اإلدارة الحالية فحسب وإنما ،كما أكد أوباما في
مستهل خطابه ،بعد عقود من القطيعة واالفتقار إلى الثقة
خالل الحرب الباردة .وعلى عموم المنطقة ،كانت اآلمال
على سياسة الرئيس الجديدة للشرق األوسط عالية .وقد أمل
الفلسطينيون على وجه الخصوص في مدخل "عادل" أكثر
والتزام أقوى.
من نواح عدة كانت نية أوباما تأشير نقطة تحول في
العالقات بين الواليات المتحدة والشرق األوسط :لقد دعا
إلى تجديد اإليمان والثقة بين األطراف والواليات المتحدة
مع المحاولة مرة أخرى لتغيير صورة الواليات المتحدة
إلى صورة أخ جاد ومخلص للسالم والديمقراطية .ونتيجة
لذلك ،أصبح قراره غير االعتيادي للتعامل مع عملية
السالم اإلسرائيلية العربية في بداية واليته من خالل
"السعي الفاعل والنضالي نحو سالم دائم بين إسرائيل
والفلسطينيين وبين إسرائيل وجيرانها" 1اِختباراً مختبرياً
لعالقاته الجديدة مع الشرق األوسط .مع ذلك ،من ناحية
واحدة اِستغل أوباما خطابه لدعم التغير االستراتيجي الذي
تول فيه
اضطلعت به اإلدارة السابقة .في الوقت الذي لم ِ
إدارة بوش أسبقية عليا للصراع العربي اإلسرائيلي حتى
عملية أنابوليس ،فإن وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس
( )Condoleezza Riceفي آخر سنة لها في الوظيفة
أكدت أن حل الصراع العربي اإلسرائيلي من مصلحة
اإلدارة األمريكية االستراتيجية .لقد كانت الواليات المتحدة
العباً مهماً في المنطقة لعقود خلت وهي تسعى وراء ثالثة
أهداف رئيسة :أمن الطاقة وأمن إسرائيل واستقرار
المنطقة .بيد أنه منذ أن قامت الواليات المتحدة بنشر
 230000جندي في المنطقة 2اتخذ الهدف الثالث معنى
جديداً السيما فيما يتعلق بسمعة أمريكا العالمية والسياسة
الداخلية .لقد اعتُبر الصراع العربي اإلسرائيلي من كبريات
المصالح االستراتيجية للواليات المتحدة ألن النجاح في

تحقيق السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين بات مفتاحاً
لتحقيق تقدم على التحديات الملحة أمام الواليات المتحدة
في العراق وأفغانستان ،والوضع الصعب مع إيران،
والقضايا األهم في الواقع مثل الحاجة إلى إصالح سياسي
في منطقة قمعية عموماً .وقد ّ
عقب أوباما على هذا األمر
بوصف الصراع العربي اإلسرائيلي بأنه ثاني أكبر سبب
للتوتر بعد البعثات العسكرية األمريكية في أفغانستان
والعراق وقبل الصراع الدولي مع إيران.3

مفاتيح

لقد كانت الواليات المتحدة العباً مهماً في
المنطقة لعقود خلت وهي تسعى وراء ثالثة
أهداف رئيسة :أمن الطاقة وأمن إسرائيل
واستقرار المنطقة
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وبهذا أمست اإلدارة األمريكية في موقف ليس فقط الضامن
األول واألكبر ألمن إسرائيل والقوة التنظيمية المهيمنة في
المنطقة وإنما (على نحو ما) مضطرة إلى التصريح
ً
فضال عن ذلك ،ذكر أوباما في خطاب
بمصالحها هي.
القاهرة ما اعتبره في نظره أكبر عقبة على الجانب
اإلسرائيلي ،أال وهي مسألة المستوطنات.
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مفاوضات بين اإلسرائيليين والفلسطينيين على محور
واشنطن – القدس
حين بدأ بنيامين نتنياهو واليته الثانية كرئيس للوزارة في
 31مارس (آذار)  2009استغرق بعض الوقت حتى
يتكيف لسياسة اإلدارة األمريكية الجديدة .في يونيو
(حزيران)  2009استجاب للتغيرات الظاهرة بما بدا
ً
تحوال هاماً في موقفه من عملية السالم .ففي خطابه الذي
ألقاه في  14يونيو (حزيران)  2009بجامعة بار إيالن
( )Bar Ilan Universityأيّد إقامة دولة فلسطينية.
وبنفس الوقت ،البد أنه كان على علم تام بأن واليته األولى
في عام  1999قد انتهت حين فقد دعم ائتالفه هو ،وهكذا
مد يده إلى دائرته االنتخابية ليقول لهم بأن ال تجميد
للمستوطنات في القدس الشرقية .4وقد نظرت دوائر واسعة
إلى هذا التغيير على أنه استجابة للواليات المتحدة ،السيما

بعد أن بذل المبعوث الخاص جورج ميتشل (George
 )Mitchellجهوداً غير محدودة للتحضير لمحادثات غير
مباشرة .في االجتماع الذي تم بين أوباما ونتنياهو بتاريخ
 18مايو (أيار)  2009قبيل الخطاب ،أوضحت إدارة
أوباما بوضوح تام أن دعم الموقف اإلسرائيلي تجاه إيران
مرتبط بعملية السالم ،5وأن على كافة األنشطة الخاصة
ببناء المستوطنات أن تتوقف ،وأن اإلدارة الحالية سوف لن
تلتزم برسالة عام  2004إلى رئيس الوزارة السابق آرييل
شارون والتي وافق فيها الرئيس جورج بوش في حينه على
السماح إلسرائيل باالحتفاظ بالمستوطنات الكبيرة .بعد ما
عاد نتنياهو إلى إسرائيل عرض للكنيست كشفاً لزيارته
وأعرب تكراراً عن عدم موافقته على تجميد المستوطنات.
إال أنه باشر بنفس الوقت بتفكيك البؤر االستيطانية غير
الشرعية ،وقد جوبه هذا القرار بمقاومة من المستوطنين
وجدل من األطراف المؤيدة للمستوطنات داخل تحالفه.
وهكذا فقد مثّل خطاب نتنياهو في جامعة بار إيالن توافقاً
بين حكومته ومطالب الواليات المتحدة القوية واعتُبر
استجابة لخطاب أوباما في القاهرة والذي جاء بعد أسابيع
قليلة فقط.
في أعقاب جهود دبلوماسية حثيثة خالل الخريف وفي
مواجهة مقاومة من شريحة كبيرة من تحالفه فرض نتنياهو
تجميداً للمستوطنات أمده  10أشهر بتاريخ  26سبتمبر
(أيلول)  .2009واستثنى التجميد القدس الشرقية والبنى
التحتية والمدارس والكنائس اليهودية وسمح بإكمال الشقق
السكنية والمباني التي كانت تحت اإلنشاء .من المنظور
الفلسطيني ،اعتُبر الضغط الشديد على إسرائيل لتجميد
المستوطنات وسيلة لإلدارة األمريكية الستعادة ثقة كال
محمود عباس والجامعة العربية .ففي الوقت الذي حددت
فيه إدارة بوش لهجة المفاوضات بالتناغم مع الجانب
اإلسرائيلي من خالل المطالبة بإيقاف كافة الهجمات
اإلرهابية من قبل الفلسطينيين كشرط مسبق للمفاوضات
المباشرة قامت إدارة أوباما بقلب هذه الصيغة .فبالموافقة
مع محمود عباس أصر أوباما على عدم المباشرة بأية
مفاوضات مباشرة قبل قيام الجانب اإلسرائيلي بإيقاف بناء
المستوطنات .وطوال عام  ،2009ظل محمود عباس
ملتزماً الصمت في العلن وانتظر ما ستتمخض عنه
الواليات المتحدة ،في حين ساعدت الواليات المتحدة في
شرم الشيخ بجمع األموال إلعادة بناء غزة بعد الحرب،

 3انظر أيضاً تعليق رئيس القيادة المركزية للواليات المتحدة الجنرال ديفيد بتراييس ( )David Petraeusبأن على إسرائيل أن تنظر إلى صراعها مع الفلسطينيين "في سياق المنطقة األكبر" وله أثر
مباشر على مكانة أمريكا في المنطقة Journal of Palestine Studies 155, Spring 2010
 4خالل واليته األولى كرئيس وزارة كان نتنياهو قد وقع – على الرغم من احتجاج األحزاب اليمينية – ما يسمى ببروتوكول حبرون ومذكرة الواي ريفر .كما تعرض للنقد من قبل األحزاب اليسارية
لسياسته المتمثلة بـ"الالءات الثالث".
 5مالحظات من قبل وزيرة الخارجية هيالري كلنتون كما أُبلغت إلى الواشنطن بوست في  24نيسان (ابريل)  2009من قبل غلين كيسلر
)”Glenn Kessler (“Clinton Counters Israeli Stance on Palestinians and Iran

 6بيان صحفي من قبل وزير الشؤون العامة يولي أدلشتاين في  10مارس (آذار)  2010مقتبس فيwww.nytimes.com/2010/03/11/world/middleeast/11biden.html :
www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/04/06/AR2010040602663.html 7

 8خارج السجل ،نقلت الصحف بأن نتنياهو اعتذر .وفي هذه األثناء سعت منظمات يهودية أمريكية إلى ترضية ،وحسب مصادر إسرائيلية أعد نتنياهو حزمة من اإلجراءات لبناء الثقة ...الخ .وبنفس
الوقت قال وزير خارجية إسرائيل أفيغدور ليبرمان ( )Avigador Liebermanفي مقابلة مع مجلة (در شبيغل )Der Spiegel /في  21مارس (آذار) " 2010إننا لم نعِد مطلقاً بإيقاف البناء في
القدس".

مفاتيح

بحلول أواخر شهر أبريل (نيسان) ،كانت وزيرة الخارجية
األمريكية هيالري كلنتون قد أعلنت أن الجامعة العربية
ستكرر تأييدها للمباحثات غير المباشرة خالل اجتماعها
المقبل ،وقد فعلت ذلك بالفعل بتاريخ  1مايو (أيار) .2010
وبدأت المباحثات في  9مايو (أيار) وكانت أول مباحثات
سالم تعقد منذ استقالة إيهود أولمرت ()Ehud Olmert
من منصبه كرئيس وزراء في سبتمبر (أيلول)  .2008ثمة
ساعتان كانتا تدقان :ساعة الجامعة العربية التي تطالب
بتقدم جاد على قضايا الحدود خالل أربعة أشهر (بحلول
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الخطوات الثنائية
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ودعمت سالم فياض في تحسين البنى التحتية والتنمية
اإلقتصادية في الضفة الغربية وأرسلت ميتشل إلى الجيران
العرب لحشد الدعم لمدخل أوباما إلى السالم .وفي
 3مارس (آذار)  2010صادقت الجامعة العربية على
المباحثات غير المباشرة لمدة أربعة أشهر شريطة عدم
استمرارها بعد ذلك إذا لم يتم االتفاق على الحدود.
في أوائل عام  2010وتحت ضغط الواليات المتحدة وافق
الطرفان على مباحثات غير مباشرة مع ميتشل .بيد أن
النغمة السياسية انطوت على تصاعد التوتر بين الواليات
المتحدة وإسرائيل مما حدا بسفير إسرائيل إلى واشنطن
مايكل أورين ( )Michael Orenأن يشير إلى تلك
اللحظة بأنها أسوأ أزمة بين البلدين منذ عام .1975
وخالل زيارة إلى إسرائيل من قبل نائب الرئيس جوزيف
بايدن ( ،)Joseph Bidenوالذي كان يروم اإلعالن عن
مباحثات مباشرة ،أعلن وزير الداخلية اإلسرائيلي إلياهو
ييشاي ( )Yishai Eliyahuمن حزب الشاس ()Shas
الموافقة على  1600دار جديدة في رامات شلومو
( )Ramat Shlomoفي القدس الشرقية .وأدلى بايدن
واإلدارة األمريكية بتصريحات قوية ضد هذا اإلعالن الذي
اعتُبر في الواليات المتحدة على إنه إهانة لبايدن والرئيس.
فإنتقدت الوزارة االسرائيلية نتنياهو واعتذر وزير الداخلية
عن الضجة الدبلوماسية التي سببها .إال أنه من المنظور
اإلسرائيلي أن المشكلة هي مشكلة توقيت اإلعالن وليس
األمر ذاته .فبالنسبة للحكومة اإلسرائيلية ،حسبما أفاده
وزير الشؤون العامة يولي أدلشتاين ()Yuli Edelstein
أنه من الواضح "حسب القانون اإلسرائيلي أن القدس هي
أرض سيادية إسرائيلية ولذا ال يحتاج األمر إلى موافقات
خاصة للبناء ضمن الحدود البلدية للقدس .ولن تكون هناك
في المستقبل المنظور حكومة إسرائيلية ترغب في تقسيم
القدس .وفي العادة إن أصدقاءنا في واشنطن يفهمون
ذلك".6
كان من الممكن لهذه األزمة أن تكون فرصة إلعادة النظر
في استعداد إسرائيل وفي عدد التنازالت التي كان نتنياهو
مستعداً
ً
فعال لتقديمها ،إذا اخذنا في االعتبار وضع ائتالفه
الهش ،ومجرد البدء بالمباحثات غير المباشرة ،ناهيك عن
التسويات الجدية التي ستتطلب ألي اتفاق نهائي مع
الفلسطينيين .وكان من الممكن أن تكون فرصة لتقويم
مدخل الواليات المتحدة الجديد واإلدراك بأن األزمة

ً
مثال من أمثلة "خالف بين
الدبلوماسية لم تكن مجرد
اصدقاء" وإنما هي صراع حقيقي بين القوى .أما من
الجانب الفلسطيني فكان يمكن أن تكون لحظة إعادة تفكير
في المخاطر التي تحف بشروط مسبقة ضيقة .في الواقع،
ً
فعال في اقتراح خطة سالم أمريكية وذلك
لقد فكر أوباما
بناء على اقتراح من مستشار األمن القومي السابق صموئيل
بيرغير ( )Samuel Bergerتحت لجنة ترأسها الجنرال
جيمس جونز ( .)James Jonesومرة أخرى اِعتبر
مستشارو األمن القومي السابقون الستة أن صراع الشرق
األوسط أهم ،فيما يتعلق بإيران ،من اتباع مدخل ميتشل
المتكون من خطوة خطوة لجلب الطرفين معاً .7بيد أن هذه
اللحظة الحاسمة قد مرت ،وانبرت اإلدارة األمريكية تحاول
ً
بدال من ذلك أن تقلل من أهمية أفعالها وتركز على َجسر
الهوة بينما بقي الجانب اإلسرائيلي متخندقاً.8
ومما هو غير اعتيادي بصفة خاصة في هذه النقطة من
العملية هو رد فعل رباعية الشرق األوسط .فعلى خالف
سواها من الالعبين الدوليين ،كاالتحاد األوربي ،وقفت
رباعية الشرق األوسط جانباً خالل جوالت ميتشل
الدبلوماسية الماراثونية وبذلت قصارى جهدها لدعم خطة
فياض لبناء دولة فلسطينية في غضون سنتين (أي بحلول
سبتمبر /أيلول  )2011والتعامل مع الوضع اإلنساني
المتفاقم في غزة .وفي  19مارس (آذار) أصدرت الرباعية
بياناً يشير إلى أن "ضم القدس الشرقية غير معترف به من
قبل المجتمع الدولي" وينصح إسرائيل بتجميد المستوطنات
بما فيها القدس الشرقية.

 9سبتمبر/أيلول) وساعة إسرائيل التي تعد عداً تنازلياً نحو
اِنتهاء مدة تجميد المستوطنات ( 26سبتمبر/أيلول).

من المنظور الفلسطيني ،اع ُتبر الضغط الشديد
على إسرائيل لتجميد المستوطنات وسيلة
لإلدارة األمريكية الستعادة ثقة كال محمود
عباس والجامعة العربية
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اِف ُتتحت المحادثات بعرض قدمه الرئيس محمود عباس
لمنح مزيد من األراضي من الضفة الغربية المحتلة إلى
إسرائيل ،كما كان الفلسطينيون قد وافقوا في مباحثات مع
أولمرت في عام  .2008باستخدام عرض أولمرت كأساس
للمفاوضات ومعالجة القضايا األساسية ،كالمستوطنات
ً
أوال ،حاول الجانب الفلسطيني تحديد المسار.9
والحدود،
ً
وقد وافق ميتشل على نقطة البداية هذه رافضا فكرة نتنياهو
باالبتداء بقضايا المياه .وسارت المباحثات غير المباشرة
ببطء نحو طريقها الصعب مع مطالبة إسرائيل توقف
الفلسطينيين عن االنخراط في "االستفزازات" ومطالبة
الفلسطينيين بتحسينات في الوضع في الضفة الغربية...
الخ ،حين تمخض الصدام بين القوات البحرية اإلسرائيلية
ومافي مرمرة ( )Mavi Marmaraعلى مبعدة من
ساحل غزة بتاريخ  31مايو (أيار)  2010عن فقدان
 9أرواح من أتراك ناشطين وإصابة  60شخصاً بجروح
خطيرة ( 53ناشطاً و 7جنود إسرائيليين) وتسبب في
ضجة دولية لعدة أسابيع بعد ذلك.
إزاء هذا الوضع حاولت اإلدارة األمريكية مرة أخرى أوالً
الضغط على إسرائيل للتحقيق في الحادث وتغيير الحظر
الشامل على غزة والسعي إلى االتصال بمحمود عباس
كإجراء لبناء الثقة حتى في وقت األزمة هذا ،وثانياً التأكد
من عدم انهيار المباحثات غير المباشرة .بيد أنه نتيجة
لحادثة (مافي مرمرة) فإن الوضع في غزة ،الذي كان في
السابق مستبعداً من محادثات السالم بسبب وجود حكومة
حماس هناك ،وجد طريقه إلى جدول أعمال المباحثات.
وخطت الرباعية مرة أخرى خطوة أخرى وضغطت على
الحكومة اإلسرائيلية لتخفيف القيود على دخول البضائع
إلى قطاع غزة .وفي لقاء في شهر يوليو (تموز) مع أوباما
سلّم محمود عباس خارطته لمباحثات مباشرة كأساس
للمفاوضات وبصيغة مكتوبة ،في حين رفض نتنياهو
الدخول في مباحثات مباشرة مع خطوط عامة التفاقية.

وحسب ما جاء في صحيفة (الحياة) اِقترح عباس اِتفاقية
أراض
على دولة فلسطينية بحدود عام  1967مع تبادل
ٍ
وتسوية حول القدس ،وذلك عشية لقاء نتنياهو مع أوباما
بتاريخ  4يوليو (تموز).10
بقي الجانب اإلسرائيلي ُمصراً على اعتراضه على الدخول
في مباحثات مباشرة مع اتفاقيات خطية مسبقة ،ولكنه وافق
على مباحثات مباشرة فوراً .وخالل األسبوع الذي أعقب
االجتماع بين أوباما ونتنياهو ُكثفت الجهود لجلب الجانب
الفلسطيني إلى مفاوضات مباشرة .أجرى أوباما أول مقابلة
له مع التلفزيون اإلسرائيلي ومد نتنياهو يده خالل وسائل
اإلعالم األمريكية والمؤسسات البحثية وأجرى لقاءات
عاجلة مع الرئيس المصري حسني مبارك واِتجه ميتشل
إلى الجامعة العربية ومصر واألردن .وعقب اِجتماعهما
بتاريخ  29يوليو (تموز) أرسل األمين العام للجامعة
العربية جوابه الرسمي إلى أوباما بالموافقة على المباحثات
المباشرة ،ولكنه ترك للفلسطينيين القرار بموعد الدخول
فيها .في شهر أغسطس (آب) وافق عباس على الدخول في
وحدد التاريخ بـ 2سبتمبر (أيلول) في
مباحثات مباشرة ُ
واشنطن.

االنهيار والجمود
هيمنت على بداية المباحثات المباشرة حادثة قتل قرب
الخليل راح ضحيتها أربعة إسرائيليين .وقد شجب كال
ّ
وذكر كل منهما اآلخر بأن
الرئيسين الحادث الوحشي
ً
متطرفين يحاولون إيقاف مفاوضاتهم غالبا ما يظهرون
خالل المباحثات المباشرة وينبغي أال يكون ذلك سبباً
للتوقف عن المحادثات .خالل المحادثات المباشرة بين
الطرفين كالهما كررا قضاياهما الرئيسية :بالنسبة
للفلسطينيين تمثلت باألهمية القصوى للمستوطنات
والحدود ،وبالنسبة لإلسرائيليين أهمية القضايا األمنية
ً
فعال على
واالعتراف بإسرائيل كدولة يهودية .اِتفقوا
ترسيم خرائط المناطق التي يقتضي إجراء تسويات بشأنها
وذلك من أجل بدء المفاوضات على قضايا الوضع النهائي.
واتفقوا على االجتماع ثانية في شرم الشيخ بتاريخ
 14سبتمبر (أيلول) واالستمرار باللقاءات كل إسبوعين
وذلك من أجل تحقيق الهدف الطموح وهو التوصل إلى
اتفاقية سالم في غضون سنتين .وكسيف داموقليس ،فقد
هيمن على المفاوضات التهديد الفلسطيني بمغادرة

 9انظر التقرير غير المؤكد رسمياً على  YNetإضافة إلى الواشنطن بوست (:)The Washington Post
www.informationclearinghouse.info/article25506.htm
www.haaretz.com/print-edition/news/on-eve-of-obama-netanyahu-meeting-abbas-offers-jerusalem-compromise-1.299850 10

 11اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية في عام  1993بحق إسرائيل في البقاء .إن االعتراف بإسرائيل كدولة يهودية أو "دولة للشعب اليهودي" كما قال أولمرت قضية مختلفة .الصعوبة تكمن في طبيعة
دولة إسرائيل ومسألة الفلسطينيين (عرب إسرائيل) الذين يعيشون في إسرائيل بجنسية إسرائيبلية .إن هذه المسألة محل جدل في المجتمع اإلسرائيلي كما تلعب دوراً في المفاوضات.
 12انظر خطاب هيالري كلنتون "مالحظات في مركز سابان لمعهد بروكينكز لسياسة الشرق األوسط ،المنتدى السنوي السابع" www.state.gov/secretary/rm/2010/12/152664.htm
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ما الخلل هذه المرة؟ إذا نظرنا إلى دور المجتمع الدولي في
عام  2010فمن الواضح أن "تقسيم العمل" بين الواليات
المتحدة واالتحاد األوروبي والرباعية بقي هو نفسه .فقد
كان االتحاد األوروبي والرباعية متفقين مع رؤية أوباما
لشرق أوسط جديد ،وبهذا اتفقا مع المدخل المتمثل بجلب
عرفا دورهما
الجانبين معاً إلى مفاوضات سالم مباشرة .لقد ّ
على أنه يتضمن تقديم العون والدعم إلى الفلسطينيين في
الضفة الغربية وبقدر اإلمكان إلى الفلسطينيين في قطاع
غزة .وفي وقت كتابة هذه السطور يتفاوض توني بلير
( )Tony Blairمع الرئيس نتنياهو حول كيفية التعامل مع
قطاع غزة وتثار األسئلة حول كيف ومتى ،من خالل

تعرضت طموحات أوباما إلى نقد شديد بقدر ما تعرضت
له جهوده األولية ،مما يعكس الثقل السياسي الكبير الذي
منحه لهذه العملية .ويتركز النقد على مدخله المتضمن (أ)
اعتبار المستوطنات هي القضية الرئيسية للعملية برمتها،
(ب) ربط دعمه ألمن إسرائيل وما يتعلق بإيران بالتقدم في
عملية السالم( ،ج) االستسالم بأسرع مما يجب حين
تتصعب األمور و(د) عدم إيجاد أية مداخل للصراع
واإلجراءات المختلفة المنطوية عليها .جعلت النقطة األولى
ً
أوال
من الصعب جداً على نتنياهو الدخول في المفاوضات
بأول وذلك بسبب ائتالفه المؤيد للمستوطنات ،كما جعلت
بنفس الوقت من الصعب على عباس أن يفرض موقفه في
المفاوضات ألنها لم توفر له مساحة للمناورة مع ناخبيه.
فلقد قيس على محددات كانت الواليات المتحدة قد فرضتها
وكان هو والجامعة العربية كالهما قد وافقا عليها مسبقاً.
أما النقطة الثانية فكانت أصعب بالنسبة للجانب اإلسرائيلي.
فبعد اِنهيار المفاوضات المباشرة اعترفت وزيرة الخارجية
كلنتون بحقيقة تزايد حاجة إسرائيل لألمن وأنه بات اآلن
أصعب تأمينه ،إذ أن التهديد لم يعد يأتي من الضفة الغربية
وإنما من إيران ووكالئها في لبنان وقطاع غزة .12لذلك
كان التحرك األخير بعرض حزمة مساعدات عسكرية إلى
إسرائيل مقابل تجميد المستوطنات قد تعرض للنقد باعتباره
رشوة وتهديداً غير مباشرين ألمن إسرائيل .عند النظر إلى
بدء المفاوضات يجدر المالحظة بأن القضايا التي برزت
في المباحثات غير المباشرة السابقة لم تكن قد حلت .ففي
الوقت الذي لم يرغب اإلسرائيليون بالدخول إلى مفاوضات
ضمن إطار محدد ،أراد الجانب الفلسطيني أن يبدأ حيث
انتهت المفاوضات بين أولمرت وعباس في عام .2008
ولم تحل اإلدارة األمريكية هذه المسألة مع أنه كان معلوماً
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مفاوضات  2010وما يسمى "األوراق الفلسطينية"

وسارت المباحثات غير المباشرة ببطء نحو
طريقها الصعب مع مطالبة إسرائيل توقف
الفلسطينيين عن االنخراط في "االستف اززات"
ومطالبة الفلسطينيين بتحسينات في الوضع
في الضفة الغربية...الخ
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المفاوضات إذا لم يمدد الجانب اإلسرائيلي تجميد
المستوطنات مما تسبب في نهاية األمر بانهيارها عندما
انتهت فترة التأجيل بتاريخ  26سبتمبر (أيلول) .وفي
 11أكتوبر (تشرين األول)  2010عرض الجانب
اإلسرائيلي تمديد التجميد إذا اِعترف الجانب الفلسطيني
بإسرائيل "دولة للشعب اليهودي" ،وهو أمر ادعى
الفلسطينيون أن ال عالقة له بالحدود والمستوطنات.11
وبتاريخ  13أكتوبر (تشرين األول) أصدر ياسر عبد ربه
بياناً صحفياً يؤكد فيه أن منظمة التحرير الفلسطينية
ستعترف طالما ُمنح الفلسطينيون دولة ضمن حدود 1967
بما فيها القدس الشرقية .فدعت حركة فتح على الفور ياسر
عبد ربه إلى االستقالة .في نوفمبر (تشرين الثاني) عقب
انتخابات الكونغرس قدمت اإلدارة األمريكية في  2نوفمبر
ً
استكماال
(تشرين الثاني) عرضاً إلى اإلسرائيليين أعتبر
للمدخل السابق ربط دعمها ألمن اسرائيل بعملية السالم.
عرضت حزمة قدرها  3مليارات دوالر من المساعدات
العسكرية وتأكيداً باستخدام الفيتو ضد القرارات المناهضة
ً
فعال في
إلسرائيل في األمم المتحدة (وهو ما تقوم به
العادة) إذا وافقت إسرائيل على تجميد المستوطنات لثالثة
شهور أخرى ولن يطلب إليها تجديده مرة أخرى بعد ذلك.
درس مجلس الوزراء األمني اإلسرائيلي هذا العرض
ورفضه في  2ديسمبر (كانون األول) .وهكذا فشلت
ً
فشال تاماً في
المفاوضات المستأنفة في إدارة أوباما
.2010

االتحاد األوروبي والرباعية ،ستكون المفاوضات مع
حماس ممكنة ومعقولة.

من أين جاء كال الالعبين :عباس من تاريخ طويل من
التفاوض والرفض – الذي ما زال يحير اإلسرائيليين –
لعرض أولمرت ،ونتنياهو من ائتالف يختلف تمام
االختالف وبأجندة سياسية مختلفة عن سلفه .ولم تأخذ
اإلدارة األمريكية ذلك بنظر االعتبار بما يكفي .لقد كان
تأثير الواليات المتحدة محدوداً منذ البداية.

مفاتيح
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لقد أجبر نشر هذه المالحظات كبير
المفاوضين صائب عريقات على االستقالة
بعد أن ادعى بأنها ُسرقت من مكتبه.
وُتبين األوراق نفسها أنه خالل سير
المفاوضات اقترب الجانبان كل نحو اآلخر
أقرب من ذي قبل وأنها تتضمن تسوية
واسعة األبعاد ،ولو غير موقعة ،بين
الطرفين
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كما يمكن مالحظة زاوية أخرى لمفاوضات  2010في
"األوراق الفلسطينية" أو ما يسمى بـ "."Palileaks
كانت هذه الوثائق التي نشرتها (الجزيرة) في منتصف
شهر يناير (كانون الثاني)  2011مالحظات من المفاوضين
الفلسطينيين اُستمدت خالل االجتماعات الـ  36بين عباس
وأولمرت بين ديسمبر (كانون األول)  2006ومنتصف
سبتمبر (أيلول) .2008
لقد أجبر نشر هذه المالحظات كبير المفاوضين صائب
عريقات على االستقالة بعد أن ادعى بأنها ُسرقت من
مكتبه .وتُبين األوراق نفسها أنه خالل سير المفاوضات

اقترب الجانبان كل نحو اآلخر أقرب من ذي قبل وأنها
تتضمن تسوية واسعة األبعاد ،ولو غير موقعة ،بين
الطرفين .وقد فسرها المحللون المندهشون أنها قد تكون
خارطة التفاقية.
أال أن هذه األوراق أثارت ضجة ،السيما على الجانب
الفلسطيني ،ألنها أبرزت السؤال فيما إذا كانت القيادة
تتفاوض بتفويض كامل من الشعب ،وما إذا كان المفاوضون
يعملون بشفافية مع الناخبين حول مدى التسويات.
يعكس الضجيج طبيعة المجتمع الفلسطيني المعقد والتواصل
بين القيادة والشعب .ومن الجانبين كانت األوراق تناقض
الفرضية السائدة بأن "ليس هناك شريك في السالم" من
الطرف اآلخر .أما على الصعيد الدولي فإنها تثبت أن
اإلسرائيليين والفلسطينيين يمكن في الواقع أن يتفاوضوا
بصورة مباشرة كما فعلوا على مدى أكثر من ثالثين
اجتماع .إال أن االتفاق لم يُعلن على العامة أبداً ولم يقنن،
ويظل السؤال لماذا لم يغتنم أولمرت وعباس الفرصة .وإن
نظرنا إلى التوقيت فمن الواضح أن والية أولمرت كانت
على وشك االنتهاء.
يمكن إذن اإلفتراض بأن عباس لم يشأ االستمرار مع رئيس
وزراء في طريقه إلى الخروج على الجانب اإلسرائيلي،
وكان يأمل أن تكون إدارة أوباما أكثر عوناً في دفع مسيرة
االتفاق السيما في ضوء عمليات تفاوض سابقة مثل كامب
ديفيد أو قمة طابا في عام  2001/2000حين كان الرئيس
بيل كلينتون ورئيس الوزراء إيهود باراك كالهما في نهاية
واليتيهما.
إن لم يكن هناك تفسير آخر فيمكن النظر إليها كمؤشر على
أن عباس كان قادماً من نقطة بداية مختلفة حين دخل
المفاوضات مع نتنياهو في عام .2010

الوضع في منطقة الشرق األوسط

مفاوضات السالم والسياسة الداخلية اإلسرائيلية

()Efraim Inbar
مدير مركز بيغن  -السادات للدراسات االستراتيجية ()BESA
جامعة بار إيالن ( ،)Bar-Ilanرامات  -غان ()Ramat Gan
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إن نظرية الربط في السياسة الدولية ،والتي تفترض التفاعل
بين الفكر السياسي الداخلي والسياسية الخارجية ،لها أنساب
فكرية طويلة .وإن نظرية السالم الديمقراطي ،والتي تفترض
أن القوام الداخلي لنظام حكم ما يؤثر على ميوله الحربية،
هي وجه آخر لسياسة الربط والتي استحدثها باألصل إيمانويل
كانت ( .)Immanuel Kantوالحكمة التقليدية تعتبر إلى
حد كبير الديناميكيات السياسية كمتغير مستقل ،في حين أن
السياسة الخارجية هي نتاج الديناميكيات السياسية الداخلية
والمدركات الحسية للبيئة الدولية على حد سواء.
ذكر هنري كيسنجر( )Henry Kissingerمرة بأن
إسرائيل ليس لديها سياسة خارجية ،وإنما داخلية فقط ،وقد
مقرة في األدبيات
أصبح هذا التصريح بمثابة قاعدة
َّ
األكاديمية وتعليقات وسائل اإلعالم .وفي وقت الحق عزا
العديد من العلماء الصعوبات التي تواجهها إسرائيل في
الوصول إلى اتفاقية سالم مع بعض جيرانها إلى حالة
ّ
"التجزء" في المجتمع والسياسة اإلسرائليين ،مما يؤدي
إلى قراءة خاطئة لسلوكية هذا الالعب المهم في شرق
البحر األبيض المتوسط.
هذه المقالة ترفض هذا التأكيد الشائع ،وتبين أن هناك
عالقة أكثر تعقيداً بين الفكر السياسي الداخلي إلسرائيل
وسياستها الخارجية .ويحلل القسم الثالث أ َثرعمليات السالم
الفاشلة على الفكر السياسي الداخلي إلسرائيل ،مع النظر
بوجه الخصوص إلى تراجع حزب العمال .وأخيرا ّ
يركز
القسم الرابع من المقالة على نشوء نزعة قوية نحو األحادية
في سياسة إسرائيل الخارجية ،وهي تفرع من فشل عملية
السالم.

إن الفكرة الشائعة بأن الشعب اإلسرائيلي منقسم اِنقساماً
عميقا بعيدة عن الدقة كلياً .بل يشير تحليل الديناميكية
القتصادية داخل إسرائيل إلى أن
الجتماعية وا ِ
السياسية وا ِ
الشقاقات السياسية – االجتماعية التي كانت في الماضي قد
تالشت إلى حد كبير.
ً
أوال ،إن النقاشات الحادة حول السياسات االقتصادية التي
شاعت حتى أواخر السبعينات قد تالشت .يتفق معظم
اإلسرائيليين على أن الرأسمالية هي السبيل األفضل لخلق
ثروة أعظم .فاقتصاد إسرائيل القوي النابض بالحيوية هو
نتيجة السياسات االقتصادية الحكيمة للعقدين الماضيين التي
أكدت على قيم السوق وتكيّفت مع العولمة .وفي الوقت
الحاضر ،تشير كافة المؤشرات االقتصادية بآفاق مشرقة
على الرغم من الهموم اإلقتصادية العالمية وقضايا األمن.
واالقتصاد القوي يدعم االستقرار ويخفف من التوترات
االجتماعية والسياسية.
ثانياً ،أضحى الشق االجتماعي األشكينازي – السفاردي أقل
اتجاهاً للتقسيم عما كان عليه في الماضي بسبب تزايد
عددالزيجات بين الجماعتين وازدياد عدد السياسيين
السيفارديين على الصعيدين المحلي والوطني باإلضافة إلى
أن العقود الثالثة األخيرة شهدت تدفق اليهود السفارديين إلى
الطبقة المتوسطة ووصولهم إلى رتب عالية في الجيش
اإلسرائيلي .كما أن إلسرائيل سجل جيد في إنجاح دمج
مهاجرين من عدد واسع من البلدان من ذوي خلفيات ثقافية
متنوعة في عموم المجتمع.
إضافة لذلك ،هنالك إجماع كبير في عموم المجتمع
ً
فمثال الجدل
اإلسرائيلي على قضايا تخص عملية السالم.
األيديولوجي حول مستقبل األراضي المكتسبة في عام
 1967قد انتهى ،وهذا شيئ مهم .لقد ُهجرت سيناء في عام
 1979وقطاع غزة في عام  ،2005وفي الواقع ال أحد
يؤيد العودة إلى هذه األراضي .وكانت المواقف حيال عودة

مفاتيح

البروفيسور إفرايم إنبار

هل إسرائيل مجتمع منقسم؟

مرتفعات الجوالن مقابل سالم تام مع سوريا متجانسة للغاية
منذ  1994حيث حوالي ثلثي الشعب اليهودي يعارض
التخلي عن الجوالن ،ونحو نسبة مماثلة ال تؤمن في واقعية
صفقة سالم دائم مع دمشق أو في صدق تصريحات األسد
بأنه حتى مهتم بالسالم.

مفاتيح

إن الفكرة الشائعة بأن الشعب اإلسرائيلي
منقسم اِنقساماً عميقا بعيدة عن الدقة كلياً .بل
يشير تحليل الديناميكية السياسية وا ِالجتماعية
وا ِالقتصادية داخل إسرائيل إلى أن الشقاقات
السياسية – االجتماعية التي كانت في الماضي
قد تالشت إلى حد كبير
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كما وأن أغلب اإلسرائيليين يؤيدون حل "الدولتين" مع
الفلسطينيين (الذي اعتُبر في وقت ما خطراً
ً
قاتال) على
الرغم من شكوك الكثيرين حول قدرة الفلسطينيين على بناء
دولة .في الواقع ،تفضل الغالبية العظمى التخلي عن األجزاء
التي يقطنها العرب بكثافة من يهودا والسامرة (الضفة
الغربية) واإلبقاء على الكتل االستيطانية ،والقدس (ال سيما
جبل المعبد) وغور األردن .أما الجدل حول األراضي
والدائر حول كم هي النسبة من أرض الوطن التاريخية
ً
جدال أيديولوجياً وإنما
ينبغي تركها للسيطرة العربية فليس
مطروح ضمن صيغة تقويم براغماتي لحاجات أمن
إسرائيل.
هذا وإن توقعات اليسار بعد اتفاقيات أوسلو حول التعايش
السلمي مع الفلسطينيين ،والتي أثارت الكثير من النقد في
أجزاء من إسرائيل ،قد حل محلها إجماع متزن بأن السالم
ليس وشيكاُ .اِستنادا إلى إستفتاء أُجري في يناير (كانون
الثاني)  2011يعتقد  68%من اليهود بأن الفلسطينيين ال
يرون في حل الدولتين نهاية الطريق ،وأنه حتى لو ُو ّقعت
اتفاقية سالم سيواصل الفلسطينيون النضال من أجل دولة
فلسطينية على إمتداد األراضي اإلسرائيلية( .إن مسحاً
موازياً أجري في المناطق من قبل فريق أمريكي وجد أن
ً
مرحلة
أغلبية الفلسطينيين في الواقع يعتبرون صيغة الدولتين
انتقالية ويعتقدون أن الصراع لن ينتهي إال حين تتأسس دولة
فلسطينية من نهر األردن إلى البحر األبيض المتوسط) .لقد
اِستسلم المجتمع اإلسرائيلي إلى فكرة أنه يجب أن يعيش
بالسيف إلى المستقبل المنظور وقد أبدى مرونة اجتماعية
عظيمة في وجه اإلرهاب الفلسطيني والقصف بالصواريخ
من لبنان وغزة.

إن الصدع الوحيد الموجود داخل المجتمع اإلسرائيلي والذي
له أهمية اجتماعية وثقافية وسياسية كبيرة هو الفاصل
الديني – العلماني .إال أن هذا الوضع ال يختلف كثيراً عن
مشاغل الفكر السياسي الخاص بالهوية والتي تواجهها
ً
فضال عن ذلك أن الصراع ليس
مجتمعات غربية أخرى.
بين معسكرين لهما معالم واضحة ،األمر الذي يفسح المجال
لتأسيس حالة تعايش معقولة .ثمة عدد متزايد من اإلسرائيليين
يعرفون أنفسهم كتقليديين يقبعون في موضع وسطي بين
ّ
التيارين األورثوذوكسي والعلماني.

فشل عملية السالم
المجتمع اإلسرائيلي ،باستثناء دوائر يسارية راديكالية
هامشية ،متفق باإلجماع على تقويمه بأن مفاوضات السالم
مع سوريا والفلسطينيين التي بدأت في أوائل التسعينات قد
فشلت وأن مسؤولية هذا الفشل تقع على عاتق الجانب
اآلخر .والنظرة إلى سوريا عادة هي أنها ال تتسم بالحصافة
وال تقبل بالحلول الوسط فيما يتعلق باألراضي وعاقدة
العزم على الظفربصفقة أفضل مما حصلت عليه مصر في
السبعينات .والواقع يرتاب الكثيرون أن في نية نظام األقلية
العلَوية السعى وراء سالم حقيقي ،بل هناك َمن يذهب إلى
أن النظام الحالي يفضل في الحقيقة استمرار الصراع
(الوضع الراهن) لكي يضفي الشرعية على حكمه ويُظهر
اهتمامه بالمفاوضات فقط لحماية سوريا من عدوان
إسرائيلي محتمل مدفوع من قبل الواليات المتحدة .على كل
حال ،رؤساء الوزارة اإلسرائيليون إسحاق رابين (-1992
 )1995وإيهود باراك ( )2001-1999وإيهود أولمرت
( )2008-2006كلهم عرضوا االنسحاب من هضبة
الجوالن ومع ذلك لم يتمكنوا من الظفر بمعاهدة سالم.
أما مسؤولية الفلسطينيون عن فشل مفاوضات السالم فهي
أكثر وضوحاً .فإن رابين كان قد وافق على تأسيس السلطة
الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة إيماناً منه بتبادل
األراضي من أجل األمن (وليس السالم) .ثم أخفق الزعيم
الفلسطيني ياسر عرفات في اإليفاء حيث إن اإلرهاب استمر
حتى سجل أرقاماً قياسية بعد عام  .2000إضافة إلى ذلك،
رفضت القيادة الفلسطينية قبول عروض سخية للغاية قدمها
رئيسا وزراء إسرائيليان اثنان :إيهود باراك في عام 2000
(كامب ديفيد) وإيهود أولمرت في خريف عام  .2008وفي
نفس السياق فإن سحب إسرائيل لوجودها الكامل من غزة
(عسكريا واستيطانيا) في  2005فشل في إرضاء
الفلسطينيين.

مفاتيح

إن تراجع حزب العمال في الفكر السياسي اإلسرائيلي يعود
بدرجة كبيرة إلى اقترانه بفشل عملية السالم .خالل
انتخابات يونيو (حزيران)  1992أحرز حزب العمال

المالحظ على حزب العمال أيضاً ضعف قدرته على
من
َ
تشكيل ائتالفات حاكمة .منذ عام  1977حكم إسرائيل
ائتالف بقيادة حزب العمال مرتين فقط ،وذلك في الفترتين
 1996-1992و ،2001-1999حين كان على دفته قادة
ذوو توجهات أمنية ومعتدلون مثل إسحاق رابين في عام
 1992وإيهود باراك في عام  ،1999وكالهما أوسع شهرة
من حزبهما .كانت قدرة باراك على تشكيل حكومة ائتالفية
في عام  ،1999رغم األغلبية من الجناح اليميني في
الكنيست ،تستند إلى كونه قد انتخب مباشرة ليكون رئيس
وزارة (ضمن إطار نظام االقتراع المزدوج صوت واحد
للحزب وصوت واحد لرئيس الوزراء).
أطلق حزب العمال عملية أوسلو في عام  .1993مع ذلك،
ومنذ ذلك الحين و"عملية السالم" ال تلقى مصداقية في
إسرائيل ،حيث أمسى "السالم" كلمة ازدراء بالنسبة للكثيرين،
حتى أولئك الذين أيدوا التجربة .على نفس المنوال ،كانت
المحاوالت لمبادلة مرتفعات الجوالن بالسالم مع سوريا،
والتي أطلقها رابين في التسعينات وباراك في  ،2000قد
فشلت في الحصول على تأييد معظم اإلسرائيليين.
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أثر فشل عملية السالم على الفكر السياسي المحلي

وفي الوقت الحاضر،الفلسطينيون يقولون "ال"
للمفاوضات مع إسرائيل .إنهم يتوقعون تنازالت
إسرائيلية بدون مفاوضات ،معتقدين أن
المجتمع الدولي سيسلط ضغطاً على إسرائيل.
مثل هذه االستراتيجيات ليس من شأنها إال
تعزيز االعتقاد اإلسرائيلي بأن ليس هناك
شريك فلسطيني
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إن االفتقار إلى الواقعية في الفكر السياسي الفلسطيني
يحول دون تحقيق تسوية تاريخية مع الحركة القومية
الصهيونية (اليهودية) .ولقد تفاقم هذا المأزق من جراء
االنشقاق الداخلي بين حركة فتح ،الحامل التاريخي للقومية
الفلسطينية ،وحماس ،الحركة اإلسالمية األحدث تأسيساً.
إن حماس ،وهي منظمة إسالمية راديكالية تحاول فرض
ومكرسة لتدمير الدولة اليهودية ،ظهرت
الشريعة اإلسالمية
ّ
الفائزة في انتخابات يناير (كانون الثاني)  2006إلى
المجلس التشريعي للسلطة الفلسطينية .في يونيو (حزيران)
 ،2007قادت مليشيا حماس انقالباً دموياً وبعده استولت
على السلطة في غزة .ويبدو أن الشرخ بين غزة ،التي
تسيطر عليها حماس ،والضفة الغربية ،التي تسيطر عليها
فتح ٍ ،قد اكتسب ديمومة مما شدد الميل إلى الالمركزية في
المجتمع والفكر السياسي الفلسطين َيين .وقد ح ّول تعاظم
تأثير حماس المجتمع الفلسطيني إلى مجتمع راديكالي
وأضعف قدرته على التوصل إلى تسوية مع إسرائيل
وتنفيذها.إن النشاط العسكري اإلسرائيلي ضد نشطاء
حماس في الضفة الغربية هو الذي يحول دون قيام حماس
بإحكام السيطرة أيضاً.
لقد رفضت حكومة حماس في غزة الشروط التي طلبتها دول
الرباعية (الواليات المتحدة ،واالتحاد األوروبي ،وروسيا،
واألمم المتحدة) لالعتراف والدعم والتي هي :التزام علني
بنبذ العنف واالعتراف بإسرائيل وقبول االتفاقيات
وااللتزامات السابقة .إضافة لذلك ،وخالل السنوات
األخيرة،أطلقت حماس اآلالف من صواريخ قسام على المدن
اإلسرائيلية .على الرغم من الصعوبات االقتصادية التي
جوبهت بعد االنقالب العسكري والتدمير الذي أحدثته
إسرائيل خالل تغلغلها في غزة (شتاء  ،)2009-2008لم
تغير حماس مسارها.
وفي الوقت الحاضر ،الفلسطينيون (السلطة الفلسطينية
وحماس) يقولون "ال" للمفاوضات مع إسرائيل .إنهم
يتوقعون تنازالت إسرائيلية بدون مفاوضات ،معتقدين أن
المجتمع الدولي سيسلط ضغطاً على إسرائيل .مثل هذه
االستراتيجيات ليس من شأنها إال تعزيز االعتقاد اإلسرائيلي
بأن ليس هناك شريك فلسطيني.

 44مقعداً في الكنيست ،ومنذ ذلك الحين ،أخذ الحزب
يعاني من نكسة كبيرة في شعبيته .وفي انتخابات مايو
(أيار)  1996ومايو (أيار)  1999ويناير (كانون الثاني)
 2003ومارس (آذار)  2006وفبراير (شباط) 2009
حصل حزب العمال على  44و 34و 26و 19و 13مقعداً
على التوالي في الكنيست .وفي يناير (كانون الثاني)
 ،2011ونتيجة انشقاق في الحزب ،احتفظ الحزب بـثمانية
مقاعد فقط في الكنيست ،وبدا مستقبله غير مؤكد بشكل
خاص .يشير تحليل روتيني للسلوك االنتخابي في القرن
الحادي والعشرين بأن حزب العمال قد فقد قبضته على
ً
أوال إلى شينوي
العديد من األصوات المعتدلة التي رحلت
( )Shinuiفي  ،2003ثم بعد ذلك إلى كاديما ()Kadima
في  2006و.2009

مفاتيح
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بعد عام  ،2000عُ زيت مسؤولية حملة اإلرهاب من قبل
الفلسطينيين إلى ما يسمى "معسكر السالم" في الفكر
السياسي اإلسرائيلي والذي يقوده حزب العمال .أكثر
اإلسرائيليين أنحوا بالالئمة على اتفاقيات أوسلو للسماح
بمثل هذا الوضع حيث يستطيع اإلرهابيون الفلسطينيون
التمتع بمأوى بهذا القرب من مدن رئيسية إسرائيلية .وقد
عكست نتائج انتخابات  2003و 2006و 2009هذا
الرأي.
في الوقت الذي استمر فيه زعماء حزب العمال في
محاباتهم لفكرة صنع السالم مؤكدين على الحاجة إلى
مفاوضات مع الفلسطينيين ،أخذ التناقض يشتد بين هذه
التصريحات والوقائع على األرض .إن نشوء أحزاب
معتدلة مثل شينوي وكاديما ونجاحها النسبي في االنتخابات
قلل بشكل واضح حركة حزب العمال نحو قطب دوفيش
من السلسة.
إن أمرام ميتزنا ( )Amram Mitznaوأمير بيريز (Amir
 ،)Peretzاللذين نجحا على التوالي في االستحواذ على
مواقع قيادية قبل انتخابات  2003و 2006أظهر كالهما
مواقف يسارية قوية.وبتركهما مركز الخارطة السياسية إلى
ليكود ( )Likudو/أو أحزاب معتدلة جديدة فقد حرما حزب
العمال من الكتلة األكبر من المصوتين اإلسرائيليين.
إضافة لذلك ،مع مرور الزمن فق َد حزب العمال عوناً سياسياً
هاماً للغاية أال وهو اإلقتران بعملية تأسيس وبناء إسرائيل.
هنالك نشاطان مركزيان في بناء الدولة اليهودية الخدمة
العسكرية والمستوطنات ،وهما نشاطان أخذ حزب العمال
ومؤيدوه يتخلون عنهما تدريجياً .في الماضي كان أعضاء
الكيبوتز ،وهم عموما مصطفون مع حزب العمال ،ممثَّلين
بدرجة كبيرة في مناصب الضباط ضمن جيش الدفاع
اإلسرائيلي .لم يعد الموقف هكذا .لقد تغير تدريجياً التركيب
االجتماعي لصفوف تخرج الضباط في جيش الدفاع
اإلسرائيلي فأصبح الترجيح اآلن للمجندين من األورثوذوكس
الجدد .وفي الوقت الذي يظل فيه جيش الدفاع اإلسرائيلي
المؤسسة المحترمة األكبر في إسرائيل ،لم يعد حزب العمال
واحداً من دعاماته.
وعلى نفس المنوال ،فإن النشاط االستيطاني الكثيف تحت
إرشاد حكومة يقودها حزب العمال توقف بشكل أساسي في
عام  ،1977مما ترك الفئات السكانية الفرعية لتمأل
الفراغ .ومع أن غالبية اإلسرائيليين متهيئون لتنازالت
أراض في الضفة الغربية ضمن إطار حل
كبيرة عن
ٍ
الدولتين ،إال أنهم ما زالوا يعتبرون استيطان أرض إسرائيل
ً
ً
صهيونية مهمة .فقد سمح حزب العمال بكل حماقة
قيمة
لألورثوذوكس الجدد والدوائر المحافظة أن يتبنوا قيماً

ورموزاً كانت يوماً ما تقترن بوضوح بالحزب المؤسس
للدولة.

إنه لمن الحماقة السياسية أن نقلل من أهمية
الجاذبية الهائلة التي تتمتع بها القدس
بالنسبة لليهود في إسرائيل .لقد تجاهل حزب
العمال هذا األمر ودفع الثمن .مواقف حزب
العمال األصلية من قضايا الحرب والسالم،
إضافة إلى األراضي ،تبناها شيئاً فشيئاً حزب
ليكود
من الرموز الصهيونية المهمة التي تخلى عنها حزب العمال
وحدها جيش الدفاع اإلسرائيلي في حرب
هو القدس التي ّ
يونيو (حزيران)  1967تحت قيادة رابين الذي كان حينئ ٍذ
رئيس األركان .القدس الموحدة كانت لسنوات تمثل نقطة
إيمان وإجماع قومي ،وهي رؤية ظل رابين يؤيدها طوال
عملية أوسلو للسالم .إذن فإن استعداد تلميذه ووريثه السياسي
إيهود باراك لتقسيم القدس في قمة كامب ديفيد أذهلت العديد
"المحرم" ص ّور حزب
من اإلسرائيليين .إن انتهاك هذا
ّ
العمال على أنه حزب يساري هامشي ومضر (حسب التعبير
االنتخابي) ،ألن أكثر من ثلثي اليهود اإلسرائيليين يعارضون
تقسيم القدس .انتخابات  2009أثارت مرة أخرى قضية
القدس الموحدة على أثر تقارير بأن حكومة كاديما – حزب
العمال قد تفاوضت مع السلطة الفلسطينية ووافقت على نقل
أجزاء من القدس إلى الفلسطينيين.
إنه لمن الحماقة السياسية أن نقلل من أهمية الجاذبية الهائلة
التي تتمتع بها القدس بالنسبة لليهود في إسرائيل .لقد تجاهل
حزب العمال هذا األمر ودفع الثمن .مواقف حزب العمال
األصلية من قضايا الحرب والسالم ،إضافة إلى األراضي،
تبناها شيئاً فشيئاً حزب ليكود بينما انتقل العمال أكثر إلى
اليسار على الطيف السياسي اإلسرائيلي .ويبين هذا القسم من
المقالة كيف أن المحاوالت لإلنحراف عن اإلجماع
اإلسرائيلي حول قضايا تتعلق بالحرب والسالم كانت
مجهضة سياساً.

نشوء أحادية الموقف
يبدو أن إسرائيل قد تحولت وبشكل صريح إلى صيغة
الطرف الواحد منذ عام  .2000يقفز إلى الذاكرة فوراً

االنسحاب من لبنان في مايو (أيار)  ،2000وإقامة الحاجز
األمني واالنسحاب من غزة في  2005وتجميد االستيطان
في  .2009السبب في هذا التحول في التفكير اإلسرائيلي
أمر معقد ولكنه في األساس مرتبط بإخفاقات عملية السالم.
ً
أوال بأول ،عن خيبة
يعبر االتجاه األحادي اإلسرائيلي،
عميقة من الرفض السوري لدعوات السالم واإلدراك
الرصين بعدم وجود شريك فلسطيني مستعد لتسوية تاريخية
مع الحركة الصهيونية ولو على حساب تنازالت إسرائيلية
مكلفة.

مفاتيح
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إن ظهور مجتمع فلسطيني فاسد وعاجز ،مفتون باستخدام
العنف وميال لنزعة جديدة في تقديس الموت قد عزز رغبة
اإلسرائيليين في االنفصال .إن السعي األحادي الجانب
لإلنفصال وجد تعبيراً إضافياً له في الدعم الجماهيري الصلد
لبناء حاجز أمني ،الهدف منه حماية اإلسرائيليين من
التهديدات واألخطار التي شكلها مجتمع فلسطيني فاسد
ومستبد ومتعصب.
إن الحافز إلى األحادية ،وهو سمة مغروزة في الثقافة
اإلسرائيلية ،يعكس أيضاً مزيجاً من العناصر المتضاربة
في النفسية الصهيونية .إن العقيدة البرومثيوية
( )Prometheanوالتي تقضي بتحدي البشر لآللهة
وتقرير مصيرهم بنفسهم ،استهوت الصهاينة دوماً .ويحضى
مذهب الفعالية بنظرة مواتية في إسرائيل .إن قول األب
المؤسس إلسرائيل ،ديفيد بن غوريون (David Ben
 )Gurionبأن "المهم ليس ما يقوله غير اليهود ولكن ما
يفعله اليهود" يعكس العقيدة الراسخة بأن الحقائق التي
تُصنع على األرض ،حتى لو تتجاهل رغبات الجيران
والمجتمع الدولي،فأثرها دائم.
ً
بنفس الوقت تُظهر أحادية إسرائيل اعترافا بحدود قوتها
العسكرية .تفتقر إسرائيل إلى إمكانيات القوى الكبرى في
فرض مطالبها على منافسيها المقهورين .قلة في إسرائيل
َمن تتصور أن تفوق إسرائيل التكنولوجي واالقتصادي
والعسكري يستطيع أن يرغم العرب على توقيع اتفاقية
سالم .على نحو ما ،األحادية تعترف من الناحية الواقعية
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يعبر االتجاه األحادي اإلسرائيلي عن خيبة
عميقة من الرفض السوري لدعوات السالم
واإلدراك الرصين بعدم وجود شريك فلسطيني
مستعد لتسوية تاريخية مع الحركة الصهيونية
ولو على حساب تنازالت إسرائيلية مكلفة

بأن جيران إسرائيل ال يمكنهم دفع أنفسهم للموافقة رسمياً
على مطالب إسرائيل ،ولكن يمكنهم بصورة غير رسمية
قبول وضع راهن تصنعه إسرائيل .إن حركة الناس
والبضائع بحرية على جسور األردن بعد  1967مثال
واضح على ترتيب أحادي الجانب وغير رسمي بقي قائماً
لسنوات عدة.
في عام  1999فضل باراك أن يتوصل إلى اتفاقية مع
سوريا ليدع إسرائيل تنتزع نفسها من صراعها الهش مع
حزب هللا في جنوب لبنان .وحين لم يتحقق ذلك ،دفع إلى
انسحاب أحادي الطرف من جنوب لبنان .وفي غياب طرف
محاور فتعتقد إسرائيل بأن لها كل الحق في التوقف عن
اإلنتظار وأن ترسم حدودها التي تخصها .وهذا ما دعا آرييل
شارون ( )Ariel Sharonأن يفك ارتباطه بغزة من جانب
واحد .وإن برنامج حكومة أولمرت (المنتخبة في ،)2006
الذي وعد برسم حدود إسرائيل من جانب واحد ،وذلك
للحفاظ على دولة يهودية وديمقراطية ،عبّر ليس عن رغبة
صحية عرقية – قومية لتحاشي الوقوع في فخ القومية الثنائية
فحسب ،وإنما عن رغبة عميقة لإلنفصال عن الجيران
الفلسطينيين .وفي ظروف مختلفة نوعاً ما ،قررت حكومة
بنيامين نتنياهو من جانب واحد تجميد المستوطنات لمدة 10
شهور لكي تتفادى النقد األمريكي ،دون التوهم بتغيير
الفلسطينيين لسلوكهم .هذا القرار أيده معظم اإلسرائيليين
ألنهم يفضلون تخفيض التواجد اإلسرائيلي في الضفة الغربية
ويعود إلى الحاجة للمحافظة على عالقات طيبة مع الواليات
المتحدة.
ً
لعل جاذبية الخطوات األحادية هي أيضا تعبير عن طموح
ساذج نحو حل بسيط .لقد ُمنح شعار "السالم اآلن" فرصة
التجربة .وفيما بعد شعار "نحن على جانب وهم على جانب
آخر" ُمنح أيضاً فرصة التجربة .إن من العسير من الناحية
النفسية استيعاب التوصية "ابتسم وتح ّمل" وأنت في صراع
طويل على ديارك الخاصة .لألحادية جاذبية في إسرائيل
ولو أن اإلرهاب الفلسطيني في الحقيقة ال يسمح إلسرائيل
أن تنسحب من األراضي( .يواصل جيش الدفاع اإلسرائيلي
غاراته داخل المدن الفلسطينية في حمالته المضادة
لإلرهاب ،ومع استمرار إطالق صواريخ قسام بال توقف
على إسرائيل ،فإن الخيار غير المغري بإعادة احتالل غزة
قيد النظر).
في الواقع تفهم القيادة اإلسرائيلية بأن األحادية المجردة ،وإن
كان لها جاذبية لدى الناس ،ليست خياراً سياسياً حقيقياً.
فاإلنسحاب من غزة لم يكن من جانب واحد كلياً حيث أنه
حظي ً
أوال بالموافقة في واشنطن ولم تحصل الموافقة عليه
إال فيما بعد من مجلس الوزراء اإلسرائيلي .كانت حكومة

أولمرت تأمل في الحصول على بعض الدعم الدولي لخططها
األحادية لالنسحاب من أجزاء من الضفة الغربية ،والتي
أُجهضت بعد الفشل في لبنان عام  .2008إن ترك
الفلسطينيين يواجهون تبعات أعمالهم قد يكون ما يستحقونه،
ولكن حتى المؤمنين باألحادية من اإلسرائيليين فلهم نظرة
إيجابية للمشاركة الدولية من أجل منع كارثة إنسانية واسعة
في األراضي الفلسطينية.

مفاتيح
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لقد نقلت مصائب عملية السالم إسرائيل إلى
موقف أحادي بارز .وبما أن الوضع في
الشرق األوسط ال ُيظهر بوادر تحسن ،فإن
إستعداد إسرائيل لمنح تنازالت خطيرة في
األ راضي سيتراجع مع استمرار الحاجة إلى
حدود يمكن الدفاع عنها
إن الموقف األحادي اإلسرائيلي يتحدى كذلك النقد الذي غالباً
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ما يُفصح عنه من أن طبيعة الفكر السياسي اإلسرائيلي تخلق
ً
شلال في السياسة الخارجية .خالل العقد األخير تمخض
النظام السياسي اإلسرائيلي عن قرارات جريئة في السياسة
الخارجية .ومما له أهمية أنه أبرز قدرته على إزالة
مستوطنات في غزة والسامرة في عام ( 2005وفي سيناء
عام  1981ضمن إطار معاهدة السالم المصرية) .وعلى

الرغم من االنتقادات الواسعة لالنسحابات األحادية من
جنوبي لبنان وغزة فإن المدخل األحادي له جاذبية وقد يعود
للظهور في سياسة إسرائيل الخارجية.

االستنتاج
ترفض هذه المقالة اإلدعاء بأن التجزء الداخلي في الفكر
السياسي اإلسرائيلي يعيق عملية السالم .في الواقع ،إن
المجتمع اإلسرائيلي غير محاصر باالنقسامات الداخلية
بقدر ما يبدو ،وقد أظهر إجماعاً واسع النطاق حول
المفاوضات مع جيرانه العرب.إضافة لذلك ،إن اإلسرائيليين
مقتنعون بأن السخاء باألرض التي تبديه حكومتهم سوف
لن يقا َبل بالمثل من قبل السوريين والفلسطينيين ،وأنهم
يرتابون في صدق محدثيهم .أما بالنسبة للفلسطينيين،
فيُنظر لهم على أنهم منقسمون انقساماً عميقاً ،خصوصا
وحماس في صعود .والمحصلة السياسية المحلية لهذه
النظرة الواقعية والمقبولة على نطاق واسع تمثلت في تدني
الدعم لألحزاب المقترنة بعملية السالم الفاشلة ،ال سيما
حزب العمال .إضافة لذلك ،لقد نقلت مصائب عملية السالم
إسرائيل إلى موقف أحادي بارز .وبما أن الوضع في
الشرق األوسط ال يُظهر بوادر تحسن ،فإن إستعداد إسرائيل
لمنح تنازالت خطيرة في األراضي سيتراجع مع استمرار
الحاجة إلى حدود يمكن الدفاع عنها.

الوضع في منطقة الشرق األوسط

الفلسطينيون في الماضي والحاضر:
الكفاح من أجل الحرية

()Joharah Baker
مدير دائرة اإلعالم والمعلومات
( )MIFTAHالمبادرة الفلسطينية لنشر الحوار العالمي
والديمقراطية ،القدس (مفتاح)

 1967وما بعدها
بين حرب عام  1948وبين احتالل إسرائيل ،فيما بعد،
للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية ومرتفعات
الجوالن في عام  1967بدأ الفلسطينيون ببناء هوية ثورية
من نكبتهم تهدف إلى استعادة فلسطين وتصحيح الظلم
التاريخي الذي أُقترف بحقهم .وحينذاك كان ماليين
الفلسطينيين يعيشون في المنفى في مخيمات لالجئين في كافة
البلدان العربية المجاورة – هي األردن وسوريا ولبنان –
إضافة لقطاع غزة والضفة الغربية .أراد الفلسطينيون
استعادة وطنهم الضائع ومساعدة الذين طردوا من ديارهم
في العودة بأمان .ومن المؤسف أن الكثير من هذه الدور قد
هدمت اآلن وأقيمت محلها مستوطنات إسرائيلية جديدة.
 85%من القرى الفلسطينية أزيلت من الوجود من قبل
القوات اإلسرائيلية في حرب عام  1948لفسح المجال لتدفق
المهاجرين اليهود ،وأكثرهم قدموا من أوروبا.
ً
كان هدف الصهيونية خلق وطن لليهود حصرا حتى على
حساب السكان األصليين .فالتصريح الذي أدلى به أول وزير
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الشعب الفلسطيني على قلة تعداد سكانه نسبياً يضم قضايا
كبيرة .مع ذلك ،ومهما كانت هذه القضايا بالضخامة العمالقية
فإن المبدأ الكامن وراءها بسيط .الفلسطينيون كسائر شعوب
العالم يسعون إلى دولة لهم يمكنهم العيش فيها بكرامة وسالم.
كانت المسألة الفلسطينية عامل إقالق الستقرار المنطقة
برمتها ولعقود من الزمن ،منطقة يمكن بدون شك أن تستفيد
سياساً واقتصادياً من سالم دائم للشعب الفلسطيني.
إن تاريخ الفلسطينيين ليس بسيطاً :فهومشحون بالصراع
والكفاح والنفي والعزم .على الرغم من أن الغزو الصهيوني
لفلسطين يعود تاريخه إلى سبعينات القرن التاسع عشر،
لإلختصار ستكون نقطة الفصل لهذه المقالة الفترة المباشرة
التي أدت إلى خلق دولة إسرائيل عام  .1948الحرب والنفي
واالحتالل والتشتيت الذي أعقب ذلك ولمدة  60عاماً قد
تمخض عن قيادة ضعيفة ومقسمة في الضفة الغربية وغزة.
والعوامل التي بلغت ذروتها ،خارجية أم من صنع أيدينا على
حد سواء ،قد أدت بنا بالضبط حيث نحن اليوم – شعب
محشور في إطار لشبه حكومة ويواصل البحث عن استقالل
وسيادة.
بتاريخ  20نوفمبر (تشرين الثاني)  1947صوتت الجمعية
العامة لألمم المتحدة على خطتها للتقسيم ،فأعطت بموجبها
 56.5%من فلسطين إلى الدولة اليهودية و 43%إلى دولة
عربية مع محمية دولية حول القدس .غادر الممثلون العرب
الجلسة رافضين الخطة في النهاية .وسرعان ما اندلعت
االشتباكات بين الفلسطينيين واليهود ،على أثرها قدمت
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الفلسطينيون وتأسيس إسرائيل
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بريطانيا إلى األمم المتحدة توصية بإنهاء انتدابها بتاريخ 15
مايو (أيار) .1948
ثم أخذت العصابات اليهودية تجلب السالح إلى فلسطين
واشتد القتال بين هذه الجماعات والفلسطينيين ،حيث أشرت
مجزرتا دير ياسين وعين الزيتون في أبريل (نيسان) ومايو
(أيار) من تلك السنة بداية لحرب شاملة .بعد اإلعالن عن
دولة إسرائيل في  15مايو (أيار) دخلت الجيوش العربية
فلسطين في محاولة هزيلة للتغلب على القوات اليهودية
ولكنها طردت بعد  14شهراً مخلفة آالف الموتى من
الفلسطينيين وما يقرب من  800000في المنفى .هكذا بدأت
رحلة شعب مسلوب ومضطهد يبحث عن دولة وتحرير
واستقالل.
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إسرائيلي للتربية بن صهيون دينور في عام  1954يلخص
الموقف اإلسرائيلي األولي تجاه الفلسطينيين" .في بلدنا
ال مكان إال لليهود .سنقول للعرب :أخرجوا! وإذا لم يوافقوا،
وإذا قاوموا سنخرجهم بالقوة" .ولم يستغرق األمر وقتا
ً
طويال حتى تمضي إسرائيل في تحقيق هذا الهدف .بعد ثالث
عشرة سنة اندلعت حرب  1967بعد أن حاولت الجيوش
العربية الغازية استرداد فلسطين .وسرعان ما ُهزمت
الجيوش العربية في ستة أيام واحتلت إسرائيل بعد ذلك ما
تبقى من فلسطين بما فيها القدس.
مضى بعض الوقت حتى تمكن الفلسطينيون من ل ّم شملهم
وإعادة هيكلتهم كهيئة سياسية منظمة .وتمخض ذلك عن
تشكيل (منظمة التحرير الفلسطينية) التي تأسست في عام
 1964من قبل الجامعة العربية وتم االعتراف بها باعتبارها
الممثل الرسمي والوحيد للشعب الفلسطيني .و(فتح) ،التي
أصبحت فيما بعد وال تزال الكتلة الغالبة في السياسة
الفلسطينيةُ ،شكلت ألول مرة في أواخر الخمسينات من قبل
ليس غير ياسر عرفات ،الرجل الذي يضع "الكوفية"
المرقطة والذي سيقود الفلسطينيين عبر ثورة وانتفاضتين
واتفاقيات سالم مع إسرائيل قبل أن يقضي السنتين األخيرتين
من حياته محتجزاً في مج ّمعه الرئاسي في رام أهلل ،محاصراً
من قبل رئيس حكومة إسرائيل آنذاك أرييل شارون .وتوفي
عرفات فيما بعد في شهر أغسطس (آب) في مستشفى
بباريس .بصرف النظر عن األخطاء التي اقترفها عرفات
طوال المسيرة التاريخية وفي زمنه كزعيم لفتح ومنظمة
التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية إال أن الفلسطينيين
سيعتبرونه دوماً بمثابة أب للثورة والرجل الذي وضع
فلسطين على الخارطة .من المحزن أن حلمه الذي الزمه
طوال حياته أن يصلي في المسجد األقصى لم يتحقق ،ولكن
اإلرث الذي تركه وراءه كان عامل وحدة وانقسام على
السواء بين الفلسطينيين ،في داخل فلسطين والشتات معاً.

منظمة التحرير الفلسطينية
مع بقاء فتح ماسكة بدفة السلطة في منظمة التحرير الفلسطينية
الناشئة بدأت تخرج إلى الوجود فصائل أخرى بالتزامن مع
حرب  .1967احتالل ما تبقى من فلسطين ألقى شعبها في
دوامة أخرى ،مع إرسال مزيد من الفلسطينيين إلى العيش
في المنفى وبعضهم للمرة الثانية .كان محظوراً على منظمة
التحرير الفلسطينية بالطبع تأسيس قاعدتها في فلسطين،
فأصبحت حكومة األمر الواقع في المنفى للشعب .فتحت لها
ألول األمر مكتباً في دمشق ،سوريا ،ثم في لبنان وأخيراً في

تونس قبل عودتها إلى األراضي الفلسطينية المحتلة بعد
توقيع اتفاقية أوسلو في عام  .1993ومع وجود عدد من
الفصائل الفلسطينية داخل وخارج منظمة التحرير الفلسطينية
إال أن حفنة فقط منهم من يلعب دوراً أساسياً في صياغة
السياسة الفلسطينية اليوم.
خلف فتح في هرم منظمة التحرير الفلسطينية تقف الجبهة
الشعبية لتحرير فلسطين ،وهي حركة يسارية تطبق
اإليديولوجية الماركسية – اللنينية في قضية فلسطين .بقيادة
جورج حبش ذي الشخصية الكارزمية ،أصبحت الجبهة
الشعبية لتحرير فلسطين التي أسست مباشرة بعد حرب
 1967تُعرف بتبنيها الكفاح المسلح ضد إسرائيل وبمواقفها
الصلبة نحو تحرير جميع فلسطين "من النهر [نهر األردن]
إلى البحر [األبيض المتوسط]".
أما الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فقد انشقت بسرعة
عن منظمة التحرير الفلسطينية في عام  1969وبقيت منذ
ذلك الحين تحت قيادة نايف حواتمة ،وهو أردني يؤمن إيماناً
قوياً بالقومية العربية ومتبنياً لفكرة مسؤولية العرب في
تحرير فلسطين.

نشوء حماس
حماس ،التي بدأت ترادفياً مع أول انتفاضة فلسطينية في عام
 ،1987احتلت اآلن دور أقوى سلطة معارضة لمنظمة
التحرير الفلسطينية .وقد تجلت هذه المعارضة في أسوأ
صدع في التاريخ الفلسطيني سواء من الناحية السياسية أم
الجغرافية ،مع حماس تملك زمام السيطرة في قطاع غزة
وفتح والسلطة الفلسطينية تديران الضفة الغربية .والسنوات
التي أدت إلى هذا الشق جوهرية لفهم المأزق الذي يجد
الفلسطينيون أنفسهم فيه اليوم ،وربما تقدم لنا مفتاحاً لكيفية
معالجة هذا الوضع.
في األشهر األولى بعد تأسيس حماس – حركة المقاومة
اإلسالمية – في الضفة الغربية من قبل القائد الروحي للحركة
الشيخ أحمد ياسين ،حاربت فصائل منظمة التحرير
الفلسطينية جنباً إلى جنب مع الحركة اإلسالمية المحتل
اإلسرائيلي .وبينما يذهب البعض إلى أن حماس قد أُنشئت
ورعيت من قبل أطراف خارجية لكي تقدم بشكل ما قيادة
ُ
بديلة لمنظمة التحرير الفلسطينية تظل حقيقة أن الخالف
ُ
يطف إلى السطح اال بعد سنة واحدة تقريباً.
الحقيقي لم
مع أن حماس ،التي تعتبر التفسير الفلسطيني لألخوان
المسلمين ،دعت بالفعل إلى جمهورية فلسطينية في فلسطين،
لكنها لم تصطدم مع منظمة التحرير الفلسطينية العلمانية اال

بعد أن أطلق رئيس المنظمة ياسر عرفات إعالنه التاريخي
عن دولة ،وذلك في الجزائر بتاريخ  15نوفمبر (تشرين
الثاني)  .1988في خطابه نبذ عرفات العنف واإلرهاب
وقبل بفكرة دولتين
واعترف بحق إسرائيل في الوجود ِ
لشعبين على أساس قراري مجلس األمن لألمم المتحدة 242
و .338بهذا االعتراف وافق الفلسطينيون رسمياً على
التنازل عن  78%من فلسطين التاريخية وقبلوا بدولة على
 22%الباقية .شعرت األكثرية أن التنازل كان أكثر من
كاف .بالنسبة للكثيرين كان أكثر مما يجب.
ٍ

في عام  ،1991عقد مؤتمر مدريد بتاريخ  30أكتوبر
(تشرين األول) مؤشراً المحاولة األولى لجمع األطراف
المتناحرة إلى الطاولة .بالنسبة للفلسطينيين كان ذلك الحدث
منطلقاً لتحويل مسيرة التاريخ باتجاه المفاوضات ،مسيرة
ستثبت أنها طويلة وشاقة وفي نهاية المطاف فاشلة .في
حينها ،بالطبع ،لم يكن ذلك هو الشعور .وعلى الرغم من أن
إسرائيل رفضت قبول أي تمثيل من قبل منظمة التحرير
الفلسطينية على الطاولة – ُدعي فلسطينيون من األراضي
ً
بدال من ذلك – إال أن الفلسطينيين
المحتلة إلى المؤتمر

على مدى سنوات أوسلو تحول الفلسطينيون من األمل إلى
اليأس .كانت االتفاقيات التي رفضتها حماس بقوة دوامة من
المصطلحات القانونية والقيود والشروط على الفلسطينيين
واإلسرائيليين وكان يتوجب االلتزام بها إذا كان المطلوب
اإليفاء بالموعد النهائي في عام  .1999كان من أهم شروط
اتفاقيات أوسلو ما تعلق بالمستوطنات غير الشرعية اليهودية
في الضفة الغربية وغزة والقدس .يقول منتقدو الفلسطينيين،
وبحق ،بأنهم لم يض ّمنوا نصوصاً محددة ضد المستوطنات
على أراضيهم مما سمح إلسرائيل أن تستغل االتفاقيات
وتستمر ببناء المستوطنات .إال أن هناك فقرتان في إعالن
المباديء األولي واالتفاقية االنتقالية لعام  1995تلزمان
الطرفين بالحفاظ على كامل األرض التي كانت ستكون
دولة فلسطينية .المادة  4من إعالن المباديء تنص على أن
"يعتبر الطرفان الضفة الغربية وقطاع غزة على أنهما وحدة
اقليمية واحدة يجب المحافظة على وحدتها خالل الفترة
االنتقالية".
األهم من ذلك ،تنص المادة  31من االتفاقية الموقتة على ما
يلي" :لن يبدأ أويتخذ أي من الطرفين أية خطوة من شأنها أن
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حماس ،إلى جانب الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة
الديمقراطية لتحرير فلسطين ،رفضت فكرة التخلي عن الحق
الفلسطيني في الكفاح المسلح .اال أن الجبهتين األخيرتين
حافظتا على توازن حذر في أروقة منظمة التحرير الفلسطينية
التي بقيت الممثل الحقيقي للشعب الفلسطيني في داخل
وخارج فلسطين على حد سواء .لم تكن حركة حماس ،وهي
حتى اآلن ،ليست عضواً في منظمة التحرير الفلسطينية ولذا
لم تشعر أنها مرغمة على االلتزام بالتنازالت .وهكذا كانت
بداية الشق العميق بين الحركتين وااليديولوجيتين ،فتحول
الشارع الفلسطيني تدريجياً إلى حماس بما يتناسب طردياً مع
خيبتهم المتعاظمة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية.
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وهكذا كانت بداية الشق العميق بين الحركتين
وااليديولوجيتين ،فتحول الشارع الفلسطيني
تدريجياً إلى حماس بما يتناسب طردياً مع
خيبتهم المتعاظمة بقيادة منظمة التحرير
الفلسطينية

عرفوا أن هذه هي الخطوة األولى مما أمِلوا أن تكون رحلتهم
األخيرة إلى دولة.
في الحقيقة أدى المؤتمر إلى محادثات ثنائية نشطة حتى
التوقيع على إعالن المباديء المعروف باتفاقيات أوسلو في
احتفالية صاخبة بحدائق البيت األبيض في  13سبتمبر
(أيلول)  .1993وكان أحد االشتراطات السماح لمنظمة
التحرير الفلسطينية ،ممثل الفلسطينيين في المنفى ،أن تعود
إلى الوطن .فيما بعد ،تأسست السلطة الفلسطينية لتحكم
الشعب في الضفة الغربية وقطاع غزة (باستثناء القدس)
واستقبل رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات
استقبال األبطال في العودة إلى الوطن .وسرعان ما تم
ورسم له أن
التصويت له كأول رئيس للسلطة الفلسطينية ُ
يقود شعبه ،من خالل االتفاق المتبادل مع إسرائيل ،إلى خط
النهاية عام  1999لقضايا الوضع النهائي وإقامة دولة
فلسطينية.
إن ذلك لم يحصل .ما حدث بين ذلك الوقت واآلن قد زج
الفلسطينيين في مزيد من االتفاقيات ،ومزيد من القيود وأقل
أمل في االستقالل .والشق بين حماس وفتح كان ال يقل ضرراً
حيث استقطب السكان برمتهم إلى عقلية "مع أو ضد" ،شيئ
كان الفلسطينيون يتحاشونه طوال سنوات ثورتهم.
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تغير وضع الضفة الغربية وقطاع غزة لحين نتيجة مفاوضات
الوضع الدائم".
هاتان الفقرتان ،من المنظور الفلسطيني ،تشيران بصورة
مباشرة إلى سياسة إسرائيل االستيطانية ،وكان يجب أن تلزم
إسرائيل باالمتناع عن بناء مزيد من المستوطنات .بيد أن
الكل يعلمون بأنه خالل سنوات أوسلو كان العكس هو الحال:
تضاعف عدد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس
الشرقية كما تضاعف بناء الدور.
لم يرق ذلك لحماس ،الحركة اإلسالمية الناشئة التي كانت،
بكل التعاريف ،نقيض منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة
الفلسطينية ،ذراعها التنفيذي ،المتّسمتين بالمرونة السياسية
والعلمانية .والفلسطينيون ،إذ هم يراقبون المستوطنات تنمو
واالحتالل اإلسرائيلي يصبح أكثر ترسخاً ،شعروا هم
اآلخرون بالخيبة من السلطة الفلسطينية بقيادة فتح .وبلغ
التوتر بين الجانبين ذروته في عام  1996عندما بدأت
السلطات اإلسرائيلية بالحفريات تحت المسجد األقصى في
القدس ،ثالث الحرمين الشريفين في اإلسالم ،في قلب المدينة
القديمة .اندلعت االشتباكات وأخذت السلطة الفلسطينية دور
"ذراع القانون الطويلة" وطوقت العشرات من نشطاء حماس
وأودعتهم السجون الفلسطينية.
إضافة لذلك ،حين بدأت حماس حملتها من التفجيرات
االنتحارية داخل إسرائيل عام  1996واصلت السلطة
الفلسطينية بأوامر من إسرائيل والتزاماً بتعهدها بمكافحة
اإلرهاب عمليات اعتقال واضطهاد نشطاء حماس في جميع
أنحاء الضفة الغربية وغزة.
لقد تحولت انتفاضة األقصى ،التي اندلعت في  28سبتمبر
(أيلول)  ،2000إلى أحدث عذر إلسرائيل لإلجهاز على
المقاومة الفلسطينية ومواصلة خطتها طويلة األمد لمصادرة
مزيد من األراضي الفلسطينية وتأخير أي تسوية نهائية قد
تفضي إلى تأسيس دولة مجاورة قابلة للحياة.
هذا االنقسام الذي نشأ حديثاً في المجتمع الفلسطيني خلق
توتراً عظيماً بين الحركات ،وبالتداعي ،بين الناس .رأى
الكثيرون أن عمل السلطة الفلسطينية باعتقال إخوتهم
الفلسطينيين بمثابة تنفيذ "العمل القذر" إلسرائيل ،مهمة ال
يُحسد عليها في الواقع .مع تعاظم ترسخ حماس في غزة،
التي هي تقليدياً محافِظة أكثر من شقيقتها الضفة الغربية،
أمسى خوف مسؤولي فتح والفلسطينيين العلمانيين من أن
تتسارع شعبية حماس كالنار في الهشيم.
وقد اتسع وتعمق الشق أكثر بعد موت ياسر عرفات في عام
 .2004اِستطاع عرفات ،برغم أخطائه ،أن يحشد الشعب
حول قيادته ويبعد شبح الحرب األهلية طوال سنوات حكمه
الطويلة .أما خليفته محمود عباس فليس بهذه الحنكة .في

غياب الشعبية التي تمتع بها عرفات لم يتمكن من إيقاف
تفكك الوالءات السياسية الموحدة ووجد الفلسطينيون أنفسهم
مستقطبين عند طريفي الطيف .إال انه لم يتضح ّ
إال في عام
 2006بأن الشق قد استفحل إلى حد الخطر .واالنتخابات
البرلمانية التي جرت تحت إصرار من المجتمع الدولي
انتهت بنتائج مذهلة حتى بالنسبة لحماس.

صعود حماس إلى السلطة
في  25يناير (كانون الثاني)  2006سجلت حماس نصراً
كاسحاً في االنتخابات البرلمانية الفلسطينية ،فقد أحرزت 74
من مجموع  132مقعداً وبهذا أنهت سيطرة فتح التاريخية
على السلطة الفسطينية .وكلّف الرئيس على أثر ذلك حماس
بتشكيل حكومة وليس عجباً أن يرفضها المجتمع الدولي
وإسرائيل بسبب تكوين األغلبية في حماسُ .
فقطعت
المساعدات الخارجية عن الفلسطينيين بدعوى االفتراض بأن
حماس لم تقبل بشروط الرباعية الثالثة للمشاركة في العملية
السلمية :االعتراف بإسرائيل ونبذ العنف واحترام االتفاقات
السابقة.
ولكن لم يكن المجتمع الدولي هو الوحيد الذي رفض صعود
حماس إلى السلطة ،فإن فتح التي اعتادت على مسك زمام
القيادة الفلسطينية ،سواء خالل سنوات الثورة أو حين اتخذت
دور شبه الحكومة ،كانت أكثر من راغبة في السماح للضغط
المتكاثف على الحركة االسالمية في غزة ألن تنحني إلرادة
المجتمع الدولي أو أن تُعزل كلياً.
بدأت القوتان المتنافستان بمصادمات مسلحة بلغت ذروتها
في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) ومايو (أيار) من عام
 2007بعد أشهر قليلة فقط من توقيع حماس وفتح اتفاقية
مكة لتشكيل حكومة وحدة وطنية .من الواضح أن الحكومة
لم يكن لها التأثير المرغوب وتمخضت االشتباكات عن أكثر
من  100قتيل من الجانبين .وبحلول يونيو (حزيران) كانت
حماس قد أبعدت فتح من القطاع واستحوذت على السلطة
بكاملها في غزة .لقد أُنجز اإلنقالب والشق الذي كان قد ّ
تجذر
منذ سنوات بلغ ذروته ،نقطة خطرة ما زلنا نعاني منها إلى
اليوم.

االنقسامات الفلسطينية وعملية السالم
كانت هذه األحداث بداية صفحة سوداء في التاريخ
الفلسطيني .المجتمع الدولي ،بقيادة الواليات المتحدة ،دعم

الرئيس عباس وجهوده المنفصلة لتشكيل حكومة في الضفة
الغربية ،وهي خطوة اعتبرتها حماس غير دستورية .وبقيت
حماس في هذه األثناء محاصرة في قطاع غزة بعد أن
فرضت إسرائيل حصاراً خانقاً على منطقتها الساحلية
لتراقب عن كثب كل مادة تدخل إلى القطاع وتخرج منه.
وكان تبريرها بطبيعة الحال أن حماس منظمة "إرهابية"
ً
أعماال إرهابية ضد مواطنين إسرائيليين ويجب لذلك
ترتكب
ً
معاقبتها .وكان للمجتمع الدولي نفس الرأي رافضا التعامل
مع حكومة تتألف كلها من حماس قابعة في غزة وتحكم مع
ذلك بقبضة حديدية.

مفاتيح

من المؤسف أن عملية السالم ليست وحدها التي تعثرت.
فالجهود نحو المصالحة بين حماس وفتح فشلت أيضاً
مرار
ً
وتكراراً ،مما أثر بدوره على جهود السالم مع إسرائيل .لقد
ذهب المنتقدون من بين الفلسطينيين إلى أنه ال انتخابات
فلسطينية وبالتأكيد ال اتفاق سالم يمكن التوصل اليه قط في
ظل االنشقاقات بين الفصائل الفلسطينية .وقد ثبتت صحة
ذلك حيث أن الرئيس عباس قال إن االنتخابات الوطنية
المقرر إجراؤها في سبتمبر (أيلول)  2011لن تعقد إذا لم
تتحقق المصالحة مع حماس.
وافقت حماس على ذلك ،على األقل من حيث المبدأ .بيد أن
ً
كال من الجانبين بات متخندقاً في كرسيه الزائف للسلطة ،وال
يمكن التكهن َمن سيتنازل ً
أوال.
إن الثورات التي اندلعت في العالم العربي قد حركت األمور
ونأمل أن يكون نحو األفضل .مع الدعوة للتغيير من الشعوب
العربية التي ترزح تحت دكتاتوريات جائرة في بعض
األحيان فقد كان للفلسطينيين مطالبهم الخاصة .فالشعب ،عن
طريق التظاهرات الجماهيرية واالعتصامات واإلضراب
عن الطعام ،يدعو اآلن قادته لوضع خالفاتهم جانباً
والمصالحة.
ً
اليوم ،هناك أخيرا األمل في أن القيادات في غزة والضفة
الغربية كليهما مصغية .لقد التقى الرئيس عباس مسؤولين
من حماس في الضفة الغربية ويتوقع أن يسافر إلى قطاع
غزة في المستقبل القريب إلنهاء الشق وتشكيل حكومة وحدة
وطنية مع حماس .ما أن تتحقق مثل هذه الخطوة الكبرى
يستطيع الفلسطينيون تركيز جهودهم على المهمة الكبيرة
تحت أيديهم ،أال وهي إنهاء إحتالل فلسطين وجلب االستقرار
ً
كافة ،بصرف النظر عن
إلى المنطقة عموماً .الفلسطينيون
انتماءاتهم السياسية والدينية ،يريدون الشيء ذاته – حريتهم.

61

وإلى الوقت الذي أخذت حماس السلطة في غزة كانت عملية
السالم قد قطعت شوطاً
ً
طويال داخل منطقة الخطر .لقد
تحولت انتفاضة األقصى ،التي اندلعت في  28سبتمبر
(أيلول)  ،2000إلى أحدث عذر إلسرائيل لإلجهاز على
المقاومة الفلسطينية ومواصلة خطتها طويلة األمد لمصادرة
مزيد من األراضي الفلسطينية وتأخير أي تسوية نهائية قد
تفضي إلى تأسيس دولة مجاورة قابلة للحياة.
بعد جهود متعثرة إلحياء عملية السالم وبطريقة ما إنقاذ
اتفاقيات أوسلو المتهرئة بدأت المفاوضات مرة أخرى في
عام  2010من قبل رئيس الواليات المتحدة الجديد باراك
أوباما بصيغة "محادثات غير مباشرة" بين الجانبين .كانت
حماس بالطبع ال تزال خارج الصورة وظلت ترفض عزلتها
الدبلوماسية رغم جهود متقطعة لتهدئة المجتمع الدولي خالل
سنوات حكمها .على سبيل المثال ،مباشرة بعد انتخابه إلى
البرلمان في عام  2006قال رئيس المكتب السياسي خالد
مشعل من دمشق بأنه على الرغم من أن حركته لن تعترف
بإسرائيل بذاتها اال أنها ستوافق على هدنة طويلة األمد مع
إسرائيل إذا انسحبت هذه األخيرة من األراضي التي احتلتها
في عام .1967
كان ذلك قليل التأثير على المجتمع الدولي واستمر التوتر في
تفاقم بين حماس في غزة وفتح والسلطة الفلسطينية في
الضفة الغربية .ولم تنفع اعتقاالت النشطاء من الجانبين في
هذا األمر وتبودل تراشق االتهامات بين الطرفين مما استبعد
أي أمال في المصالحة .أما المباحثات غير المباشرة التي

الدعوة إلى المصالحة والثورة العربية
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الفلسطينيون كاف ًة ،بصرف النظر عن
انتماءاتهم السياسية والدينية ،يريدون الشيء
ذاته  -حريتهم

أطلقت رسمياً في سبتمبر (أيلول)  2010برعاية الواليات
ً
طويال .بعد مضي ثالثة أسابيع من
المتحدة فلم تستمر
المباحثات انسحب الفلسطينيون مستشهدين برفض إسرائيل
تجديد الحظر على بناء المستوطنات في الضفة الغربية
باعتباره خرقاً لالتفاق .المباحثات في انتظار أن تستأنف
والرئيس عباس متمسك بموقفه حول الشرط بأن توقف
إسرائيل بناء المستوطنات قبل أن يعود الجانبان إلى الطاولة،
وهو شرط ما فتئت إسرائيل ترفضه.

األزمة في دول البحر المتوسط

منطقة اليورو :ال عودة إلى الوراء

مفاتيح

يوري دادوش
()Uri Dadush
مشارك أقدم
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إن أزمة اليورو في جوهرها ليست مالية ،على الرغم من أن
القضايا المالية قد أوصلت األزمة إلى أوجها .في األساس
تنبثق مشكلة اليوم من سوء تنسيق الهيكل االقتصادي
ألوروبا .وتتعلق هذه بشكل مباشر مع تبني اليورو وفقدان
التنافسية في دول المحيط األوروبي – اليونان وأيرلندا
وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا – ولم يعد في اإلمكان إصالحها
من خالل تخفيض قيمة اليورو.
ً
قطع قادة أوروبا شوطاً بعيدا خالل العام الماضي نحو
االعتراف بالحاجة إلى إنقاذ البلدان المتضررة والحاجة إلى
إصالح الوحدة النقدية لجعلها أكثر مرونة .مع ذلك ،تظل
استجابتهم خجولة وإرضائية أكثر من الالزم .إنهم لم يدركوا
بعد المدى الكامل للخسارات التي ال مفر منها ،ولم يُظهروا
حتى اآلن الرغبة السياسية في المشاركة بعبء التصحيح
األكبرالقادم .إن بقاء العملة وحتى المشروع األوروبي بشكله
الحالي يعتمد اآلن على قيام صانعي السياسة بتصحيح المسار
والضغط من أجل وحدة أكثر تماسكاً.

أكثر من أزمة مالية
نشأت أزمة اليورو من سوء تخصيص الموارد بين البلدان
األوروبية وداخلها فعكست فقدان التنافسية في دول المحيط،

وقد نتجت األزمة وبقيت خافية إلى حد كبير بسبب انتعاش
الطلب الذي اقترن بتبني اليورو قبل عقد من الزمان .وقد
أدت هذه العملية أيضاً إلى ارتفاع مديونية القطاع الخاص
بالدول الطرفية .تعود جل المشاكل المالية الحالية إلى
العواقب المترتبة على انهيار هذا النموذج للنمو غير المستدام
وليس إلى سببه.
وقد يوضح هذا المخطط الصغير لهيكل اليورو هذه
االتجاهات .قبل تسعة عشر عاماً ّ
وقع القادة األوروبيون
معاهدة ماستريخت ( )Maastricht Treatyفوضعوا
األساس التحاد مالي وعملة موحدة .وربطت االتفاقية في
األخير العمالت والسياسة المالية لدول المحيط األوروبي
بدول المركز :النمسا وبلجيكا وفرنسا وهولندا وألمانيا ،التي
تمثل أكبر االقتصادات األوروبية وأكثرها استقراراً .وفي
غمرة التوقع بأن ينتشر استقرار دول المركز وثراؤها
وأطرها المؤسسية واالقتصادية األقوى إلى عموم دول
المحيط (إسبانيا واليونان وأيرلندا وإيطاليا والبرتغال)،
تصاعدت ثقة األسواق في هذه الدول األخيرة وتوسع الطلب.
إن انتعاش الطلب في دول المحيط يرجع جزئيا إلى انخفاض
كبير في أسعار الفائدة الفعلية .بعد أن بلغ المتوسط أكثر من
 550نقطة أساس خالل الفترة  ،1990-1980فإن الفارق
في معدل العائد اإلسمي الحكومي طويل األمد لدول المحيط
مقابل دول المركز تراجع تدريجياً إلى  22نقطة في سنة
تراجع الفارق
 2000و 6نقاط في سنة  ،2003في حين أن
ُ
في معدالت التضخم بين دول المحيط ودول المركز كان أقل
من ذلك بكثير .أطلقت أسعار الفائدة المنخفضة وتحسن الثقة
موجة من الطلب المحلي الممول جزئيا من خالل اإلقراض
األجنبي .ومع ارتفاع اإلنفاق الداخلي في دول المحيط
تراجعت أرصدة الحساب الجاري وارتفع الدين الخاص،
السيما في اليونان وأيرلندا وإسبانيا.
مع تسارع الطلب في دول المحيط األوروبي ارتفعت أسعار
األنشطة المحلية (أي األنشطة األقل تعرضاً للمنافسة الدولية،
كاإلسكان) ،تناسباً مع أسعار المنتجات القابلة للتصدير،

عوائد السند الحكومي الطويلة األمد (بالنسب المؤية)
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واجتذبت استثماراً نحو القطاعات غير القابلة للمتاجرة واألقل
إنتاجية .نتيجة لذلك ،انحازت اقتصادات الدول الطرفية بعيداً
عن الصناعات التحويلية والصناعة متجهة نحو الخدمات
واإلنشاءات :خالل الفترة من  1997إلى  2007تحولت 4
نقاط مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي لدول المحيط من
الصناعة إلى الخدمات المالية والعقارات والخدمات التجارية
– أكثر من ضعف التحول في دول المركز.
خالل نفس المدة ،ارتفع معدل تعويض العمال السنوي للفرد
الواحد بمتوسط  5.9%في دول المحيط ،على الرغم من
تحقيق زيادات سنوية في اإلنتاجية بمعدل  3%فقط .كان
الفرق في دول المركز أقل بكثير .ونتيجة لذلك ،ارتفعت
تكاليف وحدة العمل بنسبة  32%في دول المحيط خالل
الفترة ما بين عامي  1997و ،2007مقابل  12%في دول
المركز .لقد دعم تحول ألمانيا الموحدة الملحوظ إلى أكبر
مصدر في العالم هذه التطورات .تحدت ألمانيا االتجاه في
كافة الدول المتقدمة تقريباً ،بما فيها الواليات المتحدة
واليابان ،فارتفعت مساهمة صادراتها في الناتج المحلي
اإلجمالي بنسبة  19نقطة مئوية خالل الفترة من  1997إلى
 ،2007مقارنة بمتوسط  2.6نقطة فقط في دول المحيط.
نتيجة لذلك ،تفاوت رصيد الحساب الجاري بصورة حادة،
كما هو مبين في الشكل رقم .3

واحدة من النتائج تمثلت بالتراجع الكبير لتنافسية لدول
المحيط مقابل دول أخرى متقدمة .وكانت الخسارة شديدة
بشكل خاص بالنسبة للبلدان خارج منطقة اليورو التي شهدت
اِرتفاعاً
ً
معتدال في تكاليف العمل والتي استفادت تكاليف
العمل باليورو لديها من ارتفاع قيمة اليورو بمقدار 50%
مقابل الدوالر خالل الفترة من  2000إلى  .2007لقد
عكس هذا االرتفاع إلى حد كبير الزيادات الحادة في إنتاجية
ألمانيا وأجزاء أخرى من دول المركز بحيث لم تستطع الدول
الطرفية مجاراتها .وظهرت النتيجة في االرتفاع الكبير
لسعر الصرف الحقيقي بدول المحيط.
وقد فاقمت السياسة النقدية الموحدة لمنطقة اليورو هذه
المشاكل .خالل فترة االنتعاش أصبحت أسعار الفائدة للبنك
المركزي األوروبي ( )ECBأقل من المعتاد بالنسبة لدول
المحيط ،مما أطلق الفقاعة العقارية في كل من اليونان
وإسبانيا وأيرلندا إضافة إلى توسع مصرفي غير مسبوق في
هذه الدولة األخيرة .وفقا لدراسة أصدرتها منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية ( ،)OECDعلى سبيل المثال ،تقدر
أسعار الفائدة المحددة خالل الفترة  2006-2001كانت ما
يقارب  50نقطة أساس مرتفعة جداً بالنسبة أللمانيا ،ولكنها
تراوحت ما بين  300و 400نقطة أساس أقل جداً بالنسبة
إلسبانيا واليونان وأيرلندا.1
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المصدر :المفوضية األوربية .مالحظة :الزيادة تمثل خسارة في مستوى التنافس.

أخفقت حكومات الدول الطرفية في إدراك أن زيادات اإليراد
الناجمة عن االنتعاش وتراجع تكاليف االقتراض العام كانت
مكاسب غير متوقعة ترتبط بتبني اليورو .نتيجة لذلك ازداد
االنفاق الحكومي بسرعة كبيرة .خالل الفترة ما بين عامي
 1997و 2007ارتفع االنفاق العام للفرد الواحد بمتوسط
 ،76%مقابل نسبة  34%في دول المركز.

في أيرلندا وإسبانيا ،ارتفاع الدخل ع ّوض عن زيادات
اإلنفاق بما يفوقها كثيراً :كانتا دولتين من بين دول منطقة
اليورو األربع الوحيدة التي حققت متوسط فائض حكومي من
 2000إلى  .2007إال أن سواهما من دول المحيط أظهرت
أدلة أوضح على التدهور المالي .في اليونان ،فاقم سوء
اإلدارة الصارخ المشاكل – على الرغم من النمو القوي مثّل

ثالثة سيناريوهات

سيناريو  1إيجاد السبيل للخروج من األزمة
إذا أردنا تجنب التخلف عن سداد الديون السيادية أو تفكك
منطقة اليورو فال يمكن أن تمتد األزمة إلى إسبانيا :االقتصاد
اإلسباني يعادل تقريباً ضعف اقتصادات اليونان وأيرلندا
والبرتغال مجتمعة .ولكي يتحقق ذلك ،على إسبانيا وبقية
دول المحيط أن تقنع األسواق بأنها تحتوي العجز وتعيد
إرساء الظروف المهيئة للنمو .وكجزء من هذه التغييرات،
ً
سبال لتحقيق إعادة مواءمة
يجب على هذه الدول أن تجد
تنافسية (أو خفض قيمة العملة الداخلية) مقابل سائر العالم.
وبحكم التعريف ،يتطلب ذلك أن تعتدل األسعار أو تهبط وأن
تهبط األجور بما يتعلق باإلنتاجية .وإلى الحد الذي ترفع فيه
اإلصالحات الهيكلية اإلنتاجية ،فعلى الطلب والتشغيل أن
يعانيا أقل لتحقيق نفس التخفيض.
إضافة لذلك ،على البنك المركزي األوروبي ودول المركز
األوروبية أن تلتزم بسياسة توسعية أكثر وعلى فترة طويلة

المتوسطي 2011

واذا نظرنا إلى المستقبل ،يمكن التكهن بواحدة من ثالث
نتائج :مشقة طويلة في بلدان مضطربة ماليا نتيجة التقشف
واإلنكماش؛ أو إعادة هيكلة الدين مع بقاء اليورو دون أن
يتأثر ،أو تجزئة منطقة اليورو .كل من السيناريوهات الثالثة
سيء ،ولكن األخير قد ينذر بكارثة .مع أن احتمال تفكك
منطقة اليورو ضئيل ،ال يمكن صرف النظر عنه باعتباره
خيالياً .إضافة لذلك ،سيساعد النظر فيه على توضيح
الخيارات األخرى.
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عند اندالع الكساد المالي الكبير في النصف الثاني من عام
 2008كانت الهيكلية المالية لدول المحيط األوروبي تبدو
صلدة مع مستويات الدين في أيرلندا والبرتغال وإسبانيا
أقل مما هي عليها في ألمانيا .وحتى في اليونان المبذرة لم
تنكشف حالة الوضع المالي الحقيقية إال في أواخر عام
 .2009وكان إليطاليا أعلى نسبة دين/ناتج محلي إجمالي
في أوروبا ،ولكنها رأته يتراجع في فترة ما بعد اليورو.
منذ ذلك الحين والقادة األوروبيون يجتهدون لمعالجة
الثغرة المالية في اليونان ،إضافة إلى الثغرات المالية التي
ظهرت في دول المحيط األخرى كلما تدهورت
اقتصادياتها.
رغم مواجهتهم للمعارضة السياسية – نتيجة إجراءات اإلنقاذ
العاجلة في دول المركز والتقشف في دول المحيط – اتخذ
صانعو السياسة مع ذلك خطوات غير مسبوقة على كلتا
الجبهتين للمحافظة على تماسك اليورو .على الرغم من
تعارض اإلنقاذ المالي بشكل مباشر مع أحكام معاهدة
ماستريخت ،إال أن أعضاء منطقة اليورو وافقوا على تقديم
ً
و(عاجال) إلى البرتغال
مبالغ إنقاذ مباشر لليونان وأيرلندا
ً
اعتماداً على آلية إنقاذ استنبطت حديثا باسم (تسهيالت
االستقرار المالي األوروبي) ( )EFSFالتي أسست
باالشتراك مع صندوق النقد الدولي.
بالتوازي ،وبعد نقاش مستفيض ،ص ّوت الـبنك المركزي
األوروبي على شراء مباشر لسندات حكومية ،إلى جانب
ضخ مبالغ كبيرة جداً من السيولة إلى األجهزة المصرفية
لدول المحيط األكثر تضررا.
إال أن الفوارق بين أسعار السندات الحكومية لدول المحيط
بقيت مرتفعة مؤشر ًة بأن األسواق ما زالت غير مقتنعة،

أصبحت أسعار الفائدة للبنك المركزي
األوروبي ( )ECBأقل من المعتاد بالنسبة
لدول المحيط ،مما أطلق الفقاعة العقارية في
كل من اليونان إو�سبانيا وأيرلندا إضافة إلى
توسع مصرفي غير مسبوق في هذه الدولة
األخيرة

مفاتيح

عجز اليونان في المتوسط نسبة  5%من الناتج المحلي
اإلجمالي خالل الفترة .2007-2000
األزمة المالية لعام  2008أنهت بصور مفاجئة هذا النموذج
للنمو ما بعد اليورو .بينما غاصت دول المحيط في الركود،
انهارت العوائد الضريبية من قطاعات اإلسكان المنتفخة
بصورة غير طبيعية واألنشطة المحلية األخرى ،ونشأت
خسارات مصرفية ضخمة في أيرلندا واكتشفت الحكومات
بأن مستوى انفاقها غير مستدام .بنفس الوقت ،فقدانها
للتنافسية وعدم قدرتها على الرجوع إلى تخفيض سعر
الصرف أضعف آمالها في االلتفات إلى الطلب األجنبي من
أجل االنتعاش.

رغم الضمانات الكبيرة من قبل دول المركز ،مركزة على
القدرة على الوفاء وليس على السيولة .وكما ذكرنا تحتاج
الدول المحفوفة بالمشاكل أن تُصلح الماليات العامة وتضبط
البنوك (وبخاصة في أيرلندا وإسبانيا) وذلك بالتزامن مع
تحسين القدرة التنافسية لكي تتمكن من النمو ثانية ،أي حلقة
مفرغة ،حيث أن هذا األخير يتطلب خفض األجور واألسعار
ً
تحمال.
مما يجعل أعباء الدين أصعب

خالفاً لقرار البنك المركزي األوروبي األخير برفع أسعار
الفائدة .كما ستحتاج بلدان منطقة اليورو (وبقية دول
االتحاد األوروبي) أيضاً إلى اإللتزام بزيادات أخرى
لتسهيالت االستقرار المالي األوروبي إذا دعت الحاجة.
وسنعود الحقاً بتفصيل أكثر حول ما المطلوب لنجاح هذا
السيناريو.

سيناريو  :2إعادة جدولة الديون ،والحفاظ على منطقة
اليورو
مفاتيح
المتوسطي 2011
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اليونان ،حيث بلغت الديون اآلن  142%من الناتج المحلي
اإلجمالي وآخذة باالرتفاع سريعاً ،عليها وال مفر أن تعيد
هيكلة ديونها عند نقطة ما .أما حالتا أيرلندا والبرتغال فأقل
وضوحاً ،على الرغم من أن التكنهات تشير إلى أن ديونهما
ستتجاوز  100%من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول
 .2014وإذا امتدت األزمة إلى إسبانيا ولم يتم توسيع
تسهيالت االستقرار المالي األوروبي والبنك المركزي
األوروبي بشكل كبير ،فإن قدرة إسبانيا على سداد ديونها
ستكون محل شك أيضاً .وإن امتدت األزمة إلى إيطاليا
ً
مستحيال ولن يكون هناك مفر من إعادة
فاإلنقاذ يكاد يكون
ً
ً
ً
ً
هيكلة الديون ،مما يعني حدثا ماليا عالميا آخر مفاجئا وذا
أبعاد واسعة األثر.

لن يختار أي بلد أوروبي الخروج من
منطقة اليورو بملء إرادته .فإن خروج أي
دولة من دول المحيط يعني مواجهة هروب
رأس المال وكساداً كارثياً وتخلفاً عن الدفع
على نطاق واسع من قبل األسر والشركات
والبنوك
شكال مرناً
ً
إن إعادة هيكلة الديون السيادية يمكن أن تتخذ
أو صلباً .يمكن للشكل المرن أن يشمل اتفاقية إلعادة جدولة
الديون بآجال استحقاق أطول كثيراً ،وسعر فائدة أقل وحتى
برأس مال أقل .إن االتحاد األوروبي لم يعد يستبعد صراحة
مثل هذا المدخل حيث أن القادة األوروبيين قد وافقوا في
قمتهم األخيرة على بنود تضمين إجراء جماعي للديون
الحكومية لجميع منطقة اليورو الصادرة بعد .2013
(تسمح بنود اإلجراء الجماعي لألغلبية الساحقة من حملة
السندات أن يوافقوا على إعادة هيكلة قابلة للتطبيق على
جميع الدائنين ،حتى الذين يعارضونه) .من حيث المبدأ

على األقل ،يمكن القيام بذلك دون أن يسبب إرباكاً كبيراً:
على سبيل المثال ،يمكن لدائني القطاع الخاص أن يقبلوا
التغيير في الشروط مقابل ضمان كامل أو جزئي من نظام
الموسع .وفق صيغة
تسهيالت االستقرار المالي األوروبي
َّ
إعادة الهيكلة الصلبة ،وهي واقعياً فرض التخلف عن
الدفع ،سيأخذ الدائنون شريحة كبيرة من رأس المال ،والتي
يمكن أن تتراوح بين ( 50-30%عقب التخلف في 2001
فرضت األرجنتين شريحة قدرها  70%على دائنيها).
إعادة الهيكلة الصلبة ستكون لها آثار بعيدة المدى على
البنوك والقطاع الخاص في البلدان المتخلفة عن السداد،
إضافة إلى آثار واسعة في عموم االتحاد األوروبي
وخارجه .خالفاً لإلنطباع الذي يخلقه أحياناً السياسيون بأن
تكلفة التخلف عن السداد لن تكون قليلة .على سبيل المثال،
إذا تخلفت اليونان عن سداد نصف الدين العام والخاص
المترتب عليها في الخارج ،فإن دائنيها سيخسرون حوالي
 200مليار يورو ،أي ما يعادل ضعف التكلفة المباشرة
التي فرضت على الدائنين خالل تخلف األرجنتين عن
الدفع .فإذا تخلفت عدة من بلدان المحيط ستتفجر حتماً أزمة
مصرفية :فرنسا وألمانيا تحتفظان بـ  700مليار يورو
كديون من أيرلندا وإسبانيا والبرتغال واليونان .إن حل مثل
هذه األزمة سيتطلب جرعة كبيرة أخرى من الدعم
الحكومي للبنوك في جميع أنحاء أوروبا .والبلدان المتخلفة
عن السداد ستقع في كساد مالي عميق وسط انهيار الثقة
وهروب رؤوس األموال.

سيناريو  :3تفكك منطقة اليورو
لن يختار أي بلد أوروبي الخروج من منطقة اليورو بملء
إرادته .فإن خروج أي دولة من دول المحيط يعني مواجهة
هروب رأس المال وكساداً كارثياً وتخلفاً عن الدفع على
نطاق واسع من قبل األسر والشركات والبنوك .وإن كان
من غير المستحيل ،إال أن التحديات القانونية واللوجستية
والسياسية إلدخال عملة جديدة في هذه الظروف أمر مثير
للفزع – على سبيل المثال ،كيف يمكن ألحد أن يقنع دائناً
أو متقاعداً مستحقاً للقبض باليورو أن يقبض دراخمات
مخفضة القيمة؟ سيقتضي تخفيض العملة الجديدة تخفيضاً
كبيراً مقابل اليورو ،مما يدفع أسعار االستيراد إلى األعلى
ومن المحتمل أن يؤدي إلى زيادة التضخم؛ وستبقى
تكاليف اإلقتراض للبلد أيضاً مرتفعة إلى أمد طويل في
المستقبل.
ً
مع ذلك ،لو حكمنا قياسا على سوابق عديدة (لننظر إلى
األرجنتين مرة أخرى ،وقبل وقت أقرب آيسلندا)

ً
استجابة لألزمة
التسلسل الزمني للقرارات التي اتخذها االتحاد األوروبي
 2مايو (أيار)  2010خطاب المفوض أولي رين ( )Olli Rehnومدير
صندوق النقد الدولي حول موضوع اليونان

سيوضع تحت تصرفها بحد أقصى  22.5مليار يورو ،ومتوسط فترة
استحقاق ال يزيد عن سبع سنوات ونصف.

تعهدت الدول أعضاء منطقة اليورو بتنفيذ برنامج مساعدات بـقيمة  80مليار
يورو ،بينما سيمنح صندوق النقد الدولي  30مليارعلى مدى ثالث سنوات من
خالل قروض ثنائية ،وذلك بعد أن تُقدم اليونان اإلجراءات التي ستتخذها
للتعافي .وسوف تتاح الدفعة األولى يوم  19مايو (أيار) ،وفقا للشروط التي
وضعتها مجموعة اليورو ( ،)Eurogroupeمنذ  11أبريل (نيسان)
الماضي ،بغرض استطاعة تسديد دين بـ  9مليارات يورو .ويمكن أن تصل
المبالغ المدفوعة في  2010إلى  30مليار يورو.

 17-16ديسمبر (كانون األول) :اتفاق المجلس األوروبي على آلية
أوروبية لالستقرار تدخل في حيز التنفيذ عام 2013

 28نوفمبر (تشرين الثاني) اتفاق بشأن آلية أوروبية مستقبلية لالستقرار
لمساعدة الدول األعضاء التي تواجه مشكالت مالية

 11مارس (آّذار)  :2011القمة األوروبية لمنطقة اليورو واالتفاق حول
موضوع اآللية األوروبية لالستقرار

اتفق وزراء مالية منطقة اليورو على إحالل اآللية الجديدة محل الصندوق
األوروبي لالستقرار المالي بد ًءا من عام  ،2013على أن يطرح هرمان فان
رومبوي ( )Herman Van Rompuyرئيس المجلس األوروبي هذا
االتفاق في اجتماع المجلس خالل شهر ديسمبر (كانون األول) 2010
لمناقشة إجراء تعديل على المعاهدة.
ستكون اآللية الجديدة هي الضامن لالستقرار المالي في منطقة اليورو،
وستعتمد على الهيكل الحالي للصندوق األوروبي لالستقرار المالي وتكمل
دوره على مستوى المتابعة االقتصادية.
وسيتم التقرير بشأن مشاركة القطاع الخاص حالة بحالة ،بالتناغم مع
الممارسات الحالية لصندوق النقد الدولي.

منح ممثلو الدول اآللية األوروبية لالستقرار طاقة لالستجابة تقدر بـ 500
مليار يورو.
وتستطيع اآللية االتفاق على قروض أو شراء الديوان األولية للدول شريطة
أن تلتزم الدول المستفيدة باتخاذ اإلجراءات المحددة التي من شأنها أن تنظم
سداد الدين أو التدخل في سوق الدين (أي في سندات الدين الصادرة حديثا).
وتتمتع قروض اآللية بـ"وضع الدائن المفضل الذي لن يكون أقل من سوى
من وضع صندوق النقد الدولي".
وسيكون على البلد المتعثر أن يتفاوض على إعادة جدولة شاملة مع دائنيه
في إطارشروط العمل الجماعي بغرض الوصول إلى مديونية محتملة.

 4أغسطس (آب)  :2010الصندوق األوروبي لالستقرار المالي ()EFSF
يبدأ في العمل

 7ديسمبر (كانون األول)  2010تأييد المجلس األوروبي لتقديم مساعدة
أيرلندا
المجلس األوروبي يقرر منح مساعدة مالية أليرلندا على أساس برنامج
تتم مناقشته مع السلطات األيرلندية والمفوضية األوروبية وصندوق النقد
الدولي ،بالتعاون مع البنك المركزي األوروبي ( ،)ECBوهو قرض

 17مارس (آذار) :مساعدة رومانيا وأيرلندا :المفوضية األوروبية تصدر
سندات بـقيمة  4.6مليار يورو على مدى سبع سنوات
ستحصل أيرلندا على  3.4مليارات يورو مقدمة من الصندوق األوروبي
لالستقرار المالي بغرض تمويل خطة مساعدتها ،فيما ستحصل رومانيا على
 1.2مليار يورو عبر القروض المقدمة من قبل آلية المساندة المالية لموازين
المدفوعات.
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كما كان منصوصاً عليه في اتفاق  7يونيو (حزيران)  2010بين الدول
األعضاء في منطقة اليورو ،فإن هذا الصندوق المشترك لالعتمادات ،سيكون
من صالحياته إصدار السندات ،بهدف الحفاظ على االستقرار المالي في
أوروبا بتقديم المساعدة المالية للدول في منطقة اليورو التي تعاني من
صعوبات اقتصادية.

عند إطالق اللجنة األوروبية للمخاطر بدأت هذه الهيئات الثالث
عملها وهي تُعرف أيضاً بالسلطة األوروبية للمراقبة ،ويجيء عملها
في إطار النظام األوروبي الجديد للمراقبة المالية الذي أنشئ في
 2010ليعالج القصور في موضوع المراقبة المالية.
وقد حلت الهيئة المصرفية األوروبية محل اللجنة األوروبية لمراقبي
البنوك ،ومهمتها هي اإلسهام في استقرار وكفاءة األنظمة المالية
على المدى القصير والمتوسط.
أما الهيئة األوروبية للتأمين والمعاشات ،فهي تضمن االستقرار
المالي وشفافية األسواق والمنتجات المالية ،وكذلك حماية التأمينات
أو األعضاء والمستفيدين من المعاشات.
أما الهيئة األوروبية لألسواق المالية فقد حلت محل اللجنة األوروبية
لمنظمي أسواق األوراق المالية.

المتوسطي 2011

يهدف هذا االجتماع إلى وضع اللمسات األخيرة لإلجراءات الالزمة لتنفيذ
خطة المساعدات لليونان ،حيث يصل المبلغ اإلجمالي إلى  110مليار يورو.
وفي مواجهة األزمة ،شدد زعماء الدول على ضرورة تسريع عملية تعزيز
وتقوية الماليات العامة ،وضرورة االلتزام الرسمي بالتوصيات الواردة في
ميثاق االستقرار والنمو ( )SGPوإنشاء آلية أوروبية لالستقرار()EMS
وتعزيز الحوكمة في منطقة اليورو وتنظيم األسواق المالية.
تناول المجلس األوروبي هذه القضايا في  17و 18يونيو (حزيران) ،كما
ناقش االقتراحات المقدمة من المفوضية األوروبية.

أول يناير (كانون الثاني)  :2011ثالث سلطات أوروبية جديدة :الهيئة
المصرفية األوروبية ُِ( )EBAوالهيئة األوروبية للتأمين والمعاشات
( )EIOPAوالهيئة األوروبية لألسواق المالية ()ESMA

مفاتيح

 8مايو (آيار)  :2010قمة رؤساء دول وحكومات منطقة اليورو

اتفق زعماء الدول على المالمح العامة لآللية األوروبية لالستقرار،
وكذلك على مشروع تعديل سابق للمعاهدة بما يتناسب مع تنفيذ اآللية.
وهذا التعديل يتطلب موافقة كل الدول األعضاء في االتحاد األوروبي
بما يتماشى مع دساتيرها حتى يدخل حيز التنفيذ.
وسيتم تنشيط آلية وفقاً لشروط االتفاق باالجماع بين الدول األعضاء
وفي إطار الشروط الصارمة لحاالت تعرض االستقرار في منطقة
اليورو للخطر.

ً
استجابة لألزمة (تتمة)
التسلسل الزمني للقرارات التي اتخذها االتحاد األوروبي
 15أبريل (نيسان) :خطاب المفوضية األوروبية ،والبنك المركزي األوروبي
والهيئة المصرفية األوروبية وصندوق النقد الدولي حول موضوع بعثة
االختبار في أيرلندا
قامت فرقة من الخبراء بزيارة دبلن من  5إلى  15أبريل (نيسان) إلجراء
اختبار ربع سنوي للبرنامج االقتصادي للحكومة األيرلندية .وكانت أهداف
الحكومة ،وفقاً للبيان الصحفي ،تتلخص في "معالجة ضعف القطاعات المالية
ووضع االقتصاد األيرلندي على مسار للنمو ال ُمستدام وماليات عامة سليمة
وخلق وظائف".
وقد وصف فريق الخبراء البرنامج بأنه "على الطريق الصحيح" ولكن ينبغي
له تنفيذ إجراءات حاسمة للتغلب على الصعوبات.

 24مايو (أيار) :االتحاد األوروبي يصدر سندات بـقيمة  4.75مليار يورو
على مدى عشر سنوات لمساعدة أيرلندا والبرتغال
ستتسلم أيرلندا  3مليارات يورو وتتلقى البرتغال مساعدة قيمتها  1.75مليار
يورو اعتباراً من  31مايو (أيار) من خالل قروض يقدمها الصندوق
األوروبي لالستقرار المالي.
المصدر
_http://ec.europa.eu/economy_finance/focuson/crisis/index
en.htm
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فالتخفيض الفوري سيساعد في استعادة التنافسية ويزيد
الصادرات ،وربما يعاود إطالق النمو خالل سنتين إلى
ثالث سنوات – شيء ال يمكن تحقيقه من خالل إعادة
هيكلة الديون الناتجة وحدها( .في الحقيقة ،إن إعادة
هيكلة الديون يمكن أن تزيل التنافسية أكثر من خالل
تشجيع القطاع الخاص والعام على استئناف اإلنفاق
والسماح لألجور بأن ترتفع ثانية وهكذا) .وبالتالي ،إذا
توصل بلد ما بعد فترة طويلة من التقشف إلى نتيجة أن
إعادة هيكلة الديون هي الخيار الوحيد القابل للحياة ورأى
أن أزمة مصرفية كبيرة محتملة في كل األحوال ،فإنه قد
يعود ليجد الخروج من منطقة اليورو هو الخيار األقل
سوءاً الستعادة القدرة التنافسية المفقودة والعودة إلى
النمو.
إن حدث ذلك ،فحاالت التخلف عن سداد الديون في البلدان
المضطربة ماليا ستكون أوسع انتشاراً من السيناريو ،2
وستفجر أزمة مصرفية أعمق في بلدان المركز الباقية التي
ّ
ستحتاج حتى إلى دعم حكومي أكبر .وبنفس الوقت ،منطقة
اليورو األصغر الباقية ستشهد ارتفاع قيمة العملة وفقدان
ً
مجتمعة ستعيد
القدرة التنافسية .ومن األرجح أن هذه القوى
دول المركز إلى حالة الركود ،مما سيؤدي بدوره إلى الحد
من أداء التصدير لدول المحيط.
ونظراً لما ينطوي عليه هذا السيناريو من حالة اإلرباك ،التي
ال شك أن شركاء منطقة اليورو سيبذلون ما في وسعهم
لمقاومتها ،فإن هذا السيناريو غير محتمل.
إحدى صيغ التجزء األقل إيالماً ،وإن كانت تشكل صدمة،
تبدأ مع خروج ألمانيا .حتى هذا السيناريو غير مرجح،
ولكنه يستحق النظر .إذا كانت دفعات اإلنقاذ المالي
اإلضافية تتطلب من ألمانيا أن تم ّول جيرانها األكبر
أيضاً ،وإذا اعتبر حقن السيولة من قبل الـبنك المركزي

األوروبي أنه يهدد بحدوث ارتفاع حاد في التضخم ،فإن
الرأي العام األلماني يمكنه أن يرغِ م على هذه النتيجة .إن
العودة إلى المارك األلماني األقوى ستقلل من تنافسية
ألمانيا وستؤثر تأثيرا سلبيا على األداء التصديري .ويمكن
أن تتضرر المصارف أيضاً نتيجة تراجع األصول
المحررة باليورو.
إن خفض قيمة اليورو واتباع سياسة الخاسر قد تُتبع في
دول المحيط مما يجعل تعديل التنافسية أسهل ويحسن النمو
هناك .إال أنه ستبقى الحاجة إلجراء تعديالت مالية حادة
وستبقى جدولة الديون ضرورية ،باألخص ما دام التخفيض
سيجعل سداد القروض بالعملة األجنبية أغلى ثمناً .من دون
المرساة األلمانية واحتماالت دعم مالي منها ستشهد منطقة
اليورو المبتورة حالة فقدان ثقة أكبر .من العسير التصور
كيف يبقى المشروع األوروبي قائماً في حالة خروج ألمانيا
طواعية.

هل سيناريو "الخروج من األزمة" ناجح؟
كما يتبين من السيناريوهات الثالثة السابقة ليس ألوروبا
خيار جيد .من أجل اتباع سياسة "إيجاد سبيل للخروج من
األزمة" وتحاشي حتى النتائج األسوأ يقتضي على صانعي
السياسة إيقاف النزيف المالي ومعالجة أسباب المرض من
الجذور :اختالفات القدرة التنافسية واالنحرافات الهيكلية .من
ً
حيث المبدأ ،يمكن لفترة طويلة من التقشف (في هيئة تعزيز
مالي وزيادة ادخار األسر ورفع الدعم عن الشركات
والمصارف) أن تخفض األسعار واألجور في دول المحيط
األوروبي ،وبذلك تعيد إرساء التنافسية – ولكن هل هذا ما
يحدث؟

التغيير في سعر الصرف الحقيقي الفعال منذ سنة ( 2000بالنسب المؤية ،بحسب تكاليف وحدة العمل)
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بالتأكيد ،ليس هناك نقص في التقشف .منذ  ،2007حين بلغ
النشاط االقتصادي في أوروبا ذروته هبط الطلب المحلي،
بطرفة عين ،بنسبة  23%في أيرلندا و 11%في اليونان
و 8%في إسبانيا .كما تراجع بنسبة متواضعة في إيطاليا
( )4%والبرتغال ( ،)2%في حين ارتفع بنسبة  2%في
ألمانيا.
إال أنه على الرغم من تخفيضات األجور المعلنة في جميع
دول المحيط وتراجع اليورو (حوالي  3%منذ سنتين) فإن
أيرلندا هي الوحيدة من دول المحيط التي ترى تنافسيتها
تتحسن بشكل ملحوظ .كما يتبين من الشكل رقم  5استعادة
القدرة التنافسية في كل من إسبانيا والبرتغال بشكل متواضع،
ولكن فقط بنفس الوتيرة األلمانية؛ واستمرت اليونان وإيطاليا
بالخسارة .إضافة لذلك ،في الوقت الذي تنتعش فيه التجارة
العالمية مرة أخرى ،تشير التوقعات لعام  ،2011إلى
استمرار ركود اقتصادات دول المحيط األوروبي أو
انكماشها.
قادر على إصالح االختالفات
وهكذا ،يبدو أن التقشف وحده ٌ
ً
التنافسية والهيكلية بخطى بطيئة جدا .باستثناء أيرلندا ،ليس
لدول المحيط خيار سوى تشريع إصالحات هيكلية لتحفيز
التجديد وزيادة التنافس في أسواق المنتجات والعمالة .بدون
هذه التغييرات قد تستمراالختالفات بين دول المحيط ودول
المركز وحتى تتوسع 2حتى اآلن ،اتخذ كل بلد خطوات

متواضعة نحو مثل هذه اإلصالحات الهيكلية ،ولكنها لم تكن
كافية .وعلى الرغم من أنها لم تنعكس بعد على مؤشرات
التنافسية ،فيبدو أن اليونان وحدها باشرت بإصالحات هيكلية
بعيدة األبعاد كجزء من برنامج لالتحاد األوروبي – صندوق
النقد الدولي .وليس في هذا األمر ما يدهش :إصالحات
كتحرير أسواق الخدمات المهنية تهاجم جماعات المصالح
القوية بصورة مباشرة وتتطلب دائماً تقريباً تطبيق قوة
خارجية( .بقى أن نرى كيف ستؤثر عمليات اإلنقاذ المالي
على إرادة العمل في أيرلندا والبرتغال بينما الحكومات التي
طلبت الدعم خرجت أو من المرجح أن تخرج سريعاً من
السلطة).
ً
إال أنه بدال من الدفع بقوة أكبر نحو إصالحات هيكلية يبقى
صانعو السياسة في بروكسل والعواصم ّ
مركزين بشدة على
التدابير التقشفية والتعزيز المالي وكيفية تمويل التعديل .في
الواقع ،إن عدد المقترحات المطروحة لتخفيف العبء
المالي على دول المحيط مثير لإلعجاب حقاً ،فإنها تتراوح
بين إعادة هيكلية الديون والسماح لتسهيالت االستقرار
المالي األوروبي بشراء سندات حكومية مباشرة ،مخفضين
بذلك أسعار الفائدة على ديون صندوق النقد الدولي واالتحاد
األوروبي وتمديد آجال سدادها أو إصدار سندات باليورو
لتمويل جانب كبير من متطلبات التمويل لدول منطقة
اليورو.

المتوسطي 2011

ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ

مفاتيح

0

مع أن لكل من هذه المقترحات مزاياه ،يمكن لكل منها أن
يخفف الضغط عن السياسيين للتصرف .من األمور
األكثر دقة ،أنهم فشلوا في معالجة أسباب األزمة من
جذورها.

ما العمل المختلف الواجب القيام به؟

مفاتيح
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ً
أوال ،على القادة في منطقة اليورو أن يدركوا بأنهم
يتعاملون مع مشكلة أمدها على األقل خمس سنوات ،وأن
يخططوا استجابتهم بموجب ذلك .تحسين التنافسية وأداء
التصدير وتركيب النمو سيثبت أنها أهم من اإليفاء بأهداف
مالية قصيرة األمد .إن جهود تقوية االدارة االقتصادية
والتعاون على مستوى االقتصاد الكلي لم تتمخض سوى
عن تقدم متواضع لحد اآلن .إن "تحالف اليورو" (Euro
 – )Plus Pactسلسلة من قواعد صممت لتحسين
التنافسية وتنسيق السياسة بين أعضاء منطقة اليورو والتي
نتجت عن قمة االتحاد األوروبي في مارس (آذار) 2011
– عزز مبدأ مراجعة الخبراء لإلصالحات المالية والهيكلية
التي تضمنتها اتفاقيات سابقة ولكنها لم تقدم أي آليات تنفيذ
جديدة.
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إن االندماج السياسي الذي تنطوي عليه
هذه التغييرات له منافع أوسع ،فهو يساعد
أوروبا على االحتفاظ بنفوذها في الشؤون
العالمية إذ أن العديد من البلدان النامية
ستصبح أكبر اقتصادات العالم في السنوات
ا لمقبلة
ثانياً ،على دول المركز أن تدرك بأن السماح للطلب المحلي
أو تشجيعه على النمو بخطى أسرع ،ولألجور أن ترتفع
سيعود بالنفع عليها ،إضافة إلى أنه سيسهل التعديالت في
بلدان المحيط .وعلى دول الفائض ودول العجز أن تسهم
في التعديل .وإذا تسارع نمو الطلب في بلدان المركز من
خالل عمليات السوق أو اختيارات السياسة – والذي يفسر
الحصة الكبيرة لصادرات بلدان المحيط – ستزداد أرجحية
احتواء األزمة .مع أن هدف دول المحيط يجب أن يكون
تحسين التنافسية إزاء جميع شركائها التجاريين إال أن
السرعة التي سترتفع بها األجور والطلب في دول المركز
مهمة ألنها تضع عالمة تأشيرية الرتفاعات األسعار في

كافة أنحاء منطقة اليورو وتحدد كذلك قيمة اليورو .إن
ارتفاع أسعار الفائدة األخير للـبنك المركزي األوروبي،
رغم أنه ربما مناسب أللمانيا وحدها ،سيبطيء االنتعاش
في دول المحيط ويجعل تعديل التنافسية أكثر تحدياً .إن
إنقاذ اليورو مع إبقاء التضخم األوروبي قرابة  2%سيكون
أمراً مثالياً تماماً ولكن الهدف الرئيسي هو اليورو وليس
التضخم.
ثالثاً ،على صناع السياسة أن يحلوا عدة قضايا تحيط بآليات
التمويل القائمة .في قمة مارس (آذار) لم يتمكن القادة من
صياغة اتفاقية نهائية لتوسيع تسهيالت االستقرار المالي
األوروبي؛ بينما ستوسع قابلية إقراض بديلتها آلية االستقرار
األوروبي إلى  500مليار يورو ،إال أنها لن تصل إلى كامل
قدرتها حتى  .2018إن وضوح آليات التمويل سيساعد على
تهدئة أسواق السندات ويقلل فرصة تعرض إسبانيا للهجوم.
ولكن ،من وجهة النظر االنتقادية ،إن الشكل الدقيق لهذه
اآلليات أقل أهمية من إدراج شروط لتضخيم الحوافز إلى
السياسيين لكي يعملوا – بما فيها إجراءات لعدم تشجيع
السحب على التمويل ً
أوال بأول.
رابعاً ،هناك حاجة لتوضيح ما إذا كانت ستنفذ إعادة هيكلة
الديون في آخر األمر وكيف .أما إعادة هيكلة الديون
السيادية فينبغي عدم اللجوء إليها إال كمرجع أخير .إال أن
األسواق مقتنعة (وهي على حق ،كما نعتقد) بأن اليونان
من المحتمل جداً أن تحتاج إلى مثل هذه الهيكلة في نهاية
المطاف .ويمكن لكل من أيرلندا والبرتغال أن تتبعاها ،مع
ً
احتماال .ما دامت هذه الدول الثالث محجوبة
أن ذلك أقل
بشكل فاعل عن أسواق القطاع الخاص ،فإن السيناريو
األرجح بأن (تسهيالت االستقرار المالي األوروبي) و(آلية
االستقرار األوروبي) ستكونان تدريجياً مالكتي جزء كبير
من ديون هذه البلدان الثالث ،التي ستصل ،وفقا لتوقعات
صندوق النقد الدولي ،إلى  800مليار يورو بحلول
 .2015حتى مع إعادة الجدولة وتخفيض أسعار الفائدة في
نهاية األمر ،من المحتمل أن يتوجب إعفاء جزء من هذه
الديون .تحت أية ظروف سيُسمح بحدوث ذلك؟ وكيف
سيربط إعفاء الديون بالتقدم في اإلصالحات المالية
والهيكلية؟ مع افتراض أن حملة السندات من القطاع
الخاص الحاليين سيحظون بحماية كاملة حسبما ُوعدوا،
فهل على حملة السندات الجدد بعد  2013أن يتحملوا وطأة
حسومات القطاع الخاص؟ اإلجابة على هذه األسئلة في
الوقت الحاضر تشكل تحديات سياسية رهيبة في دول
المركز ،ولكن بالتأكيد ستكون من المتطلبات المسبقة لحل
نهائي لألزمة والستعادة اليونان والدول األخرى منفذاً إلى
السوق في نهاية األمر.

ال عودة إلى الوراء
في نهاية المطاف فإن الخيار الذي يواجه منطقة اليورو
مسألة أساسية أكثر منه مجرد قرار بشأن كيفية رسملة
تسهيالت االستقرار المالي األوروبي وما هي األهداف
المالية التي ينبغي التطلع إليها وحتى أية ديون ينبغي إعفاؤها.
مع أن بعض مشاكل اليورو اليوم هي انعكاس لدول تحاول
التأقلم مع أنظمتها الساسية المراهقة ،إال أن االتحاد المالي
سيواجه مرة أخرى صدمات غير متناسقة ال يمكن التنبؤ بها،
وسبل تنمية متفاوتة بين األعضاء في العقود القادمة.
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لعزل نفسه ضد تكرار التوترات الحالية يجب تقوية االتحاد
المالي بشكل كبير .ومع صعوبة تخيل ذلك من الناحية
السياسية اليوم فإن ذلك سيتضمن وال مفر اتحادأ مالياً أقوى
(تتبدى بشائره بالصناديق الهيكلية وتسهيالت االستقرار
المالي األوروبي ،على سبيل المثال)؛ وتنسيقاً أوثق للسياسات
المالية ،بما فيها سياسات الضرائب؛ وزيادة مرونة أسواق
المنتجات والعمالة ،بما في ذلك تسهيل حركة الناس عبر
الحدود الوطنية.

المتوسطي 2011

إو�ن منطقة اليورو اليوم ليس لها خيار واقعي
سوى الدفع إلى األمام مع اندماج أكبر – مالي
وهيكلي وفي النهاية سياسي

مما ال شك فيه أن مركزية مالية أكثر لمنطقة اليورو ستعني
انتشار ديون البلدان واألخطار بين أعضائها :وأن مساعدة
البلدان المتضررة بشدة الستعادة عافيتها المالية ستكون في
جزء منها على حساب البلدان ذات الوضع األفضل .ولكن
في المقابل سيقل خطر الصدمات غير المنسقة التي تقوض
استقرار منطقة اليورو برمتها.
ً
إذا ُفعلت مثل هذه التحويالت تلقائيا ودعمت األهداف
األوروبية المشتركة – كبرنامج موسع لالتحاد األوروبي
ً
قبوال
للمساعدة في توفير تأمين البطالة األساسي – قد تلقى
أكثر من الناحية السياسية .إن االندماج السياسي الذي
تنطوي عليه هذه التغييرات له منافع أوسع ،فهو يساعد
أوروبا على االحتفاظ بنفوذها في الشؤون العالمية إذ أن
العديد من البلدان النامية ستصبح أكبر اقتصادات العالم في
السنوات المقبلة.3
كان من األهداف الرئيسية لمهندسي اليورو أن تجذب
أوروبا إلى تماسك أكبر – لضمان "أن ال عودة إلى
الوراء" .وقد أثبتت األزمة أنهم نجحوا في ذلك كما لم
يتوقعوا .وإن منطقة اليورو اليوم ليس لها خيار واقعي
سوى الدفع إلى األمام مع اندماج أكبر – مالي وهيكلي وفي
النهاية سياسي .سبل أخرى تفضي إلى تجدد األزمة المالية
وإلى نهاية ممكنة لستين سنة من السالم األوروبي ،كما
اقترح أحد رؤساء دول منطقة اليورو .إن الخيار واضح،
و اآلن على السياسيين أن يجدوا الوسيلة للحصول على
دعم شعوبهم.

األزمة في دول البحر المتوسط

األزمة العالمية وتأثيراتها في بلدان البحر المتوسط
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إن الدول الشريكة لالتحاد األوروبي في حوض المتوسط
( )PMقد وجدت نفسها وقد طالتها أزمة اقتصادية هي
ليست مسؤولة عنها مسؤولية مباشرة ،نظراً الندماجها غير
الموسع في أسواق الرساميل الدولية ،أو لعدم قابلية رأس
المال شبه العامة للتحويل .نشأت هذه األزمة ذات األصول
المالية باألساس في الدول الصناعية التي ط ّورت نوعاً من
بوليميا االئتمانات ،التي ترجمت في شكل أزمة سيولة عابرة
للبنوك ،ثم في شكل أزمة ائتمان ،ثم في النهاية ثم في شكل
أزمة في الطلب ا لنهائي ،وأضيفت لها أزمة في المواد
األولية والمنتجات الغذائية (البترول ،والقمح ،والزيت،
والسكر) هي في األصل متعلقة بعدم التوازن في األسواق،
وأيضاً للمضاربة العاصفة على األسواق المستقبلية.
وحتى هذه الشهور األخيرة ،كان بإمكاننا أن نعتقد أن
الشركاء المتوسطيين لالتحاد األوروبي قد استطاعوا أن
يسيطروا على تأثيرات األزمة في األسعار بزيادة العجز في
الميزانيات وبتخفيض معدل النمو .ولكن بعدها فإن األحداث
الحالية قد اثبتت أن الضرر كان أعمق وأن حساسية السكان
ً
محتمال
لتخفيض مستوى المعيشة والذي من الممكن أن يكون
في البلدان الغنية كانت كبيرة في بلدان الجنوب ،نظراً
لهشاشة ظروف الحياة في بعض األماكن .ويضاف إلى هذا
المشاكل المتوطنة التي لم تنجح خطط التنمية في حلها،
ومنها:

▪

▪

▪
▪

نقص األمن الغذائي :فمنذ أربعين عام وبعد الثورات
المتوالية في مصر والمغرب وتونس بنهاية عقد
السبعينيات ونحن نعرف حساسية السكان لتغير أسعار
السلع األساسية.
البطالة بين الخريجين والتي تتزايد حتى مع ارتفاع
معدالت النمو .ففي تونس بلغت نسبة بطالة حملة
الماجستير  9%عام  1999مقابل  22%عام ،2008
في حين ان هذا البلد يعد صاحب قصة نجاح من حيث
معدالت النمو.
تفاقم اختالل التوازن اإلقليمي.
النمو الذي يترافق في كل مكان بارتفاع عدم المساواة
(أنظر تقرير المنتدى عام .)2010

في هذا السياق ،فإن األزمة التي استطاعت أن تؤثر في
المجال المالي للشركاء المتوسطيين ،كانت وسيكون لها
لبعض الوقت تأثيرعلى االقتصاد الفعلي لدول المنطقة عبر
الصادرات والسياحة واالستثمارات األجنبية المباشرة
وتحويالت العمالة المغتربة واألسعار .والنقطة األكثر
أهمية هي أن الكساد الذي يطال بلدان االتحاد األوروبي
سيترجم في شكل انخفاض حاد في الطلب الداخلي ،هذا في
سياق إشكالي الختالل التوازن في معادلة التحويالت بين
االتحاد األوروبي وشركائه المتوسطيين من األصل .وإذا
أخذنا في االعتبار معادلة التحويالت التي تترجم العالقات
بين الشركاء المتوسطيين وباقي دول العالم لتوجب علينا
أن نبرز هشاشتها( .انظر جالل ،وريفير .)2010
▪
▪

بخالف الجزائر فإن العجز التجاري للشركاء
المتوسطيين في مواجهة العالم يبلغ  50مليار دوالر.
العجز التجاري مع االتحاد األوروبي يتراوح بين 20
و 30مليار دوالر مع البترول (على المستوى التنافسي
فهذه نتيجة بالنسبة لالتحاد األوروبي لم يسجلها مع أي
مكان آخر في النسبة المئوية للتبادالت المعنية).

معادلة التحويالت في مصر
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▪

▪
▪

اإلقفال الحالي على المستوى العالمي للخدمات (السياحة
نحو  18مليار في الفترات المستقرة وتحويالت المهاجرين
نحو  24مليار).
ويظل الرصيد الحالي يعاني من العجز بنحو 10
مليارات دوالر.
ً
إن تسوية ميزان المدفوعات تظل صعبة حيث تتم عن
طريق االستثمارات األجنبية وتمويالت استثنائية باتت
ضرورية في تلك السنوات األخيرة.

ويبين الشكالن رقم  6و 7نفس المعادلة بمليارات الدوالرات
بالنسبة لمصر وتونس أهم محطتين في الربيع العربي وذلك
حتى نهاية  .2010ومن الساعة فاألمر واضح أنه إذا كان
الميزان التجاري قد شهد تدهورا بسبب االختالفات في
الضغط بين الطلب الداخلي بين الجنوب والشمال ،ولو لم
تتعافى التوقعات اإليجابية سريعاً (بتأثيراتها على السياحة
وتحويالت المهاجرين واالستثمارات األجنبية المباشرة) فإن
التأثيرات الميكانيكية لألزمة ستتضاعف بشكل كبير.

أزمة نشأت في لحظة تقارب الشركاء المتوسطيين مع
االتحاد األوروبي

مفاتيح
المتوسطي 2011
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لقد بدأت األزمة في الظهور حيما بدأت بلدان منطقة المتوسط
تشهد تحسنا ملموساً في وضعها االقتصادي منذ إطالق
عملية برشلونة .كان ثمة تطور محسوس في بنية التبادل
واالنفتاح المتنامي على االستثمارات األجنبية المباشرة وفي
اإلصالحات الهامة التي كانت السبب الرئيسي في كل هذا.
وبشكل خاص فقد تضاعف دور االستثمار األجنبي المباشر.
ً
أوال تحويل منطقة المتوسط لمنطقة جاذبة لرؤوس
فقد تم
األموال بما يسمح بتجاوز التأخر الذي ساد في سنوات
التسعينيات .ثانيا فقد أسهم ذلك في إدماج بلدان الشراكة
المتوسطية في االقتصاد العالمي ،وإظهر آثار الجذب على
المزايا النسبية ،ونقل التكنولوجيا وتحسين مستوى رأس
المال البشري داخلياً .ومن جهة أخرى فقد انخفضت
التعريفات الجمركية ،وتم توقيع العديد من االتفاقيات
التجارية ،وأخذت التبادالت شيئا فشيئاً موقعاً متقدما في
الناتج المحلي اإلجمالي خالل السنوات األخيرة.
واستطعنا أن نالحظ أيضاً عملية للتقارب المؤسسي وتقارب
في مستويات المعيشة مقارنة بالجيران في الشمال ،ومعدالت
مرتفعة للنمو تم تحقيقها في معظم الحاالت بفضل خطط
للنمو تستند بشكل أزيد على انتاجية إجمالي عوامل اإلنتاج
( ،)TFPوبشكل أقل على رأس المال .وقد وضع الشركاء
المتوسطيين في حيز التنفيذ سياسات مالية وميزانيات
صارمة ،وتحكموا في التضخم وبذلوا جهوداً للحد من
االستدانة.

الغذائية ،وقد ارتفعت أسعارهما بنسبة  25%تقريبا عام
 2008وهما يشكالن نسبة  60%من أجمالي االستهالك
المنزلي للريفيين الفقراء .هذه الزيادة المفاجئة في األسعار
كانت بالتاكيد مجحفة ،فقد ساهمت في ارتفاع الفقر في بعض
بلدان الشراكة المتوسطية؛ وعلى سبيل المثال ،فقد ارتفع الفقر
في مصر بنسبة  12%في أعقاب هذا التضخم .ثانياً ،نتجت
صدمة مستدامة بعد انخفاض الطلب الداخلي والتحويالت
(وبشكل خاص من االتحاد األوروبي) الذي تجلى في المجال
الفعلي (انخفاض التصدير المرتبط بانخفاض الطلب
الخارجي ،انخفاض تحويالت المهاجرين ،والسياحة والدخل
الصافي لالستثمارت األجنبية المباشرة) وهو ما أثر مباشرة
على نمو الناتج المحلي اإلجمالي.

إن تأثيرات األزمة باتت محسوسة أيضاً على
الحسابات الجارية .فقد أدى ضعف الصادرات
إلى ارتفاع كبير في العجز في الحسابات
الجارية في معظم بلدان الشراكة المتوسطية
وكانت التأثيرات المباشرة لألزمة في منطقة المتوسط خالل
عام  2009كاألتي:
▪
▪

أزمة انتقلت عبر تأثيرات اإليرادات الفعلية
بسبب حجم اندماجها في التجارة العالمية وضعف االنفتاح
على رؤوس األموال (البلدان الوحيدة القريبة من االنفتاح
على رؤوس األموال هي مصر واألردن وإسرائيل) لم تظهر
األزمة في دول الشراكة المتوسطية كما ظهرت في مناطق
أخرى أكثر اندماجاً في النظام المالي العالمي .إن القيود على
حركة رؤوس األموال قد حمت إذن بلدان الشراكة المتوسطية،
كما ساهم اندماج نظمهم المالية الضعيف في بقائهم معزولين
جزئياً عن األزمة .لم يحدث إذن هبوط حقيقي في النشاط
المالي .كذلك فإن األسواق المصرفية ومؤشرات البورصات
واالئتمانات لم تشهد انخفاضات مقارنة بالمناطق األخرى.
ومع ذلك فقد كانت للصدمة نتائجها وأثرت على بلدان المنطقة
مرتين؛ المرة األولى عبر ارتفاع أسعار البترول والمواد

▪
▪

انخفاض يقارب نحو  30%في تصدير البضائع مما
نتج عنه تفاقم في العجز التجاري.
انخفاض طفيف في عائدات السياحة على الرغم من
تزايد حجم السياح ،ونالحظ هنا حضور لتأثير االستبدال
فقد فضل السياح من االتحاد األوروبي بلدان الشراكة
المتوسطية كمكان للعطالت لقربها الجغرافي .وتشير
المعطيات الحالية إلى أن انخفاض عائدات السياحة
سيكون أكبر خالل صيف .2011
انخفاض في تحويالت الدخول بنسبة  6%في المتوسط.
انخفاض في االستثمارات األجنبية المباشرة بنسبة
.40%

وهذا العنصر األخير هو األكثر إثارة للقلق ،فاالستثمارات
ً
عامال كبيراً للنمو خالل السنوات
األجنبية المباشرة كانت
األخيرة بعد تعزيز الجاذبية الوطنية لرؤوس األموال
األجنبية .سيكون على دول الشراكة المتوسطية أن تحافظ
على مستوى مرتفع للطلب الداخلي في ظل ظروف صعبة،
واالتجاه نحو تعزيز فكرة سوق الجنوب – الجنوب التي لم
ً
تنمية كافية  ،وذلك إلنعاش تدفق االستثمارات
تشهد حتى اآلن
األجنبية المباشرة.

الجدول 1

التأثيرات على النمو وقطاع العمل والموازنة العامة
رصيد الموازنة العامة
( %من إجمالي الناتج المحلي)
2008 2007-2000

معدالت النمو
( %المتوسط السنوي)

البطالة
()%

2009

2010

2011

2008 2007-2000

2009

2010

2011

2009

2010

2011

4.1

3.6

2.2

4.1

3.2

20.1

11.3

10.2

9.9

10.0

7.4

9.0

-5.5

-3.5

-5.1

مصر

4.6

7.2

4.7

5.1

4.1

9.9

8.7

9.4

9.7

8.6

-7.2

-6.8

-6.6

-8.0

-12.0

إسرائيل

3.1

4.2

0.8

4.5

3.8

9.3

6.1

7.5

6.7

6.5

-2.6

-2.2

-5.2

-3.7

-2.8

األردن

الجزائر

2008 2007-2000

6.1

5.8

2.4

3.2

3.8

14.0

12.7

12.9

13.4

13.1

-10.2

-9.6

-12.3

-8.4

-8.1

لبنان

3.9

9.3

8.5

7.5

5.9

18.0

20.0

20.0

.n.d

.n.d

-13.8

-9.8

-8.6

-5.4

-7.6

المغرب

5.1

5.6

4.9

3.2

3.6

14.4

9.6

9.1

9.8

9.9

-3.8

0.4

-2.1

-4.0

-4.4

تونس

4.9

4.6

3.1

3.4

2.6

14.6

14.2

12.6

14.0

14.1

-2.9

-0.8

-3.0

-5.0

تركيا

4.4

0.7

-4.7

8.1

5.2

9.6

11.0

14.1

12.0

12.0

-7.4

-1.8

-5.5

-3.6

-3.3

الدول المتوسطية
(المتوسط)

4.6

5.0

3.0

4.8

4.1

13.4

11.6

11.6

10.5

10.3

-4.7

-2.7

-5.7

-5.0

-5.6

الدول المتوسطية
(الوسيط)

4.6

4.6

3.1

4.1

3.8

14.0

11.0

10.2

9.9

10.0

-3.8

-2.2

-5.5

-4.0

-5.1
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سوريا

5.1

4.3

5.0

4.0

4.6

10.8

10.9

8.5

8.3

8.1

-2.0

-2.5

-2.8

-3.2

-0.6
-6.6
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الحسابات الجارية واحتياطات النقد األجنبي
إن تأثيرات األزمة باتت محسوسة أيضاً على الحسابات
الجارية .فقد أدى ضعف الصادرات إلى ارتفاع كبير في

75

إن التأثيرات المباشرة لألزمة قد اتخذت شكل وهن في النمو
كانت له أثاره على العمالة – فقد ظلت معدالت البطالة
مرتفعة – وبسبب العجز المالي الذي ارتفع بعد تنفيذ خطط
الدعم.
ً
لقد ظل النمو في دول الشراكة المتوسطية ايجابيا في
مجمله عام  .2009ولكنها عانت من نقص في العائدات
الخارجية ،وانخفضت معدالت النمو لتصل إلى متوسط
 3%في عام ( 2009مقابل  5%عام  2008و 4.6%
ً
دوال مثل مصر
كمتوسط بين عامي  2000و .)2007إن
وتركيا ارتفعت فيها معدالت النمو عام  2010تحت
ضغط اجراءات االنعاش وبلغت متوسط  4.8%على
الرغم من اتساع األزمة ،فأن السياسات التي تم اتباعها
ساهمت على المدى القصير في الحفاظ على توازنات
االقتصاد الكلي.
إن معظم بلدان الشراكة المتوسطية قد اختارت أن تدعم
الطلب الداخلي من الموازنة .وبالطبع فإن هذا الخيار
أوقعها تحت عجز ملحوظ ( 5.7%لعام  2009و5%
لعام  2010مقابل متوسط  2.7%لعام  .)2008وحتى
الجزائر التي شهدت فائضاً ملحوظاَ في الميزانية بفضل
مواردها البترولية ،فقد وجدت نفسها في عام  2009وقد
طالها عجز يقارب متوسط ماهو موجود في دول الشراكة
المتوسطية .كذلك ،فإن إمكانية اللجوء للموازنة للدعم
خالل السنوات القادمة هي محدودة بالنسبة لبلدان الشراكة
المتوسطية التي تتوقف تدريجيا عن االستفادة من التقييمات
اإليجابية لديونها السيادية (كما هي الحالة التونسية

المتوسطي 2011

النمو والعمالة والتوازن المالي

والمصرية) ،وبالتالي فإن فرص احتواء تأثيرات األزمة
بالتدخل الحكومي تقل.
وفيما يخص العمالة ،فإن إيقاع خلق الوظائف قد توافق في
السنوات األخيرة مع الحاجة الوحيدة لتغطية القادمين الجدد.
ومنذ  2006فإن جهود تقليل البطالة قد تباطأت (-0.8%
في  -0.4% ،2006في  )2007كي تفسح المجال لتفاقم
في عام  .)0.25%( 2008وفي المجمل فإن بلدان الشراكة
المتوسطية لم تستطع أبداً اتباع استراتيجية لتحسين سوق
العمل .إن غياب استراتيجية لتطوير الدراسات العلمية
والتقنية قد أسهم في بطالة شباب الخريجين ،في حين يعاني
القطاع الخاص من نقص الكفاءات .وقد حسب المنتدى ،وفقا
لمعدل النشاط الثابت ،أن على دول الشراكة المتوسطية أن
توفر  22مليون وظيفة من اآلن وحتى  2020فقط حتى ال
يتدهور الوضع الحالي (انظر FEMISE Research
 Report FEM3d-02والتقرير السنوي للمنتدى
 .)2007وقد ظلت البطالة في متوسط ثابت بين عامي
 2008و 2009دائماً أعلى من الحد الرمزي 10%
(األرقام الرسمية) .وقد شهد عام  2010انخفاضاً في
معدالتها ،ولكن يبدو أن معدالت النمو في بعض البلدان
ً
كافية
(مصر واألردن والمغرب و تونس بالذات) لم تكن
كمياً وال كيفياً لتغيير آلية خلق الوظائف.

الجدول 2

التأثيرات على الحسابات الجارية واحتياطي النقد األجنبي
احتياطي النقد األجنبي
(عدد أشهر االستيراد)

الحسابات الجارية
( %من إجمالي الناتج المحلي)
2007-2000

2008

2009

2010

2011

2007-2000

2008

2009

2010

2011

16.4

20.1

0.3

4.2

2.6

21.6

34.2

35.1

33.8

31.6

مصر

1.9

-0.8

-1.7

-1.6

-7.3

6.8

7.5

7.2

7.5

7.8

إسرائيل

1.9

0.8

3.9

3.2

2.0

5.7

8.0

9.4

9.7

9.4

األردن

الجزائر

-3.5

-10.3

-6.0

-4.3

-3.0

6.3

6.7

8.8

8.7

8.3

-13.1

-13.7

-22.9

-20.3

-15.4

18.6

22.9

17.7

.n.d

.n.d

المغرب

1.9

-6.4

-5.9

-7.7

-7.9

7.8

7.2

6.7

6.6

6.8

سوريا

3.7

0.1

0.7

1.6

2.0

6.3

7.3

5.2

.n.d

.n.d

تونس

-2.8

-4.2

-3.0

-2.3

-3.5

3.0

5.0

5.7

5.2

4.8

تركيا

-3.4

-5.7

-2.3

-6.4

-6.1

4.8

5.7

4.6

4.9

4.6

الدول المتوسطية
(المتوسط البسيط)

0.3

-2.2

-4.1

-3.7

-4.1

9.0

11.6

11.2

10.9

10.5

الدول المتوسطية
(الوسيط)

1.9

-4.2

-2.3

-2.3

-3.5

6.3

7.3

7.2

7.5

7.8

لبنان
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العجز في الحسابات الجارية في معظم بلدان الشراكة
المتوسطية .هكذا ،وبينما سجلت المنطقة ارتفاعا في
الحسابات الجارية في الفترة بين عامي  2000و ،2007قد
وجدت نفسها عام  2009وقد سجلت عجزاً بنسبة 4.1%
يفترض أنه سيظل دون تغير خالل السنوات القادمة.
ً
َ
وهذا يوضح أن دول الشراكة المتوسطية ستجد صعوبة في
دفع الديون المستحقة بالعملة األجنبية .فإذا ظل الميزان
التجاري سلبياً ،مع قلة حركة تدفق رؤوس األموال األجنبية،
فإننا سنكون بصدد أزمة في السيولة وستشهد االحتياطات
انخفاضاً ملموساً.
قد شدد المنتدى قبل ذلك على أن البلدان التي لها نظام مرن
ألسعار الصرف وأسواق مالية اكثر تطوراً ستكون أكثر
قدر ًة على مواجهة األزمة (الجزائر ومصر والمغرب
وتونس) .ولكن االضطرابات االجتماعية التي اندلعت في
مصر وتونس ستؤدي إلى تقلص هامش حركة الميزانية
لمواصلة سياسات مالية مالئمة ،وعليه فإن الدول التي كانت
"تلميذاً جيداً" في مادة السياسة المالية لن تعود في مأمن.
ومن ناحية أخرى فإن غالء أسعار المواد الغذائية والوقود
سيص ِّعد من حدة المخاطر.
وسنالحظ في الطريق أن موقع التمويالت الدولية يبقى
محدوداً في ميزان المدفوعات ببلدان الشراكة المتوسطية.
ً
معضلة هامة :فمن ناحية فإن استخدام األسواق
وهذا يطرح
ً
العالمية لرؤوس األموال يبدو ضروريا لتغطية احتياجات
التمويل وللحفاظ على حجم االستثمارات ،ومن ناحية أخرى
فإن هذا االستخدام يتطلب تحويل رأس المال ،وهو ما يعني
المزيد من التقلبات والمزيد من االعتماد على توقعات السوق
في سياق سياسي واجتماعي متوتر.

ما بعد األزمة

الحاجة آللية للنمو تتأسس على انتاجية إجمالي عوامل
اإلنتاج TFP
لفترة طويلة ،كانت خطط النمو في بلدان الشراكة المتوسطية
يحكمها تراكم رأس المال ،ومع ذلك فأن التراكم الموسع لرأس
المال قد يكون له ،على المدى البعيد ،أثراً سلبياً على االنتاجية.
وكما تشير كل األدبيات االقتصادية تقريباً فإن الفرق في
دخل الفرد يعود في المدى البعيد وبشكل أساسي إلى الفرق
في االنتاجية .وبشكل آخر فإن ارتفاع االنتاجية بما ال يضير
العمالة (أي بإنتاجية إجمالي عوامل االنتاج) من الممكن أن
يسهل إدارة االقتصاد الكلي ويحافظ على القوة الشرائية عن
طريق رفع لألجور مرتبط باالنتاجية .وفي النهاية فإن هناك
صلة بين االنتاجية وربحية الشركات.
لقد لوحظ (أنظر أحمد جالل وجون لوي ريفير 2010
 )Ahmed Galal et Jean-Louis Reiffersأن إسهام
انتاجية إجمالي عوامل االنتاج خالل عقد الثمانينيات والتسعينيات
كان شبه منعدم باستثناء في إسرائيل وتونس .ولكن منذ منتصف
التسعينيات ازداد حضورهها ال سيما في لبنان وتونس ومصر
وإسرائيل .كما بذلت جهود في ذلك الصدد في المغرب وتركيا
واألردن بينما ظلت الجزائر وسوريا متأخرتين .وفي المجمل
فإن ارتفاع االنتاجية اإلجمالية يتم بالتوازي مع ارتفاع جاذبية
بلدان الشراكة المتوسطية لالستثمارات األجنبية المباشرة.
نالحظ في الرسم البياني رقم  3أن مصر وتونس والمغرب
كانت البلدان التي حققت أعلى معدالت للنمو وإلنتاجية إجمالي
عوامل االنتاج خالل األزمة .وهذه الدول نفسها قد حافظت

نمو سهم رأس المال – وإنتاجية إجمالي عوامل االنتاج – وإجمالي الناتج المحلي الفعلي  2007و2009
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توجيه ُقدراتها نحو قطاعات ذات إنتاجية عالية ،مع
وضع اتفاقات تخص زيادة التنقل (لألشخاص ورؤوس
األموال) ،وهو ما يعني االستمرار في تحرير أسواق
المنتجات والعوامل.
تشجيع التحديث والتدريب بغرض تحسين العوامل
المستخدمة ،وهو ما يعني تطبيق اقتصاد مبني على
المعرفة.

ويبقى أن االضطرابات الحالية في المنطقة تهدد بعرقلة
إمكانيات الشركاء المتوسطيين في الحفاظ على الجاذبية

الخالصة
نستطيع أن نستخلص من األزمة واألحداث التي تلتها ثالث
ملحوظات:
األولى هو ضرورة وضع نموذج جديد للنمو .مع األخذ في
ً
تحوال سياسياً واجتماعياً مساوياً لذلك
االعتبار أننا نواجه
الذي حدث في شرق أوروبا بنهاية الثمانينيات .وهو ما يعني
هنا االتجاه نحو رأسمالية أكثر ديموقراطية .وهو ما يتطلب
عدة تطورات كبرى وإصالحات سياسية تسمح بتعبير أفضل
عن الحاجات ،وترسيخ الشفافية ومحاربة الفساد ،وتنمية
فرص الشباب والتوازن اإلقليمي وتقليل ملحوظ لعدم
المساواة.
والثاني هو عودة السياسات الهيكلية .فاالنفتاح العالمي يجب
أن يتواصل ،لكن يجب أن يكون مصحوباً بسياسات الحوافز
وباستخدام لألرصدة العامة والخاصة وباستهداف قطاعات
جديدة كذلك اقتصاد المعرفة .ومن جهة أخرى يجب أن
تنشغل هذه السياسات ال فقط بزيادة مكاسب التجارة ولكن
أيضاً بتعويض الخاسرين من عملية االنفتاح (القطاعات
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على أعلى معدالت للنمو بالمنطقة في  .2009وهذا يعضد
الفكرة القائلة بإن االنتاجية هي العامل الحاسم لنمو مستدام.
في أفضل األحوال ،فإن الدول تحتفظ بمعدالت معتبرة
لالستثمارات ( 30.1%في األردن و 30.3%بالمغرب
و 20.2%بتونس خالل عام  )2010وهي تلحق بالنمو
الملحوظ النتاجية إجمالي عوامل االنتاج.
الخروج من األزمة إذن يجب أن يترافق مع تطوير نواقل
جديدة للنمو تتأسس على إنتاجية إجمالي عوامل االنتاج
تسمح بالحفاظ على النمو وأيضاً بمواجهة تعاظم أزمة العمالة
في منطقة المتوسط .وفيما يخص الشركاء المتوسطيين فإنه
يجب عليهم:

لالستثمارات األجنبية المباشرة ،وبالتالي تقلص تأثيرات
االستثمارت.
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معدالت االستثمار في الدول المتوسطية
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كان البحر المتوسط من أهم محاور العالقات الدولية لقرون
عديدة ،إال أنه فقد أهميته لصالح المحيط األطلنطي ثم
المحيط الهادي .فهل يمكن له في مطلع القرن الحادي
والعشرين أن يستعيد دوره ،إن لم يكن كما في السابق،
فليكن على األقل دوراً أساسياً في التوازنات الدولية؟
حوض المتوسط هو اآلن منطقة توترات شديدة ،ومن
ً
تزلزال واضطراباً على مستوى
المحتمل أن تكون األكثر
العالقات الدولية.
كذلك فإن الصراعات اإلقليمية – ذات عنف متراوح ،رغم
استمرار بعضها وتفاقمه – إال أن تأثيراتها تتجاوز ضفتي
المتوسط :صراع المغرب /الجزائر وصراع قبرص /تركيا
وبالطبع الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي الذي تظل مركزيته
ً
قائمة .ومن ناحية أخرى فإن المتوسط قد صار معبراً
الستراتيجيات الالعبين الدوليين وبصورة خاصة الواليات
المتحدة ،وذلك لوجود بعض بؤر تحدي الطاقة به (كالجزائر
وليبيا) ،ولقربه المباشر من (بالد الخليج العربي) .وفي
النهاية فإن بالد الضفة الجنوبية تشهد توترات داخلية حادة
بسبب ضعف شرعية أغلبية أنظمتها واالنسداد السلطوي
المتعلق بذلك .وهو ما يفسر راديكالية حركات المعارضة بها
التي نادراً ما تستطيع التعبير عن نفسها بشكل شرعي.
والهبات العربية التي شهدها شتاء  2010وربيع  2011هي
برهان ساحق على ذلك.

اعتاد لينين أن يقول إن شرار ًة قد تشعل النار في سهل .في
تونس تحولت حادثة مأسوية إلى حدث جيوسياسي كبير.
شاب تونسي خريج في السادسة والعشرين ،محمد
البوعزيزي ،الستحالة عثوره على عمل بعد دراسته
الجامعية ،انتهى به الحال بائعاً للخضروات .وبسبب
مضايقات من الشرطة ،أشعل النار في نفسه يوم  17ديسمبر
(كانون أول)  .2010ولم ينج من اإلصابة .أهي حادثة يأس
فردي؟ ال! تعبير عن سخط جماعي اجتاح الشباب والشعب
التونسي .وخلق الحادث موجة من االحتجاجات أطاحت
بصورة البلد الذي يسيطر نظامه بدون صعوبات على
الوضع السياسي واالجتماعي .وقد أدى ذلك إلى فرار
الرئيس بن علي يوم  14يناير (كانون الثاني)  ،2011بعد
 23عاماً قضاها في الحكم .وللمرة األولى ،يطاح بنظام
عربي ال عن طريق انقالب عسكري ،ولكن عن طريق ثورة
شعبية.
كان ثمة عقد اجتماعي مع الشعب التونسي :تحجيم الحرية
السياسية والسيطرة عليها ،في مقابل الحصول على حق
االستهالك لغالبية الشعب وبنمو مطرد .وباسم مساندة
الحرب على اإلسالم السياسي أغلقت الدول الغربية عينيها
عن نقصان المبادئ الديمقراطية األولية.
بن علي كان ضحية نجاحه وفي نفس الوقت سبب فشله.
إن مستوى تعليم السكان سمح لهم باالتصال بالعالم
الخارجي ،وبخلق رأي عام لم يستطع أن يبقى أسيراً
للخطابات الرسمية .وكان انغالق النظام على نفسه قد
جعله ال يتسامح مع أي نقد كان ،مما تسبب في عزلته
وانقطاعه عن الواقع .إن عدم السماح ألي شكل من من
أشكال المعارضة قد خلق في الواقع فراغاً اختنق فيه
الشباب .وفي اللحظة التي أظهر فيها االقتصاد عالمات
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التباطؤ ،أصبحت القيود المفروضة على الحرية والفساد
المستشري ال يطاقان.
وقارن شباب العالم العربي المعولم بين حالهم وحال األخرين.
لم يعد ممكناً قبول حظر الحق في الحرية لهم باسم الحرب
المزعومة على اإلسالم السياسي .ولم تستطع الحكومات
االحتماء خلف حجة المؤامرة القادمة من الخارج أو خطر
اإلرهاب .إن الشباب العربي شباب وطني وهو يرغب في
العيش والنجاح في بالده ،فمن ضعيف االحتمال إذن أن أي
تدابير وقتية ستكفي إلرضائه.
في بالد المغرب العربي ،كما في المشرق تمت متابعة
الوضع في تونس بانتباه محموم :وفي كل مكان ،كانت
الصعوبات االقتصادية واالجتماعية قد خلقت وضعاً
ً
قابال
لالشتعال .وبعد بن علي كان دور الرئيس المصري حسني
مبارك الذي سريعاً ما ترك السلطة في  12فبراير (شباط)
 .2011ولكن على الرغم من هذا االنتصار فإن عملية
التحول تحت حكم الجيش تبدو معقدة.
وعلى الرغم من الفروق الواقعية بين الدول ،فإن هناك يقيناً
يتبدى :وهو أن الشعوب في كل مكان من العالم ،ومنها العالم
ً
فاعال سياسيا حقيقياً .وهو ما
العربي هي بصدد أن تصبح
يؤكد مقولة بريجنسكي (" :)Brzezinskiاآلن فإن كل
البشرية هم نشطاء سياسيون" والعالم العربي ليس بمعزل
عن هذه الظاهرة العامة .والمزيج المكون من شباب متعلم
وظلم اجتماعي صارخ ومتفجر ال يمكن احتواءه عن طريق
االستبداد.

وقارن شباب العالم العربي المعولم بين حالهم
وحال األخرين .لم يعد ممكناً قبول حظر الحق
في الحرية لهم باسم الحرب المزعومة على
اإلسالم السياسي
هناك بعض التماثالت التاريخية التي سبقت تساعدنا على
فهم عمق هذه التحوالت السياسية .يجب أن ال نفرط في
التفاؤل بعد نجاح الثورة التونسية والفرار المفاجئ لبن
علي ،وال بعد سقوط مبارك في مصر ،أو انهيار نظام
العقيد القذافي .بعض المراقبين سارعوا بتوقع حدوث
"تأثير الدومينو" في العالم العربي؛ واحتمال ضئيل أن
يتحقق هذا التأثير فتتساقط األنظمة العربية كلها أو معظمها
على التوالي في فترة زمنية قصيرة .وعلى العكس ،فإن
الحركة الثورية في تونس ومصر قد أحدثت موجة صدمة
سيُشعر بها ال فقط في مجمل المنطقة ولكن أيضاً خارج
حدود البحر المتوسط.

إن "تأثير الدومينو" المتوقع للعالم العربي كان ثمرة المماثلة
مع نهاية الشيوعية في بلدان أوروبا الشرقية في النصف
الثاني من عام  .1989فخالل بضعة أشهر تهاوت كل
األنظمة الشيوعية الواحد تلو اآلخر بسهولة مذهلة وكنا
ً
راسخة .كل هذه األنظمة كان لديها نقطة مشتركة؛ فلم
نظنها
تكن لديها أي شرعية داخلية ولم تكن متماسكة إال بفضل
الضغوط الخارجية التي كان يمارسها االتحاد السوفييتي.
وفي اللحظة التي أعلن فيها غورباتشوف أن كل الدول
األعضاء في حلف وارسو يمكن لها أن تتبع طريقها الخاص،
وأنه لن يعترض بالقوة العسكرية على الخيارات السياسية
الوطنية التي يتم تنفيذها ،تهاوت كل األنظمة في سرعة لم
يستطع أحد توقعها.
ولكن إذا كانت الدول العربية تتشابه في بعض النقاط ،فإن
االختالفات قوية بما يكفي بحيث ال يحدث "تأثير الدومينو".
وبالتالي فإنه من الخطأ منهجياً أن نماثل بين أوروبا الشرقية
عام  1989وبين العالم العربي اآلن.
وكما رأينا ،فإن أول دولة تتبع تأثير الثورة التونسية لم تكن
من دول المغرب العربي ،ولكن مصر .أما في الجزائر،
فإذا كان جانب من المجتمع يشعر بالحرمان من االستفادة
من عائدات المحروقات ،وحتى لو كان الحصول على عمل
أو مسكن ال يزال يشكل أزمة كبيرة ،فإن البالد أيضاً ال
تزال تعيش الذكرى المرعبة للحرب األهلية التي خرجت
منها منذ وقت قليل ،والتي ال يرغب أحد في الوقوع فيها
مجدداً .وللجيش هناك أيضاً دور شديد الخصوصية .ومع
ذلك ففي يوم  23فبراير (شباط) أجبرت االحتجاجات
الشعبية السلطة على إلغاء حالة الطوارئ ال ُمطبقة في البالد
منذ  20عاما .بينما في المغرب يوجد مناخ من الحرية
ً
أشكاال من المشاركة
الفكرية لم تعرفه تونس وهو ما يحقق
السياسية تلعب دور صمام األمان .حتى ولو كان هناك
تفاوتاً اجتماعياً صارخاً ،فإن النظام يبدو مع ذلك أكثر
انفتاحاً مما كان عليه النظام في تونس ،وال سيما الملك
الحاضر بقوة على األرض محتفظاً بشعبية قوية ،دون أن
نتكلم عن شعبيته كقائد للمؤمنين .في هذه الحالة هناك أمل
في انفتاح سياسي أكبر وفي عدالة اجتماعية ولكن ليس في
ثورة ،حيث أن خطاب الملك الذي ألقاه في  19مارس
(آذار)  ،2011واإلصالحات المقترحة باتت مؤكدة.
إنها مصر التي قدمت أكثر نقاط للمقارنة مع تونس .نظام
مستهلك ،وانسداد سياسي كامل وغياب للحرية وفساد حاشية
رئيس الدولة ،وعلى مستوى آخر هناك عدد هائل من
مستخدمي شبكة اإلنترنت والمواقع االجتماعية .ولكن
الفوارق تبدو أيضاً ضخمة :فالجيش على عكس الحال في
تونس قد مارس السلطة وال ينتظر أن يتركها حتى لو كان قد
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وفي اليمن تمت مواجهات ضد النظام الباقي في السلطة منذ
 30عاما .وفي البحرين فإن التكوين العقائدي للبلد (70%
من الشيعة) يميزها عن جيرانها ،الذين لم يشهدوا أي حركات
لالحتجاج حتى اآلن.
ً
وانتشى النظام اإليراني برياح الثورة ،راغبا في إظهار إنه
الملهم لها ،لكن الحركة كانت ترفع شعلة الثورة ال ضد
الواليات المتحدة ولكن ضد األنظمة القمعية ،والنظام
اإليراني واحد منها.
سقطت أنظمة ،وأخرى في طريقها إلى السقوط ،والبعض
سيتطور .األنظمة التي تستطيع استباق المطالب السياسية
واالجتماعية ستعبر الصدمة .إن الكالم عن موجة عامة من
الصدمة يعني أن األنظمة قابلة للبقاء في أماكنها ولكن
بالتغيير الراديكالي لسلوكها بحيث تكون أقل انقطاعاً عن
شعوبها ،فالوضع الراهن ال يمكن تصوره بأي حال من
األحوال.
لكن هذه العملية ال تخص العالم العربي وحده  ،فهي تنسحب
أيضاً على أفريقيا وآسيا .موجة الصدمة هي في الواقع

83

موجة الصدمة هي في الواقع عالمية .وهي
تخص مجموع البلدان الناشئة حيث لدى
السكان قسط كاف من التعليم يسمح لهم بعدم
تصديق الدعايات الرسمية ورفض الظلم
االجتماعي أو الفساد والثبات السياسي التي
أصبحت غير مقبولة
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تخلى عن مبارك .ومن ناحية أخرى فإن األهمية االستراتيجية
لمصر ال تقارن بتلك التي لتونس .ولهذا فال توجد في مصر
عملية ثورية مطابقة لتلك التي تطورت في تونس .ولكن من
األكيد أيضاً أن االحتجاجات االجتماعية لن تكف بعد سقوط
مبارك وأن مزيداً من االنقالبات السياسية الهامة ستحدث
على ضفاف النيل ،وأن عمق الحركة الجارية لن ينتهي
بمجرد إحداث تغييرات تجميلية.
وفي ليبيا اختار القذافي أن يغرق الثورة الشعبية في حمام
من الدم .وهنا فإن المقارنة بتونس أو بمصر تبدو مستحيلة:
نظام في الحكم منذ عام  ،1969مع تبديد للثروة القومية
(لصالح أحالم عظمة الوحدة العربية أو الوحدة األفريقية
الخاصة بالقذافي) ،مع محاولة لتوريث الرئاسة داخل
األسرة .في هذه الساعة ونحن نكتب هذه السطور فإن ليبيا
في حالة حرب ،ولكن أياً كانت النتائج فإن نظام القذافي بات
في حكم المقضي عليه.

عالمية .وهي تخص مجموع البلدان الناشئة حيث لدى السكان
قسط كاف من التعليم يسمح لهم بعدم تصديق الدعايات
الرسمية ورفض الظلم االجتماعي أو الفساد والثبات السياسي
التي أصبحت غير مقبولة .كل بلد حقق قدراً من التنمية ومن
التعليم معني .واألنظمة يجب أن تخوض اختبار االنفتاح
السياسي واالجتماعي .وأن تأخذ تطلعات شعوبها في
االعتبار ،وتمحو الخوف.
ثمة مماثلة أخرى تُجرى غير المماثلة مع تجربة أوروبا
الشرقية في  ،1989وهي موازاة أخرى غير دقيقة بين
مصر والثورة اإليرانية  .1979إن الكثير من المسؤولين
السياسيين أو من الخبراء الذي طالما نددوا بغياب
الديمقراطية في العالم العربي ،قد صاروا فجأ ًة قلقين من
إمكانية تأسيسها .أال يوجد خطر من اإلسالم السياسي؟ أال
يوجد خطر من أن يتولى اإلخوان المسلمون السلطة في
تونس أو في القاهرة؟ سريعاً ما تمت المماثلة مع األحداث
اإليرانية في عام  ،1979حيث تحولت الثورة التي أطاحت
بالديكتاتور بدورها إلى ديكتاتوريه دينية .وفي الواقع فإن
ً
بداية ،فإن رجال
المقارنة سرعان ما تصل إلى حدودها.
ً
الدين اإليرانيين شديدي التنظيم قد وجهوا الثورة؛ ثانيا إذا
كانت الجمهورية اإلسالمية قد استطاعت أن تستمر ،بكل
ما تمارسه من قمع عنيف ،فإن ذلك يعود لشعور التهديد
الخارجي الذي سمح للنظام بتجميع القوى حوله .إن
التخوف من تدخل خارجي أمريكي لقلب النظام هو خوف
متجانس ،بما إن ذكرى االنقالب على حكومة مصدق عام
ً
حية .ولكن أيضاً العدوان العراقي عام
 1953ال تزال
 1980قد خلق صدمة سياسية استفاد منها النظام اإليراني.
هل يجب أن نذكر هنا أن العالم الغربي بأكمله قد ساند
آنذاك عراق صدام حسين؟ ومن ناحية أخرى فإن فكرة
خطر التهديد الخارجي تفسر أيضاً الفروق بين تونس
ومصر وإيران .في إيران بعد االنتخابات الرئاسية
المتالعب فيها عام  ،2009حدثت أيضاً ثورة للشباب
المتعلم المتصل بالمعلومات وبالعالم الخارجي على الرغم
من الرقابة .ولكن القمع أفلح في إنهائها على عكس ما
حدث في تونس ومصر .في حالة الشعور بالتهديد الخارجي
فالنظام يحافظ على نفسه بسهولة أكبر حتى ولو كان غير
شعبي.
وفي نفس الوقت ،فإن الثورتين المصرية والتونسية ال بد
وأن تقودا نحو تفكير أكثر تعمقاً حول اإلسالم السياسي .إن
التهديد اإلسالمي كان بالنسبة للنظامين التونسي والمصري
حجة لممارسة القمع السياسي بحق كل الشعب بمساندة من
الدول الغربية .ما وجدناه هنا هو أن الثورتين كانتا شعبيتين
(اليتعلق األمر بانقالب تقوده مجموعة من الضباط)

وسلميتين وعلمانيتين .ويمكن للمرء أن يتوقع عملية
لالندماج السياسي من الحركات التي تعلن عن نفسها
كحركات إسالمية  :وطريق صناديق االقتراع يجنبنا طريق
السالح.

إن الديمقراطية ال ُتفرض بمرسوم ،وباألحرى ال
يمكن فرضها تحت قصف القنابل .هي ثمرة
عملية طويلة لم تكن أبداً مطردة وفي األغلب
تسودها حاالت تقدم وتقهقر
ملف
المتوسطي 2011

إن الثورة التونسية والحركة في مصر هما أيضا الموت
الثاني للمحافظين الجدد في الواليات المتحدة .فهوالء
َّ
نظروا حول ضرورة تأسيس الديمقراطية في العالم
العربي ،سواء عن طريق الخارج ،أو حتى عن طريق
الحرب .وقد رأينا النتيجة المأساوية في العراق .إن تأسيس
ديمقراطية في أعقاب آلية سياسية داخلية كما يحدث في
تونس لهو بوضوح طريق واعد ،وأكثراستقراراً وأقل
ً
تكلفة من الناحية البشرية ،حتى لو لم نكن سوى في بداية
العملية.
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األسئلة االستراتيجية والشراكة المتوسطية والنماذج
الدولية الجديدة
إن الشراكة األورومتوسطية ( )EMPالتي أطلقت في
برشلونة عام  ،1995تأسست حول محور ثالثي :سياسي
أمني ثم اقتصادي ومالي ثم في النهاية اجتماعي وثقافي
وإنساني .وتكمن جرأتها في محاولتها إليجاد إجابة شاملة
على مجموعة أسئلة ،مع التوكيد على العالقة التي ال تنفصم
بين األمن والتنمية االقتصاية والبشرية والديمقراطية
السياسية .وقد أرادت هذه الشراكة ،من وجهة نظر الداعين
لها ،أن تقلل المخاطر التي قد تنجم عن مواجهة عنيفة قد
تنشب بسبب التنمية غير العادلة بين ضفتي المتوسط .وهذا
يعني أنه إذا كانت المخاوف التي تخص مخاطر االشتعال،
وبالتالي إشكاليات األمن مركزية منذ بداية الشراكة
األورومتوسطية ،فإنها في نفس الوقت تحاول أن تقدم إجابة
شاملة على مجمل التحديات التي تواجه المنطقة.
ومع ذلك ،وتحت ضغط من واشنطن ،قبل الشركاء
المتوسطيون في عام  ،1995في توقيت خاطئ ،فصل
مسار الشراكة المتوسطية عن عملية السالم في الشرق
األوسط ،في ظل أوضاع كانت بها عملية أوسلو ال تزال

مجرد وهم لدي كثير من األطراف الفاعلة .وبمرور
السنين ،فإن السياق كان قد أصبح مختلفاً بشكل جذري .ال
سيما بعد هجمات  11سبتمبر (أيلول)  ،2001فالنفوذ
االستراتيجي القوي للواليات المتحدة على المنطقة قد
أعلن عن نفسه ،من ناحية بتعزيز العالقات المميزة مع
دول محورية على الضفة الجنوبية للمتوسط (المغرب
والجزائر واألردن ومصر وإسرائيل) ،وبتوقيع اتفاقيات
تجارية ثنائية مع األردن والمغرب ،وبالحضور المتزايد
في المجال النفطي في الجزائر ،وأيضاً باإللحاح على
صدارة السياسة كعامل لتعطيل مجتمعات المنطقة وبالتالي
تعزيز خطاب حول ضرورة تقدم الممارسات الديمقراطية؛
ومن ناحية أخرى بدعم البعد األمني وبشكل خاص تعزيز
وضع حلف شمال األطلسي ( )NATOعبر "الحوار
المتوسطي" ( )MDالذي تأسس في نهايات عام 1994
مع (مصر وإسرائيل واألردن وموريتانيا والمغرب
وتونس والجزائر عام  )2000مما جعل األمر أكثر
صعوبة بالنسبة للشراكة األورومتوسطية بالذات فيما
يخص جناحها األمني.
وخارج تغير المعادلة االستراتيجية ،فقد أصبح الشركاء
المتوسطيون أكثر من ذي قبل في قلب االلتزامات
السياسية ،ألن ذلك يتوافق مع مصالحهم األصلية ،لوضع
عملية تأخذ في اعتبارها مجمل تحديات المنطقة .فإذا
كانت الشراكة األورومتوسطية ،ثم االتحاد من أجل
المتوسط ( )UfMالذي أعلن عنه في  2008قد تم
تصميمها ككيانات متسقة ،يظل مع ذلك من الصعب
تصور أن تكون ضفتا المتوسط قد وصلتا إلدراك مشترك
لقضايا األمن والتنمية ،وهو ما يفسر إخفاقهما على
التوالي.
إن المشهد السياسي الجديد الذي يبدأ في المنطقة ،وموجة
الصدمة التي تجتاح العالم العربي ،هما من وجهة النظر
هذه واعدان .وهما يدحضان وبقوة كل من كانوا يعتقدون
أن هذه المنطقة من العالم كانت عصية وبشكل نهائي على
عملية المقرطة التي مست كل القارات منذ  20سنة .لقد
كان العالم العربي أيضاَ يُنظر إليه أحياناً بوصفه الثقب
األسود للتطور الديمقراطي! وفي الواقع فإن العالم العربي
وحوض البحر المتوسط هما جزء من تطور باقي العالم.
وما لم يستطع الغربيون أن يروه – أو استغرقوا وقتاً
ً
طويال
حتى يروه – الظاهرة الكبرى لعصرنا ،وهي نهاية
احتكارهم وهيمنتهم على قيادة شؤون العالم .وبالطبع هذا
ال يعني انتهاء الدور الغربي المذكور ،حيث أن قوى
الغربيين السياسية واالقتصادية والعسكرية ستظل حاسمة
لفترة طويلة في عالقات القوى الدولية .ولكن هي المرة

ملف

وهكذا تنشأ شيئأ فشيئاً على ضفتي البحر المتوسط جدران
من عدم الفهم .والنظرة اإليجابية من قبل الشمال
لالحتجاجات الثورية في الجنوب يقابلها الخوف من وصول
أعداد كبيرة من المهاجرين .وفي الجنوب فإن ردود الفعل
على التغريب ال تزال حية ،والمرجعيات اإلسالمية هي في
األغلب التي توجه .وفي الشمال ،ثمة جماعات علمانية
ونسوية ومن المدافعين عن حقوق اإلنسان يرغبون في
االنقطاع عن البربرية اإلسالموية أو الفاشية الخضراء كما
يسمونها هم أنفسهم .ويكفي الذهاب إلى دولة من دول
المغرب العربي أو الشرق األوسط ليفهم المرء أضرار مثل
هذه السياسية .نزعة العداء ألمريكا التي نلمحها في كل
األوساط ولدى كل الشرائح االجتماعية ،تتحول تدريجياً
إلى عداء للغرب.
على المسؤولين الغربيين أن يفكروا في مثل هذه العوامل
ً
بدال من تبني مواقف تسعى – مع حسن النوايا – لمحو
الفروق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بضربة يد متعالية.
وفي الواقع فإن ماهو أكثر إثارة للقلق في الوقت الحالي،

المتوسطي 2011

ومما يزيد األمر سوءا ،أن الغربيين يقبلون
نتائج االنتخابات – إن وجدت – عندما
تتماشى مع مصالحهم ومع خياراتهم
السياسية .وهكذا أدانت القوى العظمى الغربية
نتائج االنتخابات التي أقيمت في األراضي
الفلسطينية في يناير (كانون الثاني) 2006
ألنها لم تأت مالئمة لها
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األولى في تاريخ اإلنسانية التي تكون فيها كل شعوب العالم
ناشطة سياسياً.
ومع ذلك ،وفيما وراء االختالفات السياسية واالستراتيجية
الموجودة واقعياً بين القوى الغربية فهناك نقطة مشتركة
تجمع بينها  ،فبالنسبة لها فالغرب هو في نهاية المطاف ألف
وباء العالقات الدولية ،وهو من ينظم الكوكب وفقاً لمصالحه
ونواياه الطيبة .وكذلك ،فإنه على الرغم من تلك االختالفات
فإن الغربيين يتقاسمون نفس األوهام حول القيم العالمية
والديمقراطية وموقفهم من فرضها خارجياً.
ال يتعلق األمر طبعاً بنفي أو التقليل من أهمية الحقوق
الديمقراطية الفردية والجماعية ،وينبغي اإلصرار على
دعم كل الناشطين والشخصيات الديمقراطية في كل
القارات ممن يناضلون من أجل هذه الحقوق .وإنما على
العكس من ذلك يتعلق األمر بإدراك أن حقوق اإلنسان
ينظر إليها أحياناً من قبل جزء من شعوب الجنوب
باعتبارها أدا ًة للتدخل من جانب الغربيين ووسيلة لتأبيد
سيطرتهم .والنتيجة هي أن ما يقدمه الغربيون كقيم عالمية
يكون غالباً مصدراً للشك .فقد تركت الحقبة االستعمارية
جروحاً لم تندمل بعد.
وسنجد نفس اإلشكالية فيما يتعلق بسؤال الديمقراطية.
فاعتبار أنه من الممكن أن تحصل عليها الشعوب بطريقة
مباشرة بفضل تدخل خارجي هو نوع من الوهم الساذج
والخطير .ولنتذكر الترهات التي روجتها إدارة جورج
بوش كي تفسر لنا رغبتها في إعادة صياغة الشرق األوسط
(« )»reshaping the Middle Eastبعد سقوط
صدام حسين .إن الديمقراطية ال تُفرض بمرسوم،
وباألحرى ال يمكن فرضها تحت قصف القنابل .هي ثمرة
عملية طويلة لم تكن أبداً مطردة وفي األغلب تسودها
حاالت تقدم وتقهقر.
إنه الوقت كي نفهم أن الرغبة في فرض مفاهيمنا الديمقراطية
من الخارج هو أمر غير مجد ويصل في األغلب ألهداف
عكس المرجوة.
ومما يزيد األمر سوءا ،أن الغربيين يقبلون نتائج االنتخابات
– إن وجدت – عندما تتماشى مع مصالحهم ومع خياراتهم
السياسية .وهكذا أدانت القوى العظمى الغربية نتائج
االنتخابات التي أقيمت في األراضي الفلسطينية في يناير
(كانون الثاني)  2006ألنها لم تأت مالئمة لها ،في حين أن
كل بعثات المراقبين الدوليين قد أبرزت نزاهة تلك العملية
االنتخابية ،على الرغم من ظروف االحتالل اإلسرائيلي.
هذه العالمية الزائفة للغرب ذات الهندسة المتغيرة تصطدم
بالواقع البارد لعالقات القوى .وال تنقصنا األمثلة للبرهنة
على بطالن ادعاءات القوى الغربية .وفيما يخص المنطقة

التي تعنينا هنا  ،فإن استمرار الصراع الفلسطيني -اإلسرائيلي
هو ما يجسد الظلم المطلق :كل قرارات األمم المتحدة يُضرب
بها عرض الحائط وفقاً لسياسة "الكيل بمكيالين" ،والحلول
المعروفة التي طرحتها المنظمة سالفة الذكر ال تجد ُس ً
بال
لتنفيذها.
ً
هذه الشروخ موجوة أيضا على المستوى الثقافي بين
مؤيدي الحضارات المختلفة ،حتى لو تم تجاهل ذلك أحياناً.
بالتأكيد ال يوجد شيء مكتوب سلفاً في تاريخ البشرية،
ونحن يجب أن ال نخضع لمفهوم النبوءات التي تتحقق
تلقائياً ،ولكن ال أحد يستطيع أن ينكر أن تصادم الجهل،
الذي يتغذى على وهم الخوف المتبادل ،وأشكال سوء الفهم
المتعددة تشكل العوامل التي تعزز افتراضية الصدام بين
الحضارات التي أحد خطوط تماسها هو البحر األبيض
المتوسط.

وأمام كل هذه التحديات ،أن جزءا كبيرا من الغربيين ال يبدو
عليهم أي نية في التشكك في فكرتهم عن تفوق قيمهم أو حتى
في إخضاعها للتحليل.
البديل إذن بسيط للغاية :إما أن يرفض الغربيون أن يروا أنهم
فقدوا قدرتهم على السيطرة على العالم ،وأن الصعوبات التي
تواجههم في ترويج أفكارهم وفي الدفاع عن مصالحهم
ستكبر شيئأ فشيئا؛ أو يقومون بتبني سياسة واقعية تلزمهم
بتقييم الوضع الحالي لعالقات القوى الدولية وبالدفاع عن
مصالحهم بالتفاوض على هذا األساس .هذ العودة للواقعية
ستسمح لهم بنشر تأثير يظل مهماً.
ملف
المتوسطي 2011

إن أقل ما يمكن أن نراه هو أن نتائج التعددية
هي حتى يومنا هذا ضئيلة جدا .وهكذا ،ومن
بين النماذج العديدة فإن االتحاد من أجل
المتوسط ال يعمل ،ربما إلن أنماط الق اررات
التي مورست قد صدرت في جانب كبير منها
لصالح متطلبات دول الضفة الشمالية
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وهنا يطرح إذن سؤال ضرورة تأسيس تعددية حقيقية .تلك
التي تحارب االنغالق القومي وهيمنة بلد على اآلخرين ،وقد
عرفت نجاحاً حقيقيا خالل السنوات األخيرة .مع ذلك فإن
هدف ترويج التعددية يعاني من مصاعب جمة .فالجميع
يعرف كيف يمكن أن تكون فكرة التقرير باإلجماع أو
باألغلبية طويلة وشاقة.
لكن هذا هو الثمن الذي يجب دفعه لتنفيذ الممارسة التي تلزم
باالحترام المطلق لسيادة الدول .وفي الواقع لو وافقت الدول
على التنازل عن بعض حقوقها سننتهي إلى نتائج عكس
المعلنة ،وكما فسرها بدقة وزير الخارجية الفرنسي األسبق
هوبير فديرين ( )Hubert Védrineبنوع من "تشارك
العجز" .فالدول قد ضعفت سلطتها بالفعل بتأثير إلغاء القيود

المعمم .ولهذا فإن العالم يعاني اليوم من نقص في قوة الدولة
ال من فائض قوتها كما يقول فديرين .وإذا كان االتجاه نحو
إضعاف دور الدولة قد تواصل ،فإن اللجوء إلى الكيانات
المتعددة يبدو كنوع من االستسالم المريح .وإذا كان ال شيء
يمكن فعله على المستوى الوطني ،كما يردد الليبراليون
بإلحاح ،فإن أي حكومة لم تعد مسؤولة عن أي شيء .وفي
ً
عامال
السياق الحالي فإن الحفاظ على دور الدولة يبقى
موضوعياً لمقاومة العولمة الليبرالية.
إن أقل ما يمكن أن نراه هو أن نتائج التعددية هي حتى
يومنا هذا ضئيلة جدا .وهكذا ،ومن بين النماذج العديدة فإن
االتحاد من أجل المتوسط ال يعمل ،ربما إلن أنماط
القرارات التي مورست قد صدرت في جانب كبير منها
لصالح متطلبات دول الضفة الشمالية ،فيما كانت دول
الضفة الجنوبية تعتبر في األغلب كمنفذة ،هذا إلى جانب
أسباب أخرى.
ال يعني هذا أن نكف ،فنحن في الواقع في وضع انتقالي :ال
يوجد احتكار غربي للهيمنة ،ولكننا أيضاً لم نجد الحل البديل
بعد .وإذا كانت اإلحالة إلى التعددية تعتبر تطوراً ،فإننا يجب
أن نتجاوز طابعها الخيالي.
إن تعددية حقيقية ال يمكن أن تستكمل زخمها ،إال إذا قام في
نفس الوقت عالم متعدد األقطاب وحيث العالقات بين
األقطاب تتطور وتتحدد في ضوء القلق الدائم لتحقيق التوازن
في عالقات القوة وتيسير مسار العالقات الدولية .ومن خالل
وجهة النظر هذه فإن إعادة تأسيس لشراكة متوسطية تكون
جديرة بهذا االسم هو بالتأكيد جزء من اإلنشاء الالزم لقواعد
جديدة ونماذج جديدة في العالقات الدولية .وموجة الصدمة
العنيفة التي اجتاحت كل دول الضفة الجنوبية تشكل فرصة
ً
كامال في
نادرة إلعادة إعطاء الفضاء المتوسطي مكانه
التوازنات الدولية .إن شراكة جديرة بهذا االسم لن تؤسس ما
لم تؤخذ احتياجات ومصالح الطرفين في االعتبار ،وعلى قدم
المساواة.
التحديات جد كبيرة ،ومثيرة!

البحر المتوسط الجديد في عالم متغير

أوروبا والبحر األبيض المتوسط والثورات العربية
في اللغز الجيوسياسي الحالي
سينين فلورينسا
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حاولت أوروبا وبلدان البحر األبيض المتوسط منذ انطالق
"الشراكة األورومتوسطية" في عام  1995عقب البيان
الختامي لمؤتمر برشلونة الوزاري األورومتوسطي بناء
فضاء مشترك للسالم واألمن والتقدم االقتصادي والحوار
والتفاهم الثقافي المتبادل على جوانب بحرنا .أثار إطالق ما
يسمى "بعملية برشلونة" الكثير من األمل – وحتى من
التفاؤل – إزاء الخطوة النهائية نحو تحديث الدول العربية
والمتوسطية من خالل التقدم االقتصادي الذي قد يؤدي بهم
إلى االندماج التجاري والشراكة مع أوروبا .ويستند االتفاق
المبرم أيضا على االلتزام التام بالمبادئ والقيم المعلنة
الخاصة بالتقدم نحو الديمقراطية والتعددية السياسية
وحقوق اإلنسان واحترام الحريات المدنية.
بعد مرور خمس عشرة سنة ،سيطر على الرأي العام شعور
يوحي بأن النجاح االقتصادي والتقدم االجتماعي الحقيقين
مازاال بعيدين عن االنتظارات المرجوة ،كما أن وعود
الديمقراطية واالنفتاح السياسي تم االلتفاف عليها تماما .حيث
فرضت بعض األنظمة الراكدة نظاما سلطويا يمنح ألقلية
صغيرة مهيمنة كل امتيازات التقدم ويهمش الغالبية العظمى
من السكان .لم يفلح الدعم المالي والسياسي واالقتصادي
والتقني لالتحاد األوروبي في تحقيق التحول السياسي
واالجتماعي المتوخى ،بل أن ما تم تحقيقه كان ينظر إليه
أكثر كدعم لألنظمة القائمة ألنه يساهم بصورة موضوعية
في استمرار االستبداد بما يخدم مصالح دائرة السلطة والنخبة
االقتصادية المرتبطة بها .فقد كان يقابل التقدم االقتصادي
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فرصة التحول الكبرى

ملف

()Senén Florensa
رئيس اللجنة المنتدبة
المعهد األوروبي للبحر األبيض المتوسط ( ،)IEMedبرشلونة

لنسبة قليلة جدا إحباط شرائح كبيرة من الطبقة المتوسطة
التي كانت يوما بعد يوم تزداد إدراكا وفهما للوضع نظرا
للجهود التربوية المتراكمة وظهور وسائل اإلعالم الجديدة
وشبكات التواصل االجتماعي ،وخاصة تلفزيون قناة
الجزيرة ،التي كسرت احتكار وسائل اإلعالم الرسمية أو
الغربية.
في هذا السياق ،فجر العمل البطولي الذي أقدم عليه الشاب
محمد البوعزيزي بحرق نفسه غضبا ومن أجل الكرامة
ليس فقط ثورة ديمقراطية في تونس ،بل حركة ثورية مدنية
وديمقراطية واسعة في جميع أنحاء العالم العربي .لو
اقتصر األمر على تونس الصغيرة ،لربما ظلت الثورة
ظاهرة معزولة ،والعتبرها المحيط اإلقليمي أمرا عابرا.
ولكن انتصار الثورة في مصر ،التي تعتبر مركز الثقل
الديموغرافي والجغرافي والثقافي والسياسي في العالم
العربي ،ضمن انتقال آثاره بطريقة أو بأخرى إلى جميع
البلدان.
بدأت الثورة وانتصرت أوال في تونس التي وقعت على
"معاهدة الشراكة" مع االتحاد األوروبي في عام ،1995
وبالتحديد أين كان التباين والتناقض أعمق بين قمع نظام
بن علي والتقدم االقتصادي واالجتماعي وتفتح العقل الذي
تم بفضل تظافر جهود المجتمع التونسي منذ األيام األولى
لالستقالل في عهد الرئيس بورقيبة .ومنذ عام ،1995
انضاف إلى جانب سياسة التحديث في مجاالت التعليم
ووضعية المرأة وإنشاء الدولة واإلدارة الحديثة واالقتراب
من أوروبا وجهود التصنيع وغيرها من األمور الموروثة
من عهد بورقيبة ،على الرغم من االستبداد والقمع
المتفشيين ،استمرار هذه الجهود من قبل التونسيين،
مستفيدين على وجه الخصوص وعلى قدر المستطاع من
التسهيالت التي تقدمها لهم "معاهدة الشراكة" المبرمة مع
االتحاد االوروبي والبرامج األورومتوسطية "لعملية
برشلونة" والسياسات القطاعية التي كانت ترعاها هذه
البرامج.

إذن فالثورات الديمقراطية العربية ال تعبر عن فشل السياسة
األورومتوسطية بقدر ما تعبر عن انتصار مبادئها،
واستغالل مواردها المحدودة بقدر المستطاع ،وعن نتيجة
سياسة معتدلة وكذا فشل األنظمة القمعية التي كانت تعرقل
بشكل كبير تطبيقها.

ملف

لم يفلح الدعم المالي والسياسي واالقتصادي
والتقني لالتحاد األوروبي في تحقيق التحول
السياسي واالجتماعي المتوخى ،بل أن ما تم
تحقيقه كان ينظر إليه أكثر كدعم لألنظمة
القائمة ألنه يساهم بصورة موضوعية في
استمرار االستبداد بما يخدم مصالح دائرة
السلطة والنخبة االقتصادية المرتبطة بها
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ما زال من المبكر معرفة النتيجة المباشرة للحركات
الشعبية التي تُك ِّون الثورة الديمقراطية في العالم العربي.
ربما سيختلف األمر في المدى القصير من بلد إلى آخر،
ولكن على المدى المتوسط ليس هناك مجال للشك أن هذا
التحول سوف يصل إلى جميع هذه البلدان .ال تراجع في
صحوة الوعي المدني ،وبالتالي فإنه من غير الوارد
استمرار األنظمة االستبدادية التقليدية.
من جهة أخرى ،فإن التداعيات الداخلية والخارجية لهذه
الثورة الديمقراطية والمدنية هائلة ،سواء حققت نجاحا
فوريا أو حققته على المديين المتوسط والطويل في بعض
الدول االستبدادية .سيكون التحول الداخلي في هذه البلدان
كبيرا سواء في سير النظام السياسي كما في المجالين
االقتصادي واالجتماعي .لكن آثاره ستذهب إلى أبعد من
هذا .حيث ستؤثر تداعياتها أيضا على المحيط الدولي
وعالقاتها مع أوروبا وبقية العالم .كما أن المحيط
الجيوسياسي نفسه سيتأثر بالثورة الديمقراطية بفتح مجاالت
جديدة للتفاعل بين التحول الداخلي والمحيط الجيوسياسي
في العالقات الخارجية.
إذن فمن األهمية بمكان أن نتساءل عما تغير في العالم
العربي ،عن التغييرات التي أدخلها الربيع العربي إلى
المحيط الجيوسياسي وكيف أن هذه التغييرات ستفتح فيه
آفاقا جديدة للتنمية .مرة أخرى ،يتوجب أن تكون العالقة
مع أوروبا في البحر األبيض المتوسط حاسمة .ولكن
بالتأكيد يجب على السياسة األورومتوسطية أن تعرف كيف
تتكيف لتحقيق األهداف الرئيسة "لعملية برشلونة" المسطرة
في عام  1995كي ترى النور أخيرا على أرض الواقع.

التحوالت االجتماعية والبيئة الدولية وأزمة النظام
السلطوي العربي
 .1في الواقع ،تعكس الثورات الديمقراطية الحالية أزمة
النظام السلطوي العربي التي نتجت عن حركات التحرر
التي نالت استقاللها بعد تغلبها على االستعمار في سياق
الحرب الباردة .كانت اإليديولوجية المهيمنة عموما في
الدول الجديدة هي القومية العربية التي كانت تعتبر
االستقالل خطوة إلى األمام في طريق التقدم والمطالبة
بالقومية بين الدول العربية باعتبارها بعدا جديدا للحداثة
ودفعة جيدة للتنمية االقتصادية .حيث يتعلق األمر في جميع
الحاالت ،بدرجة أكبر أو أقل ،بأنظمة تدخلية متشبعة بعقلية
تصفية االستعمار وعقلية العالم الثالث السائدة في
الخمسينيات والستينيات .ويسري هذا سواء على األنظمة
المعتدلة أو تلك الراديكالية التي قسمت العالم العربي إلى
كتلة أو أخرى في المواجهة بين القطبين .اعتمدت ال ٓملكيات
بشكل عام ،مثل المغرب واألردن والمملكة العربية
السعودية وملكيات دول الخليج ،أو مصر أيام نظام الحكم
الملكي ،سياسة موالية للغرب .ونجد في جانب الراديكاليين
المواليين نوعا ما لالتحاد السوفياتي مصر الناصرية ما بعد
عام  52وجمهوريتي سوريا والعراق تحت المظلة البعثية
وجزائر جبهة التحرير الوطنية وليبيا القذافي ما بعد عام
 ،69إلخ.
وقد اعتمدت كل هذه البلدان سياسة تدخلية مبنية على
البيروقراطية تم تفسيرها على أنها األنسب لدعم التنمية في
إطار مجتمعي يطغى عليه الطابع التقليدي .حيث أدت أزمة
دول العالم الثالث واالنهيار النهائي لالتحاد السوفياتي إلى
انتصار الليبرالية االقتصادية وتنفيذ السياسات التي تدعو
إليها المؤسسات المالية الدولية للخروج من األزمات
المتكررة التي هزت االقتصادات العربية في سنوات
الثمانينات.
ورافق سياسات التكيف المالي وتحرير االقتصاد استمرار
الجهود في السياسات الجوهرية ،خصوصا في قطاعي
التعليم والصحة .كما تواصلت الجهود المبذولة لتعزيز
التنمية االقتصادية والتصنيع مسترشدة في ذلك بسياسة
التدخل أو سياسة السوق حسب سياسة كل دولة أو حسب
قرارات نوعا ما تعسفية للحكومات التي تتوفر على فائض
العائدات النفطية .كانت هذه الجهود ستؤدي إلى تحول
اقتصادي واجتماعي حقيقي لكنه غير كاف ،خصوصا في
دولة مثل تونس التي تعرف نموا مهما للطبقات الوسطى
وتواصل حركة تحديث القيم والعقليات .ومع ذلك ،فإن
الفجوة أو المسافة التي تفصل بينها وبين أوروبا اقتصاديا

ملف

▪ وعلى الصعيد السياسي ،نحن أيضا أمام تحول في
المشهد الدولي عن طريق سلسلة من موجات الدمقرطة
المتتالية .وإذا كان هذا التحول قد وصل في مرحلة ما بعد
الحرب العالمية الثانية إلى ألمانيا واليابان في المقام األول،
فإن الموجة الثانية جاءت في السبعينات مع دمقرطة بلدان
أوروبا الجنوبية وإسبانيا والبرتغال واليونان لتصل في
الثمانينات إلى أوروبا الوسطى والشرقية ثم إلى أمريكا
الالتينية في التسعينات.
في هذا العالم الذي يتجه نحو الديمقراطية بخطى متسارعة،
ال يزال العالم العربي على المستوى السياسي غارقا في

في هذا العالم الذي يزداد عولمة يوما بعد يوم يجب أن نؤكد
على الميزات المهمة التالية:
▪ في سياق العولمة ،زحزح الوزن المتزايد للبلدان الجديدة
الصاعدة مركز ثقل االقتصاد العالمي .ولكن ولو بشكل
متناقض ،يعيد صعود آسيا – بلدان المحيط الهادئ أمام
العالقة األساسية التقليدية بين أوروبا – أمريكا الشمالية
تقييم البحر األبيض المتوسط .وجدت حركة المنتجات
الطاقة والبضائع العامة بشكل عام مرة أخرى في الطريق
من خالل قناة السويس والبحر األبيض المتوسط أقصر
الطرق للحركة المتزايدة بين آسيا وأوروبا في سياق
العولمة الجديدة.
▪ وفي هذا العالم الذي يزداد عولمة يوما بعد يوم ،يتم أخذ
الوعي من خالل الطبيعة المترابطة تماما والمتكاملة للبحر
األبيض المتوسط .ويكتسب شمال وجنوب البحر األبيض
المتوسط وعيا متزايدا انطالقا من تكامله .أوروبا بحاجة
إلى الطاقة والقوة الديموغرافية وظهور أسواق الجنوب
الشابة ،في حين أن البلدان العربية المتوسطية بحاجة إلى
التكنولوجيا واالستثمار واألسواق وتدويل الصناعية
وسياحة الدول األوروبية ،باإلضافة إلى تكميليات كثيرة
أخرى.
▪ من جهة أخرى ،فإن انهيار االتحاد السوفياتي والكتلة
الشيوعية لم يساعد فقط على إعادة التوحيد ودمقرطة
المنطقة األوروبية ،بل سهل أيضا اندماج المنطقة
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لقد أظهرت الثورة الديمقراطية والحركات
الشعبية التي انفجرت في جميع الدول العربية
فداحة مغالطة ما يسمى باالستثناء العربي

تحوالت السياق الجيوسياسي .واقع جديد وفرص جديدة.
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في ازدياد .أما في الجانب السياسي ،ال يزال النظام
السلطوي الناتج في معظم الحاالت عن االنقالبات العسكرية
يراوح مكانه .وهكذا فتح المجال للتنافر والتناقض بين
المجتمعات التي – على الرغم من التخلف المتزايد
بالمقارنة مع أوروبا – مازالت تواصل طريقها نحو
التحديث واألنظمة المتجمدة المتشبثة بالسلطة.
 .2من ناحية أخرى ،يواجه استمرار النموذج السلطوي
العربي تغيرات كبرى في سياق دولي يزداد عولمة يوما
بعد يوم.
▪ من وجهة النظر االقتصادية ،نحن أمام سلسلة من
الموجات المتتالية لإلقالع االقتصادي و"معجزات"
اقتصادية متوالية والتي انطلقت للمرة األولى في الخمسينات
في ألمانيا والنواة المركزية "للمجموعة االقتصادية
األوربية" ووصلت في الستينات والسبعينات إلى دول مثل
اليابان وإسبانيا ثم في الثمانينات إلى نمور جنوب شرق
آسيا ،وأخيرا إلى الصين والهند في التسعينات ،وإلى
أمريكا الالتينية أيضا على أبوب األلفية الجديدة .نحن أمام
عملية العولمة االقتصادية حيث نمو المبادالت التجارية
متواصل بشكل مطرد يتميز خصوصا بنمو بلدان ناشئة
كبيرة تحدث تغييرا في الساحة االقتصادية الدولية وتدويال
لمركزية الصناعة والنمو بجلبها للتبادالت .أصبحت
الصين مصنعا للعالم والهند مكتبا عالميا .كما تخترق
التقنيات الجديدة هذا المجال بمسامتها وتعزيزها لظاهرة
العولمة .وتُحول الثورة الناجمة عن الحوسبة كلاّ من
اإلنتاج والتجارة وعالم المال وكذا وسائل اإلعالم
االجتماعي.

جموده السلطوي ،رغم انخراطه في تحوالت متناقضة.
أوال ،تعمل دول الخليج على تسريع مسارها في التحديث
االقتصادي من دون أي تحول سياسي أو اجتماعي قائم
على توافر عائدات النفط ،بينما في الدول العربية األخرى
يتعايش النمو االقتصادي والتحول االجتماعي مع غياب
التغيير السياسي .تسببت الثورة في أسعار النفط منذ عام
 1973إلى تحويالت هائلة ومتواصلة في المداخيل من
البلدان الصناعية إلى البلدان المنتجة للنفط ،مع ما تبع ذلك
من عواقب توحي بتغيير مرحلي سواء على المستوى
الداخلي أو على مستوى سير االقتصاد العالمي واألنظمة
المالية .في العالم العربي ،ينمو بشكل مطرد وزن وتأثير
دول الخليج .حيث يعزز ،على وجه الخصوص ،النظام
الملكي السعودي المحافظ مطامعه في الهيمنة كأصل للعالم
العربي وأرض اإلسالم المقدسة بتمويل سخي ذي توجه
ديني وإيديولوجي وسياسي واضح.

األورومتوسطية وصعود أسهم جديدة ألوروبا ذات قيمة
متجددة في المنطقة .يالحظ أن تقسيم الدول العربية إلى
موالية للغرب أو مؤيدة للسوفيتية تم تجاوزها تاريخيا
لتفسح المجال لتهيئة بيئة مواتية لسياسة موحدة بشكل أكبر
مثل "الشراكة األورومتوسطية" .هذا ما لم يكن سيتم تحقيقه
في سياق المواجهة بين القطبين ومع أوروبا منقسمة ،ودول
مثل مصر وسوريا والجزائر مائلة أكثر للكتلة السوفياتية،
في حين ظلت الدول المعتدلة في المعسكر موالية للغرب.

ملف
المتوسطي 2011

ال شك أن نجاح تركيا كدولة ناشئة جديدة
أصبح يغير سيناريو المنطقة بأسرها بفتحه
آفاقا جديدة .تمكن الرئيس أردوغان وحكومته
من االستفادة من النمو االقتصادي والتنمية
االجتماعية في تركيا والحفاظ على حظوظه
كمرشح لالنضمام إلى االتحاد األوروبي
بتفكيكه تدريجيا الوصاية العسكرية والنظام
األتاتوركي على التطور السياسي في البالد
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بعد سقوط جدار برلين وإعادة ظهور أوروبا الوسطى
والشرقية ،أطلقت المجموعات األوروبية أوال سياسة مهمة
تجاه الشرق في إطار مبادرة ألمانية ترمي إلى تقريب هذه
الدول إلى منطقة االستقرار والتقدم ألوروبا الغربية .حيث
سيتم استغالل الوضع من قبل بلدان جنوب أوروبا ،بمبادرة
من إسبانيا على وجه الخصوص ،للترويج للسياسة
األوروبية الكبرى تجاه البحر األبيض المتوسط ،التي
ستسفر عن عملية برشلونة في عام .1995
▪ كما سهل اختفاء عالم ثنائي القطبية توجيه عملية السالم
في الشرق األوسط انطالقا من أوسلو ومؤتمر مدريد في
عام  .1991كانت هذه السنوات سنوات األمل فتحت الباب
لإليمان بإمكانية تحقيق السالم من خالل التفاهم الكبير بين
أوروبا والبلدان المتوسطية الشريكة.
▪ بالمقابل ،بصعوبة تجد الحركات اإلسالمية الناشئة قناة،
نظرا لمراهنة جميع البلدان على سياسة براغماتية .يؤدي
استمرار وجود شعور واسع باإلذالل موروث عن الجرح
االستعماري ويغذيه المواجهة المستمرة المذلة مع إسرائيل
واستمرار وجود فجوة في التنمية بالمقارنة الغرب إلى
التطرف التدريجي الذي يغذي الحركات اإلسالمية
الراديكالية وانتشار الجماعات اإلرهابية .تبع التجربة
الجزائرية المؤلمة للغاية في التسعينات االستمرار تعزيز
موجة اإلرهاب اإلسالمي ،خاصة تنظيم القاعدة في مالذها

األفغاني بتواطؤ مع حركة طالبان وموجات الهجمات
المنعزلة ضد الغرب والواليات المتحدة التي ستصل إلى
ذروتها في  11سبتمبر (أيلول)  2001في واشنطن
ونيويورك.
▪ رد الفعل األمريكي بعد  11سبتمبر (أيلول) ،وخصوصا
توسيع نطاق الحرب ليشمل العراق ،أدى ،من بين أمور
أخرى ،إلى اشتداد التوتر األبدي بين الشيعة والسنة في
العالم اإلسالمي .منذ الثورة اإلسالمية اإليرانية عام
 ،1979كانت إيران قد وضعت نموذجا إسالميا ،ولكن
طبيعته الشيعية لم تكن مشجعة للعالم العربي الذي تقطنه
غالبية سنية .أدى الخطأ الكبير الذي وقعت فيه إدارة بوش
عند مهاجمة وتدمير نظام صدام حسين البعثي في العراق
إلى إحداث أحد أهم مكونات التغيير الرئيسية في اللوحة
المعقدة دائما في الشرق األوسط .هذا الخطأ الكبير وفشل
الواليات المتحدة بتدمير العراق لم يوتر فقط العالقة بين
الشيعة والسنة المعقدة حتى النخاع ،بل أثر أيضا على
اللعب الممكن للفاعلين اآلخرين في المنطقة .شهدت إيران
كيف أن الواليات المتحدة بنفسها خلصتها من الدركي
العراقي الذي أبقاها في وضع حرج بسبب الحرب الحامية
الوطيس منذ بداية ثورتهم .فاختفاء نظام صدام حسين
العلماني والمعادي لإلسالمية ،باإلضافة إلى منحه ميزة
غير عادية إليران والحركات االسالمية الراديكالية في
ساحة الشرق األوسط ،يضع أيضا المملكة العربية السعودية
وحلفاءها في دول مجلس التعاون الخليجي بالجبهة األمامية
في الصراع بين الشيعة والسنة في العالم اإلسالمي .يحسم
اآلن اإلنقسام والمواجهة األساسية في العالم اإلسالمي بين
جانبي الخليج الفارسي.
▪ إن الضعف الكبير في استراتيجية المملكة العربية
السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ،بسبب سقوط
الشرطي العراقي وتنامي نفوذ وقدرة إيران الثيوقراطية
الشيعية والثورات الديمقراطية في العالم العربي السني،
يفتح المجال أكثر إلقامة تحالفات مع أصدقاءها الغربيين.
تبحث اآلن العالقة الوطيدة بين المملكة العربية السعودية
والواليات المتحدة عن التنويع من خالل إقامة تحالفات
أخرى ،خصوصا في المجال االقتصادي ،ولكن ال يقتصر
األمر على هذا المجال فقط ،مع زبنائها منطقة آسيا ومؤقتا
في االتحاد األوروبي ...إذا استطاعت أن توجه وتعطي
األولوية التي تستحقها هذه الوضعية لعالقاتها مع دول
الخليج .من هناك يأتي جزء كبير من الطاقة التي تحتاج
إليها أوروبا وجزء هام من االستثمارات المالية أو المباشرة
في العديد من قطاعات اقتصادها ،ومن هناك قد يأتي أيضا
االستقرار أو عدم االستقرار حسب ما ستجري عليه األمور

ملف

▪ يعتبر هذا الفشل المصحوب بإضعاف اإلسالم الراديكالي
أحد الجوانب التي تساعد على اندماج اإلسالم المعتدل في
النظم السياسية الجديدة التي يجب اتباعها في الربيع
العربي .من الضروري أن تترك الحركات الشعبية العلمانية
مكانا في الساحة السياسية لإلسالم المعتدل الذي يمكنه
توجيه جزء مهم من الرأي العام في هذه البلدان .ولكن يبدو
واضحا أنها ستكون حركة إسالمية معتدلة باستناده إلى
النموذج التركي بقيادة الرئيس أردوغان سيساعد على
تعزيز األنظمة الديمقراطية في بلدانها ،بعيدا عن مغريات
أخرى .يبدو أن الشريعة اإلسالمية أبعد ما تكون عن مثل
وتطلعات الشباب والمواطنين العرب الجدد.
▪ ال شك أن نجاح تركيا كدولة ناشئة جديدة أصبح يغير
سيناريو المنطقة بأسرها بفتحه آفاقا جديدة .تمكن الرئيس
أردوغان وحكومته من االستفادة من النمو االقتصادي
والتنمية االجتماعية في تركيا والحفاظ على حظوظه
كمرشح لالنضمام إلى االتحاد األوروبي بتفكيكه تدريجيا
الوصاية العسكرية والنظام األتاتوركي على التطور
السياسي في البالد .ال أحد يشكك اليوم في الطابع
الديمقراطي اإلسالمي المعتدل لحزب العدالة والتنمية
( )AKPبرئاسة أردوغان وبدأت تختفي هذه الشائعات
الكمالية المتشددة حول إمكانية وجود أجندة خفية ألردوغان
ترنو إلى قيام دولة إسالمية على الرغم من مزاعمه
الديمقراطية واالعتدالية.

المتوسطي 2011

يجب أن تعزز هيمنة األنظمة الديمقراطية
الجديدة في العالم العربي سيادة القانون
ومكافحة الفساد .بمعنى آخر ،فإن الربيع
العربي لم يعزز فقط التجديد السياسي ،بل
أيضا فعالية بيئة تدافع عن األمن القانوني
والثقة ،وبالتالي عن االستثمار في الداخل
والخارج على حد سواء
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في بقية العالم العربي المتأثر إلى حد كبير بالمملكة العربية
السعودية.
▪ مع انطالق حركات الثورة الديمقراطية في البلدان العربية
وفي انتظار إلى أي حد ستسود وتتعزز على األرض،
وخصوصا في مصر ،يجب أن يعزز هذا التحول الديمقراطي
ويوفر فرصا جديدة لعملية السالم للشرق األوسط .لقد
اختبأت األنظمة العربية السلطوية تاريخيا وراء ستار
ضرورة التصدي للعدو الصهيوني اإلسرائيلي إلدامة حكمهم
في بلدانهم .في انتظار أن تحل أنظمة ديمقراطية جديدة مكان
تلك األنظمة السلطوية ،سيجد الرأي العام العربي مصلحته
في طرق أخرى من التفاهم والتقدم لفائدة المنطقة بأسرها.
ولكن ،ولكي تؤتي هذه الفرص ثمارها ،يجب على إسرائيل
أن تستفيد من هذا التحول بقطعها أشواطا طويلة نحو التفاهم
الحقيقي مع الفلسطينيين والعالم العربي وقبولها حال يلبي
طموحات الجانبين.
▪ لقد أظهرت الثورة الديمقراطية والحركات الشعبية التي
انفجرت في جميع الدول العربية فداحة مغالطة ما يسمى
باالستثناء العربي .أصبح جليا اآلن أن المواطنين العرب
يتطلعون إلى نفس ما يتطلع إليه كل المواطنين في العالم.
يطمحون إلى العيش في ظل أنظمة ديمقراطيات وتمثيلية
تحترم االختالف ووسائل التفاهم االجتماعي .بهذا يكون قد
فتح الطريق أمام الموجة الثالثة sمن التحول الديمقراطي
لتصل اليوم إلى العالم العربي حتى ال يظل استثناء في
الساحة الدولية.
▪ منذ أواخر التسعينات ،حقق عدد كبير من البلدان
المتوسطية الشريكة تقدما اقتصاديا بصفة تدريجية ،خصوصا
من خالل عالقتها المميزة مع أوروبا ،وإن كان ذلك بدرجات
متفاوتة .ال أحد يمكنه إنكار النجاح الذي حققه االقتصادي
التركي إلى حد أنها أصبحت واحدة من كبرى الدول الناشئة
الجديدة .البلدان التي من المرجح أن تسود فيها أكثر الثورة
الديمقراطية والشعبية في العالم العربي هي بالضبط تلك التي
حققت تقدما اقتصاديا أكبر ،ال سيما من خالل شراكتها مع
أوروبا ،سواء كان طريقها السياسي ثوريا صريحا كما هو
الحال في تونس أو مصر أو إصالحي كما يحدث في المغرب
أو األردن .وإن فشل هذا النجاح االقتصادي النسبي في
التغلب أو الحد من الفجوة االقتصادية بين شمال وجنوب
البحر األبيض المتوسط ،فإنه كان أحد المكونات التي فتحت
المجال أمام التحديث االجتماعي والعقليات التي غذت
الحركات الشعبية الديمقراطية للربيع العربي.
▪ أكد الربيع العربي ،وخاصة كل الحركات الشعبية
الديمقراطية في جميع البلدان ،نظرية فشل اإلسالم
الراديكالي وأن مقتل بن الدن لم يكن سوى تأكيدا على

الفشل التدريجي لتنظيم القاعدة .يمكنه ،على األرجح،
مواصلة تسديد بعض الضربات الموجعة ،والتي هي فتاكة
بشكل خاص في المجتمعات العربية نفسها بدءا من العراق،
غير أنه من الواضح أن الرأي العام في جميع الدول العربية
ترفض هذا التنظيم والدليل هو إطالقها لحركات من أجل
تأكيد الذات والكرامة ال تستند على مبادئ الحركات
اإلسالمية الراديكالية ،بل على حركات علمانية لمواطنين
عصريين ،وخاصة الشباب.

ملف
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يعطي النجاح السياسي وخاصة االقتصادي لتركيا الرئيس
أردوغان دورا جديدا وهاما في منطقة الشرق األوسط .من
جهة ،استعادة العالقات مع العالم التركماني في آسيا
الوسطى ،التي كانت معزولة وراء الستار الحديدي ،مقابل
تركيا الكمالية التقليدية التي كانت تؤدي دور حارس حلف
الشمال االطلسي .من جهة أخرى ،ظهور ما يسمى
بالعثمانية الجديدة التي يرفضها المسؤولون األتراك نظرا
لما تثيره الهيمنة العثمانية السابقة منح حساسيات لدى
الرأي العام في العالم العربي .يكمل هذا النهج الجديد في
السياسة الخارجية التركية واصطفافها اإلقليمي إعادة
ترتيب العالقات مع بلدان آسيا الوسطى وبعث نوع جديد
من العالقات مع بلدان الشرق األوسط .كما تعطي األهمية
االقتصادية المتزايدة لتركيا ،التي ترتكز أساسا على
المبادالت التجارية واالستثمار وتدويل الصناعة مع االتحاد
األوروبي برمته ،فرص متزايدة لتطوير عالقاتها مع العالم
العربي .من وجهة نظر سياسية ،يعود هذا بدقة أكثر إلى
طبيعتها غير العربية واإلسالمية ،والعالقة الخاصة التي
تجمعها بإسرائيل .تظهر تركيا كقوة عظمى قادرة على
ممارسة الوساطة في المنطقة إلنها ليست طرفا مباشرا في
النزاع كما هو الحال بالنسبة لجميع الدول العربية أو
إسرائيل نفسها .تربط تركيا عالقات متينة بكل من سوريا
ومصر ودول الخليج وإسرائيل أيضا .كما يعزز موقعها
كجسر بين الشرق والغرب من خالل ما سبق ،وانتماؤها
العسكري للكتلة الغربية وترشيحها الدائم لالتحاد األوروبي.
غير أن تحفظ كل من فرنسا وألمانيا ضد تركيا وقضية
قبرص تضاعف الصعوبات التي تواجهها في سبيل
انضمامها لالتحاد األوروبي.

ما لم تتعزز األنظمة الديمقراطية الجديدة في
العالم العربي وتتحقق فرص سالم جديدة في
الشرق األوسط ،سيكون من الصعب تحديد
وتطوير البنية السياسية والمؤسسية "لالتحاد
من أجل المتوسط" للذهاب إلى ما هو أبعد من
االجتماعات الوزارية
من ناحية أخرى ،ظهور تركيا كنموذج ومرآة للحركات
الديمقراطية في العالم العربي يمنحها مكانة خاصة ودورا
حاسما في هذه المرحلة الجديدة .مما ال شك فيه أن جميع
الحكومات والحركات السياسية في الربيع العربي ستواصل
استلهامها من المرآة التركية ،وال سيما فيما يخص االندماج في

النظام السياسي للحركات واألحزاب االسالمية المعتدلة ،سواء
كانوا في السلطة كما هو الحال في تركيا أو في المعارضة.
من مصلحة االتحاد األوروبي قبول تركيا ،ليس فقط
للمساهمة الكبيرة التي يمكن أن تقدمها من حيث الوزن
والقوة االقتصادية والسياسية لالتحاد األوروبي المستقبلي
في العالم ،بل أيضا ،وبشكل خاص ،لورث العالقات
التاريخية بين تركيا ومحيطها اإلقليمي ،كما ورث االتحاد
األوروبي وطور العالقات التاريخية إلسبانيا والبرتغال مع
أمريكا الالتينية والبحر األبيض المتوسط ،التي تم تطويرها
في هذا اإلطار خصوصا منذ التحاق الدول األيبيرية إلى
"المجموعة االقتصادية األوروبية" في عام  .1986يتعين
على االتحاد األوروبي اآلن االستفادة من عالقات تركيا
الخارجية مع محيطها التاريخي ،من خالل العالقات مع
الشعوب ذات األصول التركمانية أو من خالل العالقات
الجديدة لتركيا في العالم العربي باعتبارها بلدا غربيا
وشرقيا في الوقت نفسه ،وباعتبارها بلدا أوروبيا ومسلما،
وخصوصا باعتباره مرجعا سياسيا واقتصاديا جديدا
بالنسبة للدول العربية التي تطمح إلى التحول الديمقراطي
والتقدم االقتصادي في هذه المرحلة الجديدة .وباإلضافة
إلى ذلك ،فإن وجود تركيا سيكون بمثابة ثقل موازن
لمطامع التفوق الذي تسعى إليه دول الخليج ،خصوصا
المملكة العربية السعودية .من مصلحة أوروبا أن ترث كل
هذه العالقات المتميزة لتركيا ويهمها أيضا الدور المتنامي
لتركيا في المنطقة وموقعها االستراتيجي في البحر األسود
والمضايق والبحر األبيض المتوسط والشرق األوسط،
وكذا عالقاتها الخاصة المبلورة في مرحلة ما بعد االتحاد
السوفياتي مع روسيا ككل ومع غيرها من دول البحر
األسود ،مثل أوكرانيا وبلغاريا والقوقاز والبلقان.

الربيع العربي والبحث عن نموذج جديد في العالقات
األورومتوسطية
 .1تحتاج الثورة الديمقراطية في البلدان العربية وتوفر
فرصة كبيرة لتحقيق ورفع فعالية البرنامج الشامل "للشراكة
األورومتوسطية" ،الذي كان وفقا للمبادئ يعتبر تقليديا،
ولكن فقط من الناحية النظرية .هنا سنلخص بعض العوامل
التي من شأنها أن تؤثر على هذه االحتماالت:
▪ وضعت الثورات العربية الديمقراطية حدا ألسطورة
االستثناء العربي ،وبالتالي فتحت المجال إلمكانية أن ترسخ
مبادئ "عملية برشلونة" المتعلقة بالديمقراطية والتعددية
وحقوق اإلنسان على أرض الواقع في الدول العربية.

ملف

وفي هذا الصدد ،لدينا قاعدة مهمة تتمثل في الجهود
المبذولة واإلنجازات المحققة على مدى  15عاما من
"السياسة األورومتوسطية" التي يمكن أن تجد أخيرا البيئة
المناسبة إلبراز إمكاناتها .غير أنه من الضروري وجود
زيادة مهمة في الموارد المالية المتاحة في هذه المرحلة
الجديدة ،وإن لم يكن الوقت مناسبا نظرا لألزمة اإلقتصادية
والمالية التي تهز أوروبا .يبدو اليوم أن الميزانية األوروبية
التي تقدر بحوالي مليار يورو سنويا المخصصة لسياسة
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▪ تتفوق الحركات الشعبية الديمقراطية في العالم العربي
على اإلسالم السياسي من الداخل .كما تقوم بالتأكيد وبكل
قوة بإلحاق هزيمة نكراء بالحركات اإلسالمية الراديكالية
المتورطة في االرهاب .ومن جهة أخرى ،فإن الطبيعة
العلمانية والتحديثية الديمقراطية الواضحة للحركات
الديمقراطية والثورية سيكون لها تأثير مهم في تقليص
المساحة التي كانت ،في غياب فاعلين آخرين ،قد احتلها
جزء من الحركة اإلسالمية السياسية السرية في عدد كبير
من المجتمعات العربية .ستجد حركات مثل النهضة
التونسية أو حتى جماعة اإلخوان المسلمين في مصر
مكانها بالتأكيد ،ولكن في إطار أقل مناسبة من الفترة التي
كانوا يكافحون فيها بقوة ضد الدكتاتوريات .تؤدي جميع
التحوالت الديمقراطية ،كما اتضح جليا في تلك التي شهدتها
جنوب أوروبا وخصوصا إسبانيا والبرتغال ،خالل الفترة
االنتقالية إلى الهيمنة التدريجية لألحزاب المعتدلة على
حساب المتطرفين ،الذين يتراجعون إلى دور هامشي .كما
أكدت التجربة في هذه البلدان.
▪ يجب أن تعزز هيمنة األنظمة الديمقراطية الجديدة في
العالم العربي سيادة القانون ومكافحة الفساد .بمعنى آخر،
فإن الربيع العربي لم يعزز فقط التجديد السياسي ،بل أيضا
فعالية بيئة تدافع عن األمن القانوني والثقة ،وبالتالي عن
االستثمار في الداخل والخارج على حد سواء.
▪ يجب على الربيع العربي أن يعزز التفاهم بين الشعوب،
بقدر ما كان يتالعب بالنزاعات من قبل الحكام المستبدين
للبقاء في السلطة .وهذا ينطبق على المنطقة كلها ،سواء
لتحسين فرص التفاهم بين شعوب الشرق األوسط المنخرط
في الديمقراطية على نحو متزايد ،كما لصراعات أخرى
مثل الصحراء.
▪ وسيسهل بدوره نفس النجاح االقتصادي لبعض "البلدان
المتوسطية الشريكة" ،وخاصة المغرب وتونس ومصر
واألردن ،وبصرف النظر عن تركيا ،إذا تم توجيه العملية
السياسية كي ال تعيق النمو االقتصادي في السنوات
األخيرة ،إحياء عالقاتها مع االتحاد األوروبي الذي يعتبر
الشريك التجاري الرئيس والمكمل لواقعها االقتصادي
والديموغرافي والسياسي على جميع األصعدة.
▪ ينبغي على االتحاد األوروبي لالستفادة من هذه الفرص
إطالق عملية واسعة النطاق لدعم الربيع العربي لضمان
فوزه وتعزيزه الذي إلى غاية اليوم غير مضمون .إذن ،من
الضروري دعم االستقرار والتقدم في الديمقراطيات
العربية الجديدة التي قد تنشأ من الحركات الثورية والشعبية.
فالظروف االقتصادية صعبة للغاية بالنسبة لهذه البلدان،
بدءا من تونس ومصر .يمكن الستمرار عدم االستقرار في

المنطقة ومواجهات الحركات الشعبية مع األنظمة التي
اختارت القمع في ليبيا وسوريا وغيرها من البلدان ،أي
يضر باالقتصاد ،وبالتالي ،االستقرار السياسي واالجتماعي
في العديد من الدول .ولذلك فمن الضروري أن يُظهر
االتحاد األوروبي وجميع بلدان المجتمع الدولي دعما جادا
وفعاال للديمقراطيات العربية الجديدة .فقط بهذه الطريقة
يمكن مساعدتها على أن ال يفوتها قطار هذه الموجة الجديدة
من الديمقراطية التي ستضع حدا ،في هذا الجانب أيضا،
لإلستثناء العربي.
 .2وبالتالي فإنه فمن الضروري أن تطلق أوروبا عملية
كبيرة إلحياء "السياسة األورومتوسطية" .يجب االنتقال
إلى مرحلة جديدة في "سياسة الجوار األوروبية" نحو
الجنوب .في مارس (آذار)  2011نشرت الممثلة السامية
لالتحاد األوروبي لشؤون السياسة الخارجية واألمن
و"المفوضية األوروبية" بيانا مشتركا تحت عنوان "شراكة
من أجل تحقيق الديمقراطية والرخاء المشترك مع جنوب
البحر األبيض المتوسط" ،يتطرق إلى نهج أولي للرد
األوروبي لدعم الحركات الديمقراطية في العالم العربي.
وباإلضافة إلى هذا البيان ،س ٓيص ُدر بيان آخر عن الممثلة
السامية والمفوضية األوروبية في مايو (أيار) بعنوان "رد
جديد لتغيير الجوار :مراجعة سياسة الجوار األوروبية".
كلتا الوثيقتين تفتحان الباب أمام مراجعة عميقة "لسياسة
الجوار األوروبية" لم تكتمل بعد للتكيف مع الفرص الجديدة
ومطالب "البلدان المتوسطية الشريكة" وسياقها الدولي
الجديد.

الجوار نحو الجنوب سخيفة بالمقارنة مع األرقام المتداولة
في عمليات اإلنقاذ ،حتى في الدول الصغيرة داخل االتحاد
األوروبي .نتحدث عن مليار دوالر لجميع البلدان
المتوسطية الشريكة مقابل أرقام دائما ما تتجاوز سبعين أو
ثمانين مليارا لكل بلد عضو لتمويل اإلنقاذ ،وحتى وإن
كانت ستسترجع هذه األموال مبدئيا.

ملف

وقد اعتمدت كل هذه البلدان سياسة تدخلية
مبنية على البيروقراطية تم تفسيرها على أنها
األنسب لدعم التنمية في إطار مجتمعي يطغى
عليه الطابع التقليدي
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من جهة أخرى ،من وجهة نظر مفاهيمها وأدواتها ،يجب
أن تخضع "السياسة األورومتوسطية" أيضا لتحوالت
عميقة .كما ينبغي تمييز البعد العربي األوروبي
واألورومتوسطي في سياسة الجوار تجاه الجنوب ،بحيث
يسمح "للبلدان المتوسطية الشريكة" باالندماج بشكل فعال
في القطاع الواسع من التقدم االقتصادي واالجتماعي
والسياسي الذي يمثله المشروع األوروبي من خالل مختلف
مراحل تنفيذه .من الضروري أن يصل أيضا إشعاع الرخاء
والتقدم الذي انعكس بشكل كامل على أوروبا الوسطى
والشرقية في السنوات العشرين الماضية بشكل واسع اآلن
إلى الديمقراطيات الجديدة في العالم العربي.
وقد بدأ هذا التفرد في السياسة األورومتوسطية بالفعل مع
إنشاء "االتحاد من أجل المتوسط" كأكبر انعكاس للتحالف
بين أوروبا و"البلدان المتوسطية الشريكة" في العالم
العربي وإسرائيل .ما لم تتعزز األنظمة الديمقراطية
الجديدة في العالم العربي وتتحقق فرص سالم جديدة في
الشرق األوسط ،سيكون من الصعب تحديد وتطوير البنية
السياسية والمؤسسية "لالتحاد من أجل المتوسط" للذهاب
إلى ما هو أبعد من االجتماعات الوزارية .سيكون من
الصعب عقد قمم في المستقبل ،ولكنه من المهم أن تعقد
االجتماعات الوزارية الخاصة بالشؤون الخارجية
والقطاعية بشكل عادي لدفع عجلة المشاريع واالتفاقيات.
باإلضافة إلى العالقات الثنائية لالتحاد األوروبي مع "الدول
المتوسطية الشريكة" التي أقيمت عن طريق "سياسة
الجوار األوروبية" الثنائية و"خطط العمل" المحددة لكل
بلد ،ينبغي أن تقدم المشاريع اإلقليمية عن طريق األمانة

العامة "لالتحاد من أجل المتوسط" .يجب على األمانة
العامة أن تكون أداة فعالة جديدة للحوار واإلتفاق والتعريف
والبحث عن الدعم والتمويل لتنفيذ مشاريع ذات تأثير
حقيقي ومثالي على بلدان المنطقة.
 .3يجب أن يكون التزام المؤسسات األوروبية في االتحاد
األوروبي عنصرا أساسيا من أجل األداء الفعال "لالتحاد
من أجل المتوسط" .يبدو حتى اآلن أن "االتحاد من أجل
المتوسط" متأثر بشكل كبير بالنهج األصلي للرئيس
ساركوزي المتمثل في إعادة توطين السياسة
األورومتوسطية ،وذلك على حساب الطابع األوروبي
الذي كان طاغيا خالل المرحلة الكالسيكية "لعملية
برشلونة" .ولهذا فإنه يجب على مؤسسات االتحاد
األوروبي استرجاع الدور المركزي كطرف أوروبي في
الشراكة لكي تكون هذه المرحلة الجديدة من السياسة
األورومتوسطية "لالتحاد من أجل المتوسط" قوية وفعالة.
يجب على المؤسسات األوروبية – المفوضية والمجلس
وجهاز الخدمة الخارجية – أن تجد وترى في "االتحاد من
أجل المتوسط" وفي أمانته الدائمة األداة األساسية للعالقات
والمشاريع األورومتوسطية.
▪ يجب أن تتجسد الخطوة األولى في تقبل مؤسسات
االتحاد األوروبي الرئاسة المشتركة للشمال "االتحاد من
أجل المتوسط" لتخلف في نهاية المطاف الرئاسة المشتركة
لشمال فرنسا التي امتدت ألبعد مما كان مقررا في البداية.
▪ كما يجب أن تكمن الخطوة الثانية في انخراط المفوضية
األوروبية ،على وجه الخصوص ،التي تتوفر اليوم على
ميزانية وصكوك سياسة الجوار– الوحيدة المتوفرة على
ميزانية – بصورة رئيسية في "االتحاد من أجل المتوسط"
وفي أداء أمانته العامة ويحولها إلى مجال للتشاور واألداة
المناسبة لتصميم وتنفيذ المشاريع اإلقليمية األورومتوسطية
الفاعلة.
يجب أن تتبع هذه الخطوات األولى الملحة فعال الكثير من
الخطوات األخرى ،خصوصا لتوفير الدعم السياسي
واالقتصادي على المدى القصير والمتوسط والطويل
للحركات الديمقراطية والستقرار الحكومات الديمقراطية
العربية الجديدة .كما أنها ستكون حاسمة الجهود التي
ستبذل في سبيل وضع تصور وتحيين السياسة
األورومتوسطية وكذا "االتحاد من أجل المتوسط" ،وذلك
بتنفيذه جنبا إلى جنب مع جميع المشاركين لتفعيل المهمة
الكبيرة المشتركة التي ال نستطيع أن نخيب آمالها.

البحر المتوسط الجديد في عالم متغير

األبعاد الجغرافية  -السياسية الجديدة
في الشرق األوسط
كلير سبنسر
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في أعقاب اإلطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي
والرئيس المصري حسني مبارك ،مباشرة شرعت التحليالت
األولية لما تُنذر به هذه األحداث غير المتوقعة ّ
تركز على
العدوى ،أو "تأثير الدومينو" ،في أماكن أخرى من الشرق
األوسط وشمال أفريقيا .إن قوة مشاهد االحتجاجات الشعبية
غير المسلحة تُرجمت في الواقع وبسرعة إلى مزاج سياسي
متغير وثورات على نفس المنوال واحتجاجات أثرت على
الدول بدرجات متفاوتة عبر المنطقة برمتها .من المغرب
إلى إيران ما بدأ كمناخ فكري  Zeitgeistمع ٍد في أوائل
 2011قد أثار وما فتيء يثير مداخل مختلفة تماماً إلى
الصراع السياسي في دول مختلفة مثل ليبيا وسوريا واألردن
والبحرين واليمن وعمان والعربية السعودية.
في وقت كتابة هذه المقالة ،بعد ستة أشهر من مغادرة الرئيس
بن علي ،لم تزل المنطقة في حالة جيشان .إال أن هناك عدداً
من األفكار التي يمكن تكوينها حول األبعاد الجغرافية-
السياسية للتغيير ،والتي كما سنناقشه هنا ،قد تؤثر على دول
البحر األبيض المتوسط في شمال أفريقيا بشكل مختلف عن
الشبكة الجغرافية-السياسية األكثر تشابكاً في دول المشرق
والخليج .فإذا كانت جذور االحتجاجات المباشرة محلية
فروح الثورة ،إذن ،قد استمدت القوة وال شك على الصعيد
اإلقليمي وأسرت عقول المواطنين العرب أكثر من الغالبية
وبالذات شباب المنطقة.
كان على جماعات أخرى (إسرائيليون وإيرانيون وأكراد
وأتراك من بين آخرين) أن يأخذوا هذه األحداث التي تدور

ملف

()Claire Spencer
رئيسة برنامج الشرق األوسط وشمال أفريقيا ()MENAP
المعهد الملكي للشؤون الدولية ،لندن
()Chatham House, London

في الجوار المباشر على محمل الجد وراحوا يستجيبون إلى
الفرص والتهديدات التي في تصورهم تشكلها هذه األحداث.
إن نتائج هذا التفاعل بين المصالح الجديدة والمطالب الشعبية
في بعض أجزاء الشرق األوسط والبحر األبيض المتوسط مع
ما يقابله من تشديد وقيود مستمرة في أماكن أخرى في المنطقة
ستكون على األرجح متباينة جداً .من المرجح تماماً أنها
ستتمخض عن نشوء منطقة دول متنوعة األلوان في السنوات
القادمة .وهذا بدوره ،سيتطلب تغييراً في الطريقة التي يُنظر
بها إلى المنطقة التي رزحت منذ أربعة عقود خلت تحت حكم
أنظمة شمولية ضيقة شكلت الخلفية لآلراء وردود األفعال
السياسية لالعبين محليين ودوليين على حد سواء.

العناصر المحلية في المعادالت الجغرافية – السياسية
الجديدة
العنصر األول في المعادالت اآلخذة بالنشوء في المنطقة
تتمثل بقدوم أكثر من العب ،وليس مجرد العب جديد،
على الساحة اإلقليمية .في الوقت الذي بدأت فيه تونس
اتجاهاً جديداً نحو الثورة كتب الكاتب المصري عزالدين
شكري فيشر مقالة يصف فيها كيف أن العالم العربي مكان
لم يحدث فيه شيء يذكر في عام  2010وأن عام 2011
لن يكون مختلفاً .ولم تكن حجته أن كل شيء في العالم
العربي بخير وال أن عالئم الضغط غير متصاعدة ،وإنما
أن "نقطة التحول" نحو التغيير يصعب التكهن بها .1من
الناحية العملية ،وقع العديد من المراقبين في خطأ حين
استنتجوا بأن أحداً لم ير أية احتجاجات قادمة ،حتى لو أن
أحداً ،بمن فيهم الالعبين الرئيسين ،لم يتكهن بالسرعة التي
سقط فيها الرئيسان بن علي ومبارك .2خلف هذه النظرة،

Ezzedine Choukri Fisher, «The Arab World’s Tipping Point», Al-Ahram Weekly, 30th December 2010- 6th January 2011, http://weekly.ahram.org. 1
op81.htm/1029/eg/2010
 2أنظر  Ayman al-Amir’s perceptive article of April 2010حين يناقش بأن التوترات عبر العالم العربي كانت تتصاعد إلى درجة الغليانAyman AL-AMIR ‘People’s Power’ in Al-Ahram :
Weekly 15-20 April 2010 http://weekly.ahram.org.eg/2010/994/op1.htm
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يكمن التصور الراسخ منذ زمن طويل بأن ال الرأي العام
وال العمل العام المنسق يمكنهما تغيير الوضع الراهن
السياسي القائم منذ العديد من السنين .إن الرأي العام ،وقد
تسلح بالثقة التي أفرزها سقوط الرئيسين بتعاقب سريع
والشجاعة التي أبداها معارضون مسلحون وغير مسلحين
لقادتهم في البحرين واليمن وليبيا وسوريا ،ليس من
المحتمل أن يؤخذ كأمر مفروغ منه من قبل القادة الشرق
أوسطيين حتى لوكانت خياراتهم هي قمع االحتجاجات أو
تحويل وجهتها لصالح استراتيجيات بديلة لبقائهم في
السلطة.
ثمة عنصر ثان توصيفي في المعادالت الجديدة هو أن
الثورات تكاد دوماً تواجه قوى مضادة لها .فعنصر المفاجأة
الذي كان له أثر حسن لصالح المحتجين في تونس ومصر
في أوائل  2011قد زال بالنسبة لآلخرين في المنطقة.
والخوف من أن تطول الصراعات و/أو الجمود قد هيمن
على عمل "الناتو" ( )NATOفي ليبيا ،وعلى إصدار قرار
سياسي لليمن عقب مغادرة الرئيس على عبد هللا صالح إلى
العربية السعودية وعلى أي نتيجة واضحة لحركة االحتجاج
أو على نظام األسد في سوريا .حتى في مصر وتونس،
فالتقدم نحو االنتخابات في خريف  2011قد أعيق بسبب
التجاذب بين الجناحين المحافظ والجديد في كل من الدولتين.
إن المبالغة في التركيز على الالعبين الجدد في المشهد
السياسي ،سواء أكانوا إسالميين أو من جيل الفيسبوك ،قد
يقع في خطر تجاهل دور العناصر المغمورة ،والفاعلة بال
شك ،من الذين فشلوا في "الربيع العربي" .3إن عودة
المحتجين إلى الشوارع في تونس ومصر في منتصف يوليو
(تموز)  ،2011على سبيل المثال ،أكد المخاوف من أن
التباطؤ في مسيرة التغيير واإلصالح في كل من الدولتين
يدل على عودة ظهور مصالح شخصية ً
بدال من ذلك النوع
من التغييرات الراديكالية التي يطالب بها المحتجون.
إن بناء اإلجماع يستغرق بعض الوقت وكذلك تغيير قوالب
عقلية غير معتادة على استيعاب اختالفات الرأي خالل
المسيرة إلى األمام .ولهذا الغرض ،سيتطلب أن تكون هناك
أساليب جديدة لتمشية األعمال في كال القطاعين العام
والخاص يقتضي أن تحل محل عادات المحسوبية والفساد
التي حكمت جانباً كبيراً من توزيع موارد الدولة في السنوات
األخيرة .وليس من الواضح مطلقاً إن كان لدى التونسيين
والمصريين ما بعد الثورة  ،وتحت الضغوط االقتصادية،
الصبر للوصول إلى حلول وسط حول قواعد جديدة – فوق
كل شيء تطبيق سيادة القانون دونما تحيز – يمكن من

خاللها إدارة الحياة العامة والشركات .إن إصالح الهياكل
القائمة للدولة وكتابة دساتير جديدة ،إضافة الى إعادة توجيه
االقتصادات نحو غايات إنتاجية وشاملة أكثر ،سيستغرق
تقويمها أطول مما يتصور الكثيرون.

إن المبالغة في التركيز على الالعبين الجدد
في المشهد السياسي ،سواء أكانوا إسالميين
أو من جيل الفيسبوك ،قد يقع في خطر
تجاهل دور العناصر المغمورة ،والفاعلة بال
شك ،من الذين فشلوا في "الربيع العربي" .إن
عودة المحتجين إلى الشوارع في تونس
ومصر أكد المخاوف من أن التباطؤ في
مسيرة التغيير واإلصالح في كل من الدولتين
يدل على عودة ظهور مصالح شخصية بد ًال
من ذلك النوع من التغييرات الراديكالية التي
يطالب بها المحتجون
مع مسيرة التغير اإلقليمي بخطى متباطئة وأكثر تعرضاً
لإلعتراض في األشهر القادمة سيكون العنصر الثالث في
المعادلة هو بال شك خطورة استمرار حالة عدم االستقرار.
فالتطورات في تونس ومصر ستكون محل رصد دقيق في
عموم المنطقة حيث أن الخطر على دول أخرى يكمن في
التوترات المتضاربة بين الضغوط الممكنة والهيكلية ضمن
األنظمة السياسية واالقتصادية لمنطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا .وقد سبق أن لوحظت أوجه التشابه بين
األنظمة السياسية الشمولية في المنطقة .أما أوجه االختالف
بين هذه األنظمة فيكمن في الموارد المتاحة لها لالستجابة
للضغوط االجتماعية واالقتصادية والسياسية والديموغرافية
الكامنة تحت هذه الضغوط.
الضغوط الـممكنة – كالمناخ الثقافي ألوائل  – 2011هي
تلك التي خلقت البيئة اإلقليمية والمحلية لالحتجاج الشعبي.
فإذا تم التعامل معها بحذق أو حسم أو كليهما من قبل النخب
والقيادات الحالية فهذه االنفجارات الظرفية قد تتفتت وتح ّد
من تأثير االحتجاج المنظم كما لوحظ في الجزائر وإلى حد
ما في المغرب .إن الضغوط الهيكلية هي تلك التي ُشخصت
في أعقاب االحتجاجات التونسية والمصرية ومن قبل
مراقبين مهتمين منذ البدء :وهي ارتفاع مستوى البطالة

 3أنظر Claire Spencer ‘You’ve ousted an Arab autocrat. Now what?’ in Financial Times, 26th July 2011 www.ft.com/cms/s/0/100a348c-b6f0-11e0-a8b8
-00144feabdc0.html#axzz1TIlXHWIG

تغيير االفتراضات الجغرافية – السياسية
تتم عادة مناقشة الفكر الجغرافي – السياسي بالقياس إلى ما
تفعله الدول منفردة بشأن تصحيح مسارها وتعديل نفسها
بالنسبة للتحديات والتغييرات التي تواجهها في محيطها

 4أنظر ،بين منشورات أخرى ‘This is Africa’, April/May 2011 www.thisisafricanonline.com: Peter Guest :التي يرسم فيه خارطة متوسط العمر في  8دول أفريقية .بالنسبة للتوترات
الكامنة تحت السطح أنظر‘Freedom & Chaos’ Claire Spencer ‘North Africa: The Hidden Risks to Stability’ Briefing Paper, April 2009 www.chathamhouse.org. :
uk/publications/papers/view/-/id/732/
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في نهاية المطاف ،ينبغي النظر إلى التحديات الحالية
للتركيبة الجغرافية – السياسية لمنطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا كفرصة ألوروبا والواليات المتحدة لترتبط
بهذه المنطقة المهمة من الناحية االستراتيجية بطرق جديدة.
وعلى المدى الطويل ،لن تكون آثار حركات االحتجاج فقط
هي التي تصوغ استجابات االتحاد األوروبي والواليات
المتحدة نحو البحر األبيض المتوسط بصفة خاصة .لقد
جعلت الصين ودول الخليج لها حضوراً ملموساً في شمال
أفريقيا من خالل االستثمارات والعقود اإلنشائية ،ومن
المرجح أنها ،مع العبين دوليين آخرين ،ستلعب دوراً
هناك ،وليس دائماً دعماً للديمقراطية أو مشاركة شعبية
أوسع .وأوروبا ،باعتبارها أقرب جار ألفريقيا ،ال يمكن أن
تظل إلى األبد في حصانة من التغيرات الجغرافية – السياسية
التي تحدث عند عتبة بابها وال أن تظل تنظر إلى التطورات
في المنطقة على أنها خارجية كلياً عن مستقبل أوروبا
نفسها
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إحدى نتائج التوسع التعليمي هي أنه ّ
منطقة الشرق األوسط والبحر األبيض
المتوسط بطبقة من الناس قادرين على طرح
األسئلة وعلى إعالم أنفسهم وتكوين آرائهم
وبخاصة في الدفاع عن حقوقهم المدنية
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المقرة رسمياً ،وفوق كل
وزيادة انكشاف الفساد والمحسوبية
ّ
شيء في مجتمعات من الفئة العمرية  28-23سنة في
المتوسط.4
مالم يتم تلبية المطالب التعليمية والمهنية والتشاركية لهذا
"التفجر الشبابي" فستزداد الضغوط الديموغرافية الكامنة
تحتها ،ولن تنخفض في السنوات القادمة .إحدى نتائج التوسع
التعليمي ،مهما كان غير كامل في السنوات األخيرة ،هي أنه
ز ّود منطقة الشرق األوسط والبحر األبيض المتوسط بطبقة
من الناس قادرين على طرح األسئلة وعلى إعالم أنفسهم
وتكوين آرائهم وبخاصة في الدفاع عن حقوقهم المدنية .ليس
الفقراء هم الذين ينتفضون بالثورة ،وإنما الطبقة الوسطى
األدنى فما فوق ،وإن قدرتهم على تكوين آراء ذات أبعاد
عالمية أبعد من تلك التي تقدمها وسائل إعالم الدولة الرسمية
لهي عالمة على االندماج العالمى الناشئ لجيل المنطقة
األصغر.
والعنصر الرابع واألخير في الفكر الجغرافي – السياسي
الناشئ في الشرق األوسط األوسع يتمثل بردود أفعال
القوى الخارجية .وهذا ال ينطبق على الغرب فحسب وإنما
على األنظمة الشمولية الباقية داخل منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا والتي ال يروقها أن ترى الديمقراطية تزدهر
لدى جيرانها المباشرين .التدخل الخارجي قد يتمخض عن
نتائج إيجابية وسلبية على حد سواء .بالنسبة للغرب ،السيما
أوروبا والواليات المتحدة ،ينشأ الخطر الحقيقي من
االستمرار في تقويم الواقع الجديد الناشئ في الشرق
األوسط وشمال أفريقيا من خالل عدسات محشوة
باالفتراضات اإلسالمية والطائفية واإلرهاب واالستقرار
قصير األمد ،وهي االفتراضات التي لم تعد تعكس
تصورات وأسبقيات الالعبين اإلقليميين أنفسهم .إن
الحوارات الجارية حالياً في الشرق األوسط العربي أقرب
إلى الصراعات الجارية منذ القدم من أجل السلطة والنفوذ
والمنافذ االقتصادية وتقرير المصير منها إلى صورة
المنطقة التي يرسمها الخارج والتي حظيت بالتصديق منذ
الثورة اإليرانية في أواخر السبعينات.
قد يميل المرء ،نتيجة ذلك ،إلى القول بأن العالم الخارجي
(بصورة رئيسية ولكن ليس حصراً ،أوروبا والواليات
المتحدة) يترك التطورات اإلقليمية والداخلية في الشرق
األوسط وشمال أفريقيا لتكمل مسيرتها .إال أن ثمة حقيقة
آخذة بالظهور هي أن القليل من تطورات المنطقة ما هو
تماماً خارج مركز المصالح األوروبية ،باعتبارها الجار

المباشر والشريك التجاري الرئيسي ،والواليات المتحدة
باعتبارها الشريك االستراتيجي إلسرائيل والعربية السعودية،
من بين غيرهما من الدول .لقد أصبحت سياسات االتحاد
األوروبي والواليات المتحدة عوامل في الحسابات الداخلية
واإلقليمية لالعبي الشرق األوسط إلى حد أن التقليل من
أهمية نفوذ هاتين القوتين على التطورات اإلقليمية أو إهمالها
سيكون بمثابة قرار سياسي بحد ذاته.

الخارجي .حيث تكون األنظمة الحاكمة محدودة األفق
وبحكم المترادفة مع دولها ،فقد جرت العادة في المناقشات
ُ
التي تدور حول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا على
مساواة األنظمة بالمواقف التي يتبناها كل قائد .فقبل عام
ً
محتمال أن تقوم به مصر ،على سبيل
 ،2011ما كان
المثال ،كان يُناقش بصورة عامة بالقياس إلى ما يعلنه
الرئيس مبارك على أنه موقف مصر .ومع أن هذا المدخل
لم يُترك بعد مغادرته ،إال أن القرارات التي تتبناها الحكومة
االنتقالية للمجلس األعلى للقوات المسلحة باتت محل رصد
وردود فعل وتح ٍد من قبل حشد أكبر من الالعبين السياسيين
في الداخل.
ملف
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لقد جعلت الصين ودول الخليج لها حضو اًر
ملموساً في شمال أفريقيا من خالل
االستثمارات والعقود اإلنشائية ،ومن المرجح
أنها ستلعب دو اًر هناك ،وليس دائماً دعماً
للديمقراطية أو مشاركة شعبية أوسع
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إن الفرق اآلن هو أنه لم تعد نخبة محدودة تتحدث نيابة عن
تصغ بعد تغيراً
شعوب برمتها ،حتى لو أن االحتجاجت لم ُ
سياسياً ذا أهمية .وكما أظهرت عودة المحتجين إلى ميدان
التحرير في يوليو (تموز)  ،2011إن ميزان السلطة
وصنع القرار في مصر سيكونان على األرجح محل صراع
لبعض الوقت .لقد أمسى التركيز بالدرجة األولى على
األفعال الداخلية للجيش المصري ،ولكن في نهاية األمر
سيترجم ذلك إلى جدل أوسع حول موقف مصر في العالم
والمنطقة األوسع .وال شك أن هذا سيتضمن مطاليب
وتوقعات أكثر جهارة من قبل جيرانها األوروبيين ،مما
ينبغي على الدول األوروبية ،فراداً ومجتمعة ،أن تستعد
لها.
لفترة طويلة من العقد المنصرم ،كانت النظرة إلى الفكر
الجغرافي – السياسي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
وفق شروط "المجموع الصفري" ،محصورة داخل شرنقة
فلسفة "معنا أو ضدنا" إلدارة رئيس الواليات المتحدة
جورج والكر بوش .في متابعة الحرب العالمية على
اإلرهاب منذ عام  2001وغزو التحالف للعراق في عام
 ،2003أقيمت خطوط فصل مفاهيمية لتصوير كل من
وجهي "محور الشر" اإلقليمي .فوضع هذا الفاصل الدول

"المعتدلة" الموالية للواليات المتحدة (مصر والعربية
السعودية واألردن إلى جانب إسرائيل) مقابل تحالف
الخصوم "الرديكاليين" لطموحات الواليات المتحدة اإلقليمية
تجمع بين العبين من الدولة مع العبين ليسوا من الدولة
تزايد نشاطهم (إيران وسوريا وحماس وحزب هللا) .ثمة
انقسام مفاهيمي آخر نشأ من وقوع العراق في هاوية العنف
منذ عام  2003هو االنقسام الطائفي بين المجتمعات السنية
والشيعية في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا مع
"معتدلين" يدافعون عن مصالح السنة و"راديكاليين" (عدا
حماس) في جانب الشيعة.5
مثل كثير من التوصيفات ،كانت ثمة عناصر من الصدق في
هذه االنحيازات .إال أنه من الناحية االنتقادية ،إنها لم تعكس
أكبر شق في المنطقة :أال وهو االنقسام بين الحاكمين
والمحكومين في الشرق األوسط وشمال أفريقيا .يرى عدد
من المراقبين بأن يقظة سكان الشرق األوسط وشمال أفريقيا
يمكن أن تعود إلى غزو العراق نفسه ،الذي ساعد على
صعود إيران كنصير نصب نفسه لشريحة كبيرة من اآلراء
في الشرق األوسط المناهضة لتدخل الواليات المتحدة في
المنطقة .لقد استغلت إيران على النطاق الشعبي فشل
الدبلوماسية التي تقودها الواليات المتحدة في الحصول على
العراق واالعتراف بانتصار حماس في انتخابات  2006أو
تقديم تسوية للفلسطينيين لتؤكد على االزدواجية الملحوظة
في التزام الواليات المتحدة بتقرير المصير اإلسالمي .لقد
صور الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد الواليات
ً
بدال من تشجيعها للديمقراطية تسعى وراء
المتحدة بأنها
مصالحها االستراتيجية في المنطقة وهي الدفاع عن إسرائيل
وتأمين الوصول إلى موارد الطاقة في الخليج والوضع
الراهن الذي يحول دون قيام إيران بفرض نفسها للقيادة
اإلقليمية.
والذي حدث هو أن قمع المعارضة في الداخل من قبل
النظام ،بعد االنتخابات العامة المعترض عليها في ،2009
أفقدت الرئيس أحمدي نجاد الكثير من التأييد الشعبي بين
العرب والذي كان قد اكتسبه حتى  .2008-2007لقد كان
محتجو الشارع في "الثورة الخضراء" اإليرانية ،وليس
ضعف الواليات المتحدة في العراق أو إخفاقات صنع
السالم في الشرق األوسط ،ما ألهم ثوار ميدان التحرير وما
بعده .لقد كان فقدان حسني مبارك في مصر من تحالف
"المعتدلين" اإلقليميين ما دفع القيادة السعودية ،بدورها،
إلى التدخل للحد من انتشار الثورة في دول الجوار المباشر.
مع عدم استقرار التوازن اإلقليمي لحد اآلن ،فكم تبقى من

 5للتوسع في هذا النقاش أنظر Claire Spencer ‘The Middle East: changing from external arbiter to regional player‘ in (Ed) Robin Niblett America and a changed
world: a question of leadership, Chatham House, London, May 2010, www.chathamhouse.org.uk/publications/books/view/-/id/969/

تأمالت لالتحاد األوروبي

إال أنه ،وربما حتماً ،كانت االستجابات األولية من صنع
ً
تدخال عسكرياً في ليبيا أو
ظروف فردية ،سواء أكانت هذه
استجابة أمنية محدودة إلى اليمن والبحرين أو تشجيع
اإلسراع باإلصالح في األردن والمغرب ،وحتى مؤخراً في
سوريا حيث تولت العقوبات الموقف ،أو تقديم المساعدات
االقتصادية والمالية حيث تغيرت القيادات في تونس ومصر.
وبسبب مواجهته ألزماته الداخلية الخاصة (في اليونان
وإسبانيا والبرتغال وأيرلندا من بين بقية الدول) كان االتحاد

ملف

الحوار الدائر حول مستقبل أوروبا يظل ينظر
إلى الداخل وغير مستعد ألن يتصور شمال
أفريقيا من زاوية غير زاوية التهديد األمني
المحتمل إذا لم ُتحسن إدارة تحوالته .بيد أنه
إذا كان على أوروبا أن تتصور التحديات التي
يشكلها البحر األبيض المتوسط من خالل
عدسة مختلفة ،فإن بعضاً من الطموحات
التعاونية لمبادرة الشراكة األورومتوسطية
األصلية لعام  1995يمكن إعادة النظر فيها
من خالل طرق أوسع خيا ًال

المتوسطي 2011

على المدى القصير ،حاول كل من الواليات المتحدة
واالتحاد األوروبي تنسيق ردود أفعالهما حيال التطورات
في الشرق األوسط وشمال أفريقيا كل مع اآلخر ،ومع
المجتمع الدولي األوسع .وإذ كان الغرب يسعى إلى
الحصول على دعم األمم المتحدة والجامعة العربية
للحمالت الجوية الفرنسية والتي تقودها بريطانيا للدفاع عن
المدنيين في ليبيا ،والتي استلمها الناتو فيما بعد ،وإلى
استجابة من مجموعة الـثماني ( )G8لتقديم خطوط تمويل
إلى تونس ومصر في قمة دوفيل ( )Dauvilleفي مايو
(أيار)  ،2011فقد بذل جهوداً عظيمة ليبين أنه تعلم من
أخطاء التقليل من أهمية الرأي العربي األوسع في السنوات
األخيرة.
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الحكمة السائدة حول الجغرافية – السياسية للشرق األوسط،
أو من المرجح أن تبقى ،أمر محل شك .من االستنتاجات
الدامغة المستمدة من التغييرات التي تفجرت عبر العالم
العربي في  2011هو أن العقد السابق كان قد وقى بشكل
فاعل قصور السلطوية كقوة استقرار وراء التهديدات
األبدى للعيان من جهة اإلرهاب والطائفية وطموحات
إيران النووية.
إن مركزية سوريا في الكثير من النقاشات القديمة – حول
أطواق األزمات التي تظهر على طول مسار الشيعة – السنة،
أو التنافس الخفي بين العربية السعودية وإيران على النفوذ
في لبنان والعراق – تعني أن أغلب جيران سوريا (بمن
فيهم إسرائيل واألردن وتركيا) لهم مصلحة خاصة في
الحصول على نتيجة "أفضل قضية" في سوريا من أجل
مصالحهم االستراتيجية األكبر الخاصة .إن محدودية قدرة
أوروبا والواليات المتحدة لصياغة نتيجة يريدونها هم في
سوريا ،وحتى في ليبيا ،تعكس مدى التغيرات التي حصلت
على الديناميكيات اإلقليمية منذ نهاية التسعينات .إن تغير
نظام أو نتيجة أقل من حاسمة سيكون لها آثار عميقة على
الصراع اإلسرائيلي – الفلسطيني ،والمستقبل اإلقليمي
للفلسطينيين ،وبالدرجة األولى باعتبارهم الجئين في على
األقل ثالث دول متجاورة (سوريا واألردن ولبنان) .مع
التغيير الحكومي األخير إلى التحالف الذي يقوده حزب هللا
في لبنان واالحتجاجات المتواصلة في األردن وترابط
األحداث في المشرق ،وباالتساع ،ازدادت صالبة الخليج
في  .2011وعلى نفس المنوال تأثر مد األحداث في
البحرين واليمن تأثراً عميقاً بمصالح جيرانهما المباشرين
في مجلس التعاون الخليجي وبالدرجة األولى العربية
السعودية.
هنا يأتي دور تقييم العناصر المؤثرة في الشرق األوسط
األوسع ،مقابل شمال أفريقيا والبحر األبيض المتوسط .،إن
دول شاطيء البحر األبيض المتوسط في شمال أفريقيا،
بما فيها مصر ،ال تتأثر إال جزئياً بمنطق أحداث
المشرق – الخليج هذا .كما أن االنقسام السني – الشيعي،
إن لم توجد طائفية بأشكال أخرى ،غير وارد .إن جيران
ليبيا المباشرين ،مع أن ذلك البلد ما زال في صراع ،أكثر
تأثراً بموجات الالجئين من تأثرها بالمشاريع اإلقليمية
لنظام العقيد معمر القذافي والذي يرى الكثيرون أنه لن
يدوم إلى نهاية  .2011إن آمال تحقيق تطورات شبه
إقليمية مختلفة وأكثر استقاللية تكون بهذا واعدة أكثر
لشمال أفريقيا ،كما سيكون نوع مختلف من االرتباط مع
العالم العربي األوسع .وكما جاء في الدستور المغربي الذي
حصلت الموافقة عليه باالستفتاء في يوليو (تموز) عام

 ،2011أن تكون عربياً هي أن تكون واحداً من عدة
هويات متداخلة – عربياً أو بربرياً أو من البحر األبيض
المتوسط حسب أسلوب الحياة – يقرنون الشمال أفريقيون
أنفسهم بها.

ملف
المتوسطي 2011

األوروبي منقسماً حول التدخل في ليبيا وكيفية إدارة ارتفاع
ضغوط الهجرة من شمال أفريقيا إلى أوروبا ،إلى حد ما
إذعاناً للضغوط الداخلية لألحزاب الوطنية.6
ال يرقى أي من هذه بعد إلى مستوى استراتيجية أوروبية
تجاه شمال أفريقيا أو منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
ككل .مع مرور الزمن ،كال تناقضات وتكاليف إدارة
العالقات مع دول الجوار القريبة في شمال أفريقيا ستنمو.
ً
مستحيال وهو
كما أنه على أوروبا أن تسلم بما يكاد أن يكون
إقامة وإدامة حواجز على أسلوب "قلعة أوروبا" ضد
الضغوط باتجاه حركة أعظم في وعبر البحر األبيض
ً
جدال يصل الى "المجموع
المتوسط .هذا ليس بحد ذاته
الصفري" بما يفيد أن محاوالت منع الهجرة غير المنتظمة
إلى أوروبا ستفشل ولهذا يجب التخلي عنها .وإنما يجب
إعادة النظر في موقف أوروبا ضمن منطقة البحر األبيض
المتوسط بالقياس إلى المصالح المتبادلة والحاجات والفرص
التي تظهراآلن عبر المنطقة ككل ً
بدال من كونها مجموعة
من المشاكل والتحديات التي ينبغي إدارتها من الخارج.
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ما لم يبدأ قادة أوروبا بالتخطيط لمدى أطول،
هناك مع ذلك خطر أن العقليات واألساليب
القديمة للعمل مع شمال أفريقيا ستؤكد نفسها
على حساب الطاقات اإليجابية التي ولدتها
اليقظة العربية
على الرغم من التعديالت المرحب بها التي تجرى لسياسة
الجوار األوروبية ( )ENPلالتحاد األوروبي وتأسيس
خطوط تمويل جديدة ،إال أن الحاجة اآلن إلى مزيد من
إعادة التفكير وبصورة جذرية فيما يتعلق باإلمكانيات،
إضافة إلى المخاطر التي تواجه أوروبا من قبل "اليقظة
العربية" .على خالف عبارة "الربيع العربي" ،بما تنطوي
عليه من معاني التغيير السريع والقاطع ،من المرجح أن
يكون دور قطاعات المجتمع الشمال أفريقي "المتيقظ"
حديثاً هو صياغة وتكييف األحداث لبعض الوقت في
المستقبل .إذ يواصل الشرق األوسط طريقه غير المستقر،
فإن قرب أوروبا من المنطقة ،السيما شمال أفريقيا ،قد
يؤدي إلى الهيمنة على محاوالت تكييف السياسات القائمة
لتتناسب مع األزمان الجديدة في منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا عوماً.

حتى قبل عام  ،2011كان واضحاً أن عالقات االتحاد
األوروبي مع الشرق األوسط األوسع تُصاغ وفق خطوط
متعددة وغير منسقة .من الشراكة األورومتوسطية ))EMP
في التسعينات إلى االتحاد من أجل المتوسط لعام ،2008
ونشوء سياسة الجوار األوروبية بينهما ،واألطر المنفصلة
لعالقات أوروبا مع مجلس التعاون الخليجي والعراق
وإيران ،بقيت سياسة االتحاد األوروبي إلى الوراء حيال
ازدياد تداخل التطورات اإلقليمية الشاملة في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا .والدعوات إلى استراتيجيات إقليمية
كبرى لربط جميع هذه المناطق معاً قد ال تعكس ،في ضوء
ما يجري ،ما هو مطلوب اآلن.
إن البحر األبيض المتوسط يعتبر منطقة خلفية طبيعية
وامتداداً للمعضالت التي تواجه أوروبا اآلن :كيف تخلق
وظائف ونمو إمكانيات جديدة في االقتصادات التي كانت
راكدة وراء ديناميكية معدالت النمو اآلسيوية واألمريكية
الالتينية لبعض الوقت .إن أزمة البنوك التي تفجرت في
 ،2008-2007والتي تضاعفت من جراء أزمة منطقة
اليورو في  ،2011قد أكدت الحاجة إلى سبل تختلف جذرياً
لممارسة األعمال في أوروبا ،سياسياً واقتصادياً على حد
سواء .مع ذلك فإن الحوار الدائر حول مستقبل أوروبا يظل
ينظر إلى الداخل وغير مستعد ألن يتصور شمال أفريقيا من
زاوية غير زاوية التهديد األمني المحتمل إذا لم تُحسن إدارة
تحوالته.
بيد أنه إذا كان على أوروبا أن تتصور التحديات التي يشكلها
البحر األبيض المتوسط من خالل عدسة مختلفة ،فإن بعضاً
من الطموحات التعاونية لمبادرة الشراكة األورومتوسطية
األصلية لعام  1995يمكن إعادة النظر فيها من خالل طرق
ً
خياال .المشاريع المشتركة بين جارين متقاربين،
أوسع
السيما إسبانيا والمغرب ،اللذين يبعد أحدهما عن اآلخر 14
كيلومتراً فقط ،يمكن أن تبدأ بتقييم المنافع الطبيعية والتنافسية
التي يقدمها كل جانب من جانبي البحر األبيض المتوسط في
قطاعات مثل التجارة الزراعية واألسماك والصناعات
التحويلية ومشاريع النقل ،حيث كان البلدان المذكوران في
السابق في منافسة غير إنتاجية بينهما .في حالة وجود مثل
ً
أصال فالحاجة اآلن هي أن يكون
هذا النوع من االستثمار
النظر إليه من منظور أكثر استراتيجية ،كوسيلة لمعالجة
البطالة بين الشباب في إسبانيا من خالل التخصص القطاعي
ً
بدال من اعتباره استنزافاً صافياً للموارد األوروبية واإلسبانية
لتضييق فجوة الدخل شمال وجنوب البحر األبيض المتوسط.
كما ينبغي النظر إلى األعمال التجارية الناشئة باعتبارها

See Daniel Korski, Club Med and the migrants: Europe’s response to the Arab Spring, European Council on Foreign Relations, 10 May 2011, http:// 6
ecfr.eu/content/entry/commentary_club_med_and_the_migrants_europes_response_to_the_arab_spring

طريقة تعظيم مساهمات القيمة المضافة من جانبي البحر
األبيض المتوسط ،من خالل الجمع بين المهارات األفضل
ومكونات وتكلفة العمالة عبر مدى إقليمي أوسع مما كان
يُنظر إليه حتى اآلن .والهدف هو تنشيط قوة أوروبا التنافسية
في بيئة متجهة إلى العولمة بصورة متزايدة ،إضافة إلى
تحسين اندماج شمال أفريقيا في مجموعة أوسع من األسواق
العالمية.

المتوسطي 2011

European Union ‘Barcelona Declaration and Euro-Mediterranean partnership’ (updated) 26 July 2005, http://europa.eu/legislation_summaries/ 7
external_relations/relations_with_third_countries/mediterranean_partner_countries/r15001_es.htm
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في المناخ السائد في الوقت الحاضر ،ليس أسوأ من هذا
التوقيت إلعادة التفكير وبخاصة فيما يتعلق بالهجرة وإدماج
المهاجرين ،السيما من أصل إسالمي ،في مجتمعات أوروبية
منفردة .مما يؤلم ،جاء صعود الحركات القومية ذات الجناح
اليميني المتطرف عبر أوروبا إلى الواجهة في أعقاب
المجزرة النرويجية في يوليو (تموز)  .2011كما أن الحال،
من الناحية التاريخية ،هي أن فترات الركود تولد حاالت
تأمل ذاتي ومواقف حمائية إلى أن يتحسن المناخ االقتصادي
بما يكفي لفتح العقول إلى فرص جديدة غالباً ما تكون خارجية
المنشأ.
ما لم يبدأ قادة أوروبا بالتخطيط لمدى أطول ،هناك مع ذلك
خطر أن العقليات واألساليب القديمة للعمل مع شمال أفريقيا
ستؤكد نفسها على حساب الطاقات اإليجابية التي ولدتها
اليقظة العربية .الشك أن هناك مخاطراً عديدة مقبلة ،ولكن
يوجد أيضاً عدد مرموق من المصريين والتونسيين متحمسين

ملف

إن الثورة الحقيقية في التفكير حول شمال
أفريقيا واإلمكانيات الجغرافية  -السياسية للبحر
األبيض المتوسط ينبغي أن تحدث في عقول
األوروبيين أنفسهم

للمضي في مساراتهم الخاصة ويطورون أفكارهم الخاصة
وفوق كل شيء إعادة هيكلة اقتصاداتهم .فإن نجحوا،
سيزودون نماذج لألدوار إلى جيرانهم في ليبيا والجزائر
والمغرب .إن االندماج االقليمي المرغوب جداً لدول المغرب
(المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا – واآلن مصر)
يمكن ،نتيجة ذلك ،أن يحدث على المستوى االفتراضي
(على اإلنترنيت) واالجتماعي بأسرع مما يحدث على
المستوى الحكومي وبين الدول حيث تركزت الجهود في
السابق .أوروبا هي األخرى تحتاج أن تبتعد عن اعتمادها
على العالقات بين الحكومات من أجل دعم التغيير واالتجاه
نحو صنع وتسهيل روابط بين الجيل القادم من أصحاب
المشاريع على جانبي البحر األبيض المتوسط .فوق كل
شيء ،األوروبيون جميعاً بحاجة إلى اإلصغاء والتعلم من
الالعبين الجدد وإعادة النظر في الرؤية األورومتوسطية
لالتحاد األوروبي وخلق "منطقة مشتركة من السلم
واالستقرار" و"منطقة رخاء مشترك" 7على أسس من العدالة
أفضل من السابق.
تحقيق ذلك يتطلب ما هو أكثر من المساعدات الفنية والتدريب
المهني وخطوط تمويل جديدة ،رغم أهمية هذه األمور .إن
الثورة الحقيقية في التفكير حول شمال أفريقيا واإلمكانيات
الجغرافية-السياسية للبحر األبيض المتوسط ينبغي أن تحدث
في عقول األوروبيين أنفسهم .ليس من الواضح لحد اآلن ما
إذا وجدت قيادة في العواصم األوروبية وبروكسل لمبادلة
مجموعة واحدة من االفتراضات حول المنطقة بأخرى .اال
أنه حين يحين ذلك الوقت ،يجب قبل كل شيء أن يعيد وضع
ديموغرافية شمال أفريقيا كعامل مساعد ً
بدال من عبء على
سكان أوروبا المتقدمين في السن ،وكعامل تكون أوروبا قد
فعلت حسناً باإلمساك به لتأمين مكانها في بيئة تنافسية متجهة
بسرعة إلى العولمة.

البحر المتوسط الجديد في عالم متغير

الدور السياسي واالقتصادي لدول الخليج في
البحر األبيض المتوسط

فاليريا تالبوت
ملف
المتوسطي 2011

خالل العقد األخير توثقت العالقات االقتصادية والسياسية
بين دول مجلس التعاون الخليجي وبلدان البحر األبيض
المتوسط العربية .على الصعيد السياسي ركزت دول الخليج
جل جهودها على حل الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني.
فالسعودية وقطر على وجه الخصوص سخرتا طاقات كبيرة
لرعاية مبادرات سالم لحل الصراعات االقليمية .لنتذكر
مبادرة الملك عبد هللا عام  2007واتفاق فتح وحماس الذي
توسطت به السعودية عام  2007واتفاق الدوحة للتغلب على
الجمود السياسي في لبنان في عام  .2008الوساطة القطرية
بين فتح وحماس التي قدم لها النظام القطري مساعدة مالية
أيضاً ،1وجهود السعودية للتغلب على الجمود السياسي في
ً
فضال عن ذلك ،توثقت روابط التعاون
لبنان عام .2010
الثنائي على مدى السنوات .وفي الميدان االقتصادي لعب
مجلس التعاون الخليجي دوراً مركزياً في تنمية منطقة البحر
األبيض المتوسط بفضل االستثمار المباشر األجنبي الذي
انتعش بين عامي  2003و.2008
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()Valeria Talbot
باحثة  -برنامج البحر األبيض والشرق األوسط
معهد دراسات السياسة الدولية ( ،)ISPIميالنو ()Milan

دور مجلس التعاون الخليجي في الربيع العربي
دفع تفجر الثورات في شمال أفريقيا في بداية عام 2011
ملكيات الخليج إلى لعب دور حازم أكثر في شؤون بلدان
البحر األبيض المتوسط .وتتمثل مصلحة دول الخليج
الرئيسية بالحفاظ على األمن واالستقرار في المنطقة
العربية من المغرب إلى الخليج ،إذ تخشى من أن ازدياد

عدم االستقرار سيؤثر سلباً على أنظمتها .على الرغم من
أن االنتفاضات العربية جاءت مفاجئة للدول الخليجية إال
أنها استجابت بسرعة من خالل االنخراط في نشاط
دبلوماسي وسياسي مكثف .باستثناء البحرين واليمن (التي
هي ليست عضواً في مجلس التعاون الخليجي) ،كانت
االحتجاجات في شبه الجزيرة العربية محدودة ولم َ
ترق إلى
مستوى ثورات جماهيرية .فلقد نجحت األنظمة الملكية
الخليجية في السيطرة على الخالفات الداخلية – والتي
ليست منتشرة بشكل واسع في الواقع – وذلك بفضل ُحزم
اإلنفاق العام الممولة من عوائد النفط الكبيرة التي تغذيها
أسعار النفط المرتفعة .على سبيل المثال ،العربية السعودية،
أكبر مصدر للبترول وأكبر اقتصاد في المنطقة ،خصصت
حزمة مقدارها  130مليار دوالر ،منها  67مليار دوالر
إلنفاقها على بناء المساكن.
لم تكن مواقف دول مجلس التعاون الخليجي إزاء بلدان
البحر األبيض المتوسط العربية متجانسة .بعد الصدمة
األولى التي انتابتها من اإلطاحة بحلفائها اإلقليميين في
تونس ومصر ارتأت أن أفضل سبيل للحفاظ على االستقرار
في هذين البلدين هو دعم الحكومة االنتقالية في كل منهما
سياسياً واقتصادياً معاً .ولم يوقف هذا األمر قيام السعودية
بتقديم مالذ آمن للرئيس التونسي المبعد زين العابدين بن
علي .هذا وفي يوليو (تموز) أعرب رئيس اإلمارات
العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عن دعمه
للحكومة االنتقالية التونسية والثورة ،وأظهر نيته في
اإلسهام بمشاريع استثمارية وتحسين التعاون الثنائي.
بيد أن دول الخليج ال تنظر بعين الرضى إلى التغيرات
السياسية في الدول الملكية األخرى ،حيث أن النخبة الحاكمة
في الخليج ،ال سيما العائلة المالكة السعودية ،تخشى من ّ
أن
االصالحات الوقتية في ملكيات أخرى قد تشجع على المطالبة
باالنفتاح السياسي داخل البلد مما يهدد استقرار أنظمتهم.
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مصر

األردن والمغرب في مجلس التعاون الخليجي؟
أحد أكثر نتائج الربيع العربي إثارة لالهتمام هو قرار مجلس
التعاون الخليجي ،بدافع من السعودية ،بضم األردن والمغرب
إلى المنظمة .لقد اعتُبرت هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية
العربية السعودية (أكبر أعضاء مجلس التعاون الخليجي)

 2تعهدت االمارات العربية المتحدة بمبلغ  3مليارات دوالر كمساعدة إلى مصر (المصري اليوم.)1102/70/50 ،

ملف

بيد أن خالفا آخذ بالظهور بين الرياض والحكومة االنتقالية
في القاهرة على المسار الجديد للسياسة الخارجية المصرية.

كان رفض السلطات الليبية السماح بوصول المساعدات
األجنبية إلى المدنيين هو السبب الرسمي للدعم الذي منحه
مجلس التعاون الخليجي في شهر مارس (آذار) لقرار
الجامعة العربية بالموافقة على فرض منطقة حظر
للطيران .إضافة إلى الجرائم ضد المدنيين واالستخدام
العشوائي للقوة فإن كراهية األنظمة الملكية في مجلس
التعاون الخليجي للقذافي والرغبة في رؤية نظامه "غير
الشرعي" يتالشى قد أثرت على استجاباتها لألزمة الليبية.
وقد قدمت كل من قطر واإلمارات العربية المتحدة مساهمة
ملموسة في فرض منطقة حظر الطيران بإرسال طائراتها.
وفي مارس (آذار) كانت قطر أيضاً أول دولة عربية
تعترف بحكومة المتمردين على أنها "الممثل الشرعي
الوحيد" للشعب الليبي ،وتبعتها دولة اإلمارات العربية بعد
شهرين .أعطت األزمة الليبية للدوحة الفرصة ألن تلعب
دوراً أكثر إيجابية تمشياً مع طموحها في زيادة ثقلها على
الصعيد الدولي.
وأخيراً ،قدمت دول مجلس التعاون الخليجي مساعدات
مالية إلى المجلس الوطني االنتقالي الليبي – خصصت
الكويت وقطر  300مليون دوالر تقريباً – وبرنامج إغاثة
(أغذية وتجهيزات طبية) من قبل دولة اإلمارات العربية
المتحدة.

المتوسطي 2011

إن استقرار مصر ،بحكم موقعها االستراتيجي
ودورها المركزي في تحديد قضايا المنطقة
وتوازناتها ،من األمور األساسية لمجلس
التعاون الخليجي

ليبيا

103

إن استقرار مصر ،بحكم موقعها االستراتيجي ودورها
المركزي في تحديد قضايا المنطقة وتوازناتها ،من األمور
األساسية لمجلس التعاون الخليجي .بنفس الوقت ،إن مصر
ومجلس التعاون الخليجي يشتركان كالهما في المصلحة
بتقوية العالقات المتبادلة .وهذا يفسر السبب في أن دول
الخليج ،والسيما السعودية ،ستستمر بدعم هذا البلد حتى
بدون مبارك .والواقع أن مصر ستتلقى الحصة األكبر من
المساعدات المالية التي تقدمها دول الخليج :تعهدت
اإلمارات العربية المتحدة بدفع  3مليارات دوالر أمريكي
( 1.5مليار لتأسيس صندوق للمشاريع الصغيرة
والمتوسطة و 750مليون دوالر كمنحة لتطوير مشاريع
في قطاعات اإلسكان والبنى التحتية ،و 750مليون دوالر
كقروض لمشاريع أخرى) ،وتدفع العربية السعودية
 4مليارات دوالر بشكل قروض ميسرة ومدخرات ومنح،
وتدفع قطر  10مليارات دوالر من خالل االستثمار
والمشاريع .2ويجب أن تغطي مساعدات مجلس التعاون
الخليجي حاجة مصر للتمويل الدولي – والمقدرة بين 10
مليارات و 12مليار دوالر – حتى منتصف  2012بعد
رفض الحكومة االنتقالية لـقرض قدره  3مليارات دوالر
مبرر
من صندوق النقد الدولي .ويبدو أن قرار القاهرة
ٌ
بالرغبة في الحفاظ على استقاللية اقتصاد مصر عن
المؤسسات الدولية .في الواقع يبدو أن مساعدات الخليج
المالية مفضلة على قروض صندوق النقد الدولي والبنك
الدولي ألنها ال تتطلب سداد فوائد .إضافة لذلك ،المنح
الخليجية غير مشروطة بتحول سياسي فعال نحو
الديمقراطية كما الحال بالنسبة للقروض البالغة  20مليار
دوالر التي تعهد بتقديمها قادة الـ"مجموعة الثماني" ()G8
في دوفيل ( )Dauvilleإلى تونس ومصر في مايو (أيار)
.2011

فالسعوديون لم يوافقوا ال على الوساطة بين حماس وفتح
في التوصل إلى اتفاقية مصالحة وال على التقارب مع
إيران بعد عقود بدون عالقات دبلوماسية رسمية .وعلى
الرغم من أن القاهرة كررت بأن تحسن العالقات مع إيران
لن يكون على حساب روابطها مع مجلس التعاون الخليجي،
فإن السعودية تخشى من أن موقفاً مصرياً أكثر حزماً على
الصعيد االقليمي قد يؤثر على مصالحها إذا لم تتناغم مع
سياسات السعودية.

ملف
المتوسطي 2011

وحلفائها – بصفة خاصة اإلمارات العربية المتحدة
والبحرين ،بينما كان للكويت وعمان وقطر بعض
التحفظات – لمواجهة التحديات التي أفرزتها التطورات
اإلقليمية مؤخراً؛ من جهة ،وبروز إيران ومحاولتها مد
نفوذها اإلقليمي ،مستفيدة من انهيار أنظمة عربية معتدلة في
مصر وتونس؛ ومن جهة أخرى ،الظهور التدريجي في
أعقاب الربيع العربي لدعوات إصالحية إضافة لقوى ليبرالية
ودينية يمكن أن تعرض استقرار األنظمة الخليجية للخطر.
ضمن هذا السياق اليبدو مستغرباً أن يقرر مجلس التعاون
الخليجي في قمته التشاورية الثالثة عشر بتاريخ  10مايو
(أيار) قبول طلب األردن الذي كان قد ُق ِّدم قبل خمسة عشر
عاماً ،وتقديم الدعوة إلى المغرب لالنضمام إلى النادي،
على الرغم من أنه لم يسبق أن قدم طلباً .وراء الخالفات،
ليس بين األردن والمغرب فحسب وإنما بين هذين البلدين
ومجلس التعاون الخليجي أيضاً ،يبدو أن الغرض من هذه
الخطوة هو تأسيس "ناد للملكيات السنية" – والذي يمكن أن
يصبح "كتلة رجعية" – 3مواتية للوضع الراهن .وفي
السياق األمني غير المستقر ستشكل قدرات األردن
والمغرب العسكرية عوناً إضافياً لصد تهديدات إقليمية
خارج إمكانيات القوات المسلحة لدول الخليج.

104

في الواقع يبدو أن مساعدات الخليج
المالية مفضلة على قروض صندوق النقد
الدولي والبنك الدولي ألنها ال تتطلب سداد
فوائد .إضافة لذلك ،المنح الخليجية غير
مشروطة بتحول سياسي فعال نحو
الديمقراطية
أثار قرار مجلس التعاون الخليجي ردود أفعال مختلفة في
كل من األردن والمغرب .في المملكة الهاشمية ،التي لها
حدود مشتركة مع العربية السعودية ،يرى الكثيرون أن
مبادرة مجلس التعاون الخليجي تشكل فرصة جيدة لمعالجة
المشاكل االقتصادية العميقة لبلدهم (أي عجز كبير في
الموازنة والبطالة والفقر ،والنمو المتدني واالفتقار إلى
مصادر الطاقة وارتفاع تكاليف الطاقة...الخ) .مع ذلك،
تخشى القوى اإلصالحية والليبرالية من أن وضع األردن
أكثر فأكثر تحت مظلة السعودية يمكن أن يؤثر على أية
عملية إصالح في البلد .وهذه المخاوف يشاركها الكثيرون

في المغرب ،حيث ً
بدال من ذلك قد أطلقت عملية إصالح
باهتة من خالل الموافقة عن طريق االستفتاء على
إصالحات دستورية عرضها الملك .ومن المتوقع أن يمهد
ذلك الطريق إلى إعادة توزيع تدريجي للسلطات بين الملك
والحكومة.
إال أنه ليس من الواضح لحد اآلن ال توقيت عملية االنضمام
وال نوع الوضع الذي سيمنح – عضوية كاملة (بما في ذلك
ً
مستقبال) أو عضوية جزئية (لبعض مؤسسات
اتحاد مالي
مجلس التعاون الخليجي فقط) .في مستهل شهر يوليو (تموز)
بدأت مباحثات لتقييم متطلبات العضوية .واألردن ،بفضل
قربها الجغرافي من العربية السعودية ،واقتصادها األصغر
وعدد سكانها األقل ،فهي في وضع أفضل من المغرب لتكون
ً
فضال عن ذلك فقد أظهرت عمان اهتماماً أكثر
دولة عضوا.
من الرباط لالنضمام في المنظمة .فعلى الرغم من العالقات
القائمة منذ أمد طويل مع دول الخليج إال أن المغرب أقرب
إلى أوروبا جغرافياً واقتصادياً معاً.
قبل قرار مجلس التعاون الخليجي كانت الرياض قد أعلنت
عن منحة قدرها  400مليون دوالر لألردن .إن استقرار
المملكة األردنية الهاشمية له أهمية عظمى لجارتها المملكة
العربية السعودية إذ ال يفوتها أن ما يحدث في األردن ال بد
أن يؤثر على استقرارها هي.
على الرغم من أن مبادرة مجلس التعاون الخليجي تنطوي
فوق كل شيء على غرض سياسي ،إال أن اآلثار االقتصادية
للتوسع ستكون أكثر أهمية .فمن وجهة النظر االقتصادية
يمكن لكال المغرب واألردن (كدولتين مستوردتين للنفط)
أن تستفيدا بشكل كبير من عضوية مجلس التعاون الخليجي.
فذلك في الواقع سيزيد من تدفق االستثمار الخارجي
المباشر ،وحركة التجارة والعمالة ويوسع السياحة
والصادرات المصنعة إلى منطقة الخليج .بيد أن العملية قد
ال تكون مستقيمة وقد تستغرق وقتاً
ً
طويال بسبب االختالفات
العميقة في الهياكل االقتصادية ،وإجمالي الناتج المحلي،
ونصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي ،وعجز الموازنة
وحجم السكان (السيما في المغرب).

العالقات االقتصادية بين مجلس التعاون الخليجي ودول
البحر األبيض المتوسط
تعود العالقات االقتصادية بين دول مجلس التعاون
الخليجي ودول البحر األبيض المتوسط إلى الطفرة
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ملف

استناداً إلى الشبكة األورومتوسطية لوكاالت تشجيع
االستثمار ( 5)Anima/MPO Observatoryبلغ
االستثمار األجنبي المباشر لمجلس التعاون الخليجي في
بلدان البحر األبيض المتوسط للفترة  2008-2003بواقع
 65.8مليار يورو ،أي ما يعادل  28.6%من مجموع
مبلغ االستثمار األجنبي المباشر – البالغ  229.8مليار
يورو – الذي اجتذبته منطقة البحر األبيض المتوسط ككل.
كان مجلس التعاون الخليجي المستثمر الثاني بعد أوروبا:
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وراء الخالفات ،ليس بين األردن والمغرب
فحسب إو�نما بين هذين البلدين ومجلس
التعاون الخليجي أيضاً ،يبدو أن الغرض من
هذه الخطوة هو تأسيس "ناد للملكيات
السنية"

المتوسطي 2011

النفطية األولى في أوائل سبعينات القرن الماضي .خالل
الطفرتين األولى والثانية لعبت التحويالت المالية
والمساعدات العامة دوراً رئيسياً ،في حين خالل الطفرة
النفطية الثالثة للفترة  2008-2003أصبح االستثمار
األجنبي المباشر لمجلس التعاون الخليجي نحو البحر
األبيض المتوسط ملحوظاً أكثر وانتعشت التحويالت مرة
أخرى بعد فترة انخفاض في المستوى .على مدى السنوات
كان أهم المتلقين للحواالت بين دول البحر األبيض
المتوسط هم مصر واألردن ولبنان وسوريا .أما بالنسبة
لالستثمار ،فقد تمت تغذية االستثمار األجنبي المباشر
لمجلس التعاون الخليجي ،من جهة ،من االرتفاع الكبير
في أسعار النفط ،مما ولّد فائضاً كبيراً
ً
قابال لالستثمار،
ومن جهة أخرى ،من مناخ استثماري أكثر مالءمة نتيجة
للنمو االقتصادي السريع لبلدان البحر األبيض المتوسط
في السنوات األخيرة  .4ويعتبر انخفاض االستثمار
األجنبي المباشر لمجلس التعاون الخليجي نحو بلدان
البحر األبيض المتوسط خالل الفترة 2010-2009
نتيجة لألزمة المالية واالقتصادية الدولية وليس فقداناً
ً
تحويال
لالهتمام من قبل دول مجلس التعاون الخليجي أو
لتدفقاتها االستثمارية.

 85.9مليار يورو ( 37.3%من مجموع مبلغ االستثمار).
المشرق هو الوجهة الرئيسية الستثمار مجلس التعاون
متلق ،حيث أنها اجتذبت
الخليجي ،ومصر هي أكبر بلد
ٍ
 25.6مليار يورو كاستثمار مباشر أجنبي من مجلس
التعاون الخليجي ،ويعادل  49%من تدفقات االستثمار
األجنبي المباشر في البلد .وجاءت تركيا في المرتبة الثانية
باستثمار قيمته  9مليارات يورو ،تبعتها أالردن بإجمالي
استثمار  7.5مليار يورو .كانت اإلمارات العربية المتحدة
المستثمر الرئيسي ( 35.8مليار يورو) ،تبعتها الكويت
( 11.7مليار يورو) ثم العربية السعودية ( 11.1مليار
يورو) .كانت اإلمارات العربية المتحدة ثاني أكبر بلد
مستثمر في منطقة البحر األبيض المتوسط ككل بعد
الواليات المتحدة ( 37.3مليار يورو) ،بما يعادل
 15.5%من مجموع تدفقات اإلستثمار األجنبي المباشر
إلى بلدان البحر األبيض المتوسط .واستناداً إلى نفس
المصدر ،في عام  2009استثمر مجلس التعاون الخليجي
 6.7مليار يورو في منطقة جنوب البحر األبيض المتوسط،
أي  23.8%من مجموع االستثمار األجنبي المباشر في
بلدان البحر األبيض المتوسط ،وانخفضت إلى  5.3مليار
يورو في  ،2010بنسبة  .616.1%كان لمصر
واألردن وليبيا حصة األسد .وتوجه أكثر استثمارات
شركات الخليج إلى قطاعات اإلنشاءات والنقل والسياحة
واالتصاالت.
مقارنة مع االستثمار األجنبي المباشر ،فإن العالقات التجارية
بين مجلس التعاون الخليجي وبلدان جنوب البحر األبيض
المتوسط ككل (باستثناء تركيا) أقل اهمية ولو ليست غير ذي
بال .في عام  ،2010بلغ التبادل التجاري بين مجلس التعاون
الخليجي وبلدان البحر األبيض المتوسط  17.3مليار يورو،
أي ما يعادل  2.6%من مجموع تجارة مجلس التعاون
الخليجي محققة نفس المبلغ لعام  2008بعد تراجع إلى 13
مليار يورو في عام  .72009إال أنه إذا أخذنا العالقات
الثنائية في االعتبار فتبرز العربية السعودية كشريك تجاري
رئيسي لألردن وثالث شريك لسوريا والرابع لمصر
والمغرب والسادس للبنان .وتأتي اإلمارات العربية أيضاً
بين أكبر عشرة شركاء تجاريين لألردن ولبنان وسوريا.
ال شك أنه منذ عام  2003لعبت االستثمارات األجنبية
المباشرة لمجلس التعاون الخليجي دوراً محورياً في التنمية

االقتصادية لمنطقة البحر األبيض المتوسط .وسيستمر النمو
االقتصادي المقدر لمجلس التعاون الخليجي على إحداث أثر
إيجابي على المستقبل االقتصادي للمنطقة .في الواقع ،بيّنت
أحدث تقديرات صندوق النقد الدولي (نيسان – أبريل
 )2011ارتفاع نمو مجلس التعاون الخليجي من  5.2%إلى
.7.8%

ملف

أن الثروة االقتصادية لدول مجلس التعاون
الخليجي ،التي تعود إلى ارتفاع أسعار النفط
وتوسع اإلنتاج ،من المحتمل أن تحقق فائضاً
لمنفعة بقية المنطقة بزيادة االستثمارات
االجنبية المباشرة والتبادالت التجارية
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وبفضل ارتفاع عوائد المجلس من النفط فقد يُقدر أن
ترتفع التحويالت الخارجة من المجلس من  65.6%في
 2010إلى  74.9%في  .2011وبنفس الوقت قدرت
تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة إلى الخارج أن
ترتفع من  20.9مليار دوالر في  2010إلى 42.7
مليار دوالر في  .2011إضافة لذلك ،من المنتظر أن

ترتفع واردات المجلس بنسبة  ،18%من  491مليار
دوالر في  2010إلى  578.3مليار دوالر في .2011
كما من المتوقع أن ترتفع المساعدات العامة – وأغلبها
من العربية السعودية والكويت واإلمارات العربية
المتحدة – .من تحصيل الحاصل أن الثروة االقتصادية
لدول مجلس التعاون الخليجي ،التي تعود إلى ارتفاع
أسعار النفط وتوسع اإلنتاج ،من المحتمل أن تحقق فائضاً
لمنفعة بقية المنطقة بزيادة االستثمارات االجنبية المباشرة
والتبادالت التجارية.
على المديين المتوسط والطويل أحد أهم آثار الربيع العربي
قد يتمثل في تعزيز موقف األنظمة الملكية الخليجية ودورها
في منطقة البحر األبيض المتوسط .ففي الوقت المرجح فيه
أنها في الميدان االقتصادي ستساهم أكثر في تطوير ونمو
بلدان البحر األبيض المتوسط ،يطرح السؤال نفسه حول
مواقفها تجاه التغيرات السياسية ،مع األخذ في االعتبار عدم
تجانس سياسات دول مجلس التعاون الخليجي في التعامل مع
االنتفاضات العربية .على أية حال على النخبة الحاكمة في
الخليج أن تتذكر أنه على الرغم من أن التغيرات واإلصالحات
قد تستغرق وقتاً
ً
طويال إال أن الربيع العربي قد أطلق عملية
غير قابلة لإلرتداد وأن الرجعة إلى الوضع الراهن السابق
بعيدة االحتمال.
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البحر المتوسط الجديد في عالم متغير

تأثير مجموعة "بريك" في منطقة البحر األبيض
المتوسط

سيباستيان أبيس

إن المتغيرات التي تحدث على الساحة الدولية ال تُهمش
الفضاء المتوسطي .بل على العكس ،فإن هذه التحوالت ِّ
تعقد
المعطيات الجيوسياسية اإلقليمية .وبالنسبة لبلدان جنوب
وشرق البحر األبيض المتوسط ( ،)SEMCsفإنها ساعة
تطوير العالقات متعددة االتجاهات ،في مجال التبادالت
التجارية كما في مجال السياسة الخارجية .وتحت هذا الضوء
تجب دراسة التأثير المتصاعد للبرازيل وروسيا والهند
والصين .وهي القوى التي تتحد تحت مسمى مجموعة
"بريك" ( )BRICمنذ عام  2003اتباعاً للصيغة التي
ابتكرها بنك غولدمان ساكس ( .)Goldman Sachsإن
صعود هذه القوى يعيد بدون شك تعريف النظام العالمي؛
فهذه القوى تمثل نحو  3مليارات نسمة أي (نحو  40%من
سكان العالم) ومجموع الناتج المحلي اإلجمالي لها يشكل نحو

أي دينامية تالئم المتوسط؟
إن حضور الدول الصاعدة في منطقة البحر األبيض المتوسط
ً
أوال أن نبرز إلى أي حد يتأكد ذلك
يتأكد ويتعدد .يجب
التدخل من قبل دول "بريك" في المنطقة التي تمس الضفة
الشمالية للمتوسط .في الواقع ،إنه في عام  2010تضاعفت
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فيما ينتهي العقد األول من القرن الحادي والعشرين ،فإن
الفضاء المتوسطي كان قد صار محطاً لألنظار أكثر من أي
وقت مضى .وهناك سببان وراء ذلكً .
أوال ،في تلك المنطقة
تترسب التوترات والخالفات الكبرى في العالم .والنظر إلى
المتوسط يعني النظر إلى العالم وهشاشاته .ثانياً ،فإن هذا
الفضاء يكشف عن انطالق استراتيجية متعددة األقطاب تعبر
عن نفسها في شكل ألعاب القوى .وبتحليل البحر األبيض
المتوسط سنالحظ أن العالم كله يمر من خالله ،وسنرى
موجات العولمة تتدافع عبره .والثورات العربية عام 2011
تعزز بال شك هذه المالحظات.

ملف

()Sébastien Abis
محلل سياسي متخصص في منطقة البحر األبيض المتوسط

 80%من الناتج المحلي اإلجمالي األمريكي .نحن ننسى
أحيانا ،ولكن تاريخ  11ديسمبر (كانون الثاني) 2001
يعتبر تاريخاً هاماً ،وهو تاريخ انضمام الصين لمنظمة
التجارة العالمية.
إن مسيرة العولمة الحيوية تُ َترجم في شكل تداخل قوي بين
الفضاءات اإلقليمية .وهذا االعتماد المتبادل يعيد رسم
خريطة الكوكب باكتشاف أقطاب جديدة مع بدايات القرن
الحادي والعشرين .فاألزمة االقتصادية سارعت ،منذ عام
 ،2008في تآكل نفوذ الواليات المتحدة والدول األوروبية.
ونحن اآلن بصدد توازن جيواقتصادي جديد للعالم
تتعارض حدوده مع األطلس السياسي للنصف الثاني من
القرن العشرين .حيث تتعايش قوى تتراجع سيطرتها مع
بلدان صاعدة طموحها يعلن عن نفسه .ولكن هذه التغيرات
الجيواقتصادية تترافق حالياً مع انطواءات وطنية ،حيث
كل طرف يلعب دوره دون البحث عن صياغة معمار
جماعي جديد .عالقات جديدة للقوى تنتشر ،وتحالفات
مثيرة للدهشة تتك َّون .دول قد تكون متنافسة اليوم وفي
اليوم التالي شركاء وفقاً لموضوعات األجندة الكلية.
سيكون من المتوهم أن نعتقد أن تعددية األقطاب ستساهم
في تعزيز استقرار العالم .إن نقص اإلصالحات الكافية
يؤدي إلى تكلس الكيانات المتعددة ،إذ أن قواعدها ال
تستقيم مع تعدد المراكز هذا .وكان إنشاء مجموعة الدول
العشرين ( )G20بمثابة محاولة لالستجابة ،لكن النتائج ال
ً
هزيلة.
زالت

ملف
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استثمارات دول "بريك" في بلدان االتحاد األوروبي ،وكانت
الصين هي من قدمت مساعداتها االقتصادية لبعض الدول
المتضررة من األزمة المالية عبر شراء الديون العامة
(اليونان وإسبانيا) .هذا غير التدفق الهائل لرؤوس األموال،
ويجب أن نشير إلى أنه في عام  2009كان ثلث واردات
االتحاد األوروبي قادماً من دول "بريك" (من الصين وحدها
 ،)19%وأن هذا التجمع حصل على  20%من صادرات
أوروبا (منها  8%للصين).
وبالنسبة لبلدان جنوب وشرق المتوسط ،فإن الحركة تجري
أيضاً من خالل منظور التبادالت التجارية والمواقف
االقتصادية .وبالتأكيد فإن دول "بريك" تتفوق على دول
جنوب وشرق المتوسط إذ بلغ حجم صادرتها إليها نحو 49
مليار يورو في عام ( 2009نصيب الصين منها 50%
تستقطب تركيا منها النصف) .في حين حققت دول جنوب
وشرق المتوسط في نفس العام صادرات بنحو  13مليار
يورو لنفس الكتلة (بترجيح متساو بنسبة  25%لدول بريك
األربعة) .من ناحية أخرى يجب إبراز أن ربع الواردات
التركية تأتي من دول "بريك" وإن النسبة تبلغ 18%-17
بالنسبة للجزائر ومصر واألردن وسوريا .وبشكل مواز
فإن دول مجموعة "بريك" تمثل وجهة ال بأس بها لصادرات
بعض دول جنوب وشرق المتوسط 15% :لألردن و12%
للمغرب و 11%لمصر .وفي الواقع ،فإن تونس التي سبق
واستدارت نحو األسواق األوروبية هي التي تمثل الجهة
الجيواقتصادية األقل توجهاً نحو دول بريك .وعلى مستوى
االستثمارات األجنبية المباشرة ،فإن نحو  10%من
التدفقات المسجلة في دول جنوب وشرق المتوسط عام
 2010كانت من قبل شركات عامة أو خاصة لدول
"بريك".

الغزو الصيني
إن ثاني اقتصادات العالم يعدد بؤر ارتكازه في منطقة
ً
أوال باالستثمارات وتنشيطها في قطاعات عديدة
المتوسط.
كأشغال البنى التحتية العامة (عن طريق شركة China
State Construction and Engineering
 Corporationالحكومية) والسيارت وصيد األسماك
والمنسوجات واإللكترونيات ،بدون أن ننسى استثماراتها في
قطاع المحروقات (في الجزائر وليبيا) أو الفوسفات (في
المغرب) .الموارد التي تطمح فيها بكين في استراتيجيتها
للتوريد المحلي .وفي عام  2010كانت الصين رابع دولة
من حيث االستثمارات في بلدان جنوب وشرق المتوسط.
وكذلك في منطقة العين السخنة على الضفة الغربية للبحر

األحمر ،أُقيمت منطقة اقتصادية مخصصة للشركات الصينية
في مصر .ولحرص الصين على غزو األسواق األوروبية
واألفريقية ،فقد وقع اختيارها على بعض موانئ المتوسط
بغرض تحويلها لمنصات لترويج بضائعها .إن هذه العالقات
بين العمالق اآلسيوي والدول العربية تُفصح عن نفسها من
خالل بعض الرموز مثل العمال الصينيين العاملين في
الجزائر ،أو الكوفيات الفلسطينية الشهيرة التي يعود الجزء
الكبير من إنتاجها إلى ورش التصنيع الصينية .وفي ملف
استراتيجي آخر ،وهو الملف النووي ،فإن الجزائر تمتلك
ً
فاعال تجريبياً في "عين واسرة" مقدم من الصين التي تعتزم
ُم
منافسة الخبرة الفرنسية في هذا المجال.

وبالتأكيد فإن دول "بريك" تتفوق على دول
جنوب وشرق المتوسط إذ بلغ حجم صادرتها
إليها نحو  49مليار يورو في عام 2009
(نصيب الصين منها  50%تستقطب تركيا
منها النصف) .في حين حققت دول جنوب
وشرق المتوسط في نفس العام صادرات بنحو
 13مليار يورو لنفس الكتلة
وعلى صعيد التبادالت التجارية ،نالحظ أن الصين في عام
 2009تأتي في المرتبة الثانية من حيث حجم الواردات في
الجزائر والمغرب وسوريا ،وفي المرتبة الثالثة بالنسبة
لمصر وإسرائيل واألردن وتونس وتركيا .وكذلك بالنسبة
لكل دول جنوب وشرق المتوسط فقد أصبحت شريكاً
تجارياً كبيراً .والميزان التجاري مختل بقوة لصالح الصين
حيث أنها تصدر لهذه المجموعة بما قيمته  23.7مليار
يورو فيما هي تستورد منها مجتمعة ما قيمته  3.5مليار
يورو .ومن المثير لالهتمام أن الصين تأتي في المرتبة
الرابعة بالنسبة للصادرات المغربية وفي المرتبة السادسة
بالنسبة للمصرية.
على الصعيد السياسي ،فقد اشترك الكثير من دول جنوب
وشرق المتوسط في قمة الصين – أفريقيا التي عُ قدت
بالقاهرة في نوفمبر (تشرين الثاني)  .2009تحت عنوان
شديد الحساسية وهو "الصحراء الغربية" ،وقد قدمت الصين
دعمها المستمر للموقف الجزائري في هذا الملف على مائدة
األمم المتحدة .وتستميل الصين شركاءها عن طريق
دبلوماسية "دفتر الشيكات" .ففي الفترة من  2008إلى
 2010قدمت الصين قروضاً للدول النامية تفوق التزامات
البنك الدولي .إن حشد احتياطات بكين الضخمة من النقد

الجدول 4

التجارة بين الصين ودول جنوب وشرق البحر األبيض المتوسط ()2009
الصادرات إلى الصين

الواردات من الصين
المرتبة

الحجم (بالمليون يورو)

المرتبة

الحجم (بالمليون يورو)

2

3423

7

608

مصر

3

2804

6

688

إسرائيل

3

2523

6

741

األردن

3

1122

18

29

لبنان

4

835

32

6

المغرب

2

1677

4

242

الجزائر

سوريا

2

1740

27

6

تونس

3

559

9

71

تركيا

3

9054

12

1131

المصدر :اإلدارة العامة للتجارة ( )DG Commerceمارس 2011
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التجارة بين الصين ودول جنوب وشرق البحر األبيض المتوسط ()2009
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األجنبي ( 2800مليار دوالر في عام  )2011يسهم في دعم
نفوذها الدولي ،ألن هذه المساعدات ال تعطى بدون مقابل
دبلوماسي .وفي دول جنوب وشرق المتوسط فإن الحضور
الصيني يترجم أيضاً في شكل جالية تتنظم بشكل مطرد
ويظل حجمها وتعدادها غير معروف على وجه الدقة .كذلك
فإن إنشاء معاهد كونفوشية أو تدريس للغة الماندرين قد
صار أمراً مقترحا ،ويشير لرغبة واضحة في تعزيز النشاط
الثقافي وتحسين المعرفة بالصين التي ال تكاد تكون معروفة
في المجتمعات العربية .وقد يكون التزايد المتصاعد لألفواج
السياحية الصينية في العالم على المدى المتوسط فرصة
اقتصادية لدول جنوب وشرق المتوسط ،خاصة تركيا،
ولكن ،ولم ال؟ ،يكون كذلك أيضأ على مستوى التبادل
الثقافي.

ﺍﻷﺭﺩﻥ
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الهند تدفع ببيادقها
بدأت "أكبر ديمقراطية في العالم" تغزو العالم العربي
وبتوجه أكبر ،في هذه المرحلة ،نحو الشرق األوسط عنه
نحو شمال أفريقيا .إن انتشار الشركات الهندية الكبرى
متعددة الجنسيات التي استقرت في جنوب أوروبا (إيطاليا
وقبرص واليونان) بين مواضع أخرى من الممكن أن يمتد
ليغزو أيضاً جنوب المتوسط في غضون السنوات القادمة.
إن رابع اقتصاد في العالم آخذ في االستثمار بالمنطقة
تدريجيا .وبالذات في مجال الصناعات الكيميائية
والبالستيكية وتكنولوجيا المعلومات والمنسوجات .ولكن
الهند ،شأنها شأن الصين ترى أن احتياجاتها الداخلية من
الطاقة تتنامى ومصادر البترول والغاز في جنوب وشرق

الجدول 5

تجارة الهند مع دول جنوب وشرق البحر األبيض المتوسط ()2009
الواردات من الهند
المرتبة

الصادرات إلى الهند

الحجم (بالمليون يورو)

المرتبة

الحجم (بالمليون يورو) المرتبة

9

585

8

346

مصر

9

898

3

1033

إسرائيل

7

825

4

1299

األردن

الجزائر

13

217

3

489

لبنان

18

108

38

4

المغرب

15

180

2

469

سوريا

14

267

12

106

تونس

9

165

5

154

تركيا

11

1356

25

294
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تجارة الهند مع دول جنوب وشرق البحر األبيض المتوسط ()2009
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المتوسط تلفت انتباهها .وكذلك الحال بالنسبة لفوسفات
المغرب الذي تذهب نصف مبيعاته إلى السوق الهندية،
حيث ال زالت الزراعة مرتبطة بنموذج الثورة الخضراء.
ولذا فإن فوسفات المملكة المغربية يشكل أحد األهداف ذات
األولوية الستثمارات الهند في المنطقة.
على المستوى التجاري ،ال تزال الهند بعيدة عن قوة تأثير
النفوذ الصيني من حيث الموقع الجيواقتصادي من دول
جنوب وشرق المتوسط .وبالتقريب هناك توازن في العالقات
بين الهند ودول جنوب وشرق المتوسط ،فقد صدرت الهند
لها بنحو  4.6مليار يورو واستوردت منها بنحو  4.2مليار
يورو في عام  .2009وبشكل أساسي فإن تجارة الهند مع
مصر وإسرائيل بالذات ،مع وجود شريك تجاري ثالث هو
تركيا ،حيث الواردات الهندية تتفوق على صادراتها لنيو

ﺍﻷﺭﺩﻥ

ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ

ﻣﺻﺭ

ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ

0

دلهي .ومن المناسب أيضاً أن نذكر أن الهند تجيء في
المرتبة الثانية بالنسبة للصادرات المغربية وفي المرتبة
الثالثة بالنسبة لمصر واألردن .في النهاية  ،وإن كانت دول
جنوب وشرق المتوسط ال تشكل وجهة مهمة بالنسبة
للصادرات الهندية ففي المقابل ،تشكل الهند سوقا استراتيجية
بالنسبة لصادرات بعض هذه الدول

البرازيل تؤكد دورها
من خالل طموحها لتطوير العالقات جنوب – جنوب ،أقامت
البرازيل سياسة خارجية استباقية وغير معقدة تحت حكم
الرئيس لوال دا سيلفا ( .)2010–2002وقد عمد ثامن
اقتصادات العالم إلى تكثيف العالقات مع العالم العربي نظراً

الجدول 6

تجارة البرازيل مع دول جنوب وشرق البحر األبيض المتوسط ()2009
الواردات من البرازيل
المرتبة

الصادرات إلى البرازيل

الحجم (بالمليون يورو)

المرتبة

الحجم (بالمليون يورو)

8

632

6

1034

مصر

11

886

39

32

إسرائيل

15

149

9

494

األردن

الجزائر

14

133

36

4

لبنان

10

255

82

1

المغرب

7

411

6

220

سوريا

16

237

33

3

تونس

12

107

10

62

تركيا

14

792

27

275
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تجارة البرازيل مع دول جنوب وشرق البحر األبيض المتوسط ()2009
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لقوة التراث االجتماعي التاريخي المشترك (هناك  12مليون
برازيلي من أصل عربي مع وجود جالية لبنانية قوية،
وتنظيم مهرجان كبير للثقافة العربية في ساو باولو عام
 .)2010وقد عُ قدت قمتان لرؤساء دول وحكومات العالم
العربي وأمريكا الالتينية ،عام  2005في برازيليا وعام
 2009في الدوحة ،مما سمح بتطوير العالقات االقتصادية
في قطاعات للتعاون المتبادل ،وبتحقيق ضربات دبلوماسية
في سياق قد يشوبه الهرج .وفي هذا السياق جاء التشاور
البرازيلي التركي بشأن الملف النووي اإليراني ،أو االعتراف
في ديسمبر (كانون األول)  2010بالدولة الفلسطينية .هذه
المواقف مصحوبة بنقدها المستمر لموضوع االستيطان
اإلسرائيلي ،ساعد في تعزيز رأسمال التعاطف الذي تحظى
به برازيليا في العديد من الدول العربية .وأبدى بعض القادة

ﺍﻷﺭﺩﻥ

ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ

ﻣﺻﺭ

ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ

0

رغبتهم في أن يروا البرازيل تلعب دوراً وسيطاً في
المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية.
وفي سعيها للحصول على مقعد دائم بمجلس األمن التابع
لألمم المتحدة ،تعرف البرازيل أن هذه الدبلوماسية الجريئة
والمؤيدة للعرب ممكن أن تخدم مصالحها الخاصة.
ً
أوال في شكل تقاسم للنمو .فقد
لكن هذه السياسة تترجم
تضاعفت التجارة بين البرازيل والدول العربية منذ عام
 2002أربع مرات .مع نشاط متزايد لشركات مثل
بتروبراس ( )Petrobrasفي مجال الطاقة ،وراندون
( )Randonللعربات الصناعية ،ونوربرتو أودبريشت
( )Norberto Odebrechtفي مجال البنى التحتية .وفي
إطار الميركوسور (سوق الجنوب المشتركة) تم تحرير
التجارة مع المغرب ومصر واألردن وسوريا.

111
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1000

كل األرقام التجارية بين البرازيل والعالم العربي تميل إلى
االرتفاع خالل السنوات األخيرة ،واإلمكانيات بين اإلقليمين
ال تزال بحاجة لالستثمار .ولكن تظل الغلبة في هذا السياق
للصين والهند .وأكثر دول من جنوب وشرق المتوسط نشاطاً
في مجال التصدير للبرازيل هي الجزائر وإسرائيل وتركيا
والمغرب .وفي المقابل ،فإن البرازيل تص ِّدر بشكل رئيسي
إلى مصر .وتجدر اإلشارة إلى أن البرازيل تأتي في المرتبة
السابعة في الواردات المغربية وفي المرتبة الثامنة بالنسبة
للجزائر.

ملف
المتوسطي 2011

من خالل طموحها لتطوير العالقات
جنوب – جنوب ،أقامت البرازيل سياسة خارجية
استباقية وغير معقدة تحت حكم الرئيس لوال دا
سيلفا ( .)2010 – 2002وقد عمد ثامن
اقتصادات العالم إلى تكثيف العالقات مع العالم
العربي نظ اًر لقوة التراث االجتماعي التاريخي
المشترك

112

وخارج هذا التركز الجغرافي على بعض دول جنوب وشرق
المتوسط ،نالحظ أيضاً أن التبادالت التجارية بين البرازيل
والبالد المتوسطية تتركز على المنتجات الزراعية (السكر
واللحوم والذرة) والمواد األولية (البترول والفوسفات
واألسمدة) .توجد إمكانية قوية للغاية للتكامل بين البرازيل
ودول جنوب وشرق المتوسط .حيث تستجيب صادرات
الزراعة الحديثة البرازيلية بشكل كامل مع االعتماد البنيوي
لبلدان المتوسط العربية على األسواق العالمية إلطعام
سكانها .وهكذا ارتفعت الصادرات الزراعية البرازيلية من
 1.5مليار دوالر إلى  7مليارات بين عامي 2000
ُّ
مشكلة بذلك أكثر من نصف إجمالي الصادرات
و،2009
البرازيلية للبلدان

روسيا القريبة البعيدة
تبقى روسيا حالة خاصة .إنه نهوض لقوة كانت نائمة خالل
فترة تحول شاملة في أعقاب سقوط سور برلين عام
 .1989وبعد عقدين من الزمان عادت روسيا إلى الساحة
الدولية دون أن تعطي أي إشارات مطمئنة عن عودتها
لالنطالق .وتعتبر موسكو سادس اقتصاد على مستوى
العالم ،وهي ال تتخلى عن المسرح المتوسطي الذي نظرت
له عبر تاريخها كعمق استراتيجي .األسطول الروسي الذي

ال يزال قابعاً في ميناء سيباستوبول (،)Sebastopol
وعقود تسليح ّ
توقع بانتظام مع بعض دول جنوب وشرق
المتوسط ،وسياح كثيرون يبحثون عن الشمس كل عام على
شواطئ المتوسط التركية .وروسيا هي أيضاً عضو اللجنة
الرباعية لمباحثات السالم في الشرق األوسط ،وتحتفظ
بعالقات وثيقة مع سوريا وإيران ،وهو ما يخول لها
صالحيات دبلوماسية ال يستهان بها في المنطقة .وفي نفس
الوقت يرتسم تقاربها مع إسرائيل حيث الجالية اليهودية
ذات األصل الروسي قد كبر حجمها بقوة منذ عقد
التسعينات.
وفيما يخص التبادالت التجارية ،فإن لروسيا معامالت مع
تركيا بشكل أساسي .وهي تحتل المرتبة الثانية في واردات
أنقرة وتحتل المرتبة الخامسة في صادراتها .ومن ناحية
أخرى ثمة عالقات استراتيجية أخرى ترتسم في المجال
النووي .ففي عام  2010تم توقيع اتفاق ثنائي بين البلدين
المطلين على البحر األسود (روسيا وتركيا) بشأن إنشاء
مفاعل نووي في منطقة أكويو ( )Akkuyuجنوب البالد
والمواجهة لجزيرة رودس اليونانية .وشأنها شأن الصين
والهند والبرازيل ،أخذت روسيا تقترب من القارة األفريقية
ومواردها الطبيعية .وبالنظر خارج هضبة األناضول ،فهي
تستثمر في المنطقة بتعدد اتفاقياتها للشراكة في قطاع
الطاقة (الجزائر وليبيا) عبر تنشيط شركتها غازبروم
( .)Gazpromوفي شمال أفريقيا لروسيا زبائن كبار في
مجال الحبوب ،وهي تصدر قمحها بشكل متصاعد،
لألسواق المصرية والسورية أساسا ،مما يفسر سبب
احتاللها للمرتبة السادسة والسابعة في واردات هذين
البلدين على التوالي.

هل هو بحر متوسط جديد بعد 2011؟
إذا كانت الجوانب التجارية هي الغالبة على العالقات بين
دول جنوب وشرق المتوسط ودول مجموعة بريك ،فال يجب
أبداً إغفال المتغيرات السياسية .فقد لعبت األزمة المالية
العالمية دور المحفز في التقريب الجيواقتصادي بين دول
بريك ودول جنوب وشرق المتوسط منذ عام  .2008ومع
ذلك فإن تزايد التوترات في العالم العربي منذ بدايات عام
 2011من الممكن أن يبطئ التقارب على خلفية االضطرابات
الجيوسياسية.
في الجدال الدائر حول تعدد األقطاب ،منذ سنوات تتم
المقابلة بين نموذجين أيديولوجيين هما في بعض األحيان
متكامالن (نظراً للعولمة) لكنهما أيضاً متناقضان (عالمية

الجدول 7

تجارة روسيا مع دول جنوب وشرق البحر األبيض المتوسط ()2009
الواردات من روسيا

الجزائر

الصادرات إلى روسيا

المرتبة

الحجم (بالمليون يورو)

26

85

الحجم (بالمليون يورو)

المرتبة

مصر

6

1112

21

118

إسرائيل

11

345

10

469

األردن

10

248

28

11

لبنان

19

106

27

9

المغرب

9

304

5

234

سوريا

7

672

15

25

تونس

7

335

13

38

تركيا

2

13913

5

2293
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تجارة روسيا مع دول جنوب وشرق البحر األبيض المتوسط ()2009
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بعض القيم) .هناك من ناحية "إجماع واشنطن" المفضل
لدى األمريكيين واألوروبيين ،والقائم على تحرير
االقتصاد واقتراح الحكم الرشيد بأكثر ديمقراطية ممكنة.
ومن ناحية أخرى هناك ما نسميه "إجماع بكين" ألنه
يستند إلى مسار الصين ،بالتأليف بين االنفتاح الواسع على
الرأسمالية وصالبة النظام تحت رعاية حزب أوحد .وإذا
كانت الصين قد تحفظت في الدعاية لنموذجها ،فذلك
النموذج لم يكف في االنتشار عبر الكوكب .وهذا المزيج
لم يعبر دون المرور بدول جنوب وشرق المتوسط .فبعض
النخب الحاكمة هناك تم أغواؤها بتلك الوصفة لالنطالق
االقتصادي دون معايير سياسية .ومن الواضح أن النموذج
الصيني يستجيب لتطلعات وديناميات العالم العربي قاطعاً
الطريق على الخطاب الغربي حول ضرورة مقرطة
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المنطقة .بالتأكيد ،فإن الثورات التي تهز معظم دول جنوب
وشرق المتوسط منذ بدايات عام  2011تضرب الرأي
العام والسلطات في العالم بأسره .فاألمر متعلق بانتفاضات
شعبية من الشارع ،وهي تجمع أكثر من جيل مع كل أنواع
السخط ،من غياب حقوق العمالة المؤقتة لغالء المعيشة
مروراً بالمشكلة المركزية للتوظيف .وفي ميدان التحرير
بالقاهرة ،في فبراير (شباط)  ، 2011كان الظمأ للحرية
والرغبة في العدالة االجتماعية قد عبرا عن نفسهما في
حركة مشتركة .وقد سقط النظام ألنه اعتقد خاطئاً أن
الشعب سيتحمل االستبداد للنهاية في ظل عملية تنمية
اقتصادية .كان هذا هو الوجه الخفي عندما ال يتم توزيع
ثمرات التنمية ،وعندما يتسع البؤس االجتماعي تحت
تأثير عولمة متسارعة.
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وإن كان لـ"إجماع واشنطن" حدود عديدة ،فإن "إجماع
بكين" قد أظهر حدوده بدوره في بدايات عام  .2011فمن
المفيد أن نالحظ ألي درجة قامت السلطات الصينية،
وأيضا الروسية بمتابعة الهزات التي رجت العالم العربي
والثورتين التونسية والمصرية عن قرب .هذه المراقبة لم
تتم فقط إلن الياسمين أتى في األصل من األراضي
اآلسيوية ،ولكن أيضاً ألن المساوئ الخاصة بالعالم العربي
تماثل بعض ماهو موجود في الصين وروسيا (التفاوت
االجتماعي ونقصان الحريات الفردية واستبعاد وإفقار
المناطق الداخلية واألقليات المقموعة) .بالطبع فإن السياقات
السياسية والثقافية غير متطابقة .ولذا فإن عدة عوامل قد
تجعل بكين تخشى من تكرار سيناريو مماثل لديها على
المدى المتوسط ،أي من اندالع احتجاجات اجتماعية
ومطالب سياسية .وخارج السيطرة المفروضة على
الشبكات المعلوماتية والرقابة المفروضة على بعض
حركات شباب المتعلمين ،فإن الصين تهيأت تحديدا
لمواجهة األحداث التي ضربت شمال أفريقيا ،باإلسراع
بإرسال قطعها البحرية الستعادة آالف الصينيين ممن فروا
من المعارك في ليبيا .وفي المقابل ،ومن احتماالت التعثر
في ثورات واضطرابات كالتي تكررت في جنوب وشرق
المتوسط ،وهو السيناريو الذي ال يمكن استبعاده ،ستتجه
السلطات الصينية لتمجيد "مجتمع السعادة"؛ وهي الصيغة
التي تبنتها في ربيع  2011لحث شعبها على فضائل
االستقرار واالحتواء.

إو�ن كان لـ"إجماع واشنطن" حدود عديدة،
فإن "إجماع بكين" قد أظهر حدوده بدوره في
بدايات عام  .2011فمن المفيد أن نالحظ
ألي درجة قامت السلطات الصينية ،وأيضا
الروسية بمتابعة الهزات التي رجت العالم
العربي والثورتين التونسية والمصرية عن
قرب
كذلك فإن البرازيل تنظر بكثير من الحذر لما يدور في
منطقة المتوسط /الشرق األوسط .فبعد أن أنعشت
حضورها فيها خالل الواليتين الرئاسيتين للوال دا سيلفا،
تبدو برازيليا منذ وصول ديلما روسيف (Dilma
 )Rousseffللرئاسة في يناير (كانون الثاني) 2011
أكثر حرصاً على إدارة سياسة خارجية تأخذ حقوق
اإلنسان في االعتبار .وتبدو البالد وقد اضطرت لتأجيل

القمة الثالثة بين دول أمريكا الجنوبية والدول العربية التي
كان من المفترض أن تعقد في  16فبراير (شباط) 2011
في بيرو .وكباقي بلدان "بريك" ،لم تعترض البرازيل في
 17مارس (آذار)  2011على قرار األمم المتحدة الذي
يصرح بالتدخل الخارجي في الصراع الليبي بغرض
حماية السكان .ولكن سريعاً ،عندما تولى حلف شمال
األطلسي هذا التدخل ،طالبت البرازيل بوقف إطالق النار
إلنهاء العمليات العسكرية .هذا التقلب يُ َف َسر في ضوء
األوضاع االستراتيجية التي تبنتها البرازيل فقدمت خاللها
ً
بديال مع الدول العربية .والبرازيل منذ ،2002
حوارا
والهند منذ  2007هما عضوان مراقبان في جامعة الدول
العربية .وكان يطيب للرئيس لوال دا سيلفا أن يبرز
خصوصية بالده .وخالفاً للواليات المتحدة وأوروبا ،فإن
البرازيل تستطيع ذلك بدون ميراث تاريخي وسياسي
ثقيل .وتبدو كمحاور نزيه ،ال يرتدي ثياب المصلح
األخالقي ،وال يخفي ترسانته االقتصادية خلف الرقصات
الدبلوماسية ،وال يبدي اصطفافاً منهجياً مع المواقف
األمريكية واألوروبية .ويحتفظ لوال دا سيلفا بهيبة دولية،
خاصة في بلدان الجنوب ،وقد قام بالدفاع عن الديمقراطية
كضيف شرف في المنتدى السنوي السادس لقناة الجزيرة
الذي عقد في الدوحة في  13مارس (آذار)  .2011وذلك
دون أن يسبب اضطرابا للحاضرين أو في المنطقة.
ً
وحقيقة تستطيع الدول العربية استلهام بعض تجارب
التحول من أمريكا الالتينية ،حيث المسار من الديكتاتورية
إلى الديمقراطية لم يتم دون أخطاء من األفضل أن ال يعاد
إنتاجها .وسيكون من المناسب أن يتم التكلم عن التعلم
أكثر من تصدير نموذج للتحول ،كما اقترح لوال دا سيلفا.

تأمالت للمستقبل
من الغني عن القول إن عام  2011يفتتح مرحلة
جيوسياسية جديدة في منطقة البحر المتوسط .وسيكون
على كل القوى العظمى أن تعدل استراتيجياتها في سياق
هو في نفس الوقت مضطرب وهش ومتحول .وستتجه
الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي لمواكبة التغيرات
والترويج للديمقراطية .بالنسبة للواليات المتحدة ،وكما هو
الوضع دائما ،ستكون األولوية للحفاظ على المصالح
األمريكية ،وعلى الرغم من أنه ينبغي أن تعزى إلدارة
أوباما إدارة متماسكة نسبياً لألزمات العربية ،إال أن
الواليات المتحدة قد ال تتوصل لإلقناع إلن خطابها
اإلقليمي غير ذي مصداقية .وقد وعدت واشنطن بتقدم في
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الواردات من "بريك"
بالمليون يورو

الصادرات إلى "بريك"

 %لمجموع التجارة

بالمليون يورو

 %لمجموع التجارة

4725

16

1988

6

مصر

5699

18

1870

11

إسرائيل

3842

12

3002

9

األردن

1720

17

534

15

لبنان

1303

11

19

1

المغرب

2572

12

1166

12

الجزائر

سوريا

2916

18

140

2

تونس

1165

8

325

3

تركيا

25116

25

3993

6

المصدر :اإلدارة العامة للتجارة ( )DG Commerceمارس (آذار) 2011

الشكل 13

ملف

تجارة مجموعة بريك ( )BRICمع دول جنوب وشرق البحر األبيض المتوسط ()2009
30000
ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ "ﺑﺭﻳﻙ"

ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻥ "ﺑﺭﻳﻙ"

25000

ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﻳﻭﻥ ﻳﻭﺭﻭ

15000

المتوسطي 2011

20000

10000

115

5000

ﺗﺭﻛﻳﺎ

ﺗﻭﻧﺱ

ﺳﻭﺭﻳﺎ

ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ

ﻟﺑﻧﺎﻥ

ﺍﻷﺭﺩﻥ

ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ

ﻣﺻﺭ

ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ

0

إجمالي تجارة مجموعة بريك ( )BRICمع دول جنوب وشرق البحر األبيض المتوسط ()2009

الشكل 14

30
ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ "ﺑﺭﻳﻙ"

ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻥ "ﺑﺭﻳﻙ"

25

20

10

5

ﺗﺭﻛﻳﺎ

ﺗﻭﻧﺱ

ﺳﻭﺭﻳﺎ

ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ

ﻟﺑﻧﺎﻥ

ﺍﻷﺭﺩﻥ

ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ

ﻣﺻﺭ

ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ

0

ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﻳﻭﻥ ﻳﻭﺭﻭ

15

قضية الشرق األوسط ،لكن لم يتغير شيئاً في صالح
الفلسطينيين .الميراث ثقيل ،وها نحن نرى أمريكا التي
كانت تصيغ التاريخ فيما مضى ال تفعل أكثر من أن تتبعه.
ويصدق هذا تحديداً على العالم العربي حيث كان فشلها
ذريعاً حين حاولت إعادة تشكيل المنطقة وفق خطتها
االستراتيجية الخاصة.
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وسيكون على كل القوى العظمى أن تعدل
استراتيجياتها في سياق هو في نفس الوقت
مضطرب وهش ومتحول .وستتجه الواليات
المتحدة واالتحاد األوروبي لمواكبة التغيرات
والترويج للديمقراطية
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وبالنسبة لبروكسل ،فإن التحدي كبير ومعقد ،حيث القرب
الجغرافي يثير مخاوف شتى .وإغراء االنطواء على الذات
يتضح .ودول جنوب وشرق المتوسط نفسها ،والتي تتحدد
اختالفاتها ،يمكن أيضاً أن تقدم نفسها باندفاع أقل تجاه البلدان
األوروبية .االرتياب وخيبة األمل سيكونان سبباً لالنتحاء
عن الضفة األخرى للمتوسط .وأوروبا المنقسمة حيال
نشاطها الخارجي والواهنة اقتصادياً ،ليس لديها وسائل
لطموحاتها .إن السماء غائمة اآلن فوق التعاون
ً
عاصفة ،في حين أن التحديات
األورومتوسطي ،مالم نقل
تتطلب مقاربات متعددة األطراف .إن الفكرة الجريئة المتعلقة
باألورومتوسطية والتي أُطلقت في نهايات القرن الماضي
راهنت على التعزيز االستراتيجي للجوار الجغرافي ،لدرجة
الكالم عن االتجاه لإلقليمية داخل العولمة ،والتكامل المتطور
بين منطقتين غير متكافئتين تنموياً .وبعد أكثر من  15عاما
على عملية برشلونة ،لم يتحقق هذا السيناريو .على األرجح،
ستتجه أوروبا إلى استخدام آليات سياسة الجوار األوروبية
( )ENPالتي تدافع عن التمايز والمشروطية في العالقات
مع دول جنوب وشرق المتوسط .الطابع الثنائي للعالقات
يهدد إذن باالتساع  ،وهو ما يحفزه فشل االتحاد من أجل
المتوسط ( .)UfMإن نقصان اإلرادة السياسية واالنقسامات
داخل االتحاد األوروبي قد أتت على هذا الطموح
األورومتوسطي ،حتى ولو كان االتحاد األوروبي قد جاء في
عام  2009ال ُمص ِّدر األول لكل دول جنوب وشرق المتوسط
(كذلك كان المستورد األول فيما يخص تركيا ودول شمال
أفريقيا) .إن عمق العالقات اإلنسانية واالقتصادية بين
االتحاد األوروبي ودول جنوب وشرق المتوسط غير متحقق
على األرضية الدبلوماسية والجيواستراتيجية .وبسبب أخطاء

القيادة التي ال مفر منها سترى أوروبا تأثيرها يتناقص مر ًة
أخرى.
وفيما يخص مجموعة "بريك" ،ثمة انخفاض سيطال
تأثيرها أيضاً .فإذا كان المصطلح قد شاع سريعاً على
قواعد جيواقتصادية ،فيظل المفهوم مثيراً للجدل ،ألن هذه
البلدان ال تشكل كتلة جيوسياسية متجانسة ،على الرغم من
القمم التي تعقد بشكل سنوي منذ عام  2009والتي تطمح
لخلق توافقات سياسية واقتصادية بين القوى األربعة (في
 2011انضمت جنوب أفريقيا رسميا للمجموعة فأضيف
حرف خامس لرموزها فصارت بريكس) .من الدول
الخمسة هناك دولتان ديموقرطيتان (الهند والبرازيل)،
ودولتان عمالقتان على المستوى الديموغرافي (الصين
والهند) ،وثالث دول نووية (الصين والهند وروسيا)،
ودولتان لهما مقعدان دائمان بمجلس األمن (الصين
وروسيا).
ومن ناحية أخرى ،فإن هذه القوى تبدي أيضا عالمات على
هشاشة داخلية من الممكن أيضأ أن تغير آداءها االقتصادي.
مع ذلك فإن التوقعات التي ُسجلت في نهاية  2010تدهش
العقول بسرعة التقلبات الجيواقتصادية :ففي  2011من
المفترض أن يتخطى الناتج المحلي اإلجمالي للبرازيل مثيله
لدى فرنسا ،وستتقدم الهند على اليابان ،وستسبق روسيا
ألمانيا في عام  ،2014بينما في عام  2019قد يتخطى
الناتج المحلي اإلجمالي للصين مثيله األمريكي( .إن المنحنى
الذي وضعه بنك غولمان ساكس عام  2003يمتد حتى عام
 .)2041وخالل العقد القادم ستمثل مجموعة "بريكس" من
 50إلى  70%من نمو الناتج المحلي اإلجمالي العالمي
بشكل فعلي .وفي هذه األثناء تظل هذه التوقعات نسبية ،حيث
من الممكن أن تقوم األزمة المالية العالمية بتبريد نمو تلك
القوى االقتصادي.
إن االتجاه نحو تشذر المتوسط هو ما يمكن أن يتأكد خالل
العقد القادم .وستواصل دول جنوب وشرق المتوسط
استراتيجياتها متعددة االتجاهات بالنسبة لشؤونها السياسية
واالقتصادية ،وستضعف أوروبا وتضعف مصداقيتها وتفقد
مزيداً من تأثيرها .وستبعدها أولوياتها عن الضفة الجنوبية
للمتوسط .سيكون عليها أن تنقذ نفسها هي أيضاً ،فتقوي
توسعها شرقاُ ،وتعمل على استقرار البلقان ،وتُقرر بشأن
ضم تركيا.
وبالتزامن ،فإن مجموعة "بريكس" ستؤكد حضورها وتنوعه
في المنطقة مع منافسة فيما بينها ال يمكن تجنبها .وستساهم
الرغبات المحتدمة في الموارد النادرة ،والتنافس بين القوى
في تجزئة فضاء المتوسط .وقد تُطور الدول العربية ،باللعب
على هذه التنافسات ،نموذجاً سياسياً غير مسبوق ال ينتمي

للنموذج الغربي وال لـ"إجماع بكين" .ومن الممكن أن يتطور
المشهد السياسي في هذه الدول بعمق خالل السنوات القادمة،
نحو األفضل كما نحو األسوأ.
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إن اتجاه هذا السيناريو غير ُمرض .ال يجب هنا أيضاً أن
نقلق من حجم تدخل مجموعة "بريك" في الشؤون المتوسطية.
على العكس ،فهذه الدينامية تعلمنا أن دول جنوب وشرق
المتوسط التحقت بالعولمة ،وأن العالم بأسره ينشط في السوق
المتوسطية .وبعيداً عن تهديد االنسجام المتخيل لمنطقة هي
متشذرة باألساس ،فإن كل هذه الحركات تُسائل في الواقع
مدى وجاهة الفكرة األورومتوسطية الحالية .وإذا ظلت
ً
مرغوبة من نواح كثيرة ،هل يمكن أن نعتقد أنها
الفكرة
ً
معقولة وقابلة للتحقق بمسارها الحالي؟ إن العالم قد تغير.
والبحر األبيض المتوسط أيضاً .وهذا ال يدفعنا لخشية
التطور ،لكن على العكس لمواكبة التغيرات والتوافق معها.
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إن البحر األبيض المتوسط ،كما يشير إلى ذلك اسمه ،بقدر
ما هو واقع جغرافي ،هو أيضا واقع ثقافي وتاريخي مستمد
من ذلك الزمان الذي كان فيه سكانه يطلقون عليه "ماري
نوستروم" ( ،)Mare Nostrumأي "بحرنا" ،ويعتبرونه
إمكانية ثقافية .إنه ويمكن أن يكون بحرا للحدود وهو أيضا
يمكن أن يكون بحرا لالتحاد .يمكن أن يكون كذلك إذا تم
بناؤه سياسيا انطالقا من تصوره كفضاء مشترك .ألنه على
مر التاريخ ،تميز البحر األبيض المتوسط بحضوره القوي
وغيابه أيضا؛ هو حلقة ربط وحدود في الوقت نفسه إنه
المكان الذي يجمعنا والذي يعبر عنا ،وهو أيضا بحر حدود
انطالقا منه يبدأ اآلخر ونلتقي معه.
ال تشكل دول البلقان الغربية بالضرورة وحدة سياسية
وجغرافية متميزة ،ولكنه باستخدامنا خاصية علم الجبال
لتمييزها سنجد أنها نتيجة معطى تاريخي من الخارج وهي
تسمية ،من الناحية التاريخية ،حديثة العهد نسبيا ،أطلقتها
عليها القوى التي كانت ترسم في المؤتمرات الدبلوماسية في
القرن التاسع عشر خرائط تحاول فيما بعد تجسيدها على
أرض الواقع ،وخاصة في ما كان حتى ذلك الحين يسمى
أراضي اإلمبراطورية العثمانية ،وكذا المؤرخون والباحثون
الذين كتبوا التاريخ .وحسب مارك مازوير (Mark
 ،)Mazowerكانت خالل القرن الثامن عشر وجزء كبير
من القرن التاسع عشر" ،تركيا في أوروبا" هي التسمية
األكثر شيوعا لإلشارة الى األراضي التي ستعرف فما بعد
باسم منطقة البلقان ،وكان من النادر أن تجد قبل سنة ،1888
 1يلتزم الكاتب بشكل شخصي بمضمون هذا المقال.

سنة عقد مؤتمر برلين ،نصوصا تشير إلى شعوب البلقان
(بل على العكس ،كانت تعرف لفترة طويلة داخل
اإلمبراطورية العثمانية “بالروملي“ أو الروم – الرومان –
ألنهم ينحدرون من سكان اإلمبراطورية البيزنطية) ،ولكنه
مع اندالع الحرب العالمية األولى أصبحت التسمية الشائعة
لإلشارة إلى المنطقة من الخارج .ورغم استخدام مازوير
لمرجع جغرافي ،إال أنه يرى أن البلقان منذ البداية كانت
أكثر من مجرد مفهوم جغرافي:

منذ البداية كانت منطقة البلقان أكثر من مفهوم
جغرافي .وكان المصطلح ،على عكس سابقيه ،محمال
بدالالت سلبية – العنف والوحشية والبدائية – إلى
المدى الذي من الصعب أن تجد شيئا مماثال ...سارعت
أوروبا إلى ربط المنطقة بالعنف وسفك الدماء.
()Mazower, 2000: 4
رغم حدوث بعض التطورات الحديثة التي قد تفضي إلى هذا
االستنتاج ،إال أنه من الصعب تفسيره بأنه تاريخيا ال يشكل
المكان الذي رسمت فيه الخطوط التي فرقت بيننا وبين
اآلخر :بين الكاثوليكية واألرثوذكسية ،وبين المسيحية
واإلسالم .ما يؤدي إلى تمييز هذه المنطقة عن سائر أوروبا
وإن كانت تقع جغرافيا في قلب أوروبا
لهذا فالحديث عن منطقة البلقان والبحر األبيض المتوسط
يجرنا إلى الحديث أيضا عن الجغرافيا ،ولكن مع تناول
جوانب أخرى .نعني الحديث – أو ربما الرهان – عن واحدة
من الروايات المحتملة للتاريخ .تاريخ البحر األبيض
المتوسط كموضوع بناء دولي من قبل الكيانات السياسية
التي تربط بين شعوبه وجميع الجهات الفاعلة الدولية البارزة.
تاريخ منطقة البلقان كفاعل للعمل الدولي في البحر األبيض
المتوسط .ما يطرح عدة أسئلة حول هذه الرواية المحتملة
للتاريخ :ماذا؟ ولماذا؟ وألجل ماذا؟ وكيف؟

تبن منطقة البلقان نفسها بنفسها،
من جهة ،كما سبق ذكره ،لم ِ
ولكنها بنيت من الخارج في إطار عملية اختالف وتمييز بين
ما كان مشتركا في السابق .ما هو مشترك في المقام األول
مع بقية اإلمبراطورية الرومانية ومع البحر األبيض
المتوسط( ،الذي كان سكانه يطلقون عليه "ماري نوستروم")
ثم مع بقية أوروبا ،وأخيرا مع اإلمبراطورية العثمانية .أما
االختالف فهو على وجه التحديد لتمييزها عن باقي
اإلمبراطورية العثمانية التي يعتبر تكونها من األحداث
التاريخية الكبرى في الساحة الدولية للبحر األبيض المتوسط
– باألساس مسألة العالقة بينها وبين القوى المسيحية لقرون
عديدة – كما أن تفكيكها يعد مصدرا للكثير من األزمات
والتوترات السياسية والجغرافية المعاصرة من منطقة الشرق
األوسط إلى منطقة البلقان.
من جهة أخرى ،تعتبر منطقة البلقان كنقطة التقاء بين
الحضارات والثقافات والعوالم ،لهذا فإن رابطها السياسي
تعترضه خطوط توتر تفرقها وتهيكلها وكذا عوامل وجهات
فاعلة ترى أن التنظيم في إطار دول هو ظاهرة تاريخية

فالحديث عن منطقة البلقان والبحر األبيض
المتوسط يجرنا إلى الحديث عن واحدة من
الروايات المحتملة للتاريخ .تاريخ البحر
األبيض المتوسط كموضوع بناء دولي من قبل
الكيانات السياسية التي تربط بين شعوبه
وجميع الجهات الفاعلة الدولية البارزة
هذه العملية بلغت ذروتها مع التنظيم السياسي لشعوب
وأراضي البلقان في إطار دول ،يمكن فيها التمييز بين
مرحلتين :مرحلة استقاللها عن اإلمبراطورية العثمانية
– والنمساوية المجرية – التي انتهت بعد الحرب العالمية
األولى مع إنشاء المملكة التي ستتحول إلى جمهورية

 2عندما نتحدث عن منطقة البلقان ،علما أن رومانيا وبلغاريا هما اآلن بلدان عضوان في االتحاد األوروبي ويندرجان بهذه الصفة في العملية األورومتوسطية ،فإننا نتحدث على ما يعرف حاليا اصطالحا
في االتحاد األوروبي بمنطقة البلقان الغربية ،بما فيها دول يوغوسالفيا سابقا (والتي تشمل سلوفينيا التي هي اآلن عضو في االتحاد األوروبي) وألبانيا.
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حول منطقة البلقان وإشعاعها الدولي تجاه البحر األبيض
المتوسط

المتوسطي 2011

يأخذنا الحديث عن منطقة البلقان 2والبحر األبيض المتوسط
إلى التحدث عن وقائع انضمام ألبانيا إلى "عملية برشلونة"
في نوفمبر (تشرين الثاني)  ،2007وبعد ذلك انضمام
كرواتيا والبوسنة والهرسك والجبل األسود إلى "االتحاد من
أجل المتوسط" في عام  2008وعن اإلمكانات أيضا.
وللنظر في هذه الوقائع وهذه اإلمكانات وفي هذه الرواية
المحتملة للتاريخ للرد على األسئلة المذكورة أعاله ،سوف
نقوم بجولة فكرية في منطقة البلقان الغربية وديناميكياتها
الجماعية والدولية في العالقة مع البحر األبيض المتوسط.
كما سنحلل البحر األبيض المتوسط كموضوع للبناء الدولي
والعملية األورومتوسطية ("عملية برشلونة" أوال ،ثم
"اإلتحاد من أجل المتوسط") كوسيلة للمضي في هذا االتجاه.
وعيا منا بأهمية هذه اللحظة التاريخية الفريدة التي نمر بها،
ننجز هذا العمل في وقت يعيش فيه جنوب البحر األبيض
المتوسط الربيع العربي الذي يفرض علينا إعادة التفكير في
كل شيء.

حديثة غالبا ما يتجاوز ذلك ،وآثار تاريخية ما زالت قائمة
من خاللها ،إلى ما هو أبعد من حياة وموت العالم الذي
ولدت به .آثار أو موجات أو تيارات تاريخية ،قبل وإبان
اإلمبراطورية الرومانية التي اصطدمت بمقاومة اللغة
اليونانية واإليليرية (بحيث أن اللغة اليونانية واأللبانية إلى
جانب الباسكية هي اللغات الحية الوحيدة السابقة للغة
الالتينية)؛ ونهج اإلمبراطور ثيودوسيوس ()Theodosius
الذي قسم في سنة  395اإلمبراطورية الرومانية إلى
شرقية وغربية ،وهو ما سينعكس الحقا في العالمين
الكاثوليكي واألرثوذكسي والغزوات السالفية التي على
إثرها عاشت هذه الشعوب في المنطقة مع األلبان
واليونانيين ،وكذا الغزو العثماني وديناميات التكامل
والمقاومة التي يولدها ،باإلضافة إلى أسلمة جزء من
السكان .فتحت المقاومة التاريخية أو الحفاظ على الهوية
جنبا إلى جنب مع التيارات القومية وضعف اإلمبراطورية
اعتبارا من استقالل اليونان ،المجال أمام استقالل شعوب
المنطقة وتنظيمها السياسي كدول مستقلة .وقد ولدت هذه
العملية كعمل تضامني أرثوذكسي من خالل دعم كاثرين
العظيمة ( )Catherine the Greatلالنفصاليين
اليونانيين وهو ما ينطوي كعامل جيوستراتيجي على ولوج
السلطات المركزية السالفية إلى البحر األبيض المتوسط.
وقد استمرت هذه المقاومة في ظل وجود السلطات
المركزية للعالمين الجرماني والسالفي كاإلمبراطوريتين
الروسية أو النمساوية المجرية في "ماري نوستروم"
(.)Mare Nostrum
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يوغوسالفيا االتحادية والدولة األلبانية ،وتفكك يوغوسالفيا
السابقة في التسعينات من القرن الماضي .تسارع إيقاع هذه
العملية ،مع استقالل اليونان ،خالل مؤتمر برلين المستند
إلى القومية والتضامن الكاثوليكي (اإلمبراطورية النمساوية
المجرية) واألرثوذكسي تجاه الشعوب المعتنقة لهذه
األديان ،وهو السياق الذي تظهر فيه الحالة األلبانية
كاستثناء .وقد كانت القومية األلبانية في مراحلها األولى
ثقافية باألساس نظرا للتعايش بين شمال أرثوذكسي وجنوب
كاثوليكي واعتناق جزء مهم من سكانها اإلسالم .حيث
يستند بناؤها الوطني وتأكيد هويتها الجماعية إلى اللغة؛
فاأللبان يؤيدون حركة ريلينديا ( )Rilindjaاالستقاللية
وكتابة وتدريس اللغة األلبانية ،ويطالبون أساسا
اإلمبراطورية العثمانية بهذا النوع من الحقوق واالستقالل
السياسي لتحقيقها .أدت صعوبة تحقيقها والتطور الموازي
لحركات قومية أخرى في المنطقة ذات توجهات توسعية
وطموحات إقليمية إلى إعالن االستقالل في عام 1912
والنضال من أجل األرض في حرب البلقان الثانية التي
ستضع أوزارها مع والدة ألبانيا كدولة مستقلة تغطي ما
يزيد قليال على نصف األرض وسكان الواليات أو
المقاطعات العثمانية التي كان يقطنها األلبان .تحدد الساكنة
األلبانية خارج ألبانيا (في كوسوفو ومقدونيا والجبل األسود
ووادي بريسيفو وشمال اليونان) المسألة األلبانية والعامل
األلباني في موضوع ودينامية األجندة والعمل الجماعي في
المنطقة.

عندما نقف معتادين على مواجهة الفاعلين
الدوليين كفاعلين داخليين ،يمثل تحوال في
النموذج الفكري ويستلزم هذا االنضواء تحت
مجموعة كبيرة ومحاولة بناءها مع اآلخرين
من جهة أخرى ،يحمل بناء دولة مشتركة بين شعوب المنطقة
األخرى إمكانية توجيه التوترات بينها في إطار مشروع
اتحادي مشترك ،مع خطر إلغاء توازن القوى هذا بسبب
طموحات البناء الوطني التوسعي للشعوب المكونة له،
وبخاصة الهيمنة الصربية .بعد اختفاء تيتو واالشتراكية
كعامل وخطاب متماسك ،عاد االختالف واستأنفت المشاعر
القومية لتأخذ شعوب يوغوسالفيا السابقة من التعاون
المشترك إلى المواجهة المتشددة المرتكزة على االختالف.
وهو ما سيؤدي إلى ظهور دول جديدة في مشهد تعيش فيه
مع عوامل أخرى كأطراف فاعلة .دول متجانسة في األساس
 3انظر مونتوبيو (.)2009

في الجانب العرقي والديني والهوياتي ،ودول تعددية مثل
البوسنة والهرسك أو جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية
السابقة .في هذا المشهد ،يظهر "العامل الصربي" و"العامل
األلباني" بشكل متكرر في الخطابات التي تشرح الديناميات
اإلقليمية.
بعد اجتيازها لمرحلة الصراع المسلح من خالل تسوية
تفاوضية وإنشاء دول جديدة ،واحتمال االندماج
األوروبي منذ انعقاد المجلس األوروبي في سالونيك
( ،)Thessalonicaحاولت دول منطقة البلقان تحقيق هذا
االندماج من خالل عملية االستقرار والشراكة واالندماج مع
االتحاد األوروبي .بحيث أن االتحاد األوروبي – كما كان
عليه الحال في عهد اإلمبراطورية العثمانية – يتحول إلى
عامل التماسك الخارجي الجديد واالندماج األوروبية إلى
صيغة تتجاوز القضايا والتوترات الوطنية والهوياتية عن
طريق التحول الديمقراطي وسيادة القانون لتصبح دولة
عضو في االتحاد األوروبي.
إذن ،دول البلقان أمام تح ٍد مهم :بناء دول متينة وإدارة
العالقات بين شعوبها من خالل التعاون بدال من المواجهة،
وهذا يعني بدوره ما يلي:
▪ بناء الدولة بالمرور من السلطة الواحدة إلى تقسيم السلط
وسيادة القانون نتيجة لعقد اجتماعي مبني على أساس
المواطنة ومنظور عرقي أو ديني مشترك مع المواطنة
المشتركة.
▪ االندماج األوروبي كوسيلة للتوافق الجماعي .فهو
عنصر أساسي ويمثل في الوقت نفسه هدفا وطريقا أو
خارطة طريق العمل الجماعي – محدد في تقرير
المتابعة أو إعالن المفوضية كبرنامج سياسي مشترك
ودليل عملية التحول – كما يمثل أيضا هدفا للسياسة
الخارجية التي هي أيضا عنصر أساسي للبناء الوطني
باعتباره خيارا رئيسا وتحديا مستقبليا مشتركا.
عندما نقف أمام أنفسنا معتادين على مواجهة الفاعلين
الدوليين كفاعلين داخليين ،وأن نكون موضوع إجراءات
دولية ،عندما نكون أمام اآلخر ،وراء حدودنا ،وتوجيه
سياستنا الخارجية وعملنا الجماعي نحوه يمثل تحوال في
النموذج الفكري وفي النهج .ويستلزم هذا االنضواء تحت
مجموعة كبيرة ومحاولة بناءها مع اآلخرين .مثل البحر
األبيض المتوسط حيث كان متواجدا وكان حاضرا فينا،
ولكن أين كنا غائبين سياسيا .إنه تحد للنضج والتطور وإرادة
العمل وتكملة لالنتقال الداخلي والخارجي.
وقد شجعت حدة هذه المناقشة سياسة ألبانيا الخارجية في
تقديم ترشيحها "لعملية برشلونة ،"3وكذا الخيار المرتبط لكل

من كرواتيا والبوسنة والهرسك والجبل األسود وبلدان أخرى
في المنطقة.

إمكانية أم واقع؟ الشباب والتجارب األولى والدروس
وإمكانية المشاركة دول منطقة البلقان في "االتحاد من أجل
المتوسط" والبناء الدولي للبحر األبيض المتوسط.
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شكل هذا السؤال ،بحسب الحاالت ،نوعا من الترقب
واإلمكانية التي تعطيها األولوية كل واحدة من دول البلقان
في مشاركتها في “االتحاد من أجل المتوسط“ الذي كانت
تسمى فيه مجموعة "ال ال" – ال اتحاد أوروبي وال مجموعة
عربية – وفي كلتا الحالتين بآليات تشاور مسبق وواحد من
هذه األعضاء يمارس الرئاسة المشتركة كالترويج للحفاظ
على البيئة في منطقة البحر األبيض المتوسط في حالة
كرواتيا و"الجامعة األورومتوسطية" في حالة سلوفينيا
وإبراز خبراتهم في االنسجام والتعايش الديني في مجتمع
علماني في حالة ألبانيا .غير أنه وإن كانت هذه المبادرات

ينعكس البناء الدولي المعاصر للبحر األبيض المتوسط في
جانبين :في واقعه الجغرافي والبناء األوروبي في بعده
الخارجي .انطلق المشروع األوروبي في الخمسينات من
القرن العشرين عندما كان المغرب العربي ال يزال تحت
الحماية الفرنسية .فقد تزامنت والدة السياسة المتوسطية
لالتحاد األوروبي مع استقالل هذه الدول .فيما بعد ستتحول
هذه السياسة إلى عملية ووحدة مع شركاء بقية البحر األبيض
المتوسط ،ولكن دون التوقف عن دعمها ودون أن يحد هذا
من عملهم .وينطوي هذا التحول على إمكانية اختيار التوجه
نحو القرار المشترك ونحو بناء نون الجماعة المشتركة.
حيث تأثر هذا الخيار بمرجع خلق فضاء سالم واستقرار
مشترك في أوروبا انطالقا من إعالن هلسنكي خالل "مؤتمر
األمن والتعاون في أوروبا" والعملية المتبعة لتحوله إلى
"منظمة األمن والتعاون في أوروبا" ( )OSCEبعد سقوط
جدار برلين ،وتأثر أيضا بها وبالمراجعة الضرورية وإعادة
التوازن التي يخلقها في البناء الخارجي ألوروبا – نحو
الشرق ،ولكن أيضا نحو الجنوب – وكذلك بعملية السالم في
الشرق االوسط من مدريد إلى أوسلو التي كانت تتطلب
التزاما وتتطلب جوابا أيضا .كان يمكن أن يكون ذلك جزءا
من االتحاد األوروبي محدودة في مراحل عملية السالم
باتباع الفرق بين المغرب العربي والمشرق المتواجد في
سياستها المتوسطية ،ولكن بالضبط في تلك المرحلة ظهر
طموح الشمولية الجغرافية والموضوعية الذي نتج عنه
"إعالن برشلونة" في نوفمبر (تشرين الثاني)  1995تحت
الرئاسة اإلسبانية لالتحاد األوروبي ،وهو الطموح الذي
يمثل الخيار االستراتيجي لمقاربة مشتركة للمشرق والمغرب
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مباشرة بعد االنضمام دبلوماسيا إلى البحر
األبيض المتوسط ،يطرح هذا التساؤل :ال
يطرح فقط السؤال حول ما يمكنه أن يقدم لي
البحر األبيض المتوسط ،بل أيضا ماذا يمكن
أن أفعله من أجله

"االتحاد من أجل المتوسط" ،وعملية البناء الدولية للبحر
األبيض المتوسط والبلقان
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عندما تعانى من فترة طويلة من العزلة ،وعندما تدخل إلى
الساحة الدولية كدولة ،يشكل االنضمام إلى المنظمات
والمحافل الدولية التي يمكن االلتحاق بها نظرا للموقع
الجغرافي أو الخصوصيات ،عالمة للتطبيع الخارجي
وإظهار عالمة البلد في جمعية أو مجلس منظمة دولية هو
في حد ذاته إنجاز وتأكيد جماعي .الحصول على العضوية
والمشاركة والحضور هو الهدف المتوخى .من الجيد في
البداية متابعة وتعلم كيف تعمل وتسير األمور .لكن مع
مرور الوقت تطرح عدة تساؤالت :ألجل ماذا؟ كيف يؤثر
علي؟ إلى أين أريد أن تسير هذه المركبة التي لم أعد راكبا
علي تبني
فقط فيها بل أيضا مساعدا لقائدها ،وبكوني داخلها ّ
المسارات واألهداف ألنه تتاح لي الفرص وعلي تحديد كيفية
استغاللها .مباشرة بعد االنضمام دبلوماسيا إلى البحر األبيض
المتوسط ،يطرح هذا التساؤل :أي بحر أبيض متوسط أريد؟
ال يطرح فقط السؤال حول ما يمكنه أن يقدم لي البحر
األبيض المتوسط ،بل أيضا ماذا يمكن أن أفعله من أجله.

تشكل الخطوات األولى ،فإن الطريق المتوسطي لدول منطقة
البلقان مازال طويال .مازالت هناك أسئلة كثيرة وأجوبة
كثيرة لنا ولآلخر .ال يتعلق األمر فقط بالتواجد في البحر
األبيض المتوسط ،ولكن ما نريده منه؟ ماذا نريد فيه؟ أي
بحر أبيض متوسط نريد؟ أية عالقات مع الدول األعضاء
األخرى؟ ما هو الدور الذي يمكننا أن نلعبه ألجله؟
هذا السؤال األخير يأخذنا إلى النظر في الدور الذي يمكن أن
تضطلع به دول البلقان بين الدول غير العضوة في االتحاد
األوروبي للترويج لتجاوز احتواء التوتر العربي – اإلسرائيلي
في البناء األورومتوسطي ،هو تح ٍد كما هو أيضا خيار
دبلوماسي ذو أهمية كبيرة ومميزة.

العربي ولكل منطقة البحر األبيض المتوسط .غير أن بعض
الدول الرئيسة المشاركة في السياسة المتوسطية لالتحاد
األوروبي ال تخفي قلقها من أن االهتمام وتوفير المصادر
الدولية التي تحرك عملية السالم على حساب المغرب
العربي .وهكذا ،على الرغم من أنه منذ والدتها تم توجيه
"عملية برشلونة" من الناحية النظرية إلى كل البحر األبيض
المتوسط ،يتيح من الناحية العملية والفعالة خيار بناء منطقة
البحر األبيض المتوسط بين االتحاد األوروبي والعرب
واالسرائيليين الذين يعيشون فيها وتركيا التي تعتبر فاعال
متوسطيا أساسيا في الماضي وفي المستقبل والتي بدونها لن
يكون ممكنا البناء الدولي للبحر األبيض المتوسط .
ملف
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عرض االتحاد األوروبي من سالونيك على
دول البلقان الغربية وجهة النظر األوروبية
وليس وجهة النظر األورومتوسطية .بحيث أن
طلب ألبانيا االنضمام "لعملية برشلونة" في
ديسمبر (كانون األول)  2006هو الذي جعل
االتحاد األوروبي يفكر بشكل جدي في اندماج
دول البلقان الغربية في البناء األورومتوسطي
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وماذا عن دول البلقان الغربية؟ في ذلك الوقت لم يكن االتحاد
األوروبي ينظر إلى هذه الدول على أساس البناء الدولي
خارج حدودها ،بل كان يعتبرها كموضوع عمل دولي داخل
أراضيها ومنطقة يجب أن تحل فيها النزاعات ،وهدفا وتحديا
في حد ذاته للبناء األوروبي في المشهد الجدلي األوسع
للنتائج المترتبة على سقوط جدار برلين على البناء األوروبي
نفسه والمبنية على المنطق الذي يجب أن تبنى عليه العالقة
مع شعوب أوروبا التي تم فصلها عنها بستار حديدي داخل
وليس خارج أوروبا واالندماج في فضاء ومشروع مشترك
لرسم الطريق نحو ذلك .المنطق الذي يستجيب إلى وضع
معايير كوبنهاغن والتأكيد على المنظور األوروبي لدول
غرب البلقان في المجلس األوروبي في سالونيك ،وعملية
االستقرار والشراكة واالندماج الالحقة التي تفتح انطالقا من
ذلك ومن التهدئة.
وهو منطق – كما تظهر لنا فعال حالة سلوفينيا – يوجب
حتما على دول غرب البلقان أن تشكل طرفا من عملية البناء
األورومتوسطية ،بحيث يجب طرح التساؤل التالي :لماذا
ليس اآلن؟ إذا كانوا ينتمون إلى البحر األبيض المتوسط،
لماذا عليهم االنتظار ألن يصبحوا أوروبيين ليكونوا
أورومتوسطيين؟

ومع ذلك ،عرض االتحاد األوروبي من سالونيك على دول
البلقان الغربية وجهة النظر األوروبية وليس وجهة النظر
األورومتوسطية .بحيث أن طلب ألبانيا االنضمام "لعملية
برشلونة" في ديسمبر (كانون األول)  2006هو الذي جعل
االتحاد األوروبي يفكر بشكل جدي في اندماج دول البلقان
الغربية في البناء األورومتوسطي ،وبالتالي تغيير دينامياته
ونطاقه الجغرافي.
يكمن ربما سبب هذا االعتبار في كون أن المنطق والمنظور
اللذان يمكنهما أن يتطابقا ويتقاطعا تم التعامل معهما
كمسارات متوازية ومجموعات منفصلة ،مع انعكاسهما
المؤسسي المختلف داخل المفوضية والمؤسسات األوروبية،
منطق االندماج والجوار وبناء أوروبا والبحر األبيض
المتوسط؛ "المديرية العامة للجنة العالقات الخارجية"
و"مفوض العالقات الخارجية" و"المديرية العامة" و"مفوض
شؤون توسيع االتحاد األوروبي" .ومع ذلك ،فإن التوابع
المتعددة وتقاطع المجموعات ممكنة ،بل وضرورية في كثير
من األحيان لتشكيل جزء من الكل .نقصد هنا تقاطعات
االعتبارات وعمليات األدوات وحتى الجوانب المالية.
السؤال الذي تم طرحه بعد انضمام ألبانيا إلى "عملية
برشلونة" والذي يتطلب تمييزا واضحا بين الصكوك
والصناديق لتطوير عالقة االتحاد األوروبي مع كل دولة من
الدول المتوسطية وبلورة األدوات الالزمة لبناء البحر
األبيض المتوسط وبرامجه اإلقليمية ،بحيث أن األولى تدخل
على التوالي في إطار "اتفاقية االستقرار والشراكة" أو
مفاوضات االنضمام أو صناديق "أداة المساعدة لمرحلة ما
قبل االنضمام إلى االتحاد" ( )IPAأو في اتفاقية الشراكة
وصناديق "ميدا" ( ،)MEDAبحسب إن كان لهذه الدول
منظور أوروبي أو شركاء جنوبيين ،وطالما أن جميعها
مشتركة في برامج "ميدا" اإلقليمية وبرامج "االتحاد من أجل
المتوسط" ( )UfMوغيرها من اآلليات المشتركة مثل
مؤسسة آنا ليند ( .)Anna Lindhوهنا يمكن إثارة بعد
المنطق – كما تم منذ فترة في تقرير سيشيني ()Cecchini
حول تكلفة عدم تبني السوق المحلية – ليس فقط من حيث
االمتيازات ،بل أيضا من حيث التكلفة الناجمة عن عدم اتخاذ
هذه الخطوة .يجب علينا التساؤل كيف علينا تقييم ضرورة
هذا البناء وماذا سيكون ثمن عدم إدخال دول منطقة البلقان
في منظومة البحر األبيض المتوسط بالنسبة لهذه البلدان
واالتحاد األوروبي وبقية الشركاء المتوسطيين وكذا "االتحاد
من أجل المتوسط" نفسه.
إذن فاختيار تعميم المنظومة المتوسطية والمراهنة وااللتزام
بمشاركة دول غرب البلقان في البناء الدولي للبحر األبيض
المتوسط سيعطي امتيازا بالنسبة لمنطقة البحر األبيض
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ولكن من بين كل هذه األسئلة ،السؤال الذي يقودنا إلى
واجهة وقلب التاريخ هو بدون أدنى شك ذلك الذي يطرحه
الربيع العربي وقدرته على توجيهه .وهو الربيع الذي
يمكن اعتباره كبداية رواية تاريخية تنتهي بشكل جيد،
أحسن من أي وقت مضى ،في البحر األبيض المتوسط
الذي ينعم بالسالم واالستقرار والديمقراطية وسيادة القانون
واحترام حقوق اإلنسان والتنمية واالزدهار المشترك
والتعايش بين األديان والثقافات .وتتطلب منا هذه الرواية
المحتملة لتاريخ – العرب واألوروبيين واألتراك
واإلسرائيليين ودول البحر األبيض المتوسط وبناء أوروبا
والبحر األبيض المتوسط – أن نرتقي إلى مستوى الحدث
وأن نعطيها ونعطي ألنفسنا فرصة .يمثل أي زلزال أو
اهتزاز للرواية التاريخية وأي موجة من الديمقراطية في
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والمراهنة وااللتزام بمشاركة دول غرب البلقان
في البناء الدولي للبحر األبيض المتوسط
سيعطي امتيا از بالنسبة لمنطقة البحر األبيض
المتوسط ،وكفضاء مشترك جيوسياسي لجميع
دوله وجميع سكانه

ملف

المتوسط ،باعتباره فاعال وموضوعا في الوقت نفسه ،كإطار
وقيمة يجب الحفاظ عليها وكفضاء مشترك جيوسياسي
لجميع دوله وجميع سكانه ،إلى ما هو أبعد من العالقات التي
نربطها مع كل واحد منهم ،فرادى أو مجموعات ،كما هو
الحال بالنسبة لمجموعة الدول العربية أو االتحاد األوروبي.
االلتزام والمراهنة واالختيار لكي تتقبل جميع الدول الطابع
المتوسطي للبحر األبيض المتوسط :االتحاد األوروبي،
وبغض النظر عن الحاجة والتحدي المتمثل في التعامل مع
التوسيع وعالقته مع الضفة الجنوبية للبحر األبيض المتوسط
ودول البلقان الغربية والشركاء الجنوبيين .وهو ما يعني
أيضا في حالة هذه األخيرة تقبل طابعهم المتوسطي المشترك
مع دول البلقان الغربية التي شاركتها منذ أكثر من قرن من
الزمان الفضاء السياسي المشترك لإلمبراطورية العثمانية.

جوهرها عملية تغيير سياسي داخلي ،ولكنه مع الوقت يأخذ
بعدا خارجيا .إذن فاألمر يتعلق بحاجة وبفرصة وتحد
إلحداث تحول خارجي أيضا .العالم يتغير عندما يتغير
عالمنا .هذا الربيع سيغير ال محالة البحر األبيض المتوسط.
سيكون علينا إعادة النظر في أشياء كثيرة ،يجب أن نفكر
في كل شيء وأن نتأمل بحس نقدي ما تم إنجازه وبناؤه
وأن نبحث عن الطريقة األفضل للوصول إلى األهداف
المرجوة وذاك المستقبل المشترك خصوصا اآلن ورياح
التاريخ تقربنا منها .ليس بالضرورة أن أي عالقة بين
االتحاد األوروبي والعالم العربي تمر عبر البناء الدولي
للبحر األبيض المتوسط .ولكن هذا اإللتقاء المتوسطي وهذه
الرحلة المشتركة عبر البحر األبيض المتوسط ونحو البحر
المتوسط ذاته ،والعودة إلى "بحرنا" ()Mare Nostrum
للقاء مع الذات والعثور على الهوية بين الطابع المتوسطي
والحضارة ونحو التأكيد على هذا الفضاء المشترك الممكن
والمرجو الذي يخدم الجميع ويشارك في بناءه الجميع .كما
أن هذا الفضاء المشترك يجب أن يكون لمنطقة البلقان وفي
منطقة البلقان ومع منطقة البلقان.
وكما قالت ماريا ثامبرانو (،)María Zambrano
اإلنسان هو الكائن الوحيد الذي يعاني من التاريخ ،ولكنه
يصنعه أيضا .كما يمكنه أيضا أن يصنع في مواجهة ظالل
التاريخ المشؤومة وعواصفها رواية التاريخ التي يريدها أن
تكون وعالم أفضل ألطفاله .وللبحر األبيض المتوسط.

البحر المتوسط الجديد في عالم متغير

التحول الديمقراطي واإلصالح في األقطار العربية:
ديناميكيات التحول

ملف

عادل م .عبد اللطيف
منسق
تقرير التنمية البشرية العربية
()Arab Human Development Report
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كان تعريف لغز التحول الديمقراطي واإلصالح في األقطار
العربية دائماً ينطوي على ثالثة عناصر رئيسية :متراكمات
إدارة الحكم وحاالت العجز في التنمية وبيئة إقليمية ودولية
معقدة .في عام  ،2011أظهرت االحتجاجات التي عمت
المنطقة العربية دخول عنصر رابع :إرادة الشعب العربي.
ولن تكون الصورة الكاملة للتحول الديمقراطي العربي
واإلصالح معروفة لدينا اال إذا رأينا كيف تتوافق هذه
العناصر األربعة معاً.

مقدمة
في الربع األول من عام  ،2011هزت المنطقة العربية
الحتجاجات .فقد أطلق إضرام بائع
موجات غامرة من ا ِ
الحتجاجات في
متجول النار في نفسه بتونس سلسلة من ا ِ
جميع أنحاء المنطقة ،الواحدة تفجر األخرى .وفي العديد
من األقطار العربية خرج الناس إلى الشوارع مصوتين
ضد قادتهم بمجرد تواجدهم هناك ،في مشاهد غير مسبوقة
بجرأتها وشجاعتها وغير متوقعة من حيث الحجم
والتصميم.
الحتجاجات وإنجازاتها إحساساً جديداً
لقد خلقت هذه ا ِ
ً
باإلمكانيات بين الشعوب التي عانت طويال من االستبعاد
السياسي واالقتصادي .وساد تفهم على نطاق واسع بأن
هؤالء المحتجين في الواقع قد أطلقوا شرارة نوع من التغيير
وبدأوا يختارون مستقبلهم بأنفسهم .ولكن التكهن بأي شكل
كان لنتائج هذه الثورات الدائرة سيكون سابقاً ألوانه .تمر
المنطقة في الوقت الحاضر بأكبر حالة حركة ديناميكية في

تاريخها الحديث .حركة واسعة النطاق نحو أنظمة سياسية
أكثر ديمقراطية أمر محتمل ،ولكنه قد ال يكون االحتمال
الوحيد .في وقت كتابة هذه المقالة حقق قطران انقطاعاً
حاسماً مع ماضيهما وهما يتوجهان حالياً نحو طريق جديد،
وإن كانت ال تُعرف الوجهة التي يسيران إليها .حاولت بعض
األقطار المحافظة على االستقرار بإدارة بعض جوانب
التغيير ضمن أنظمتها القائمة .وما زالت أخرى تواجه
معارضة مستمرة فاتخذت بعض الحكومات مواقف صلبة
أفضت إلى حالة من االستقطاب وفي بعض الحاالت االنزالق
إلى نوع من الحرب األهلية.
فالكتابة إذن عن الديمقراطية واإلصالح في األقطار العربية
يعتبر من التحديات في الوقت الحاضر .يغمرنا سيل دائم من
األخبار والتحليالت تغطى بشكل ملحوظ مختلف العمليات
ومن وجهات نظر متعددة .واألحداث في عدد من األقطار
تتطور بسرعة وبطرق مختلفة .وكل إطاللة على عناوين
الصحف تكشف عن تحرك جديد .وكل مقالة تعرض تفسيراً
جديداً .في مثل هذه اللحظات حتى محاولة التعرف على
مستحيال ،ناهيك عن رصفها معاً
جميع قطع اللغز تبدو أمراً
ً
لتشكيل صورة واضحة .إن مهمة هذا التحليل الوجيز هو
وضع إطار يمكن صف القطع الرئيسية داخله ووصف
معالمها األساسية وتقديم بعض المقترحات حول كيفية صفها
معاً.
إن فهمنا األساسي الذي يؤطر اللغز هو أن أية جهود نحو
االنتقال الديمقراطي أو التعزيز في هذه المنطقة عليها أن
تقارع أنظمة مفلسة خلفها الحكام المطلقون وراءهم .لقد
كانت هذه هي الحال في نماذج التحول إلى الديمقراطية في
سائر أنحاء العالم ،وليس هناك ما يدعو إلى أن يختلف
الحال في األقطار العربية .قد يبدو ذلك بديهياً ولكنه يتكرر
وسط المناخ الحالي الذي يختلط فيه األمل والخوف
والظنون.
لذلك إن قطع اللغز تشكل العوامل الهيكلية الكبرى التي
يتوجب على أولئك الذين يأملون في نظام سياسي جديد أن

القطعة  :1إدارة الحكم ،أو عش الالشفافية والقمع
والفشل
إن فشل إدارة الحكم في الدول العربية عامل مركزي وراء
استياء الشعب .ولكن حتى في التحول إلى الديمقراطية سيقف
هذا اإلرث كعقبة هامة أمام تحقيقها.
يدرك الناس في المنطقة بقدرتهم الحدسية وخبرتهم أن
الدولة العربية جوفاء بعمق فسادها المتأصل وسريتها
وفسادها وبالتالي عدم كفاءتها .في اللغة العربية غالباً ما
يشار إلى الدولة على أنها "عش" الحكم الهزيل :حكم التعتيم

المتوسطي 2011

تشير األحداث في المنطقة إلى ظهور قطعة رابعة في اللغز:
إرادة الشعب العربي .على الرغم من أن هذه القطعة كانت
في الواقع تتشكل ،دون االنتباه إليها ،عبر السنوات ،ولكن
مفاجأة ظهورها على الساحة تترك عندنا االنطباع بأنها قد
ظهرت تواً من العدم .وعلى الرغم من أننا نعلم أنها تقع في
قلب اللغز ولكن كثيرين منا غير متأكدين حول أين وكيف
نضعها وما ستكون عليها الصورة الناتجة.
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مع هذا االهتمام الكبير بالقطاع األمني ،فقد
مرت فترات اقتصادية وسياسية عصيبة شهدت
إهما ًال متزايداً من قبل الحكومات العربية
لمجموعة برمتها من المؤسسات األخرى
الحيوية لتحقيق التقدم والرخاء

ملف

يقارعوها .أحد هذه القطع هي إرث إدارة الحكم .هذه المنطقة
تفتقر إلى خبرة في اإلدارة الديمقراطية للحكمً .
بدال من أن
تحتضن التعددية كبتت الدول العربية التنوع منذ تأسيسها.
ً
وبدال من أن تبني قدرة على اإلدارة العامة طورت قدرات
للسيطرة وإشاعة الخمول والخوف وتحقيق صيغتها الخاصة
لالستقرار .القطعة الثانية هي إرث فشل التنمية ،تاركاً
تراكماً من الفقر والبطالة حين تكون الحاجة ماسة إلى
االزدهار .القطعة الثالثة هي المناخ الدولي واألقليمي المعقد
الذي يشكل تحديات أمنية صريحة إضافة إلى ضغوط هائلة
التي هي ليست بوضوح مع وال بوضوح ضد التحول
الديمقراطي بحد ذاته .لقد وضعت هذه القطع الثالث الواحدة
إزاء األخرى بشكل حازم على مدى العقود المنصرمة ولكنها
كانت في نظر الكثيرين قد صفت معاً بصورة غير طبيعية
وقسراً.

والقمع والفشل .وتقدم (تقارير التنمية البشرية العربية)
جولة نيرة لهذه العيوب .ترسم هذه التقارير صورة دولة
تحتكر الفضاء العام وتصر على السيطرة على كل شيء من
العقيدة الدينية الشخصية إلى العالقات الدولية وال تسمح إال
بهامش صغير للمبادرة خارج مجالها وبدون مباركة منها.
هذه الدولة ،التي ينعتها البعض بالقوية ،وبعبارة أدق،
العنيفة من قبل البعض اآلخر ،تشغل البلد برمته وتسعى إلى
قمع أي نوع من التغيير الذي يسلبها سلطتها على القيادة.
وهذه الدولة ،التي تقاوم التغيير أو اإلصالح ،وبأساليبها
الشريرة تصبح جزءاً من طبيعة المكان ،وتكبت القنوات
التي يمكن من خاللها االستماع إلى شكاوى عامة الناس
وتبعد السكان أبعد فأبعد فيرون الدولة أقل فأقل شرعية مع
كل يوم يمر فيشرعون بالنظر اليها كغازية لألرض التي
تدعي أنها تحميها.
لقد تكون هذا اإلرث على مدى زمن طويل .حين ظهرت
الدول العربية الحديثة من الخطط والترتيبات االستعمارية
توحدت دون أن تأخذ في االعتبار تنوع المجموعات البشرية
التي تحتويها .وغالباً ما تبدو حدودها مصطنعة ،تضم
مجموعات إثنية ودينية ولغوية مختلفة ال تتطابق الواحدة مع
األخرى .ونصب الحكام األوائل للدول العربية أنفسهم
كزعماء أقوياء فوق انقسامات سكانها ،أحياناً بدعم أو موافقة
من المستعمر .بعد الحرب العالمية الثانية ،نفذ الحكام الذين
حلوا محلهم نفس المنهاج ،هذه المرة باسم التحرر من حكم
َ
خلف هؤالء الحكام ذوي
االحتالل .في األنظمة الجمهورية،
أناس أقوياء يشاركونهم حبهم للوحدة
الجاذبية الشخصية
ٌ
ولكن تنقصهم الرؤية والزعامة .وكلما فقدت هذه الطغمة من
الحكام األحدث قدرتها على اإللهام لجأت إلى أساليب قاسية
للبقاء في السلطة.
أبرز هذه األساليب االستثمار المفرط في القطاع األمني.
إن هذا القطاع – الشرطة وأجهزة االستخبارات الداخلية،
وفي بعض الحاالت الجيش – الذي ال يخضع إلى إشراف
ً
ومسؤوال تجاهه وحده.
الجمهور أبداً ،كان أداة فعالة للحاكم
إن رؤساء الدول المتزايد افتقارهم إلى غير هذا السبيل،
منحوا هذا الجهاز هامشاً واسعاً للغاية للمناورة داعمين
قوته دوماً من خالل التدخل في القضاء والهيمنة على
السلطة التشريعية وتزوير االنتخابات وتكميم وسائل
اإلعالم والتدخل أو استمالة المجتمع المدني والقطاع
الخاص.
مع هذا االهتمام الكبير بالقطاع األمني ،فقد مرت فترات
ً
إهماال متزايداً من قبل
اقتصادية وسياسية عصيبة شهدت
الحكومات العربية لمجموعة برمتها من المؤسسات األخرى
الحيوية لتحقيق التقدم والرخاء .هناك دول في العالم جمعت
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بين السلطوية والمؤسسات الكفوءة القوية .ال يوجد أي من
ً
بدال من ذلك ،في الوقت
هذه الدول في المنطقة العربية.
الذي عملت فيه الحكومات على تعزيز آليات سيطرتها
تركت الخدمات العامة في فوضى وأهملت التخطيط
التنموي ،وبهذا مزقت كل صفحة من صفحات العقود
االجتماعية التي يفترض أن تربط المجتمعات العربية لهذا
الوقت الطويل.
قبل هذه الحالة ،عانت أجيال من الشعب العربي من إساءات
ال حصر لها ألمنها وحقوقها اإلنسانية .لقد تعرضت للتهميش
وعدم التمكن .قليل من الناس من يتذكر زمناً قبل قانون
الطواريء .الطريقة الوحيدة التي يستطيع فيها الناس تحاشي
غضب الدولة هو التسليم بأن السلطة أمر بديهي وال سبيل
إلى مساءلتها أو الشك بها.
إضافة إلى هذه النتائج ،إن طبيعة الدولة العصيّة منعت
المجتمعات العربية منذ زمن طويل من الدخول في مناقشات
مستفيضة عن مختلف جوانب طبيعة الدولة .مثاالن رئيسيان
هما دور الدين واستيعاب للتنوع .منذ تأسيسها ،سعت الدول
العربية إلى المحافظة على غموض استراتيجي حول دور
الدين :ففي الوقت الذي تحتضن فيه كلياً رموز اإلسالم
اتخذت دوماً مواقف غامضة حول مكانته في الحياة العامة.
لذلك كانت عالقاتها مع الجماعات اإلسالمية تتراوح بين
القمع واالستمالة.
أما فيما يخص التنوع ،فإن أكثر الدول العربية لم تنجح في
تطوير آليات الستيعاب تنوع سكانها سلمياً في النظام
السياسي .إلى هذا اليوم ،في العديد من األقطار العربية
األقليات معزولة بشكل صارم عن األنظمة التي تحكم توزيع
السلطة واألنظمة العامة األخرى .في بعض الحاالت تكون
هذه الممارسة رسمية وفي حاالت أخرى غير رسمية.
حاولت بعض الحكومات إدخال نظام الحصص وأبرزها
لبنان ،ولكن النظام قوبل بانتقاد شديد ،واألهم من ذلك ،أثبت
كاف لضمان السلم االجتماعي وتفادي الصراع
أنه غير
ٍ
المدني.

القطعة  :2تحدي التطور ونمو ضامر وبطالة
االنتفاضات التي اكتسحت عموم المنطقة العربية ال تؤكد
االستياء السياسي للشعب فحسب وإنما خيبتهم المتزايدة بوجه
إخفاقات المنطقة التنموية المتشعبة .تحت هذا االنقالب كانت
هناك ضغوط اجتماعية عارمة :استقطاب المدخوالت
وارتفاع أسعار األغذية ونقص السكن وبطالة شديدة بين
الحتجاجات إشارة ال لبس فيها بأن أزمة التنمية
الشباب .ا ِ

الكامنة والتي كانت تتنامى لعقود خلت قد بلغت مرحلة حادة
قابلة لإلنفجار.
بالقياس إلى النمو االقتصادى الشامل ،كان أداء المنطقة
العربية عموماً
ً
هزيال على مدى األربعين عاماً الماضية .من
بين المناطق العالمية الست التي رصدها برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي ،تميزت الدول العربية بتسجيل كونها
الوحيدة التي كان متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي للفرد
الواحد لديها سالباً للمدة  ،2008-1970وذلك بنسبة
 .-1.1%وهذا مقارنة مع  3.8%في جنوب آسيا و2.7%
في شبه الصحراء األفريقية.
هناك مجموعة من العوامل خلف هذا األداء الهزيل .أوالً،
الفشل التام للتصنيع واالستراتيجيات الزراعية المتبعة في
االقتصادات األكثر تنوعاً نسبياً بين الخمسينات والسبعينات.
ثانياً ،االعتماد الكلي على الصادرات الهيدروكاربونية
كمحرك للنمو ،التي شكلت  74%من واردات التصدير من
المنطقة في  .2008ثالثاً ،التراجع الكلي ألية فلسفة تنموية
رصينة أو مؤسسات في أغلب الدول العربية.

احتلت المنطقة العربية على مدى التاريخ
موقعاً مركزياً في السياسة العالمية .فبحكم
موقعها على أكبر احتياطيات النفط والغاز
المعروفة في العالم ووضعها على خطوط
المواصالت البحرية والبرية بين آسيا وأفريقيا
والبحر األبيض المتوسط
تلك هي الدول التي وقفت عموماً على هامش العالمية
االقتصادية تحاذر من السماح ألي شيء ال ّ
يمكنها من مسك
زمام السيطرة عليه .لقد استثمرت القليل جداً في البحوث
والتطوير أو أي مجال يمكن أن يحفز اإلبداع ،وهي أقل
تصنيعاً اليوم مما كانت عليه في عام  1970وال تتقبل سوى
نسبة مئوية ضئيلة من االستثمار األجنبي المباشر.
وطوال هذه المدة كان حجم السكان في تضخم .منذ عام
 1970ازداد عدد السكان في المنطقة العربية إلى ثالثة
أضعاف ،من  128مليون إلى  359مليون نسمة في عام
 .2010وكما هي الحال عادة ،تهيمن الفئة الشبابية على هذا
العدد المتنامي من السكان :اليوم  54%من السكان في
المنطقة دون سن الـ  25عاما.
عقود من إخفاقات التنمية تجد اآلن هؤالء الشباب وهم إذ
يدخلون مرحلة البلوغ يواجهون عقبات دائمة كازدياد
التنافس وارتفاع مستويات البطالة في سياق شامل من الركود
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احتلت المنطقة العربية على مدى التاريخ موقعاً مركزياً في
السياسة العالمية .فبحكم موقعها على أكبر احتياطيات النفط
والغاز المعروفة في العالم ووضعها على خطوط المواصالت
البحرية والبرية بين آسيا وأفريقيا والبحر األبيض المتوسط

بحكم موقعها الجيواستراتيجي إضافة إلى الوضع السياسي
العالمي في الوقت الحاضر ،ليس واضحاً مطلقاً ما إذا
كانت المجتعات العربية التي تكافح من أجل بناء صيغتها
الخاصة للديمقراطية لها سبب للتوقع من أنها ستستفيد من
عمليات مماثلة .مع أن نشر الديمقراطية المستهدِف لألقطار
العربية كان جزءاً من األجندة السياسية في كل من الواليات
المتحدة واالتحاد األوروبي لعقود من الزمن فقد أثبتت
التجربة أن الديناميكيات المعقدة لهذه القوى تميل ،مع
مرور الزمن ،إلى تفضيل االستقرار والوضع الراهن في
المنطقة والتي تدعم استمرار الحكام األوتوقراطيين .وإذا
كانت دعوات اإلصالح الديمقراطي قد ازدادت في العقدين
ً
مثال في (أجندة الحرية) للرئيس جورج
األخيرين ،كما
والكر بوش ،وقبلها في (عملية برشلونة) لالتحاد األوروبي،
فإن الثقل الرئيسي ألطرهم السياسية يبقى تحت هيمنة
االعتبارات الجيواستراتيجية كالطاقة وأهداف األمن الدولي
كـ"الحرب" على اإلرهاب ومنع تدفق المهاجرين من
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القطعة  :3تحدي المكان وااللتزام الخارجي

والعديد من العرب دافعوا عن حقوقهم مرات
ومرات في حياتهم اليومية وغيروا النسيج
االجتماعي من خالل أعمالهم االعتيادية.
عوائل تستثمر في تعليم أطفالها ،أو مهاجرون
ينتقلون من الريف إلى المدن أو يبحثون عن
فرص أفضل في أقطار أخرى
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االقتصادي .بينت أحدث البيانات المتوفرة أن متوسط معدل
البطالة يين الشباب في المنطقة يصل إلى .30%
بطبيعة الحال إن التنمية تعنى أكثر من الدخل ويجب أن
ينسب إلى العرب الفضل في التقدم الذي أحرزوه في بعض
األبعاد التي ال تخص الدخل ،السيما في توسيع فرص التعليم.
لقد تضاعف تقريباً المعدل الكلي لاللتحاق بالمدارس خالل
العقود األربعة الماضية ،من  34%في عام  1970إلى
 64%اليوم .ولكن ما يتعلمه القادة في أنحاء المنطقة اآلن
هو أن استراتيجيات التماسك االجتماعي التي تحتوي على
مك ّون التعليم الجماهيري قد ال تؤدي إلى نتائج إيجابية كلياً
إذا لم يكن ذلك التعليم مناسباً لسوق العمل أو إذا لم تعطِ
االقتصادات حيوية كافية لخلق وظائف لماليين المهندسين
والمحامين واألطباء وخريجي الفنون العقلية.
ً
إذا انتقلنا إلى أبعاد التنمية األوسع فالمنطقة تواجه عددا من
التحديات الدقيقة التي أخفقت الدول العربية ،وقد أتعبها
استمرار النظام ،في التصدي لها .وليس أبرز مثال على
ذلك من شحة الماء .في الوقت الحاضر ،من بين جميع
األقطار العربية لبنان هو البلد الوحيد الذي يتوفر له مستوى
من مصادر الماء العذب داخلياً للفرد الواحد أعلى من
مؤشر شحة الماء الدولي البالغ  1000متر مكعب للشخص
الواحد سنوياً .أما بقية الدول فدون ذلك المؤشر و 13منها
دون حتى المؤشر األخفض ( 500متر مكعب) من شحة
الماء الشديدة .يبلغ متوسط المنطقة العربية حسب هذا
المقياس نحو عُ شر المتوسط العالمي .إن هذه الشحة تعود
أساساً إلى الموقع الجغرافي للمنطقة عبر إحدى أكثر بقاع
األرض جفافاً .ولكن التخطيط الهزيل واالستعمال الجائر
قد فاقم الوضع وإن التغير المناخي جعل هذا التحدي أشد
بزيادة كل من معدالت درجات الحرارة وتكرار وحجم
فترات الجفاف .والنتيجة الصافية هي ليست صعوبة إيجاد
مصادر ماء غزيرة لسد الحاجات المنزلية وتحريك
الصناعة والزراعة فحسب ،وإنما اآلثار االجتماعية-
االقتصادية كالتوسع الحضري غير المخطط له والتعرض
المتزايد لتقلب أسعار المواد الغذائية والصراع المحتمل
على الموارد.

فهي جزء من العالم ال سبيل الى التغاضي عنه .لقد استقبلت
ً
"تدخال" مباشراً ً
بدال من "استثمارات"
هذه المنطقة النامية
أجنبية مباشرة .بالطبع إن لألهمية الجيوسياسية محاسنها،
ولكن لها مساوئها أيضاً .فمع كل الموارد والعناية الخاصة
التي تحظى بها ،فإنها تجتذب أكثر من نصيبها العادل من
التدخل ،ناهيك عن الغزو.
األقطار التي مرت بتحوالت تمكنت في فترات مختلفة من
التاريخ أن تتمتع ،أو على األقل لها ما يدعوها لالعتقاد بأنها
ستتمتع ،بدعم واضح من هذه القوة العالمية أو تلك .حركات
الكفاح من أجل االستقالل خالل الحرب الباردة كانت تتنافس
على الدعم إما من الواليات المتحدة أو االتحاد السوفياتي.
وكان لدول جنوب ووسط وشرق أوروبا حافز قوي نحو
األمل الواضح بأن تنضم إلى االتحاد األوروبي .إن تأثير
التجربة للدول التي تقع ضمن نفس الدائرة الثقافية كان له
أهميته .عدة حركات ديمقراطية في أمريكا الالتينية على
األقل استوحت من نجاح قريناتها في إسبانيا والبرتغال.

األقطار العربية إلى األقطار األوروبية شمال البحر
األبيض المتوسط وأهداف أمنية إقليمية كأمن إسرائيل
واحتواء إيران .ال يُعقل التوقع بأن هذه األسبقيات
ً
عاجال .الحكومات العربية
الجيواستراتيجية ستتغير
والمجتمعات المدنية لها العذر أن تتساءل إن كانت تتوقع
وإلى أي مدى أن تحظى بدعم مستمر للتحول الديمقراطي
ضمن هذا السياق.

ملف

حركات االحتجاج في المنطقة تثير العديد من
األسئلة من دون إجابة .كان من أبرز صفات
هذه ا ِالحتجاجات تلقائيتها وافتقارها للتنظيم
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وإذا كان السياق الجيوسياسي الواسع محفوف بالمخاطر
فيمكن للسياق اإلقليمي األقرب أن يكون أشد توتراً .ال شك
في أن أية حكومة تتحول إلى الديمقراطية في المنطقة
العربية ستشعر بالضغط لتتخذ خطاً أصلب في معالجتها
ألي عدد من الصراعات والتوترات التي يمكن أن
تنشأ حول الوضع اإلسرائيلي – الفلسطيني المعقد .إن
االستقطاب حول العالقة مع إيران ومشروعها النووي
إضافة إلى األمن في منطقة الخليج العربي /الفارسي
سيكون له أثر على المسارات التي ستتخذها األنظمة
السياسية الناشئة الجديدة.

القطعة  :4الشعب العربي والبحث عن الحريات والحقوق
القطعة الرابعة من اللغز هي األحدث :الشعب العربي.
منذ عقود من الزمن والعرب ُمغربون عن الدولة .لقد كان
الكثيرون ضحية إفقار في نظام من الفقر الظالم وعانوا من
تمييز عميق الجذور .ولمواجهة هذا الوضع أبدى الشعب
العربي مختلف آليات التعامل معه .تابع الكثيرون حياتهم
اليومية بهدوء مبتعدين عن الدولة ومنصرفين إلى حياتهم
الخاصة .وقد سعى آخرون إلى ارتباطات ضمن العوائل
والعشائر والطوائف وغيرها من دالالت الهوية التي تمكنها
تقديم ملجأ لهم من الظلم والركود على حد سواء .والعديد
من العرب دافعوا عن حقوقهم مرات ومرات في حياتهم
اليومية وغيروا النسيج االجتماعي من خالل أعمالهم
االعتيادية .عوائل تستثمر في تعليم أطفالها ،أو مهاجرون
ينتقلون من الريف إلى المدن أو يبحثون عن فرص أفضل
في أقطار أخرى .وخلق البعض وسائل كسب رزقهم في
مجال االقتصاد غير الرسمي .وقد تراكمت هذه األعمال

اليومية لتولد تغييرات كبيرة في المعايير االجتماعية عبر
السنين.
ً
وكانت هناك احتجاجات أيضا .خالل العقد الماضي شهدت
الحتجاجات االجتماعية
المنطقة العربية زيادة ملحوظة في ا ِ
إضافة إلى إضرابات وتظاهرات .كانت بعض هذه
الحتجاجات سياسية والبعض اآلخر ذا طبيعية اجتماعية –
ا ِ
اقتصادية ،كاحتجاجات الغذاء في عدة دول خالل عامي
 2007و.2008
الحتجاجات التي اندلعت في سيدي بوزيد بتاريخ 14
بيد أن ا ِ
ديسمبر (كانون األول)  2010وانتشرت عبر تونس
والمنطقة كانت تختلف نوعاً عن أية احتجاجات سبقتها .لم
تكن سياسية أو اجتماعية – اقتصادية حصراً .كانت مطالبة
شاملة لالنفصال التام عن الوضع الراهن ،دعوة أساسية
الستعادة الكرامة والمطالبة بحقوق الشعب.
الحتجاجات كانت شخصية محمد البو
أحد أقوى رموز ا ِ
عزيزي الذي اعتُبر احتجاجه المأساوي والتلقائي شعاراً
ليأس الشبيبة العرب وافتقارهم إلى الخيار وبشكل ما نزعتهم
السلمية األساسية .وثمة رمز قوي آخر يتمثل بخالد سعيد
الذي ساعد اغتياله من قبل الشرطة في مصر في إشعال
الحتجاجات العارمة هناك .كالهما يجسدان معضلة الشباب
ا ِ
العربي ،الحيّز الضيق والخيارات الضئيلة المتاحة لهم
سياسياً واجتماعياً.
كانت النغمة الشائعة بين المحتجين هي أن يغادر قادتهم .في
بعض البلدان كان هذا طلباً فورياً .وفي بلدان أخرى ،جاء
هذا الطلب فقط بعد أن ُدفع المحتجون إلى مواقف أصلب
بسبب استجابات الحكومة الحتجاجاتهم والتي كانت إما غير
مقنعة أو عنيفة أو كليهما.
ولكن حركات االحتجاج في المنطقة تثير العديد من األسئلة
الحتجاجات
من دون إجابة .كان من أبرز صفات هذه ا ِ
تلقائيتها وافتقارها للتنظيم .كان أكثر المشاركين ليس لديهم
انتماءات سياسية ،واألنواع المختلفة من الجماعات الرسمية
وغير الرسمية التي شاركت – منظمات الشباب ومدونون
وأحزاب سياسية وحركات إسالمية – لها تنظيمات وأسبقيات
وطرق واسعة االختالف في السعي لتحقيق النفوذ.
لذلك يبدو من غير الواضح ماذا تمثل بالضبط حركات
االحتجاج هذه وكيف تحاول أن تحقق أهدافها .من المفهوم
أن مؤيديها يريدون أن تكون لهم كلمة في القرارات التي
تؤثر على حياتهم .من الواضح أنهم يريدون حرية أكثر
ألن يكونوا أنفسهم .وال شك أنهم يريدون فرصاً اقتصادية
أكثر.
ولكن ،ماذا يمثلون عدا ذلك؟ وماهي توقعاتهم لدولة تتحول
إلى الديمقراطية؟ وأي دور يأملون في أن يلعبوه ،وكيف

ملف

كانت التحوالت الديمقراطية دوماً عملية معقدة .مع أن
التعاريف تختلف ،كان هناك أكثر من مائة نموذج من
التحوالت الديمقراطية منذ بداية (الموجة الثالثة) .والسبب
في هذا العدد المرتفع يعود إلى أن عدداً كبيراً من األقطار
احتاجت إلى محاوالت عديدة قبل أن تتوحد .التحول عملية

في الوقت الحاضر ،يبدو أن األقطار في المنطقة تتجه نحو
عدد من السيناريوهات المختلفة .لقد تحركت كل من تونس
ومصر نحو سيناريو يخطط فيه الشعب طريقه .لقد تغلبتا
على األنظمة الشمولية وعليهما اآلن تولي المهمة الصعبة
للتحول الديمقراطي واإلصالح .وأقطار أخرى ،كالمغرب
واألردن ،تسعى إلى تنفيذ اإلصالح ضمن أنظمتها القائمة.
وهناك أقطار أخرى مثل سوريا ما زالت في حالة جمود
بينما تحاول حكوماتها سحق إرادة المحتجين .فإذا نجحت
هذه الحكومات ،ستخرج مسألة اإلصالح من األجندة لوقت
ما ،كما هي الحال مع األسف في ليبيا حيث الخطوات األهم
التي ستتخذ على المدى القصير لن تكون من قبل المصلحين
على اإلطالق وإنما من قبل المجتمع الدولي.
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االستنتاج

ما لم يتبع التغير الديمقراطي وبسرعة كبيرة
تحسن اقتصادي ملموس للشرائح الفقيرة من
المجتمع فإن سقوط الطغاة لن يحقق توقعات
أغلبية الناس
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يصلون إلى هناك؟ وكيف ينوون التنظيم؟ وماذا عن الناس
الذين لم ينضموا إلى االحتجاجات؟ وما هي مواقفهم من
القضايا الرئيسية التي تواجه الدولة العربية اليوم؟
الجواب صعب .لقد رزحت المجتمعات المدنية تحت القمع
سنوات طويلة حتى أن فرص الناس الختبار وجمع آرائهم
حول األمور المدنية قد اختفت من المشهد.
الحتجاجات في بعض
من بين جميع الالعبين المشاركين في ا ِ
األقطار كانت الجماعات اإلسالمية السائدة هي األفضل
تنظيماً إلى حد بعيد .وإذا ما انفتح المجال السياسي فمن
المرجح أن هذه الجماعات ستغير استراتيجيتها .من المتوقع
أن الجماعات اإلسالمية السائدة ستحاول االنتقال من
المعارضة إلى حكومات ائتالفية أو وحدة وطنية.
خالل العقود القليلة الماضية كان من االتجاهات الملحوظة
في العديد من األقطار العربية هو التوسع في أجندات
األحزاب اإلسالمية لتضم الدعوة إلى دولة ديمقراطية ،وفي
الوقت الذي تشير فيه إلى الشريعة اإلسالمية تبدي احترامها
للمباديء الديمقراطية األساسية مثل تبادل السلطة وسيادة
الشعب واالستقالل القضائي .ما إذا كان هذا االتجاه سيستمر
وكيف سيتمكن النظام السياسي المستقبلي من استيعاب هؤالء
الالعبين سيكون بالتأكيد أحد أهم جوانب أي انتقال نحو
الديمقراطية في المنطقة.
ولكن ذلك ال يزال يحتم على أي قطر يسير نحو نظام جديد
الحاجة الماسة إلى البحث عن نموذج تنمية جديد .وليس
هناك خيارات واضحة تقفز إلى المقدمة .لقد حاولت المنطقة
ً
فعال تجربة بعض النماذج ولم ينجح أي منها .إضافة إلى
ذلك ،ال يقدم لنا المجتمع الدولي أية أمثلة ايجابية في الوقت
الحاضر.

طويلة .إنه ليس عملية مستقيمة وإنه مثقل بالتحديات .إن
َسوق الحكام السابقين وأعوانهم إلى القضاء وإلغاء األحزاب
السياسية الحاكمة ومصادرة أموالهم لن يغير األحوال
االقتصادية القاسية أو يخفف من المعاناة .ما لم يتبع التغير
الديمقراطي وبسرعة كبيرة تحسن اقتصادي ملموس للشرائح
الفقيرة من المجتمع فإن سقوط الطغاة لن يحقق توقعات
أغلبية الناس .من المعروف أن االنتخابات يمكن تنظيمها
بسرعة ولكن التنمية تحتاج إلى وقت.
الديمقراطيات الفتية هي األكثر عرضة للتحديات حين تكون
مؤسساتها ضعيفة .والديمقراطيات الفتية هي األكثر عرضة
للتحديات حين تكون آفاقها االقتصادية صعبة .والديمقراطيات
الفتية هي األكثر عرضة للتحديات حين تعيش بين جيران
أشداء .كانت هذه القطع منذ زمن طويل جزءاً من لغز
الديمقراطية العربية واإلصالح .واآلن هناك قطعة رابعة في
هيئة شعب عربي م َم ّكن .وإننا لن نحِ ط بالصورة الكاملة
للديمقراطية واإلصالح في األقطار العربية اال إذا شهدنا
اجتماع هذه القطع األربع.

البحر المتوسط الجديد في عالم متغير

التطورات االقتصادية لبلدان البحر األبيض المتوسط
في عالم متغير

ملف

جورج ُقرم
األستاذ بجامعة القديس يوسف ،بيروت
ووزير مالية سابق بجمهورية لبنان
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شهدت اقتصادات بلدان جنوب البحر األبيض المتوسط تطوراً
إيجابياً خالل العشرين عاما الماضية ،وذلك وفقاً للمعايير
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الكالسيكية للتطور كما تعرفها المنظمات المالية الدولية،
كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أو أي منظمات مماثلة.
وهكذا ،فقد تم الحفاظ على معدالت النمو بشكل عام،
وحافظت البورصات المحلية على آدائها على الرغم من
التقلبات التي أحدثتها األزمة االقتصادية العالمية ،وأيضا تم
احتواء العجز في الماليات العامة ،وميزان المدفوعات حقق
توازناً ال بأس به.
لصحة اقتصاد
ومع ذلك ،فقد ثبت أن هذه المعايير الكالسيكية
َّ
بلدان جنوب البحر األبيض المتوسط وهمية في ضوء
الثورات الشعبية التي هزت وبشكل كبير تونس ومصر
وليبيا وبشكل ثانوي الجزائر .هذه الثورات أظهرت احتجاجاً
عنيفاً يتمحور حول الرغبة في الحرية السياسية ،وتداول
السلطة التي تصادرها أوليغاركية فاسدة ومستبدة ،وعلى
اإلحباط االجتماعي للشباب في الحضر والريف .أن يضرم
المر ُء النيران في نفسه احتجاجاً على االعتداءات الدائمة
على كرامته اإلنسانية ،كان الشاب التونسي محمد البو
عزيزي والمنتمي لمنطقة ريفية فقيرة من بالده قد أطلق في
ديسمبر (كانون األول)  2010شرارة كل هذه الحركات
الثورية .والشعارات البسيطة والواضحة التي ُرفعت في
ً
وصوال إلى اليمن
تونس والقاهرة ،مروراً ببني غازي،
واألردن قد تركزت على مشكلة الكرامة االجتماعية
واالقتصادية :رواتب مقبولة وفرص للتوظيف ومحاربة
للفساد متعدد األشكال والمحسوبية.
وقد برهن ذلك على أن نمط التنمية المتبع في بلدان جنوب
البحر األبيض المتوسط كان بعيداً عن أن يكون ُمرضياً ،وأن

معايير الحكم على األداء االقتصادي لهذه البلدان لم تكن في
محلها .يندر أن نالحظ مثل هذا العمى الكلي ،باستثناء ما
يتعلق بأداء البنوك األمريكية واألوروبية الكبيرة ومديريها،
حيث أدى مسلك هذه النظم المصرفية إلى أفدح أزمة مالية
واقتصادية تقع في البلدان الصناعية منذ ثالثينات القرن
الماضي.
استطاع شباب الضفة الجنوبية للبحر األبيض المتوسط
استغالل االستخدام األمثل للمتغيرات التي أدخلها عالم
المعلوماتية والتكنولوجيا إلعطاء صدى سريع لحركات
االحتجاج ،مما سمح بانتشارها ومقاومتها للقمع البوليسي.
وهو ما يعد مظهراً مميزاً للتمكن من التأثيرات المفيدة
للتغيرات العالمية في مجال اإلعالم ،فيما تبدو المجتمعات
المعنية حتى هذه اللحظة بمعزل عن التغيرات الكبيرة في
العالم .وإضافة لذلك ،يمكن أن نؤكد أن اقتصادات جنوب
البحر األبيض المتوسط قد خضعت حتى الوقت الحال بشكل
سلبي للمتغيرات الكبرى في عالم االقتصاد الدولي ،دون أن
تستفيد بتنشيط أداءاتها.
في الوقت الذي استطاع عدد كبير من اقتصادات العالم
الثالث أن يتكيف مع التغيرات االقتصادية لنصف القرن
األخير واالستفادة منها ،ظلت اقتصادات جنوب المتوسط
ً
خاملة ،تتحكم فيها أشكال مختلفة من االقتصاد الريعي نمى
عليها استبداد األنظمة السياسية ،وازدهرت بها دوائر واسعة
من الفساد .وكما أوضحنا في دراسة سابقة ،فإن القاعدة
اإلنتاجية لهذه االقتصادات ظلت ضعيفة على الرغم من كل
برامج التكيف الهيكلي التي ُطبقت تحت قيادة صندوق النقد
والبنك الدوليين .واالتحاد األوروبي أيضاً ظل طوال
السنوات األخيرة يمد بلدان جنوب البحر األبيض المتوسط
بمساعدات مالية لتطوير وتحديث مؤسساتها االقتصادية
والمالية والتعليمية .وبعض الدول اعتبرت تلميذاً نجيبا في
ً
مثال ،فيما بدت مصر كما لو كان لها
هذا السياق ،كتونس
اقتصاد شديد الحيوية يجتذب العديد من االستثمارات
األجنبية.

من المهم إذن أن نحدد المشكالت االقتصادية واالجتماعية
التي جعلت من نمو اقتصادات دول جنوب البحر األبيض
ً
محققة معدالت مرتفعة للبطالة وتفاوت
المتوسط نمواً "سيئا"،
اجتماعي صارخ ،وفساد متعدد األشكال وبنسب متعملقة في
مستوى النخب وصناع القرار السياسي واالقتصادي .كل
هذا يدفع نحو الهجرة خارج البالد ،سواء للعمال الفقراء ممن
ً
عمال مناسباً أو للعقول والكفاءات المهنية ،للبحث
ال يجدون
عن وظائف غير موجودة في بالدهم .هذا الهروب للعقول
والكفاءات قد فاقم ،من ناحية أخرى ،الدائرة المفرغة للتنمية
السيئة.

إن إلقاء نظرة سريعة على اقتصادات جنوب البحر األبيض
المتوسط توضح أن هذه األنشطة ضعيفة التحديث واإلنتاجية
هي التي تسيطر على تكوين الناتج المحلي اإلجمالي لهذه
الدول .ويتعلق األمر في المقام األول بتصدير الطاقة
(الجزائر وليبيا ،وعلى مستوى أقل تونس ومصر وسوريا)
ومواد أولية أخرى كالقطن والفوسفات (سوريا ومصر
وتونس والمغرب) ويجب أن نأخذ في االعتبار حقيقة أن
للسياحة الجماعية قيمة مضافة ضعيفة للغاية وهي ال تخلق
سوى عمالة ضعيفة التأهيل أو موسمية ،وهي من ناحية
أخرى تزيد من تدهور البيئة والموارد المحدودة للمياه.
والمخاطرة الوحيدة لالستثمار في هذا المجال هي ذات
طبيعة سياسية ،حين تهدد الحروب أو أعمال العنف ذات
الطبيعة اإلرهابية بتوقف تدفق السياح األوروبيين .وهناك
أيضاً استثمارات في قطاع التوزيع التجاري ،بالذات للسلع
المستوردة .وهنا تكون المخاطر ضعيفة ،والعمالة ذات
تأهيل ضعيف أو متوسط .وتنطبق نفس الملحوظات على
قطاع األراضي حيث يرتفع الطلب باستمرار نظراً للنمو
الديموغرافي الكبير لبلدان جنوب البحر األبيض المتوسط.
كما شهد قطاع اإلنشاءات الفاخرة زخماً بسبب الثروات
الحديثة التي تكونت بفضل الخصخصة ومعدالت الربح
العالية التي تحققها هذه األنشطة ذات القيمة المضافة
الضعيفة.
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فإن اقتصادات الضفة الجنوبية للبحر األبيض
المتوسط قد انغمست في أشكال مختلفة من
االقتصاد الريعي
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عرفت دول جنوب البحر األبيض المتوسط فترة قصيرة من
سيطرة الدولة والقطاع العام على االقتصاد .فترة امتدت من
وقت حصولها على االستقالل خالل سنوات الخمسينات
والستينات وحتى أزمة عقد الثمانينات والتي اتخذت طابع
اإلفراط في الديون لهذه االقتصادات ،خاصة في مصر
واألردن والمغرب والجزائر ،دون أن ننسى تركيا .هذه
األزمة التي تماشت مع األزمة العامة للديون في دول العالم
الثالث التي اندلعت عام  ،1982كانت تتميز أيضاً بارتفاع
العجز في المالية العامة وفي التجارة الخارجية .وقد
استدعت إذن تنفيذ برامج التكيف الهيكلي تحت رعاية
صندوق النقد والبنك الدوليين ،في هذه البلدان كما في دول
أخرى عديدة من العالم الثالث التي شهدت مشكالت التعثر
في ديونها الخارجية .إن تطبيق هذه البرامج قد على الغالء
في بعض العواصم مع خفض الدعم الحكومي للسلع الغذائية
األساسية.
وفي الوقت الذي دفعت فيه أزمة الثمانينات بعض الدول
للدخول إلى دائرة النمو االقتصادي المؤسس على دينامية
شديدة لتصعيد وتقوية القطاعات الصناعية الكبرى ،فإن
اقتصادات الضفة الجنوبية للبحر األبيض المتوسط قد
انغمست في أشكال مختلفة من االقتصاد الريعي .وطوعت
برامج التكيف الهيكلي بحيث تنقل أجزا ًء كبيرة من األنشطة
ذات الطابع الريعي من القطاع العام إلى بعض المحظوظين
في القطاع الخاص المحلي ،وأحيانا بالشراكة مع بعض
الشركات متعددة الجنسيات األوروبية .ولم تُبذل أي جهود
إلحداث عملية تراكم وتطوير لتكنولوجيا حديثة مما يسمح
بتنوع االقتصاد ،وباالستفادة من عولمة األسواق وحجز
مكان فيها كمصدرين ذوي حيوية .والتناقض هنا مدهش إذا
قارننا الحالة بحالة اقتصادات جنوب شرق آسيا أو بعض
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تحرير للبنى االقتصادية دون انعاش لالقتصاد

دول أمريكا الالتينية ،والبرازيل على وجه التحديد .وسيكون
من المناسب أن نشرح األسباب.
عندما نتحدث عن أنشطة اقتصادية ذات طابع ريعي
نقصد بذلك األنشطة التي تعتمد معدالت الربح بها أساسا
على غياب الجهد اإلنتاجي والتكنولوجي والمخاطرة
المشروعاتي ،والتي يوجد مصدرها األساسي في استغالل
مواد أولية ،أو مواقع أثرية وسياحية جذابة أو في استغالل
طريق مواصالت استراتيجي ،كقناة السويس ً
مثال أو خطوط
النفط والغاز ،وأيضاً في أنشطة بسيطة تخلو من مخاطر
كالتوزيع التجاري للمنتجات المستوردة .ويجب هنا إضافة
المكاسب من تجارة األراضي ،وتصدير األيدي العاملة
المؤهلة وغير المؤهلة التي تمد االقتصاد الوطني بدفق من
الموارد الخارجية المنتظمة دون الحاجة لبذل مجهود إنتاجي
محلي.
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أما فيما يخص تحويالت المهاجرين ،سنالحظ أنها تتوقف
على نشاط إنتاجي موجود خارج االقتصاد الوطني ،وأنها
تجلب نفقات استهالك إضافية ،وهي تُستثمر في األغلب في
استيراد المنتجات األجنبية أو في قطاع األراضي أو القطاع
السياحي .ووفقا إلحصائيات البنك الدولي ،فإن بالد البحر
األبيض المتوسط التي تنتمي للعالم الثالث ،ومنها الدول
الواقعة على البحر األدرياتيكي ،قد حصلت على  564مليار
دوالر من تحويالت المهاجرين بين عامي  1970و.2009
هذا التدفق الهائل للموارد الخارجية ال يبدو أنه قد ساهم في
إنعاش االقتصادات المستفيدة من هذه التحويالت أو في
تقليص المعدالت المرتفعة للبطالة .ويجب أن نضيف لهذه
التدفقات المساعدات الخارجية التي ارتفعت في هذه الفترة
نفسها إلى  170مليار دوالر.
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إن برامج التكيف الهيكلي ،كذلك مساعدات
االتحاد األوروبي ،ال تنشغل باالقتصادات
الفعلية وال بدينامياتها ،ولكن بتطوير
المؤسسات نحو نمط التجارة الحرة
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في الواقع ،إن برامج التكيف الهيكلي ،كذلك مساعدات
االتحاد األوروبي ،ال تنشغل باالقتصادات الفعلية وال
بدينامياتها ،ولكن بتطوير المؤسسات نحو نمط التجارة الحرة
مما يؤدي إلى تراجع دور الدولة والقطاع العام في النشاطات
االقتصادية .وقد سبق وذكرنا ،منذ  20عاما تقريبا ،أنه كان
من المفترض أن تكتمل هذه البرامج بتكيفات هيكلية موجهة
للقطاع الخاص ،يكون هدفها تحطيم االقتصاد الريعي
وتوجيه االستثمارات الخاصة نحو القطاعات واألنشطة
المط ِّورة وذات القيمة المضافة العالية ،على غرار ما تم
بنجاح في بلدان جنوب شرق آسيا .إن البرامج التي نشرتها
مؤسسات التمويل الدولية أو االتحاد األوروبي كانت تتركز
وبشكل حصري على عدم التزام الدولة في االقتصاد عبر
الخصخصة وتوازن الحسابات العامة واإلصالحات
الضريبية بتخفيض الضرائب المباشرة ورفع غير المباشرة
بحجة تحفيز االستثمار الخاص ،وأيضاً تحرير التجارة
الداخلية والخارجية وتخفيض الرسوم الجمركية .فمن غير
المدهش إذن أن تترجم نتيجة هذه البرامج في شكل نمو هائل
في الثروة التي استثمرت بكثافة في أنشطة ذات طابع ريعي،
من ضمنها الشركات المخصخصة ذات معدالت الربح
العالية وبشكل خاص شركات الهاتف المحمول.
هذا السلوك كان منطقياً للغاية في غياب أي سياسة عامة
ترغب في محاكاة نموذج الجهود المشتركة للدولة مع القطاع

الخاص ،كتلك التي انتشرت في بلدان جنوب شرق آسيا.
والمستثمرون في القطاع الخاص ،وهم في األغلب مجموعة
من العائالت القريبة من السلطة السياسية أو هم من هذه
السلطة ،قد التفتوا نحو القطاعات ذات معدالت الربح العالية،
وقليلة المخاطر على المستوى التكنولوجي أو تلك التي ال
تكلف أي جهود على مستوى البحث والتطوير والتدريب
للموارد البشرية .وكانت النتيجة هي تعزيز اآلليات الضارة
لالقتصاد الريعي في هذه البلدان ،ووجود فرص ضئيلة
لشباب الخريجين الذين يصلون إلى سوق العمل بأعداد
متزايدة؛ ومن ناحية أخرى فإن االقتصاد الريعي قد عزز
البنية االستبدادية للسلطة ،وسهل فساد النخب على مستويات
مرتفعة اثقاال على الثروة الوطنية.
ُ
ً
هؤالء الشباب هم من سيلعب دورا محوريا في االحتجاجات
الشعبية بتونس ومصر ،والتي امتدت إلى مناطق أخرى في
العالم العربي.

تغيير النموذج االقتصادي
إن األحداث األخيرة في جنوب البحر األبيض المتوسط من
المفروض أن تفتح الباب لتغييرات كثيرة ،واالقتصاد بحاجة
كبيرة إلى ذلك .وينبغي هنا أيضاً أن نضع حداً للظلم
االجتماعي الصارخ ،وأن نستأصل الفساد وننعش اإلنتاج.
وهذا ليس هدفاً
ً
سهال في المناخ النيوليبرالي الذي يسيطر
على المنطقة األورومتوسطية .وتقف الهشاشة متعددة
األشكال لالقتصاد كمشكلة أخرى ،خاصة العجز الضخم في
الموازين التجارية ،واالعتماد على تحويالت المهاجرين
وعائدات السياحة ،والعجز الغذائي وتأثير التغير المناخي،
وجود صناعة ضعيفة والتضخم في قطاع األراضي،
والماليات والتجاريات ذات القيمة المضافة الضعيفة ،إضافة
لنظم ضريبة غير منضبطة على اإلطالق.
ينبغي إذن تكييف السياسات االقتصادية بما يستجيب لهذه
التحديات .ولهذا فإن الحكومات المعنية يجب عليها االقتراب
من ضرورة تحطيم اآلليات الشاذة لالقتصاد الريعي ،وهو ما
يسمح لها بولوج دائرة االقتصاد المنتج والمطور والقادر
على المنافسة في األسواق العالمية.

الحاجة الملحة لإلصالحات الضريبية
إن ضعف البنى الضريبية لبلدان جنوب البحر األبيض
المتوسط ليس بحاجة لبرهان ،حيث توجد العديد من الثغرات
الضريبية التي تسمح للمستثمرين بالتهرب بشكل قانوني من
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هناك مجال آخر لالستثناءات واإلعفاءات هو مجال األراضي
والعقارات ،وهي تخضع لضرائب قليلة أو ال تخضع ،في
حين أنها تشكل مصدراً هاماً إلثراء أشخاص عديدين ممن
استطاعو بذلك أن يصيروا من أهل الريع الجدد .وبالنظر
إلى الضغط الديموغرافي الكبير الممارس على كل المدن
العربية ،فقد ارتفعت أسعار األراضي بشكل ملفت للنظر منذ
عقد الخمسينات .وتثبيت اإليجارات المطبق في عدد من
الدول العربية بحجة حماية المستأجرين قد ثبت أو نزع قيمة
جزء كبير من الفضاء العقاري وسمح بفائض قيمة لألراضي
والعقارات المنشأة حديثاً بغرض البيع ال اإليجار .وأصبح
االستثمار العقاري نوعاً من االستثمار السريع شديد الربح.
ومن ناحية أخرى ،فإن جانباً هاماً من أرباح المدخرات
المحققة في بلدان الخليج العربي المصدرة للنفط والراجعة
لمواطنين عرب من جنسيات مختلفة قد تم استثمارها في
قطاع العقارات الفاخرة ومراكز التوزيع التجاري الضخمة
بكل مدن جنوب الحر األبيض المتوسط ،مما ساهم في
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أن قلة الفاعلية االقتصادية والتفاوت الصارخ
في النظام الحالي هما عامالن كبيران في أزمة
شرعية الهياكل االجتماعية والسياسية
واالقتصادية في جنوب البحر األبيض المتوسط
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الضرائب المفروضة على دخولهم .والحوافز الضريبية التي
تمنحها قوانين سخية لالستثمار ال ترتبط بمعايير لآلداء
كخلق فرص العمل والتدريب المهني وتحسين جودة
المنتجات وإنشاء طاقات بحثية وتطوير العمليات الصناعية
حرم الدولة ،بهذا الشكل ،من استخدام األداة
الجديدة .وتُ َ
الضريبية كمحفز في مجال تنمية الرقابة الصناعية المحلية.
وأخيراً ،ال بد أن نشير إلى إقامة بعض الدول لمناطق ُحرة
للصناعات المخصصة حصرياً للتصدير ،أو لنظام إعفاء
ضريبي على الجزء المخصص للتصدير من اإلنتاج .هذا
النظام يقود إلى تجزئة أو انقسام حاد في النسيج الصناعي،
ويمكن أن يعزز التفرقة بين شركات معفاة ضريبياً وموجهة
حصرياً نحو السوق العالمية ،وشركات موجهة للسوق
المحلية وتنتج في أحضان الحماية الجمركية .وفوق هذا فإنه
من الصعب التحكم في النظام بشكل خاص.
وال يبدو ،على أية حال ،أن هذه اإلعفاءات الضريبية قد أدت
إلى أي تراكم تكنولوجي يسمح للشركات في البالد العربية
المعنية بغزو وتوسعة األسواق في قطاعات من الصناعات
المبتكرة ،ويظل التحقق في مجال صناعات النسيج والمالبس
ضعيفاً.

ارتفاع معدالت الربح .وال يبدو أن الدول قد استفادت على
مستوى ارتفاع الموارد الضريبية ،وقد نتجت فوائض قيمة
كبيرة عن هذه االستثمارات ،بسبب ضعف مستوى الضرائب
المرتكزة باألساس على حقوق التسجيل أكثر منها على
ضرائب فائض القيمة ،وهو ما يسبب التخفيض األسمي في
تقدير األسعار للتهرب ،ولو جزئياً ،من رسوم التسجيل.
وهناك قطاع آخر لألنشطة يخضع للقليل من الضرائب وهو
األرباح التجارية ،وبشكل خاص عمليات الوساطة التي يقوم
بها أشخاص متنفذون بين الدولة والقطاع العام من ناحية،
والشركات الكبرى متعددة الجنسيات الموردة للبضائع
والخدمات من ناحية أخرى .إن العموالت المدفوعة من هذه
الشركات لهؤالء الوسطاء – وهي الممارسة الموجودة في
كل الدول العربية سواء كانت اشتراكية أو رأسمالية – من
الصعب استيعابها وهي بمنأى عن أية ضرائب .والعوائد
المتوقعة في هذا القطاع قد جذبت العديد من المحامين أو
المهندسين ممن كونوا ثروات طائلة بمعزل عن أية محاسبة
ضريبية .إن لجوء القطاع العام بشكل منهجي للمناقصات
الدولية للتوريد ألسواق الدولة ،عبر االحتكاريات الحكومية
لالستيراد قد سمح لهوالء الوسطاء الكبار ذوي النفوذ بمكانة
اقتصادية غير متناسبة في االقتصادات المحلية.
وحتى في البلدان التي كان االستيراد فيها حراً ،نجح بعض
األفراد في أن يصبحوا وكالء تجاريين للشركات األجنبية
الكبرى المصدرة للسلع االستهالكية سريعة التداول ،وفي
فرض أسعار مرتفعة على السوق المحلية.
وإن حالة لبنان على الرغم من نظامها الليبرالي المتطرف،
قد أصبحت اليوم كاريكاتورية ،وبالذات فيما يخص السلع
الغذائية والصيدالنية والمنظفات .وبالنظر لقدرة الصناعة
المحلية المحدودة على تلبية االحتياجات فإن الحصول على
وضع مسيطر في سوق االستيراد عبر نظام التمثيل التجاري
الحصري يعطي لنشاطات عدد محدود من األشخاص طابعاً
احتكارياً نخبوياً .في هذا المجال ،ال تحصل الدولة على
حصتها المناسبة من الضرائب ،والتي تتعلق بالرسوم
الجمركية حيث دائما ما يعلن عن قيمة منخفضة للبضائع بما
يخالف الحقيقة ،أو بالضرائب على األرباح التجارية حيث
الفساد النشط في مجال التحصيل الضريبي هو أمر شائع،
ً
فضال عن أوجه القصور في التشريع الضريبي والتي تسمح
بالتهرب وبشكل قانوني للعديد من الدخول المرتفعة.
ومن ناحية أخرى ،لم تتبنَ أي دولة في جنوب البحر األبيض
المتوسط أي ضريبة على الثروة ،أو هي جد متواضعة ،على
الرغم من ارتفاع عدد الثروات الكبيرة خالل العقود األخيرة.
وفي الواقع ،فإن ما يخص الضرائب المباشرة نجد أن رواتب
موظفي القطاع الخاص والقطاع العام فقط هي التي ال يمكن
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لها أن تتهرب من الضرائب التي تضربهم بسياطها الالذعة،
حيث أنها تؤخذ من المنبع ،وبشكل شهري ،على عكس
المهن المستقلة وأرباح الشركات وبعض مصادر الضرائب
صل بعد عام من تاريخ اإلقرار.
المباشرة األخرى والتي تُ َح ّ
وهكذا ،فإن الجزء الكبير من الضرائب على الدخول يدفعها
العاملون ذوو الرواتب وبعض الشركات الكبيرة وغالباً
األجنبية العاملة في حقول البترول أو أي مواد أولية أخرى.
والضرائب على دخول األشخاص في دول جنوب البحر
األبيض المتوسط ال تتعدى من  2إلى  4%بعد خصم
ضرائب العاملين.
إن نظام عمل الضرائب المباشرة في بلدان جنوب الحر
األبيض المتوسط هو مصدر للظلم االجتماعي ،مضاف إلى
مجموعة آليات أخرى تفاقم الظلم والتوتر االجتماعيً ،
بدال
من أن يكون وسيلة لتخفيفها ولضمان حد أدنى من إعادة
توزيع الدخول وفقاً لمبدأ تساوي الفرص.
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وفي الواقع فإن الصلة بين التحصيل الضريبي
والديمقراطية ودولة القانون غائبة من كل
التحليالت السياسية واالقتصادية حول العالم
العربي ،وأيضاً من المطالب المرفوعة من قبل
األحزاب السياسية
وبالنظر إلى اتساع االحتياجات االجتماعية في مجال الصحة
والتعليم التي تجد الدولة صعوبة متزايدة في مواجهتها ،فإن
التوزيع الحالي للتحصيل الضريبي هو عنصر يعمق من
أزمة الشرعية السياسية ،ويعيق أي حلول اقتصادية أو مالية
الستعادة توازن ديناميكي لالقتصاد الكلي.
ومن ناحية أخرى ،فإن معظم البرامج تتجاهل إصالح
ً
عامال ال غنى عنه
الماليات البلدية والتي يشكل آداؤها الجيد
لرفع مستوى اإلدارة الحضرية والتي تشهد في كل مكان
أزمة فادحة ،تغذي بدورها حركات االحتجاج.
إن الضرائب على األراضي هي بشكل عام ضعيفة ،في حين
أنه ينبغي أن تكون مورداً كبيراً للدخل على مستوى التحصيل
المحلي.
ً
ينبغي من اآلن فصاعدا توجيه الضرائب بحيث توازي
معدالت الدخول في مختلف فروع األنشطة ،وأن تعاد هيكلة
نظم حوافز االستثمار بشكل كامل لتشجيع تطوير القدرات
المهنية وخلق الوظائف والتمكن التكنولوجي في بعض
القطاعات الصناعية المحورية .وليس هنا مجال لتوصيف
تفصيلي لإلصالح الضريبي الذي يفرض نفسه بشكل ملح

لتوجيه القطاع الخاص نحو األنشطة التي تسمح بتعزيز
القاعدة اإلنتاجية .بيد أنه من المهم أن نعي حقيقة أن قلة
الفاعلية االقتصادية والتفاوت الصارخ في النظام الحالي هما
عامالن كبيران في أزمة شرعية الهياكل االجتماعية
والسياسية واالقتصادية في جنوب البحر األبيض المتوسط،
وبشكل أعم في العالم العربي .وفي الواقع فإن الصلة بين
التحصيل الضريبي والديمقراطية ودولة القانون غائبة من
كل التحليالت السياسية واالقتصادية حول العالم العربي،
وأيضاً من المطالب المرفوعة من قبل األحزاب السياسية.
مع ذلك يبدو أنه من الصعوبة بمكان أن نتجاهل االتجاه
المؤسس لتحصيل ضريبي عادل وكفء في تكوين أي
ديمقراطية في إطار التنمية االقتصادية ،وأيضاً لتأطير عملية
جماعية للتنمية تسمح لكل شرائح المجتمع باالندماج في عالم
الحداثة اإلنتاجية.

ضرورة تطوير رؤية استراتيجية لتراكم المعرفة والتمكن
من التقنيات المبتكرة
إن حكومات بلدان جنوب البحلر األبيض المتوسط ،وبشكل
أعم حكومات العالم العربي ،قد أهملت على مدار الثالثين
عاما األخيرة وضع أي تصور لعملية تطوير صناعي وأي
متطلبات لمثل هذه العملية في النظم التعليمية والبحثية
والتنموية والتدريبية المستمرة للموارد البشرية .وجهود
التصنيع التي تحققت في السنوات األولى لالستقالل أهمِلت
مع بداية عقد السبعينات تحت وطأة البترودوالر وعمليات
تحرير االقتصاد بأمل جذب االستثمارات األجنبية .وقد
تسارعت عمليات تحرير االقتصاد بعد ذلك تحت تأثير
برامج التكيف الهيكلي مفسحة المجال لصعود ثروات
كبيرة ،بدون تناسب مع القدرات اإلنتاجية لالقتصادات
المعنية.
إن تخطيط النظم التعليمية لم يتم لتستجيب الحتياجات مراكمة
المعرفة التكنولوجية والتمكن منها في المجتمعات المحلية.
ولكن تم فقط لمواجهة النمو الديموغرافي .وظل التعليم
التقني والزراعي من ضمن ،هامشياً ،ولم يتم دمجه في
االحتياجات الفعلية لالقتصاد .ولم يبد القطاع الخاص الريعي
الحاجة لالشتراك في جهد جماعي يضم الدولة والجماعات
المحلية والنظم التعليمية والجامعية لتعيين أهداف واضحة
على صعيد التمكن من بعض المجاالت التكنولوجية الحاملة
للعولمة االقتصادية .إن هذا الجهد الجمعي هو ما ضمن
النجاح االقتصادي لجنوب آسيا وهو ما كان غائباً بشكل
كامل من السياسات االقتصادية لبلدان جنوب البحر األبيض
المتوسط.

وفي النهاية ،سيكون عسيراً على دول جنوب الحر األبيض
المتوسط وحدها أن تجري تغييرات جذرية في السياسات
العامة المطلوبة لتطبيق ممارسة حقيقية وجماعية للتكنولوجيا
الصناعية الحديثة ،ومن ضمنها تلك المتعلقة بالخدمات ذات
القيمة المضافة العالية ،وبشكل خاص في مجال اإللكترونيات
والمعلوماتية والبحوث الطبية والصحية والطاقة المتجددة،
الخ ...ولو واصلت بيروقراطية المفوضية األوروبية رفضها
للتفكير في استراتيجية صناعية ،وبشكل خاص فيما يخص
منطقة التجارة الحرة الموسعة األورومتوسطية ،فإن
االحتمال قوي أن تظل الضفة الجنوبية للمتوسط تعاني من
سوء التنمية ومن هجرة العقول والكفاءات وبالتالي من عدم
االستقرار السياسي الذي سيزيد من تدفق المهاجرين.
واألمر أيضا يخص صندوق النقد والبنك الدوليين المنشغلين
حصرياً بتطور التحرير الشكلي لالقتصادات وبموازين
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ليس من المدهش إذن في هذا السياق أن عملية برشلونة التي
كانت تهدف إلى خلق منطقة تجارة حرة أورومتوسطية
( )EMFTAلم تحقق النتائج المرجوة منها .وعلى العكس،
فإن ضغط الهجرة إلى أوروبا من الضفة الجنوبية للمتوسط،
والتي كان القادة األوروبيون ينتظرون انخفاضها ،قد ازدادت
بسبب ارتفاع البطالة ونقص فرص العمل الكريم في
االقتصادات المعنية ،كما تشير منظمة العمل الدولية.

المتوسطي 2011

نحو منطقة اقتصادية أورومتوسطية مؤسسة على
استراتيجية صناعية مشتركة

المراجع

إن الثورات الكبرى التي رجت عدداً من بلدان
جنوب البحر األبيض المتوسط يجب أن تؤدي
لمراجعة المقاربة التبسيطية والنيوليبرالية للتنمية
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وقد رأت تلك األخيرة سياساتها العامة واقعة تحت تأثير
مؤسسات التمويل الدولية واالتحاد األوروبي الذي كان قد
صار المانح األول للمساعدات المالية لهذه البلدان .وفي ظل
هذه التأثيرات وسع القطاع الخاص الجديد من موارد مكاسبه
التي تصب في صالح عدد قليل دون أن يصبح االقتصاد
ً
فعاال بشكل حقيقي .وتوجد عشرات اآلالف من
حديثاً أو
الشركات العائلية الصغيرة غير الرسمية التي لم يتم دمجها
في نسيج صناعي متطور .وقد ظلت بإنتاجية ضعيفة وظلت
أرباحها أكثر من متواضعة .وفي القطاعات الريفية فإن
أرباح الفالحين أصابها أيضاً الركود مالم تكن قد تضاءلت.

الحسابات العامة ،ولكنهما ال يتوجهان أبداً ألسباب األداء
المتدني للقطاع الخاص فيما يخص التمكن التكنولوجي
والتنمية والتدريب المهني واالبتكار ورفع القدرات التنافسية
للمنتجات المخصصة للتصدير.
ً
إن الثورات الكبرى التي رجت عددا من بلدان جنوب البحر
األبيض المتوسط يجب أن تؤدي لمراجعة المقاربة التبسيطية
والنيوليبرالية للتنمية ،والتي تسيطر حتى اآلن على العالقات
شمال – جنوب .وسيكسب االتحاد األوروبي كثيراً لو قبل
التفكير في مستقبل القارة األوروبية بمقاربة جديدة ،ألن
األزمة االقتصادية في بلدان شمال المتوسط بدورها قوية
جداً ،وهذه البالد كثيرا ما تهزها احتجاجات شعبية واسعة.
إن العائق الكبير الذي يقف في طريق تغير حقيقي في
المواقف يسمح بتقليل االعتقاد الساذج في السوق باعتباره
الفضيلة الوحيدة ،بعيداً عن أي تدخل للدولة ،هو في تعاليم
العقيدة النيوليبرالية التي يلزم االتحاد األوروبي بها نفسه
بطريقة غير موجودة في أي مكان آخر .إن الرفاهية
واالستقرار في المنطقة األورومتوسطية يتوقفان على التخلي
عن هذه العقيدة لصالح سياسات نشطة تهدف إلخراج بلدان
جنوب البحر األبيض المتوسط سريعاً من الحلقة المفرغة
لالقتصاد الريعي كي تكون شريكاً
ً
فاعال باقتصاد ديناميكي
ومتطور يخلق فرص العمل ،في الشمال كما في جنوب
المتوسط ،بحيث يكون قادرا على تحمل المنافسة اآلسيوية
من جهة واألمريكية الشمالية من جهة أخرى.

البحر المتوسط الجديد في عالم متغير

عام الثورات ،عام اآلمال

ملف
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ً
شهد العام الحالي أحداثاً
حاسمة ستغير المشهد المتوسطي
بشكل جذري في المستقبل القريب .وإذا كانت عملية برشلونة
والتي تباطأت بسبب تمددها داخل االتحاد من أجل المتوسط
( )UfMوالذي بدوره ال يزال غير مستقر من حيث هيكله
أو مشروعاته ورؤاه ،لم تسهم بشكل مباشر في ازدهار
سكان الضفة الجنوبية للبحر األبيض المتوسط ،فإنها مع ذلك
قد فتحت ،دون قصد ،عيون شعوب الضفتين على المشاكل
البنيوية المرتبطة باإلصالح السياسي والتحول الديمقراطي
في بلدان الضفة الجنوبية.
من ثم ،فقد كانت األشهر األولى لعام  2011مسرحاً
لحركات احتجاجية عديدة ،ليس فقط في شمال أفريقيا ولكن
أيضاً في بقية البلدان العربية .وقد اختار المؤيدون مصطلح
"الثورة" لتعريف ما حدث في تونس ومصر .وهذا يختصر
الطريق على كل إرادة خارجية لتنويع التفسيرات ،ويقودنا
ً
قليال من المركزية
لفهم الموقف من زاوية متحررة
األوروبية .وفي هذا السياق ،قد الحظنا خالل األشهر
األخيرة أن التحليالت الثقافوية حول قابلية مجتمعات
الجنوب للديمقراطية قد تم تجاوزها بشكل كبير .ليس هذا
هو الوقت المناسب لمساءلة األحكام المسبقة والصور
النمطية التي أغرقت األدبيات الغربية طوال عقود ،ولكن
من المهم أن نبرزها.
إن التكنولوجيا الحديثة للمعلومات واالتصاالت (المدونات
والشبكات االجتماعية والقنوات الفضائية والهواتف
المحمولة) وكذلك القوات المسلحة ،وكل بطريقته ،كانت
عوامل أساسية لنجاح واكتمال هذه الثورات وبدرجات
مختلفة .وبدون شك فإن العامل األول يمثل المحور
المشترك لكل تلك الثورات التي اكتملت أو تلك التي ال

تزال في طريقها؛ وفي المقابل فإن دور القوات المسلحة لم
يكن بهذه "اإليجابية" في كل المواقف .إن فهم وظيفة هذين
العاملين األساسيين يسمح لنا بفهم الفروق في المشهد
السياسي الحالي بدول جنوب البحر األبيض المتوسط.
ويهدف هذا المقال لتأمل هذين العاملين وتأثيراتهما ،وكذلك
دور الفاعلين الرئيسيين في المشهد السياسي بمنطقة البحر
األبيض المتوسط بغرض الكشف عن مقاربة واقعية
لمستقبلها.

دور التكنولوجيا الحديثة والشبكات االجتماعية
في تونس تحت حكم بن علي كانت السيطرة على وسائل
اإلعالم وتكميمها من المجاالت العزيزة على النظام .ولذلك
شهدت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تطوراً ملحوظاً
بهدف التحايل على الرقابة .وكانت المد ّونات أدا ًة أساسية
للحصول على المعلومات .وقد ساهمت الشبكات االجتماعية
في تطوير التعبير على الرغم من سيطرة الدولة القوية على
مجال اإلنترنت .وقد اثبتت االحتجاجات التي اندلعت في
 17ديسمبر (كانون األول)  2010وتطورها الدور
األساسي الذي لعبته وسائل االتصال تلك .وقد أدى سقوط
النظام إلى تفرع ذلك القطاع ،دون أن يسقط تحت سيطرة
القوى السياسية المختلفة الصاعدة .وقد تكونت على الشبكات
االجتماعية العديد من المجموعات السياسية الجديدة ،والتي
تعكس االتجاهات السياسية واالجتماعية المختلفة .ومن
جانبهم ،استطاع اإلسالميون التونسيون اللحاق بذلك القطار
واستخدموا الشبكات نفسها ،فيما قامت كل القوى السياسية
الموجودة على األرض وتلك التي تسعى للوجود بإنشاء
حسابات لها على الشبكات االجتماعية .األحداث يتم بثها
على الهواء مباشر ًة تقريباً ،قبل أن تستعيدها القنوات
التونسية "المحررة" أو القنوات العربية الناشطة بقوة على
األرض منذ  14يناير (كانون الثاني)  .2011وقد سمحت

الجيوش ،أهي عامل لحماية الشعوب أم الديكتاتوريات؟
ألكثر من أربعين عاما تناغمت كلمة "جيش" في العالم
العربي مع كلمة إنقالب أو حالة طوارئ .لقد كانت هذه

ملف

كشفت األحداث التونسية التغيير العميق الذي حدث في
المشهد اإلعالمي العربي ،وتابعها ماليين المتفرجين العرب
على شاشات التليفزيون وصفحات اإلنترنت .وقد دفن إلى
األبد التردد السابق لدى بعض الناشطين حول فكرة فائدة
الشبكات االجتماعية من عدمها .أما السلطات العربية،
متخوفة من "تأثير الدومينو" للثورة التونسية فلم تقم فقط
باتخاذ إجراءات اقتصادية المتصاص الغضب المتصاعد
لدى شعوبها ،لكنها أيضاً وقبل كل شيء كانت قد أدركت
الخطر الذي تمثله تكنولوجيا االتصاالت الحديثة ،وبدأت في
تفكير متقدم بغرض إيجاد السبل المالئمة للحد من أضرارها.
بدأت السلطات العربية تستشعر تأثير الفضاء االفتراضي
أكثر من أي وقت مضى .وستعزز من سيطرتها باللجوء
ً
براعة.
لخبراء أكثر

المتوسطي 2011

إن شباب البلدان العربية ،المواطنون الجدد،
قد نجحوا في إعادة اختراع تعريف جديد
للقومية العربية أكثر ارتباطاً بقيم الديمقراطية
والحرية والكرامة
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الصور ومقاطع الفيديو والوثائق المبثوثة عبر هذه الوسائط
والشبكات للمواطنين المجهولين بأخذ الكلمة والتوجه إلى
الشعب التونسي عبر خطابات مجهزة ،بشكل أو بآخر،
بغرض التعبير عن آرائهم في األحداث التي تعنيهم.
وفي حالة مصر ،فإن تأثير "محاكاة" هذه التقنيات واألساليب
كان واضحاً .لقد ولدت "نزعة عروبية" جديدة بعيداً عن
األيديولوجيات الجامدة والشعارات التي تجاوزها الزمن .إن
شباب البلدان العربية ،المواطنون الجدد ،قد نجحوا في إعادة
اختراع تعريف جديد للقومية العربية أكثر ارتباطاً بقيم
الديمقراطية والحرية والكرامة من ارتباطه باألحالم
الطوباوية حول الوحدة الجغرافية التي استخدمتها األنظمة
القمعية لتُحكِم سيطرتها دون أن تكون قادرة على تلبية
المطالب السياسية واالقتصادية .وقد كانت مصر أول
المستفيدين من االنطالقة التونسية بكل أبعادها ،وبالذات فيما
يتعلق بمجال االتصاالت .وقد استطعنا أن نالحظ التبادالت
"البناءة" بين الشباب في البلدين حول التكتيكات المناسبة
للتواصل بشكل أفضل والتأثير في الفضاء االفتراضي.
ً
وحقيقة ،أن الرأي العام في مصر تحت حكم مبارك كان أكثر
ً
حرية ،وخاصة منذ بداية األلفية الجديدة؛ حيث شهدت هذه
السنوات إنشاء قنوات فضائية خاصة وشيوع صحف مستقلة
قدمت ،وبشكل نسبي ،نقداً للنظام السياسي .وكان موقف
النظام السياسي من حرية التعبير في مصر يقول" :القافلة
تسير والكالب تنبح".
أما في باقي البلدان العربية التي كانت معنية بشكل أقل
بالتغيرات السياسية في تونس ومصر ،فكانت النقطة
المشتركة هي المفاجأة الواضحة التي لم تترك ألصحاب
القرار والمراقبين الوقت للتفاعل .في سوريا ً
مثال ،وبعد فترة
من التردد ،شددت وسائل اإلعالم على الفوضى التي قد
تجرها األحداث في تونس ومصر .ثم ربطت التحليالت
"الرسمية" بين عالقات النظامين "البائدين" بالغربيين،
باعتبارها السبب الرئيسي لسقطوهما .من ناحية أخرى قامت
المدونات من كل االتجاهات بتحية نجاح الشعبين التونسي
والمصري مع استدعاء التماثل مع الوضع السوري.
ً
وفي الجزائر التي يعتبرها المراقبون أكثر بلد معنية بما
يجرى في تونس ،وموقعاً مناسباً للتغيير ،قامت وسائل
اإلعالم الحكومية بتغطية ضئيلة للغاية لألحداث ،مما عكس
عدم ارتياح السلطة وقلقها حيال ما يجرى .وفي الصحافة
المستقلة وعلى مواقع اإلنترنت كان الحماس يسود الموقف،
بتغطية مباشرة للوضع في تونس مع تأكيد أن تطوراً في هذا
االتجاه ليس مستبعداً .وحيث ترددت نداءات موجهة للسلطة
لفهم معنى الثورة التونسية وفتح مجال الحرية قبل فوات
األوان.

وكانت الشبكات االجتماعية هي المصدر الرئيسي لكل
وكاالت األنباء والقنوات التليفزيونية ،ومن بين هذه
األخيرة ،كانت قناة الجزيرة هي أول من استخدم الشرائط
المصورة والصوتية التي سجلها المتظاهرون مع محاولة
التأكد من صحتها ومصداقيتها إلى أقصى حد .وبعد أن
كانت "مستهجنة" من قبل غالبية المثقفين التونسيين الذي
اعتبروها ،ومنذ سنوات ،قناة مقربة من الحركات
المحافظة ،أصبحت الجزيرة هي القناة "التونسية" بامتياز.
وقد أبدت مهنية فائقة في تغطيتها لألحداث بين يومي 17
ديسمبر (كانون األول)  2010و 14يناير (كانون الثاني)
 .2011وقد حاولت القنوات العربية األخرى أن تحذو حذو
الجزيرة لكنها لم تنجح في المنافسة .وقال أحد صحفييها
ذوي األصول التونسية" :بعد أن ظللنا لسنوات طويلة
عاجزين عن إرسال مصور واحد ،وجدنا لدينا المئات منهم
مرة واحدة ،وهم المتظاهرون أنفسهم الذين كانوا مصدرنا
الرئيسي".

ملف

ً
حامية لنظام سياسي.
المؤسسة في أصلها نظاماً سياسياً أو
وهي إذن أحد مكونات الجهاز األمني ،آخر مالذ للنظام ،كما
رأينا في تونس وفي مصر ،وقد فصلت نفسها عن الشرطة
واعترفت بشرعية مطالب المتظاهرين ،وفي النهاية تخلت
عن القائد الذي جاءت به إلى السلطة .ما الذي حدث خالل
هذه العقود حتى تتجه المجتمعات لالبتهاج بالتدخل العسكري
حد اإلعالن عن ذلك ،كما الحظنا في تونس ثم في أثناء
الثورة المصرية؟
ألنهم كانوا مدركين للثقل التاريخي الذي يمثله الجيش في
إنشاء الدولة – األمة بعد االستقالل ،فكثير من القادة
العرب ،سواء انتموا له أم ال ،استوعبوا سريعاً الخطر الذي
يمكن أن يشكله .وقد عمدوا جميعاً إلى تهميش الجيش
وتحييده ،وعلى وجه الخصوص عن طريق منحه مزايا
اقتصادية هامة.
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إن انتفاض الشعوب كان له من التأثير أن
فصل بين المؤسسات التي تخدم النظام وتلك
التي تخدم الدولة :وفي المقام األول ،الجيش.
وببقائه بعيداً عن مهمة حفظ النظام ،من
الممكن أن يلعب دور الضامن للتحول
في مصر ،قامت الواليات المتحدة بتمويل جزء كبير من هذه
السياسة ،بتخصيص معونة ضخمة للجنراالت .وبشكل
مواز ،قام رؤساء الدول بتطوير نظام معقد للجهاز األمني
ٍ
بحيث تتحول مهمته من حماية الدولة إلى حماية النظام.
األجهزة األمنية مخ ّولة باالستخبار وحفظ النظام؛ وهي
تسيطر بشكل يومي على أنشطة المواطنين .لقد تم تصميمها
لتكون الذراع الطولى للنظام ،وهذه األجهزة األمنية تصبح
بدورها المدير المباشر للسياسة وللفضاء العام .وشهد العقد
األخير طفرة غير مسبوقة في إدارة الحياة العامة من قبل هذه
األجهزة .المزيد من األمن يؤدي إلى تحجيم السياسة،
والتمردات في المنطقة تعكس الحالة المتدهورة للمؤسسات
السياسية.
وال تختلف طبيعة األجهزة األمنية في العالم العربي ع ّما
عرفته أمريكا الالتينية أو أوروبا الشرقية والجنوبية قبل
تحولها الديمقراطي :وهو دور الدرع بين الدولة والمجتمع،
التي تعمل في دائرة مغلقة ألجهزة تختلف من حيث حجمها
ودرجة تعقيدها ،لكنها تتفق من حيث ثقافة اإلفالت من
العقاب وطريقة التشغيل التي تخلق مناخاً ال يرحم من
اإلرهاب.

إن حركات التمرد الواسعة التي انطلقت في بدايات العام
كان لها من التأثير أن كسرت الدائرة المغلقة التي تعمل
داخلها أجهزة السلطة .وكان السكان بمثابة الكاشف عن
االختالفات والعامل المحفز للمنافسة .إن انتفاض الشعوب
كان له من التأثير أن فصل بين المؤسسات التي تخدم النظام
وتلك التي تخدم الدولة :وفي المقام األول ،الجيش .وببقائه
بعيداً عن مهمة حفظ النظام ،من الممكن أن يلعب دور
الضامن للتحول .وهناك العديد من الجسور بين الجيش
واألجهزة األمنية.
ً
لقد ظل الجيش التونسي ،لوقت طويل ،بعيدا عن القرار
السياسي ،حتى خالل سنوات حكم بورقيبة ()1987-1957
لم يكن متورطاً في الحياة االقتصادية للبالد ،وبالتالي غير
ضالع في فساد النظام .فيما كان العسكريون المصريون في
السلطة منذ ثورة عام  .1952كان البكباشي (الكولونيل)
ً
حامال لمشروع طموح للتنمية االجتماعية
جمال عبد الناصر
واالقتصادية لبالده ولكل العالم العربي .وقد أغوت أيديولجيته
القومية الشعب الذي غفر له فشله على مستوى اإلدارة
السياسية ،وقمعه المنهجي لحرية التعبير .وكان َخلَفه أنور
السادات بدوره منتمياً للجيش وداعية للّيبرالية االقتصادية
لصالح برجوازية طفيلية جديدة ،وعلى خالف سابقه فقد
أدخل ثقافة الفساد ،مع ضمان والء الجيش :فقد منحه المزايا
االقتصادية بغرض تهميشه .وخالل السنوات العشر األخيرة
كان قد تصاعد استياء العسكريين من مبارك .فقد أثار
الرئيس سخطهم بسماحه لدائرة ضيقة من رجال األعمال
ممن التفوا حول ولي عهده باالستيالء على قدر أكبر من
الثروات.
وفي األيام التي سبقت سقوط النظام ،ظهرت االختالفات:
هل يجب مواصلة دعم مبارك أم إجباره على التنحي؟ وقد تم
اإلجماع على الرأي الثاني ،ولكن الجيش بدا متردداً في تولي
تلك المسؤولية.
ويكمن الفارق الكبير بين الحالتين في طبيعة تدخل الجيش:
ففي تونس تدخل الجيش لحماية الشعب؛ وأجبر السيد بن
علي على الرحيل ،مع موافقة "األصدقاء" األمريكيين .أما
الجيش المصري فقد فرض نفسه منذ بداية األحداث لملء
الفراغ األمني في الشارع ،فيما ظل محايداً عندما كانت
ميليشيات النظام تهاجم المتظاهرين .وفي النهاية قرر أن
يقطع مع نظام الحكم المحتضر للحفاظ على المنظومة .وبعد
الثورتين التونسية والمصرية ظل الجيش في موقف تثبيت
أوضاعه حتى عودة السلطة المدنية .وحتى اآلن ،ال شيء
يسمح بالشك في إرادته في مغادرة موقعه .وفي هذا السياق،
فإن تذكر اإلدارة التركية ذات الجناح العسكري يساعدنا على
فهم السيناريو القادم.

تركيا ،هل هي نموذج يحتذى به؟

الصراع العربي اإلسرائيلي
إن االرتباط المنتشر والمتجذر في وعي الشعوب العربية
بالقضية الفلسطينية هو ليس ظاهر ًة هامشية أو نوع من
الصرعة .هي ملحوظة يجب أن نأخذها في االعتبار عند
محاولة فهم كيمياء هذه المنطقة .فالرأي العام العربي والنخب
العربية مشغولون أكثر من أي وقت مضى بهذا الصراع
الذي ال يكف عن االحتدام والتفاقم .وككل األفعال السياسية
االجتماعية والسياسية في بلدان المنطقة منذ تكوين
الدولة – األمة ،فإن قرار توقيع اتفاقات سالم لم يتم بعد
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ووفقاً ألحمد داود أوغلو ( )Ahmet Davutogluمهندس
الدبلوماسية التركية ،فإن "تركيا هي بلد ذو جغرافيا متعددة
األبعاد"؛ ويجب عليها تبني "سياسة للسالم" ،وأن تتحول إلى
قطب "لالستقرار اإلقليمي" وأن تصل إلى مستوى "انعدام
ً
خافية
الخالفات مع جيرانها" ،بفضل قوتها الناعمة .ولم تعد
رغبة تركيا في التحول إلى دولة قائدة إقليمياً .وقد الحظ قادة
حزب العدالة والتنمية ( )AKPأنه من الممكن تغيير قواعد
اللعبة في المناطق المجاورة ومد النفوذ السياسي واالقتصادي
نحو مناطق أبعد ،وهو ما كان في السابق حكراً على القوى
العظمى.
وصنّف بعض المراقبين الدبلوماسية التركية الجديدة بكونها
"نزعة عثمانية جديدة" 2بما أنها تُعطي األولوية للعالقات
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الخبرة التركية فيما يخص التحول الديمقراطي،
والتعايش بين القوى المختلفة إو�دارة العالقة
بين ما هو سياسي وما هو عسكري ،جميعها
تجسد أمثلة للتعاون مع العديد من بلدان
جنوب البحر األبيض المتوسط
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كانت تركيا قد اختارت تجديد رؤيتها االستراتيجية لسياستها
الخارجية .وقد توصلت إلى ذلك بعد سنوات طويلة من
التفكير .إن طموحات تركيا الدبلوماسية الحالية ،كانت قد
ظهرت على استحياء منذ مطلع األلفية وهي اآلن محل
التنفيذ .ولكن يبقى أن نعرف :هل تملك تركيا القدرة المناسبة
تعرض عالقتها
لهذا الطموح كقوة متوسطة ،وبحيث ال ّ
المؤسساتية مع الغرب للخطر.
ومن األكيد أن سياستها الخارجية الجديدة تتصل بطموح
استراتيجي 1طويل المدى ،وفقاً لمفهوم تأسس على التحليالت
المتجانسة لعالم متعدد األقطاب .بيد أنه من األكيد أن التردد
المتزايد في أوروبا بشأن ضم تركيا قد لعب دوراً حيوياً في
توجهاتها الدبلوماسية الجديدة .وفي انتظار أوروبا ،تطمح
تركيا ألن تتحول إلى قوة متوسطة حقيقية .إن القادة في أنقرة
مقتنعون أن تحول تركيا لدولة مؤثرة يدعم موقفها ويساعد
على إقناع االتحاد األوروبي بقبول عضويتها.

المؤسسة على االنتماءات الثقافية والدينية .هذه التحليالت
ً
جهال عميقاً بالتحوالت السياسية والديناميات الداخلية
تُظهر
في تركيا .ويتوقف مثقف سوري أمام هذا التبسيط ليتساءل:
"هل من المناسب أن يقوم رجل عاقل كأردوغان بمسح قرن
من التاريخ تحدثت فيه تركيا وتخلصت من ميراثها
العثماني؟" .3ويقوم تحليل آخر واضح بتلخيص الوضع:
فحزب العدالة والتنمية الحاكم هو "حزب محافظ على
المستوى االجتماعي ديمقراطي سياسياً ونيوليبرالي
اقتصادياً .إنه التعبير السياسي عن البرجوازية األناضولية
التي صعدت إلى السلطة منذ عقد الثمانينات .هذه البرجوازية
التجارية هي طهرانية وتقليدية لكنها مرتبطة بالنظام
الديمقراطي ومناصرة ألوروبا ،وهي جزء من الحداثة
التركية".4
إن الثقل السياسي واالقتصادي لتركيا قد تعزز أثناء الثورات
العربية .وال تهدد عودة مصر إلى الساحة اإلقليمية بإضعاف
الدور التركي .فالبلدان سيعمالن في فضاءات مصالحهما.
الخبرة التركية فيما يخص التحول الديمقراطي ،والتعايش
بين القوى المختلفة وإدارة العالقة بين ما هو سياسي وما هو
عسكري ،جميعها تجسد أمثلة للتعاون مع العديد من بلدان
جنوب البحر األبيض المتوسط .كذلك فإن تركيا تلعب
وستواصل لعب دور محوري في عملية السالم بين الدول
العربية وإسرائيل على الرغم من التوترات التي شهدتها في
األشهر األخيرة عالقتها مع الحكومة اإلسرائيلية اليمينية.
هذا الصراع الذي يظل دون تسوية عادلة ومنصفة هو عقدة
كل المشكالت الجيوسياسية التي تعيق كل المشروعات
المتوسطية.

ملف
المتوسطي 2011

مشاورة الشعوب؛ وإنما تم بقرار فوقي ،وبتهميش كامل
لدور الشعب ونوابه .ومن وقتها ،فالسالم موجود فقط بين
الحكومات ،وهو غائب تماماً عن عقل وثقافة الجهتين.
وهكذا ،يمكننا أن نالحظ عدا ًء أكثر استعاراً في المجتمعات
التي وقعت حكوماتها اتفاقات مع إسرائيل ع ّما هو عليه في
باقي المجتمعات العربية التي لم تنضم بعد إلى "نادي
السالم" .ينبغي إذن أن تتساءل حول اإلجراءات التي يمكن
أن تتخذ كي يتم تبني السالم من قبل الرأي العام العربي
واإلسرئيلي .ووفقاً للوضع الحالي ،فهذه هي المهمة
المستحيلة .إن احتالل األراضي الفلسطينية ومحاصرة
األراضي "المستقلة" ،والتي تحول الوضع االقتصادي إلى
وضع ال يطاق بالنسبة للشعب الفلسطيني وحرب العراق
ومشكلة الالجئين الفلسطينيين والعراقيين والشعور المتنامي
بالظلم والطرد ،ال تفعل سوى أنها تضخم العوائق نحو كل
أمل لتقدم سياسي يمكن أن يقود إلى تنمية اقتصادية.

وتوجد بدول الخليج قواعد عسكرية أمريكية،
ويقوم على األمن الداخلي بها خبراء من
مختلف الدول الغربية .وهو ما يظهر هشاشة
هذه الدول
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ً
سياسة
إن تحاشي الحرب عن طريق حروب أخرى تبدو
انتحارية .وقد يكون جلوس الطرفين للمحادثات دون شروط
مسبقة أحد الحلول .ويتطلب هذا اعترافاً بكل األطراف
المختلفة دون انتقائية مسبقة .وليختار كل طرف ممثليه،
حتى لو بدا هذا االختيار خاطئاً للبعض ،فإن هذا ال يؤثر على
مصداقيتهم ضمن مجتمعاتهم.

بلدان الخليج والفضاء المتوسطي
إن دول الخليج تمر بلحظة شديدة الحرج في تاريخها
المتحرك دائماً ،فبعضها يؤرقه سؤال شرعية الحاكم
(البحرين) واآلخر صعود اإلسالميين (الكويت) ،والشبكات
اإلرهابية التي تمولها أجنحة في السلطة (السعودية) أو
المنافسة على ترأس ُم ّ
ركب غير متجانس (اإلمارات).
ويضاف إلى كل هذه العناصر الخالفات غير المعلنة لكن
ً
خافية ،والتي تتطور بين القادة (على
من دون أن تكون
سبيل المثال السعودية وقطر) .هذه الخالفات تترجم بأشكال
مختلفة ،لكن وسائل اإلعالم تلعب دوراً محورياً في
مفاقمتها .وتنعكس هذه المنافسة على المشهد العربي

باستخدام أموال البترول للتأثير على الوالءات .ونستطيع
أن نالحظ دوراً متصاعداً للسعودية كحامل للسياسة
األمريكية في الشرق األوسط .فيما تحاول قطر أن تلعب
دور اإللكترون الحر بسياستها المهجنة التي تجمع بين
انفتاح على إسرائيل وبين دعم الحركات الراديكالية في
نفس الوقت .إن ارتفاع أسعار البترول لم يفعل سوى َب ْل َورة
تأثير السياسات المنتهجة من قبل هذه الدول في مجمل
البلدان العربية .السؤال هو :في أي اتجاه ستذهب النظم
األوتوقراطية لبلدان الخليج :هل ستتجه نحو انفتاح سياسي،
أم ستظل في حالة الركود السياسي الذي سيراكم تأثيرات
القوى الرجعية من كل نوع؟ وأيضاً ،ال يمكن أن نغفل
المحاوالت الخجولة لالنفتاح بتنظيم انتخابات للبلديات في
السعودية ،أو االنتخابات التشريعية في الكويت وغيرها.
مع ذلك ،فإننا نعرف أن عائدات البترول كلها في يد
العائالت الحاكمة ،وأن هذه الدول تعيش على قاعدة من
التوزيع االنتقائي .وتوجد بدول الخليج قواعد عسكرية
أمريكية ،ويقوم على األمن الداخلي بها خبراء من مختلف
الدول الغربية .وهو ما يظهر هشاشة هذه الدول .ومخاوفها
التي أعقبت الثورات العربية مه ّٙددة بتحولها إلى نوع من
"االبتزاز" السياسي الذي يتلخص في التحكم في المساعدات
المالية لدول جنوب البحر األبيض المتوسط ،التي ستحتاجها
على المدي القريب والمتوسط.

آفاق التحول الديمقراطي واإلصالح
منذ عام  2000ظهر أمل كبير لدى البعض ،بوصول الملك
محمد السادس إلى الحكم في المغرب ،والملك عبد هللا الثاني
في األردن ،والرئيس األسد االبن في سوريا ،واألمير حمد
في قطر .وبدت فكرة اإلصالح السياسي تقترب شيئاً فشيئاً
لدى من تصوروا أنه يكفي أن تقضي تسعة أشهر في أوروبا
كي تصير ديمقراطياً .وهي حالة عدد من القادة الحاليين بهذه
المنطقة .ونشير إلى أن معظم الديكتاتوريين – في أفريقيا
جنوب الصحراء مثال – هم من خريجي المدارس الكبرى
المدنية أو العسكرية في أوروبا .وسريعاً ما انكشف كذب هذا
األمل ،وكان اإلحباط هو رد فعل الشعوب وخاصة الشباب،
ممن بدأوا في االستماع إليه .ومع األزمة االقتصادية والفساد
المؤسسي ومعدالت مرتفعة جداً للبطالة والقمع الضاري
وفضاء عام مكمم ،تحول االحتجاج االجتماعي إلى االحتجاج
السياسي األكثر تجسداً.
وفي هذا السياق ،فإن المجتمع المدني العربي قد شهد طفر ًة
بعد أن كان حاضراُ فقط في الدول الضعيفة كفلسطين ولبنان.

وقد نجح في أن يفرض نفسه في دول قامت ببعض
اإلصالحات كالمغرب أو األردن .ومن وقتها تبلورت ثالثة
صيغ للمجتمع المدني في المنطقة:
▪
▪

▪

إن مرحلة ما بعد الثورات ستشهد فورة لمنظمات المجتمع
المدني ،كذلك فإن الجهات المانحة الغربية ستركز على تنفيذ
برامج "فعالة" و"شفافة" لدعم العملية .وسيتم التعبير عن
االحتياجات عن طريق األشخاص المعنيين ولن تكون هناك
بعد ذلك "أجندات" خارجية .وسيكون أكثر فطنة تلبية
التطلعات والمطالب التي يعبرعنها فاعلون ذوو مصداقية في
المجتمعات المدنية ببلدان في حالة تغير.

ملف

هذه العملية تحتاج إلى الدعم من أوروبا،
الجار األقرب وحيث المصالح االقتصادية
واالستقرار السياسي يجب أن يشجعوها على
مساندة العملية الديمقراطية بعد أن ساندت،
ولفترة طويلة األنظمة االستبدادية

إن أهم ما في هذه الثورات هو اإلرادة المناهضة للخضوع
والتجرؤ على الخوف والمشاركة ضد االستبداد .ويظل
التحول غير أكيد ،ويحتاج إلى عوامل عديدة كي يصل إلى
تأسيس دولة القانون وفصل السلطات .ووجود تعددية
للقوى السياسية الصاعدة هو أمر طبيعي وإيجابي .وقد
عرفت التجارب في شرق أوروبا نفس المسار .وبعد ذلك
بسنوات عاد الوضع طبيعياً بتحالفات حول المبادئ
المشتركة .وتظل الفترات االنتقالية حرجة وهشة للغاية،
ولكن قدرات الذين أطاحوا والالتي أطحن بالطغاة األكثر
قسوة في التاريخ المعاصر لن تضعف في مواجهة
المصاعب واالبتزازات واإلرادات الشريرة .هذه العملية
تحتاج إلى الدعم من أوروبا ،الجار األقرب وحيث المصالح
االقتصادية واالستقرار السياسي يجب أن يشجعوها على
مساندة العملية الديمقراطية بعد أن ساندت ،ولفترة طويلة
األنظمة االستبدادية تحت مسميات مختلفة .إن التدخل
األجنبي بشكله التفاعلي لدعم التحول الديمقراطي هو أكثر
من ضروري .ال ينبغي اتخاذ موقف منعزل بحجة أن
المرحلة االنتقالية في جنوب البحر األبيض المتوسط يجب
أن تديرها فقط جهود شعوبها .فهذه الشعوب يجب عليها
االضطالع بالمهام األساسية ،ولكن بدون مساعدة خارجية
ستبدو مهمتها هشة ومهددة .هذه المساعدة أو التدخل يمكن
أن يكون لها أكثر من شكل :مساندة التحول الديمقراطي
بتعزيز تنمية االقتصادات الوطنية ،ومساعدتها على
الخروج من حقبة طويلة من الفساد وسوء اإلدارة .كذلك
ينبغي مساندة المشروعات المشتركة بين مؤسسات المجتمع
المدني في ضفتي المتوسط ودعم المشروعات االجتماعية
في مجال التنمية .ويمكن لتجارب التحول الديمقراطي التي
تمت في جنوب أوروبا (إسبانيا والبرتغال واليونان) أن
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ولمعالجة أوجه القصور هذه البد من االعتماد على
المجتمعات المدنية األوروبية ،وأن تقوم هذه األخيرة بدور
سير االنتقال لكل السياسات المتوسطية ألوروبا .ويمكن
للمؤسسات الرسمية دعم هذا المسار دون أن تكون في موقع
متقدم .يمكن أن نقول إن النموذج التركي يحمل في طياته
مسارات للتأمل يمكن لها في الوقت الحالي أن تساعد في
تطوير أفكار لمستقبل المجتمع المدني العربي ،بغرض خلق
التعايش بين مختلف التيارات الدينية والعلمانية.

على سبيل الخاتمة :كيف ننظر إلى المستقبل؟
المتوسطي 2011

المجتمع المدني الحقيقي الذي يتقدم بصعوبات كثيرة في
أرض كحقل األلغام.
منظمات هي حكومية في األصل ،ويقف خلفها أفراد من
عائالت حاكمة .هذه المنظمات تقوم بالدور االجتماعي
الذي فشلت فيه الدولة ،وتتمكن من الحصول على
المساعدات األوروبية.
مجتمع حفالت االستقبال والكوكتيل ،والذي تكون
حول السفارات الغربية التي يجد بها الدبلوماسيون
والموظفون األوروبيون محاوريهم "الطبيعيين"
ألسباب مفهومة :يتكلمون لغتهم ويشربون الكحول
مثلهم وزوجاتهم من غير المحجبات ،الخ ..وهي
صيغة "مرغوبة" .والواقع يذهب في اتجاه معاكس
لهذا النموذج.

في الحركات الثورية التي تجتاح البلدان العربية ،يظل
الخوف من تيار للثورة المضادة حاضراً .ويتوقف كل شيء
على التحول وإدارته .كذلك الحركات ذات الطابع الديني
(اإلخوان المسلمون في مصر والنهضة في تونس) التي
تنشر الذعر بثقلها وتنظيمها بين صفوف العلمانيين.
هذا الموقف يظل من قبيل التوقعات أو المبالغات .حتى لو
كانت المراحل األولى في البناء السياسي الجديد تقوم على
االرتباك حول أصول القناعات الديمقراطية لبعض الممثلين
الراديكاليين للحركات الدينية ،فإن ذلك ال ينبغي له أن
يعرض للخطر مجمل عملية الحوار الوطني البناء.

تقدم برامج مفيدة ،وبشكل خاص في مجال التحضير
لالنتخابات وفي إصالح قطاع األمن.
إن التقدير الذي حظيت به الشعوب العربية الثائرة في
المجتمع الدولي هو شديد األهمية ،وهو عامل سيسهم في
التغيير المطلوب للصورة النمطية واألحكام المسبقة التي
امتألت بها األدبيات السياسية الغربية.

ملف

وبرقابتها على كل اإلبداع الفني واألدبي فإن
هذه األنظمة هي المسؤول األول عن اغتيال
الروح وعن ترسيخ ثقافة اتباعية ،وهو ما لم
يفلح فيه كل الغزاة والمستعمرين خالل عقود
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من المهم أن نبرز أن الخوف الذي كان قد تجذر في روح
الشعوب العربية خالل عقود االمتهان والقمع قد غير
موضعه .والحكام العرب نالوا اآلن "فرصة" تقاسم ذلك
الشعور .فالعديد منهم كما هي حالة الرئيس السوري بشار
األسد ،قد اعتبروا أن بالدهم مصونة ،وأنهم غير معنيين بما
يجرى في البلدان المجاورة ألنهم "مختلفون" .كان تشخيصاً
خاطئاً من طبيب عيون ضعيف البصر ،وأصابت سوريا
بدورها موجة االحتجاجات .إن الحكم لعقود طويلة بقانون
الطوارئ هو التعبير البليغ عن الضعف .األنظمة العربية في
مجملها ال تمتلك أو لم تعد تمتلك الشرعية .لقد أمضت

سنوات في سلب بلدانها تحت دعاوى مختلفة .وقد أحبطت
هذه األنظمة أي محاولة للتنمية الحقيقية بتطبيق سياسات
اقتصادية بال هوية ،سواء كانت يسارية أو يمينية .ولكي
تظل في السلطة أطول فترة ممكنة ،فقد طورت فساداً منهجياً
لحماية الريع وإعادة توزيعه على عوامل للحماية ومراكز
للقوى تساعدها على قمع وتكميم الحياة العامة .وقد صادرت
المجتمع المدني بتشجيع قيام مجتمع مدني آخر فاسد وزبوني
كالسلطة نفسها .وأخيراً فقد خلقت صحافة خرساء أو
متواطئة .وبرقابتها على كل اإلبداع الفني واألدبي فإن هذه
األنظمة هي المسؤول األول عن اغتيال الروح وعن ترسيخ
ثقافة اتباعية ،وهو ما لم يفلح فيه كل الغزاة والمستعمرين
خالل عقود .إن تهدم هذه "النمور من رمال" غير مستغرب
طالما عُ رفت طريقة عملها وتركيبها.
إن الثورة التي انتشرت في البلدان العربية التي كانت ظروفها
االجتماعية والثقافية والسياسية مهيأة لها ،ليست عدوى ،ألن
الثورة ليست فيروس لكنها دواء ،أو باألحرى إعالن لبعث
جديد .إن انتشار هذه الموجة العنيفة سيستمر ،ولكن ربما
تحت أشكال أخرى .فلكل بلد خصوصيته وقدراته والعوامل
التي تمهد أرضه النفجار مماثل .غير أن الكالم عن
الخصوصية ال يجب أن يطمئن الخائفين والمدافعين عن
الركود .فهو ال يصلح إال لتفسير اختالف نموذج التغيير من
ً
ً
عاجال ستواجه كل البلدان العربية هذه
وآجال أم
بلد آخر.
الموجة

نظرة شاملة:
عام البحر المتوسط

الشراكة األورومتوسطية

تقييم المرحلة األولى من سياسية
الجوار األوروبية :المنظور والمراجعة

نظرة شاملة

بيتر فان السويغ

وإنما هي عملية ديناميكية في تطور مستمر .من المؤكد
أن ما له أهمية خاصة ازدياد االختالفات اإلقليمية مع
تصميم سياسات أكثر تحديداً لمجاميع مختلفة من البلدان.
ففي المحيط الجنوبي ،يبنى (االتحاد من أجل المتوسط)
على المجموعة القانونية ( )acquisلعملية برشلونة في
محاولة لتعميق االندماج األورومتوسطي وزيادة حيويته
للمواطنين .في الشرق ،تعاون البحر األسود ()BSS
والشراكة الشرقية ( )EaPيشكالن اإلطار اإلقليمي
لسياسة الشراكة األوروبية .تضم الشراكة الشرقية دول
سياسة الجوار األوروبية في أوروبا الشرقية والقوقاز
الجنوبية (أوكرانيا ومولدوفا وبيالروس وجورجيا
وأرمينيا وأذربيجان)؛ ويضم تعاون البحر األسود أيضاً
القوتين اإلقليميتين وهما روسيا وتركيا ولكن ليس
بالروس .وإذ يركز تعاون البحر األسود على المشاكل
اإلقليمية لمنطقة البحر األسود تتوجه الشراكة الشرقية
أكثر نحو انحياز البلدان الشركاء مع االتحاد األوروبي.
إن االختالف بين الشراكة الشرقية وتعاون البحر األسود
في التركيز والمنهجية ال يستطيع أن يخفي كون كال
المبادرتين السياسيتين تتعامالن بدرجة كبيرة مع مشاكل
وتحديات متشابهة .على سبيل المثال ،إن إدماج أسواق
الطاقة يشكل هدفاً أساسياً للبرامج الموضوعية لكل من
تعاون البحر األسود والشراكة الشرقية حول أمن الطاقة.
وبعبارة أخرى ،هناك تداخل واضح حول قضايا وقطاعات
التعاون اإلقليمي والتقارب القانوني.
يأتي إطالق مبادرات إقليمية جديدة كنتيجة منطقية لتزايد
االختالفات ويشكل زخماً جديداً لجيران االتحاد األوروبي،
ولكنه أيضاً يثير أسئلة حول التنسيق الفاعل والتماسك
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منذ إطالقها في عام  2004أيقظت سياسة الجوار األوروبية
ً
آماال عظيمة حول تأسيس عالقة مميزة بين االتحاد
()ENP
األوروبي والدول المجاورة له .وقد قدمت وثائق المفوضية
األولية آفاق عالقات تعاقدية ومشاركة في مختلف أنشطة
وضح
االتحاد األوروبي و"حصة في السوق الداخلية" .وقد أُ ِ
منذ البدء بأن هذه السياسة الجديدة ال تحل محل ،بل تعزز
الصيغ القائمة للتعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي .على الرغم
من أهداف سياسة الجوار األوروبية تتضمن إشراك جيران
االتحاد األوروبي في عالقات أوثق على أساس احترام القيم
المشتركة مما يؤدي إلى اندماج سياسي واقتصادي في
المستقبل ،إال أن المنهجية المقترحة والمدى الجغرافي يثيران
تساؤالت مهمة .بالنسبة لبلدان البحر األبيض المتوسط ،على
وجه الخصوص ،كان األثر الممكن على عملية برشلونة/
الشراكة األورومتوسطية ( )EMPمن أهم اهتماماتها .لقد
خشيت بعض بلدان الشراكة وبعض المراقبين من تمييع
الشراكة األورومتوسطية و تح ّول اهتمام سياسة االتحاد
األوروبي والمعونة المالية إلى المحيط الشرقي على حساب
منطقة البحر األبيض المتوسط .وأشار البعض اآلخر إلى
فرص سياسة الجوار األوروبي في تأسيس سوق
أورومتوسطية مندمجة وزيادة فاعلية وتماسك أنشطة االتحاد
األوروبي في المنطقة .بعد أكثر من خمس سنوات على
دخول سياسة الجوار األوروبية حيز التنفيذ فقد حان الوقت
إلجراء أول تقييم لهذه السياسة.

لم تكن سياسة الجوار األوروبية وليدة خارطة معدة مسبقاً،

المتوسطي 2011

()Peter Van Elsuwege
أستاذ القانون األوروبي ،جامعة خنت ()Ghent
زميل باحث ما بعد الدكتوراه
مؤسسة البحث ( ،)FWOفالندر (( )Flandersبلجيكا)

االختالفات اإلقليمية وتحدي التماسك

نظرة شاملة
المتوسطي 2011

ّ
تجزء سياسة
السياسي .إن من األمور الجوهرية تفادي
الجوار األوروبي وتحولها إلى حزمة من السياسات المتنافسة
كل منها مدعومة من قبل مجموعة صغيرة من الدول
األعضاء .تركز فرنسا ودول أعضاء االتحاد األوروبي
الجنوبيين على االتحاد من أجل المتوسط؛ وبالنسبة لرومانيا
وبلغاريا لتعاون البحر األسود أهمية خاصة؛ والسويد وبولندا
ودول مجموعة فيسغراد ( )Visegrádلها مصلحة محددة
في الشراكة الشرقية ،في حين أن فنلندا هي المشجع الرئيسي
للبعد الشمالي من االتحاد األوروبي والعالقات مع روسيا.
يتمثل التحدي في تأسيس سياسة جوار أوروبية متماسكة بناء
على الصراع الدائم من أجل التمويل والنفوذ بين الدول
األعضاء والبلدان المجاورة .بقي أن نرى كيف ستكون
الهيكليات المؤسسية الجديدة ،التي أدخلت مع معاهدة لشبونة،
أداة لبلوغ هذا الهدف .على وجه الخصوص ،إن توزيع
العمل بين المفوض األوروبي لشؤون التوسيع وسياسة
والجوار ،ستيفان فول ( ،)Stefan Fuhleوالجهاز
األوروبي للعمل الخارجي ( )EEASتحت قيادة الممثل
األعلى للسياسة الخارجية واألمن كاترين آشتون
) )Catherine Ashtonله أهمية كبرى في تأمين تماسك
السياسة.
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االختالف الثنائي كحافز لإلصالح
ليس سراً أن منهجية سياسة الجوار األوروبية مستوحاة
بدرجة كبيرة من تجربة التوسع األخيرة لالتحاد األوروبي.
إن وضع الئحة لمناطق األسبقية في خطط العمل المنفردة
وتقييم التقدم في تقارير المفوضية الدورية شبيهة
بممارسات (ضم الشراكات) والرصد المنتظم من قبل
المفوضية للتقدم نحو االنضمام .إن الرابط الوثيق بين
استراتيجيات ما قبل االنضمام ومنهجية سياسة الجوار
األوروبية تعني بأن على االتحاد األوروبي أن يتصدى
لمشاكل مماثلة ،كالفجوة بين المعايير الداخلية والخارجية
أو التوتر بين االعتبارات الموضوعية والجيوسياسية في
تقييم أداء بلد ما .في إطار التوسع ،إن إدراج الدول الطالبة
لإلنضمام في عملية ضم شاملة وجامعة ومستمرة يقابل
في كفة الميزان التصورات األولية الخاصة بالتمييز.
استناداً إلى مشهد تنافس يشترك فيه جميع المشاركين في
السباق على مسرح مختلف ويتقدمون على أساس أداءاتهم
الفردية فقد حول االتحاد األوروبي فكرة االختالف إلى
ّ
محفز قوي لإلصالح الداخلي .تستند سياسة الجوار
األوروبية على تبرير مشابه من االشتراطية اإليجابية،

حتى أنها تضم حوافز إضافية كزيادة المعونات المالية
للبلدان ذات األداء األفضل.

يأتي إطالق مبادرات إقليمية جديدة كنتيجة
منطقية لتزايد االختالفات ويشكل زخماً جديداً
لجيران االتحاد األوروبي ،ولكنه أيضاً يثير
أسئلة حول التنسيق الفاعل والتماسك
السياسي .إن من األمور الجوهرية تفادي
تج ّزء سياسة الجوار األوروبي وتحولها إلى
حزمة من السياسات المتنافسة كل منها
مدعومة من قبل مجموعة صغيرة من الدول
األعضاء
إن فهم االختالف على أنه حافز يستند على افتراض أن
سيحسن
التنافس بين بلدان منتمية إلى إطار سياسة مشترك
ّ
من فاعلية اشتراطية االتحاد األوروبي .وإن صح ذلك في
سياق توسع االتحاد األوروبي بالتحديد ،فيجب األخذ في
االعتبار إطار سياسة الجوار األوروبية المختلفً .
أوال ،إن
بلدان استهداف سياسة الجوار األوروبية ال تشارك في
هدف واضح متفق عليه بين األطراف .بالمقارنة مع
منظور العضوية فإن الهدف األخير لسياسة الجوار
األوروبية ليس ملموساً ومحل خالف أكثر .ثانياً ،إن البلدان
المتقدمة لإلنضمام لم تشك أبداً في ضرورة اإلصالحات
الداخلية ،في حين تضم سياسة الجوار األوروبية عدداً من
األنظمة الشمولية وشركاء ممانعين وغير قادرين أو مجرد
غير راغبين في دفع ثمن التراصف مع نموذج االتحاد
األوروبي المقترح إلدارة الحكم .وعليه ،إن الشروط
األساسية المسبقة الشتراطية ناجحة ،كحوافز جذابة وسياق
مؤات ،غائبة عن سياسة الجوار األوروبي .ففاعلية
داخلي
ٍ
التزام االتحاد األوروبي ستعتمد أكثر على "المِلكية
ً
بدال من االعتماد على
المشتركة" والمبادرات الملموسة
معايير مفروضة بصورة غير متناسقة وعرض مزايا
طويلة األمد.
يبدو أن أبرز نقطة ضعف في سياسة الجوار األوروبية هي
استحالة تقديم منظور جذاب إلى البلدان التي هي ليست
بالضرورة مهتمة بعالقات أوثق مع االتحاد األوروبي .فأثر
سياسة الجوار األوروبية على بلدان مثل بالروس وليبيا
وسوريا والجزائر هي على األقل محل تساؤل .إضافة إلى
ذلك ،من الصعب إيجاد توازن مناسب بين اختالفات العالقات
القانونية على الصعيد الثنائي والطموح إلى تشجيع التعاون

شراكة من أجل الديمقراطية والرخاء المشترك
تعتبر مراجعة سياسة الجوار األوروبية ( )ENPضرورية ،انطالقا من
األحداث األخيرة التي حصلت بمنطقة البحر األبيض المتوسط .ولذلك أطلق
االتحاد األوروبي مبادرة الشراكة من أجل الديمقراطية والرخاء المشترك
( )PDSPالمبنية على التزام حقيقي بالقيم المشتركة للديمقراطية وحقوق
اإلنسان والعدالة االجتماعية والحكامة الجيدة ودولة الحق والقانون .يتعلق
األمر بمنظور مغاير وحساس لمميزات وخاصيات كل بلد.
 .1استجابة فورية

 .3الديمقراطية ودعم المؤسسات
إن االتحاد األوروبي جاهز لدعم مسارات االنتقال الديمقراطي والدستوري من
خالل تقديم االستشارة المتخصصة والمساعدة في االنتخابات والخبرة التقنية.
في مجال التطور االقتصادي واالجتماعي ،يدعو االتحاد األوروبي إلى خلق
قاعدة موجهة للمجتمع المدني واألحزاب والنقابات والجمعيات ،ممولة من
طرف االتحاد األوروبي وبدعم من األحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات
غير الحكومية األوروبية.
عالوة على ذلك فإن االتحاد األوروبي يتوقع زيادة دعمه للمجتمع المدني من
خالل آلية الجوار للمجتمع المدني .وأخيرا فإن الحوار االجتماعي بين النقابات
وأرباب األعمال يمكن أن يدعم بواسطة منتدى الحوار االجتماعي
األورومتوسطي.
 .4مواجهة تحديات التنقل
بغية تعزيز تنقل األشخاص ،فإن االتحاد األوروبي يعتقد أنه من الضروري
تعزيز تطور القدرات المؤسساتية في بلدان المتوسط ،في مجاالت الحدود/
الهجرة /اللجوء ،والتعاون الحقيقي بين المصالح التي لها مهام زجرية .عالوة
على ذلك ،فإن االتحاد األوروبي يطالب بإقامة "شراكات من أجل حرية تنقل
األشخاص" مع الدول الشريكة ،لتدبير ملموس لتنقل األشخاص بين االتحاد
األوروبي وبلد من خارج االتحاد.
على المدى القريب سيعمل االتحاد األوروبي مع الدول األعضاء في المجال
التشريعي حول الهجرة الشرعية وسياسة منح التأشيرات بهدف المساهمة في

 .6الرفع إلى أقصى حد من انعكاسات التجارة واالستثمار
بهدف استغالل كافة إمكانات التجارة واالستثمارات األجنبية المباشرة ،يتحتم
توفير مناخ األعمال المالئم .إن مساعدات االتحاد األوروبي في مجال
التجارة واالستثمار الممنوحة لكل بلد يجب أن تتالءم مع وضعية كل بلد على
حِ دة.
على المدى القريب والمتوسط فإن االتحاد األوروبي يقترح تسريع إبرام
والموافقة على اتفاقيات تحرير التجارة ،خصوصا فيما يتعلق بالمنتجات
الفالحية والسمك مع تونس والمغرب؛ والبدء في مفاوضات بالنسبة لالتفاقيات
حول تقييم قبول المنتجات المصنعة؛ واإلسراع في المفاوضات الثنائية
الجارية حول تحرير تجارة الخدمات وإبرام االتفاقية اإلقليمية بشأن قواعد
المنشأ التفضيلية لكل الدول األوروبية والمتوسطية في سنة .2011
على المدى المتوسط والبعيد فإن الهدف هو خلق مناطق كبرى للتجارة الحرة.
ستتمكن الدول األكثر التزاما باإلصالحات السياسية واالقتصادية من االندماج
على نحو أوثق في السوق األوروبية الموحدة ،بما فيها التقارب على مستوى
القوانين.
 .7تقوية التعاون القطاعي
فيما يتعلق بضمان تزويد ومرور النفط والغاز ،هناك قدرة واضحة إلقامة
شراكة أورومتوسطية حول إنتاج وتدبير الطاقات المتجددة .كذلك ،وعلى
المدى المتوسط أوالبعيد فإن الدول الجنوبية للمتوسط يمكن أن تندمج في
السوق األوروبية الداخلية للطاقات ُمشكِلة بذلك المجموعة األوروبية وجنوب
المتوسط للطاقة.
في مجال التعليم يتوجب توظيف أكثر لبرامج إيراسموس موندوس
( ،)Erasmus Mundusوالشباب األورومتوسطي (Euromed
 )Youthوتمبوس ( ،)Tempusبهدف الرفع من مشاركة شباب جنوب البحر
األبيض المتوسط في البرامج التعليمية المذكورة.
فيما يتعلق بالقطاع الفالحي ،يتوجب على الدول الشريكة لالتحاد األوروبي
تعزيز فعالية وإنتاج وضمان التزويد بالمواد الغذائية .أما بالنسبة لتطوير
المجال القروي ،يمكن إخراج برنامج آلية حسن الجوار األوروبية للفالحة
لحيز الوجود وتطوير المجال القروي الذي يعتمد على أفضل تجارب االتحاد
األوروبي.
كذلك ،يتوجب تطوير اإلطار القانوني في قطاع تكنولوجيا اإلعالم والتواصل.
هناك عنصر آخر جوهري يتمثل في ضمان أمن واستقرار وصمود شبكة
االنترنيت وتكنولوجيا أخرى للتواصل اإللكتروني.
(يتبع)
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إن استجابة االتحاد األوروبي للمتغيرات الحاصلة بالبلدان الجنوبية للمتوسط
أدت إلى مراجعة وتعديل أكبر لسياسة الجوار األوروبية أمام الوضعية
الحالية في منطقة البحر األبيض المتوسط .ترتكز الشراكة من أجل
الديمقراطية والرخاء المشترك على مبدأ "تعمل أكثر تأخذ أكثر" ،بمعنى أن
الدول التي ستتقدم أكثر عمقا وبسرعة نحو إصالحات ملموسة ومهمة ستتلقى
دعما أكثر .هكذا يتم استيعاب إعادة منح وتوجيه الدعم ،مقارنة مع تلك الدول
التي تبرح مكانها أو تتراجع في برامج اإلصالح التي اتفقت عليها.

تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دورا أساسيا في التطور والنمو
االقتصادي وفي خلق فرص الشغل .لهذا السبب فإن االتحاد األوروبي مستعد
لتعزيز إطار قانوني قوي من خالل التعاون والحوار السياسي بواسطة
برنامج العمل الصناعي األورومتوسطي .هذا األخير يجب أن يصاحب
بسياسات اجتماعية وكذا سياسة الشغل .للقيام بتلك التحديات سيتم االعتماد
على تمويل المؤسسات المالية الدولية ( )IFIوبنك االستثمار األوروبي
( )EIBوالبنك األوروبي إلعادة االعمار والتنمية (.)EBRD

نظرة شاملة

 .2مالءمة المنظور األوروبي

 .5دعم التطور االقتصادي الشامل
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إن االهتمام األول لالتحاد األوروبي تمثّل في االستجابة السريعة للتحديات
التي تولدت في المنطقة الجنوبية للمتوسط :ثالثين مليون يورو للمساعدة
اإلنسانية؛ وتسهيالت على مستوى التعاون القنصلي واإلجالء؛ والعمليات
المشتركة لوكالة فرونتكس ()Frontex؛ وتوظيف الخمسة وعشرين مليون
يورو لصندوق الحدود الخارجية لالتحاد األوروبي والصندوق األوروبي
لالجئين؛ وزيارات الممثلة السامية لالتحاد األوروبي /نائبة رئيس المفوضية
األوروبية لكل من تونس ومصر؛ واجتماع التعاون الدولي الذي انعقد
ببروكسل؛ ودعم االنتقال الديمقراطي.

تنقل أكبر .وفي هذا السياق يجب تعزيز التعاون الداخلي شينغن
( )Schengenواالستفادة كليا من التحسينات في القانون األوروبي
للتأشيرات.

شراكة من أجل الديمقراطية والرخاء المشترك (تتمة)
 .8انخراطات إقليمية وما دون إقليمية
لقد برز التعاون اإلقليمي بعد األحداث الدرامية التي حصلت في جنوب
المتوسط .وعلى هذا األساس يمكن التقدم وبصفة استعجالية نحو مسار السالم
في الشرق األوسط وإدماج النقاط اإليجابية لمسار السالم لبرشلونة مع النقاط
اإليجابية لالتحاد األوروبي في منظور جديد.
 .9المساعدة المالية

نظرة شاملة

من بين إجراءات المساعدة المالية يتوقع منح حوالي  4000مليون يورو حتى
نهاية سنة  2013بواسطة الجهاز األوروبي للجوار والشراكة (.)ENPI

اآلن وأكثر من أي وقت مضى سوف تحدد المجهودات الكبرى للتنسيق
واالنسجام مع المؤسسات المالية الدولية .سيتم تحقيق التمويل اإلضافي لتشجيع
االستثمار في القطاع الخاص بواسطة آلية االستثمار التابعة لسياسة الجوار
األوروبية .باإلضافة إلى ذلك سيقدم االتحاد األوروبي وسيلة لإلعالم وسيطور
إطارا لحماية االستثمار بالنسبة للشركات األوروبية الراغبة في االستثمار
بالمنطقة.
فيما يتعلق بالمساعدة الماكرو اقتصادية التي تحددها بعض الدول على المدى
القصير ،يمكن اللجوء إلى مساعدة مالية كبرى ( )MFAمن قِبل االتحاد
األوروبي.
لمزيد من المعلومات:
http://eeas.europa.eu/euromed/docs/com2011_200_en.pdf
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اإلقليمي ودون اإلقليمي .إن االختالف الكبير في العالقات
بين االتحاد األوروبي وبلدان منفردة من بلدان الشراكة
األورومتوسطية قد يؤدي ً
مثال إلى تفتت عملية برشلونة .هذه
هي الحال بالذات في الشرق األوسط ،حيث أن تكثيف
العالقات الثنائية األوروبية – اإلسرائيلية يمكن أن يضعف
التعاون بين إسرائيل وجيرانها العرب .التحول التدريجي من
تعددية األطراف إلى ثنائية األطراف يمكن في الواقع
مالحظته في سياسة االتحاد األوروبي للبحر األبيض
المتوسط مع تركيز متزايد على تأسيس عالقات ثنائية
"متقدمة".

على الرغم من آفاق عالقات سياسية واقتصادية وقانونية
أقوى بين االتحاد األوروبي ودول الشراكة في سياسة
الجوار األوروبية ،فإن الهدف النهائي لسياسة الجوار
األوروبية يظل نوعاً ما غامضاً .من الواضح إنه ليس
اإلنضمام إلى االتحاد ولكنه شيء مختلف .منذ البدء أعلنت
المفوضية أنه "يجب منح كافة البلدان المجاورة إمكانية
الحصول على حصة في السوق الداخلية لالتحاد األوروبي
ومزيداً من االندماج والليبرالية لتشجيع حرية حركة
األشخاص والبضائع والخدمات ورأس المال (الحريات
األربع)" ( .)COM (2003) 104وعلى حد قول رئيس
المفوضية األسبق رومانو برودي ()Romano Prodi
إن ذلك سيؤدي إلى وضع حيث أن االتحاد وجيرانه
"يشاركون في كل شيء عدا المؤسسات".

إن تنفيذ (الوثيقة المشتركة) التي أسست للمغرب وضعاً
متقدماً في العالقة مع االتحاد األوروبي خالل االجتماع
التاسع لمجلس رابطة االتحاد األوروبي والمغرب في 13
ديسمبر (كانون األول)  2010يمثل "تغيراً حقيقياً ونموذجاً
في المنطقة" .تعزيز الحوار السياسي المنعكس بتنظيم أول
قمة بين االتحاد األوروبي والمغرب في غرناطة بتاريخ
 7مارس (آذار) 2010؛ واالهتمام المتزايد بملتقى تنظيمي
بهدف تأسيس منطقة تجارة حرة عميقة وشاملة
()DCFTA؛ وعقد بروتوكول يتيح للمغرب المشاركة في
برامج االتحاد األوروبي – كلها هي اآلثار الرئيسية لهذا
الوضع الجديد .إضافة لذلك ،أطلق كل من الشريكين عملية
تفكير في طبيعة وشكل العالقة التعاقدية الجديدة لتحل محل
(اتفاقية الشراكة األورومتوسطية) .ومن أبرز مميزات
الشراكة الشرقية أيضاً هي تحسين مستوى العالقات
القانونية الثنائية والملتقى التنظيمي وإمكانية تحقيق التجارة
الحرة الشاملة والعميقة.

ال،
من األمثلة الجيدة على المدخل العملي ،مث ً
هو (شراكات لحرية التنقل) بين االتحاد
األوروبي وبلدان ثالثة .استناداً إلى دعم
االتحاد والدول األعضاء المشاركة يتم تطوير
مشاريع تعاون لتحسين فرص الهجرة القانونية
إلى االتحاد ودعم البلدان الشريكة في إدارة
تدفقات الهجرة

الهدف النهائي :كل شيء عدا المؤسسات

إن هذا الهدف الطويل األمد المتص َّور كان نوعاً من اتفاق
شبيه بالمنطقة االقتصادية األوروبية ( )EEAبين االتحاد
األوروبي والنرويج وليختنشتاين وآيسلندا .مما له أهمية،
أن هذا النموذج ،مع تطور سياسة الجوار األوروبية أكثر،
عبّد الطريق إلى صيغ من االندماج أقل مدىً .
بدال من أن
يكون امتداداً للحريات األربع ،أصبح الهدف عقد اتفاقيات

الخاتمة
على الرغم من "آالمها المتزايدة" ومحدودياتها ،تقدم
سياسة الجوار األوروبية إطاراً جديراً باالهتمام لتبادل
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إن العمل على إيجاد صيغة قانونية وسياسية مناسبة لرفع
مستوى العالقات بين االتحاد األوروبي والبلدان المجاورة
يسير قدماً وأنه مسألة تجربة وخطأ .في السابق ،ربما كان
ً
بدال من
تركيز سياسة الجوار األوروبية على الشكل
المحتوى .قد يكون صحيحاً أن "قوة الرمزية لشعار جديد
يؤشر التزاماً أقوى لالتحاد قد يساعد في تحسين صورة
العالقات مع االتحاد األوروبي وبذلك يطلق إرادة سياسية
إضافية وقدرة إدارية" ،كما قال باتن وسوالنا (Patten
 )and Solanaفي بحثهما المشترك في عام  .2002إال
أن شعارات جديدة بحد ذاتها ال تكفي وتحتاج أن ترافقها
أهداف واضحة وواقعية.
إذا أردنا لسياسة الجوار األوروبية أن تنجح يجب أن
تكون سياسة براغماتية عملية .من األمثلة الجيدة على
ً
مثال ،هو (شراكات لحرية التنقل) بين
المدخل العملي،

ثمة مثال آخر على التعاون البراغماتي نجده في ميدان الطاقة
حيث وقع االتحاد مذكرات تفاهم مع عدد من شركاء سياسة
الجوار األوروبية وأسس آليات إنذار مبكر واستثمر في
تشجيع زيادة كفاءة الطاقة واستخدام موارد متجددة .إضافة
لذلك ،إن ضم مولدوفا وأوكرانيا إلى معاهدة مجموعة الطاقة
كان خطوة أساسية نحو خلق سوق طاقة لعموم أوروبا .إن
أهمية هذه المعاهدة ال يمكن التقليل منها .إنها تتضمن تأسيس
إطار تنظيمي مشترك ألسواق الطاقة في "أوروبا األوسع"،
مستخدمين تسمية قديمة ،من خالل تمديد تطبيق المجموعة
القانونية في ميادين مهمة مثل الطاقة والبيئة وقانون المنافسة
إلى أقاليم البلدان المشاركة .حتى اآلن ،لم يتورط أي من
شركاء سياسة الجوار األوروبية المتوسطيين في هذا المثال
لالندماج المرن ولكن ،على غرار وضع تركيا ،ال يستبعد
إعطاء وضع مراقب.

المتوسطي 2011

الطريق إلى األمام

على الرغم من "آالمها المتزايدة" ومحدودياتها،
تقدم سياسة الجوار األوروبية إطا اًر جدي اًر
باالهتمام لتبادل الممارسات الجيدة بين العبين
متعددين عاملين في الجوار األوروبي .إنها
تتيح اإلثراء المتبادل بين مختلف السياسات
اإلقليمية وتزيد من االعتماد المتبادل بين
االتحاد وجيرانه ،وبين البلدان المجاورة نفسها
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تجارة حرة عميقة وشاملة ( )DCFTAكخطوة أولى نحو
مجموعة الجوار االقتصادي ( )NECعلى المدى الطويل.
إن فكرة مجموعة الجوار االقتصادي تبدو غير دقيقة
التعريف وال تنسجم مع األصناف التقليدية لالندماج
االقتصادي كمنطقة تجارة حرة أو اتحاد جمركي أو سوق
داخلية .ومما يثير النقاش ،أن الغموض حول األهداف
النهائية لسياسة الجوار األوروبية وأدواتها يعزز الفجوة
المؤلمة بين التوقعات والقدرة كإحدى صفات سياسة الجوار
األوروبية.
إن هدف رابطة سياسية أوثق واندماج اقتصادي من خالل
تقارب تشريعي وتنظيمي كل ذلك يبدو جيداً جداً ،ولكن
السؤال هو بالطبع كيف يمكن تحقيق هذه األهداف؟ .إن
التقارب القانوني عملية معقدة ومكلفة .إنه يتطلب دعماً
ً
كامال
من قبل بلدان الشراكة لتكييف تشريعاتها الوطنية بما ينسجم
مع تطوير قانون االتحاد األوروبي وهذا يتطلب وجود
أدوات قانونية تجديدية لضمان تطبيق متجانس للمعايير
القانونية المشتركة .إضافة إلى ذلك ،إن فكرة االندماج المرن
والتعاون الوثيق قد تثير توقعات مختلفة بين الشركاء .بالنسبة
ً
مثال ،يبدو أن معظم الدول األعضاء
لالندماج االقتصادي،
في االتحاد األوروبي غير راغبة في تقديم امتداد كامل
للحريات األربع ،السيما حين يتعلق األمر بحرية حركة
ً
فبدال من خلق توقعات غير واقعية المهم
األشخاص .لذلك،
إحداث تقدم على صعيد القضايا الملموسة مثل تحرير
تأشيرات الدخول وأمن الطاقة.

االتحاد األوروبي وبلدان ثالثة .استناداً إلى دعم االتحاد
والدول األعضاء المشاركة يتم تطوير مشاريع تعاون
لتحسين فرص الهجرة القانونية إلى االتحاد ودعم البلدان
الشريكة في إدارة تدفقات الهجرة .مثل هذه الشراكات ال
تقتصر على إدارة الهجرة القانونية إلى االتحاد األوروبي
(مثل مشروع الهجرة الموسمية للعمال المغاربة إلى
إسبانيا) ،بل وتشمل أيضاً مشاريع لتسهيل الهجرة
الدائرية للمهاجرين المستقرين في االتحاد األوروبي
(مثل برنامج لدعم أصحاب المشاريع الذين هم من أصل
مغربي في أوروبا إلقامة أنشطة اقتصادية مستدامة في
المغرب).
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الشراكة األورومتوسطية

استطالع رأي الشراكة األورومتوسطية لعام :2010
تقييم الشراكة األورومتوسطية/االتحاد من أجل المتوسط
( 2011-2008 )EMP/UfMوالتوقعات لعام 2012
()Jordi Padilla
شابيير أراغال

ال يرقى التقييم الشامل للعملية األورومتوسطية إلى النتائج
اإليجابية المرجوة بمستوى التصور المحتمل للمؤسسات
األورومتوسطية .يُبرز رأي المستطلعين في هذه المجاالت
أن بناء وتطوير البنية المؤسسية للشراكة األورومتوسطية
واالتحاد من أجل المتوسط ال يزال يتمتع بهامش من الثقة
بين الفاعلين والخبراء األورومتوسطيين لتنفيذ تفعيله التام.
فيما يخص تقييم إنشاء منطقة التجارة الحرة ،ال يمكن الحديث
عن توافق في آراء المشاركين ،رغم أن المشاركين في هذا
االستطالع عموما اعتبروا أن إنشاء منطقة التجارة الحرة
كان له أثر إيجابي وخاصة على النمو والقدرة التنافسية
للبلدان الشريكة على حساب جوانب أخرى كالتشغيل الذي
كان له عليه تأثير ضئيل.
فيما يتعلق باالستراتيجيات القطاعية وخطط العمل
األورومتوسطية والمشاريع الستة لالتحاد من أجل المتوسط،
هناك مقاربة مزدوجة :انتقادية أو انتقادية للغاية عند تقييم
التقدم الذي أحرزته (أي التقدم المحقق في تنفيذ البرامج)،
لكن في المقابل يعكس تقييما غير متكافئ في خط إيجابي
ملحوظ عند تقييم مدى مالءمة أو أهمية المشروع في حد
ذاته أو في إطار األهداف األورومتوسطية.
تعاني االستراتيجيات وخطط العمل األورومتوسطية ،بشكل
عام ،من نقص حاد في الحضور ألن نسبة كبيرة من
المستطلعة آرائهم يجهلونها .بالنسبة ألولئك الذين يعرفونها،
يعتبرونها مهمة جدا لتحقيق أهداف الشراكة األورومتوسطية،
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بعد إعداد النسخة األولى من استطالع رأي "الشراكة
األورومتوسطية" الذي تم نشر تقرير مفصل عنه ،نقدم أهم
النتائج الواردة في النسخة الثانية لعام  .2010تجدر اإلشارة
إلى أن العمل الميداني تم بين أكتوبر (تشرين األول) وديسمبر
(كانون األول)  ،2010أي قبل الثورات التي شهدتها في
اآلونة األخيرة بعض دول جنوب البحر األبيض المتوسط.
ومع ذلك ،فإن تحليل وتفسير نتائج استطالع الرأي تم بشكل
تأملي يراعي العالقة بين قراءة هذه النتائج وسيناريوهات
التغيير التي تطل على المنطقة.
وقد شارك في هذه النسخة الجديدة ما مجموعه  598خبيرا
وسياسيا وأعضاء في المجتمع المدني من  43بلدا عضوا في
االتحاد من أجل المتوسط ( ،)UfMأدلوا بإجاباتهم حول
االستبيان خالل الفترة الممتدة بين نوفمبر (تشرين الثاني)
وديسمبر (كانون األول)  .2010يتكون االستبيان من 31
سؤاال عاما ينقسم إلى ثالثة أقسام موضوعية مع مراعاة،
جنبا إلى جنب مع تقييم الجوانب الرئيسية للسياسة
األورومتوسطية ،إيالء اهتمام خاص للجوانب االقتصادية
والمالية (منطقة التجارة الحرة للشراكة األورومتوسطية ،بما
في ذلك ،من بين أمور أخرى ،تحرير المنتجات الزراعية
والخدمات والتنمية المستدامة والطاقة و الماء).
عكست الردود الواردة تمثيال متوازنا بين جنوب وشمال
البحر األبيض المتوسط 44% :و %54على التوالي .ولكن
عند التمعن في أجوبة "الدول الشريكة المتوسطية" التي تضم
جميع دول الشراكة األورومتوسطية واالتحاد من أجل

الشراكة األورومتوسطية/االتحاد من أجل المتوسط
 :2011-2008تخطيط وأهمية ُمرضية وتنفيذ قابل
للتحسين

المتوسطي 2011

()Xavier Aragall
قسم السياسات األورومتوسطية
المعهد األوروبي للبحر األبيض المتوسط ( ،)IEMedبرشلونة

نظرة شاملة

جوردي باديا

المتوسط ،والردود الواردة من  27بلدا عضوا في االتحاد
األوروبي ،فإن النسبة تصل إلى  49%بالنسبة للطرف
األول و 47.3%بالنسبة للطرف الثاني.

التقييم الشامل للشراكة األورومتوسطية/االتحاد من أجل المتوسط وبنيتها المؤسسية .تقييم إنشاء منطقة التجارة الحرة
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ﻣﺎ ﻫﻭ ﺗﻘﻳﻳﻣﻙ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﺷﺭﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻣﺗﻭﺳﻁﻳﺔ/ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﻣﺗﺩﺓ ﺑﻳﻥ ﻳﻭﻟﻳﻭ )ﺗﻣّﻭﺯ( ﻭﺳﺑﺗﻣﺑﺭ )ﺃﻳﻠﻭﻝ( 2010؟

4.57

ﻛﻳﻑ ﺗﻘﻳﻡ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﻣﺣﻘﻕ ﻓﻲ ﺇﻧﺷﺎء ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎﺩ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺑﻳﻥ ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ
)ﺗﺷﺭﻳﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ( ﻭﺳﺑﺗﻣﺑﺭ )ﺃﻳﻠﻭﻝ( 2010؟

4.5

ﻫﻝ ﺗﻌﺗﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎﺩ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺳﺗﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﺃﺳﺎﺳﻳﺎ ﺃﻭ ﻋﺎﺩﻳﺎ ﺃﻭ
ﺻﻐﻳﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻧﺩﺳﺔ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻣﺗﻭﺳﻁﻳﺔ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﺍﻟﻘﺭﻳﺏ؟

6.04

ﻛﻳﻑ ﺗﻘﻳﻡ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﻗﻣﻡ ﺭﺅﺳﺎء ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻘﺩﻡ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ؟

6.42

ﻛﻳﻑ ﺗﻘﻳﻡ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﻣﺣﻘﻕ ﻓﻲ ﺇﻧﺷﺎء ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﻣﺗﻭﺳﻁﻳﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺣﺭﺓ ﺑﻳﻥ
ﺍﻹﺗﺣﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺑﻠﺩﺍﻧﻪ ﺍﻟﺷﺭﻳﻛﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﻳﺔ؟

4.88

ﻛﻳﻑ ﺗﻘﻳﻡ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻣﺗﻭﺳﻁﻳﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺣﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺷﺭﻳﻛﺔ
ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺹ :ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﻭﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺍﻷﺟﻧﺑﻲ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ؟

نظرة شاملة

6.07

ﻛﻳﻑ ﺗﻘﻳﻡ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻣﺗﻭﺳﻁﻳﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺣﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ
ﺍﻟﺷﺭﻳﻛﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺹ :ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻭﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ؟

5.55

ﻛﻳﻑ ﺗﻘﻳﻡ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻣﺗﻭﺳﻁﻳﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺣﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ
ﺍﻟﺷﺭﻳﻛﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺹ :ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ؟

5.82

ﻛﻳﻑ ﺗﻘﻳﻡ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻣﺗﻭﺳﻁﻳﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺣﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ
ﺍﻟﺷﺭﻳﻛﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺹ :ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻲ )ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﺍﺧﻳﻝ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ(؟

5.3

المتوسطي 2011

10

9

8

7

6

5

4

3
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ومع ذلك ،عند تقييم التقدم الفعلي المحقق في اآلونة األخيرة
يتقلص مستوى المعرفة بشكل أكبر ،حيث أن مخططين فقط،
مخطط إسطنبول لتعزيز دور المرأة ،وخطة العمل ذات
األولوية في مجال الطاقة ،يتجاوزان نسبة  50%من
المشاركين في استطالع الرأي الذين يعتقدون أنهما حققا
تقدما .بينما في الجانب اآلخر 80% ،من المستطلعين
يعتبرون أن "إطار العمل في مجال التشغيل" (متأثر سلبيا
بشدة بسبب الوضع االقتصادي) إما لم يحقق تقدما أو سجل
تراجعا.

السيناريو الجديد لإلصالحات والتحوالت
الديمقراطية يفتح أيضا المجال إلمكانية إعادة
صياغة العالقات األورومتوسطية وتجاوز
مرحلة وضع أهداف أكثر نظرية منها واقعية،
وبالخصوص ،االستفادة من االتحاد من أجل
المتوسط وتقويته
ال يمكن التشكيك في أهمية مشاريع االتحاد من أجل المتوسط
ألنها جميعها حصلت على تقييم عال جدا .ومع ذلك ،فإن
تقدم هذه المشاريع لم يتم بالطريقة نفسها .فقط مشروعان من
المشاريع الستة حظيا بأكثر من  50%من آراء المستطلعين

2

1

0

الذين اعتقدوا أنهما حققا تقدما :خطة الطاقة الشمسية
والجامعة األورومتوسطية .مما ال شك فيه أن التنفيذ الصعب
لألمانة العامة قد أثر أيضا على سير المشاريع .المشاريع
التي نجحت في تجسيد عناصر محددة بوضوح استطاعت أن
يكون تقييم تقدمها أعلى.

منطقة التجارة الحرة األورومتوسطية ( :)FTAتأثير
متباين على سيناريو غير مالئم للتعاون االقتصادي
والمالي
يرتكز الملف الموضوعي لهذه النسخة الثانية من االستطالع
على إنشاء منطقة التجارة الحرة األورومتوسطية 2010
وعلى التعاون األورومتوسطي في المجالين االقتصادي
والمالي .يتبين ،على المستوى االقتصادي ،أن األزمة
االقتصادية العالمية زرعت بعض التشاؤم بين المشاركين
في االستبيان فيما يتعلق بالسيناريوهات المستقبلية للتعاون
األورومتوسطي .من بين مجموعة تضم سبعة سيناريوهات
محتملة في المستقبل متصلة باألزمة االقتصادية ،السيناريو
األكثر اختيارا في االستطالع هو ذلك الذي يرجح أن يميل
االتحاد األوروبي إلى اإلنكماش على نفسه لمعالجة مشاكله
الخاصة واإلنغالق على الخارج دون إدماج البلدان
المتوسطية الشريكة في استراتيجياته االقتصادية.

تقييم االستراتيجيات القطاعية وخطط العمل األورومتوسطية
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ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﻣﺣﺭﺯ

ﺍﻷﻫﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﻳﻭﺭﻭﻣﻳﺩ
7.62

21%

8.27

59%

13%

7.36

6%

7.43

7.06

55%

ﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ )ﻓﻲ ﺍﻧﺗﻅﺎﺭ ﺗﺑﻧﻳﻬﺎ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﻣﺅﺗﻣﺭ
ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺃﺑﺭﻳﻝ/ﻧﻳﺳﺎﻥ (2010

32%

59%

ﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﻳﺔ )ﺍﻟﻣﻌﻠﻥ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻋﻼﻥ
ﻣﺎﺭﺳﻳﻠﻳﺎ (2008

35%

7%

49%

44%

ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﻣﺗﻭﺳﻁﻲ 2010-2009
)ﺗﻡ ﺗﺑﻧﻳﻪ ﻓﻲ ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ/ﺗﺷﺭﻳﻥ ﺍﻷﻭﻝ (2008

8%

48%

45%

ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺳﻳﺎﺣﺔ )ﺍﻟﻣﻌﻠﻥ ﻋﻧﻪ ﻓﻲ ﺃﺑﺭﻳﻝ/ﻧﻳﺳﺎﻥ (2008

46%

ﻣﺧﻁﻁ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﻟﻠﺑﺣﺭ ﺍﻷﺑﻳﺽ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ
)ﺗﻡ ﺗﺑﻧﻳﻪ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻭ/ﺃﻳﺎﺭ (2007

3%

7.37

3%

7.91

4%

51%

53%

ﺧﻁﺔ ﻋﻣﻝ ﺇﺳﻁﻧﺑﻭﻝ ﻟﺗﻌﺯﻳﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻣﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
)ﺗﻡ ﺗﺑﻧﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ/ﺗﺷﺭﻳﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ (2006

55%

ﺧﻁﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ 2013-2008
)ﺗﻡ ﺗﺑﻧﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ/ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ (2007

43%

41%

100%

50%

75%
ﺗﻘﺩﻡ

0%

25%
ﺗﺭﺍﺟﻊ

ﻻ ﺗﻘﺩﻡ

المتوسطي 2011

ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ )ﻣﻥ  0ﺇﻟﻰ (10

20%

نظرة شاملة

7.62

ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ )ﺗﻡ ﺗﺑﻧﻳﻪ ﻓﻲ ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ/
ﺗﺷﺭﻳﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ (2008

معدل التقدم المحرز فيما يتعلق بالمشاريع الستة المختارة حتى اآلن في إطار االتحاد من أجل المتوسط
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ﺍﻷﻫﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﻳﻭﺭﻭﻣﻳﺩ

7.46

65%

3%

7.75

7.98

5%

7.87

6%

ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ )ﻣﻥ  0ﺇﻟﻰ (10

ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺑﺩﻳﻠﺔ :ﺍﻟﻣﺧﻁﻁ ﺍﻟﺷﻣﺳﻲ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﻲ

60%

38%

100%

ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺑﺣﺙ؛ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻣﺗﻭﺳﻁﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﻭﻓﻳﻧﻳﺎ ﻭﻓﺎﺱ

58%

36%

ﺗﻘﺩﻡ

ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﻳﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﻛﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

45%

50%

75%

ﻣﺑﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳﺔ ﺿﺩ ﺍﻟﻛﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻳﺔ ﻭﻏﻳﺭ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻳﺔ

34%

59%

2%

8.21

31%

ﻁﺭﻕ ﺳﺭﻳﻌﺔ ﺑﺣﺭﻳﺔ ﻭﺑﺭﻳﺔ

64%

6%

6%

29%

ﺇﺯﻟﺔ ﺗﻠﻭﺙ ﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻷﺑﻳﺽ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ

50%
ﻻ ﺗﻘﺩﻡ

من جهة أخرى ،يبقى تقييم التقدم المحقق في إنشاء منطقة
التجارة الحرة ( )FTAعموما في منزلة متوسطة ،حيث ال
يمكن الحديث عن توافق في آراء المستطلعين عند اإلشارة إليها

0%

25%
ﺗﺭﺍﺟﻊ

كأمر إيجابي أو سلبي .ولكن بخصوص إنشاء منطقة التجارة
الحرة في كل بلد من البلدان المتوسطية الشريكة ،فإن آراء
المستطلعين كانت واضحة حول في أي البلدان تم تحقيق تقدم
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8

ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﻣﺣﺭﺯ

درجة االحتمال المخصصة لكل واحد من السيناريوهات التالية فيما يتعلق بتأثير األزمة االقتصادية العالمية على الشراكة األورومتوسطية (المتوسط على مقياس من  0إلى )10

الشكل 18

ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺩﻯ ﺍﻟﺑﻌﻳﺩ ﻷﻧﻬﺎ ﺳﺗﻭﺿﺢ ﺟﻠﻳﺎ ﺍﻷﻭﻟﻭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻌﻁﻳﻬﺎ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻟﺣﻝ ﻣﺷﺎﻛﻠﻪ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﻳﺔ ﺍﻟﺷﺭﻳﻛﺔ ﻓﻲ
ﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺎﺗﻪ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ

6.63

6.18

ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺩﻯ ﺍﻟﺑﻌﻳﺩ ﻷﻧﻬﺎ ﺳﺗﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺣﺩﺓ ﺍﻟﺗﻭﺗﺭﺍﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ،
ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻣﻥ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺟﻧﻭﺏ ﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻷﺑﻳﺽ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ

6.16

ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺩﻯ ﺍﻟﺑﻌﻳﺩ ﻷﻧﻬﺎ ﺳﺗﻘﻠﺹ ﺑﺷﻛﻝ ﺩﺍﺋﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺗﺣﺭﻙ ﻭﻭﺿﻊ ﺭﻫﻥ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﻳﺔ ﺍﻟﺷﺭﻳﻛﺔ ﻣﻭﺍﺭﺩ ﻟﻠﺗﻌﺎﻭﻥ
ﺍﻷﻭﺭﻭﻣﺗﻭﺳﻁﻲ
ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺇﻳﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺩﻯ ﺍﻟﺑﻌﻳﺩ ﻷﻥ ﻋﻠﻰ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻹﺗﺣﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻣﻭﺍﺟﻬﺔ ﺭﻛﻭﺩ
ﺍﻟﺳﻭﻕ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺿﺭﻭﺭﺓ ﺗﻘﻠﻳﺹ ﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻭﺍﻟﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﺃﺳﻭﺍﻕ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﻳﺔ ﺍﻟﺷﺭﻳﻛﺔ

5.93

نظرة شاملة

ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺇﻳﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺩﻯ ﺍﻟﺑﻌﻳﺩ ﻷﻧﻬﺎ ﺳﺗﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﻣﺎﺝ
ﺟﻳﺭﺍﻧﻪ ﺍﻷﻗﺭﺑﻳﻥ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﻡ ،ﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻷﺑﻳﺽ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ،ﻓﻲ ﻓﺿﺎﺋﻪ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ

5.74

ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺇﻳﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺩﻯ ﺍﻟﺑﻌﻳﺩ ﻷﻧﻬﺎ ﺳﺗﻭﺿﺢ ﺟﻠﻳﺎ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ
ﺍﻷﻭﺭﻭﻣﺗﻭﺳﻁﻲ ﻭﺗﺑﻧﻲ ﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺎﺕ ﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻷﺑﻳﺽ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ

5.34
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أكثر وفي أي منها تم تحقيق تقدم أقل ،حيث شكلت ثالث كتل
من البلدان وفقا للتقدم المحقق في إنشاء منطقة التجارة الحرة:
كتلة أولى حظيت بتقييم إيجابي جدا ،بشكل مميز يحمل عدة
دالالت ،وهي التي تضم البلدان التي حققت تقدما كبيرا في تنفيذ
اتفاقية منطقة التجارة الحرة (تونس والمغرب وإسرائيل)،
وأخرى حظيت بتقييم إيجابي (مصر واألردن ولبنان) ،وفي
األخير ،نجد فلسطين والجزائر اللتين تتواجدان في منزلة
متوسطة .ما أثار أيضا االنتباه في هذه الحزمة من األسئلة حول
منطقة التجارة الحرة هو أن المستطلعين يعتبرون أن تنفيذ
اتفاقية منطقة التجارة الحرة كان له أثر إيجابي ال سيما على
النمو والقدرة التنافسية للبلدان الشريكة أكثر منه على مجاالت
أخرى ،كالتشغيل الذي كان له تأثير ضئيل (انظر الشكل .)15
على وجه التحديد ،كان تأثير منطقة اتفاقية التجارة الحرة
بالنسبة للمستطلعين أكثر قوة على النمو والقدرة التنافسية
(بمتوسط  )6.1أو على الشركات الصغيرة والمتوسطة
( )5.8منه على التشغيل ( )5.6أو إيرادات الدولة (،)5.3
على الرغم من ذلك ،تتوجب اإلشارة إلى أنه في جميع هذه
الحاالت كان التأثير إيجابيا .في حالة تركيا ،كان تأثير االتحاد
الجمركي على هذه المجاالت بنفس الترتيب ولكن بقيم أعلى
بكثير.
الجوانب األخرى المتعلقة بالملف الموضوعي حول التعاون
االقتصادي والمالي التي يجب الوقوف عندها هي :اإلندماج
جنوب – جنوب والزراعة والخدمات والتعاون المالي.

2

1

0

أوال ،اإلندماج جنوب – جنوب ،واحد من العناصر
الضرورية إلنشاء منطقة متوسطية للتجارة الحرة حقيقية ،لم
تحصل حتى على المتوسط في تقييم تنفيذ مختلف المبادرات
في هذا الصدد .ومع ذلك ،فإن اتفاقية أغادير حصلت على
أفضل تقييم متفوقة على منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
( )GAFTAومتوفقة بكثير على اتحاد المغرب العربي
( .)UMAمن جهة أخرى ،يعتبر المشاركون في االستطالع
أن االتفاقيات بين تركيا وبعض البلدان المتوسطية الشريكة
هي آلية فعالة لتحقيق منطقة التجارة الحرة ،وخاصة
مستطلعي البلدان المتوسطية الشريكة.
في مجال الزراعة والخدمات ،نجد أن تقييم التقدم المحقق في
المفاوضات حول التحرير التجاري للخدمات والمنتجات
الزراعية ال يدعو للتفاؤل ،وخصوصا عندما نعلم أن مستطلعي
البلدان المتوسطية الشريكة هم الذين مثلوا التقييم األضعف.
على الرغم من أن مجموع المشاركين يعتبر أن تحرير التجارة
الزراعية سيكون له أثر إيجابي سواء على البلدان المتوسطية
الشريكة كما على االتحاد األوروبي (بدرجة أقل) ،فإن
احتماالت تحقيق التحرير الكامل محدودة وفق المستطلعين.
في هذا السياق ،يمر المستقبل عبر إنشاء مناطق التجارة الحرة
العميقة والشاملة التي من المنتظر إنشاؤها مع البلدان
المتوسطية الشريكة ،ألنها توفر قيمة مضافة عالية حسب رأي
مستطلعي شمال وجنوب البحر األبيض المتوسط .وأخيرا،
فيما يتعلق بالتعاون المالي ،يصل تقييم فعالية التعاون المالي،

تقييم التقدم المحقق في إطالق المناطق األورومتوسطية للتجارة الحرة بين االتحاد األوروبي وشركائه المتوسطيين (المتوسط على مقياس من  0إلى )10

الشكل 19

"ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﻣﺗﻭﺳﻁﻳﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺣﺭﺓ" ﻋﻣﻭﻣﺎ

4.88

6.35

ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ

6.34

ﺗﻭﻧﺱ

ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ

6.25

ﺍﻷﺭﺩﻥ

5.67

5.45

ﻣﺻﺭ

5.31

ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ

4.35

ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺗﻠﺔ

4.17

4

أولويات
عندما تم اقتراح ،من خالل استطالع الرأي ،تركيز االنتباه
على تلك العناصر التي لم تعطى لها األهمية الالزمة من قبل
الشراكة األورومتوسطية/االتحاد من أجل المتوسط ،أو أنه
ينبغي إعطاء األولوية لتحريك عملية سير مشاريع الشراكة
األورومتوسطية/االتحاد من أجل المتوسط ،كانت المبادرات
المتعلقة بالشباب والتدريب هي األكثر تقديرا .وإذا أضيف
إلى هذه النتيجة االعتقاد السائد بأن منطقة التجارة الحرة قد
فشلت في إحداث تأثير كبير على خلق فرص العمل ،فإننا
نحصل على ثالثة متغيرات (الشباب والتدريب والتوظيف)

أساسية في تحليل وتفسير الثورات والتحوالت الديمقراطية
التي يعيشها جنوب البحر األبيض المتوسط .يجب أن تمكننا
هذه النتائج وتحليلها ،انطالقا من التغيرات الحالية ،من تحديد
األولويات الرئيسية للعمل التي يجب اإلعتماد عليها إلعادة
توجيه عملية اإلندماج اإلقليمي األورومتوسطي الحالية.

سيناريوهات المستقبل
يعتبر التعاون االقتصادي والمالي واحدا من األهداف
الرئيسية لعملية االندماج األورومتوسطي ،وبعد انتهاء
التاريخ المحدد إلنشاء منطقة التجارة الحرة ،يمكن القول بأن
تنفيذها كان جزئيا وتقييم تأثيرها غير متجانس.
باإلضافة إلى ذلك ،هناك عنصران يؤثران بشكل مباشر
على تحقيق هذا الهدف .األول ،األزمة االقتصادية العالمية
التي ،حسب المستطلعين ،ستؤثر على تطوير منطقة التجارة
الحرة ،لفتحها المجال لتراجع االستراتيجيات االقتصادية من
جانب االتحاد األوروبي .العنصر الثاني :الثورات التي تهز
العالم العربي ،على الرغم من أنها تتبلور بعد انتهاء العمل
الميداني ،تحيلنا إلى عنصرين مهمين تمت اإلشارة إليهما في
التقارير النوعية لالستطالع .1من جهة ،عمق الحراك الذي

Schmid, D. «Après le “printemps arabe”: faut-il repenser l’ordre euro-méditerranéen?» in Euromed Survey 2010, Results Report 1
(تقرير حول النتائج) ،المعهد األوروبي للبحر األبيض المتوسط )IEMed( :برشلونة( ،تحت الطبع).
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سواء في المساعدة الثنائية في إطار الجهاز األوروبى للجوار
والشراكة كما في الدعم المباشر للميزانية ،إلى مستوى إيجابية
نوعا ما (بشكل أكبر من تلك المساعدة عن طريق الجهاز
األوروبى للجوار والشراكة) .تجدر اإلشارة إلى أن مستطلعي
المشرق العربي يقيمون جيدا كلتا الوسيلتين في التعاون ،في
حين أن مستطلعي شمال أفريقيا هم األسوأ تقييما لفعالية الجهاز
األوروبى للجوار والشراكة ،أما األوروبيون غير المتوسطيين
فهم يقيمون سلبا وسيلة دعم الميزانية.

3

2

1

0
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نظرة شاملة

ﻟﺑﻧﺎﻥ

تقييم أهمية المشاريع المقترحة لالتحاد من أجل المتوسط (المتوسط على مقياس من  0إلى )10

الشكل 20

ﻣﻛﺗﺏ ﻣﺗﻭﺳﻁﻲ ﻟﻠﺷﺑﺎﺏ ﻳﺳﻬﻝ ﺗﻧﻘﻝ ﺍﻟﻁﻠﺑﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﻳﻳﻥ

7.94

ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺇﻳﺭﺍﺳﻣﻭﺱ ﺷﺑﺎﺏ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﻲ

7.78

ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﻳﺔ ﺍﻟﻧﺳﻭﻳﺔ ﻭﺗﻌﺯﻳﺯ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻷﺑﻳﺽ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ

7.42

7.2

ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﻳﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﺣﺿﺭﻳﺔ

7.16

ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﻳﺔ ﻟﻠﻣﺭﺃﺓ

نظرة شاملة

7.01

ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ

6.97

ﺍﻟﻣﺧﻁﻁ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﻲ ﻟﻣﺣﺎﺭﺑﺔ ﺩﺍء ﺍﻟﺳﺭﻁﺎﻥ

ﻗﻧﺎﺓ ﺗﻠﻔﺯﻳﻭﻥ ﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠﺑﺣﺭ ﺍﻷﺑﻳﺽ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ

6.69

ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻟﺗﺣﻛﻳﻡ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﻳﺔ

6.26
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انطلق من تونس ،ألنه يترافق مع تغيير في نظام القيم الذي
يمكنه أن يضع حدا للتوافق الليبرالي الذي سمح بإطالق
"عملية برشلونة" .وهو توافق ،بسبب تقديم التنمية االقتصادية
على اإلصالح الديمقراطي ،لم يستطع التشكيك في أن نخب
جميع البلدان المتوسطية الشريكة كانت كل شيء إال
إصالحية ،وهيمنت بصورة مباشرة أو غير مباشرة على
اآلليات المالية للتعاون األورومتوسطي.
من جهة أخرى ،يمكننا مالحظة أنه رغم أن نتيجة الثورات
هي باألساس سياسية ،إال أن قاعدتها اجتماعية واقتصادية:
استفحال عدم المساواة والظلم االجتماعي ،وبهذا المعنى فإن
تنفيذ اإلصالحات والتعاون االقتصادي للتقدم نحو منطقة
التجارة الحرة ،يجب أن تتم مراجعته لكسب مصداقية وفعالية
أكبر.2

خالصة
أخيرا ،كانعكاس عام لهذا االستبيان وللقراءة المتعلقة به،
ال بد أن نسأل لماذا لم ينجح أي خبير من الخبراء
المشاركين في هذا االستطالع في كشف أو توقع حدوث

 2نفس المصدر.

2

1

0

تغيير في اتجاه ما حدث بتونس ومصر على وجه
الخصوص .لم يتم تشخيص حالة تسبق الثورة على الرغم
من القرب الزماني ،وفي بعض األسئلة حول السيناريوهات
المستقبلية كانت اإلجابات مطابقة مع تلك التي سجلت في
عام  ،2009بل وفي بعض الجوانب رسمت سيناريو
أفضل .على أية حال ،فإن هذه اإلجابات يمكنها أن تكشف
عن وجود فجوة كبيرة بين المشاكل وتطلعات السكان
وآراء الخبراء والسياسيين.3
غير أن نتائج االستبيان تكشف أيضا عن تشخيص صعوبات
على المدى القصير والطويل ستؤثر تأثيرا خطيرا على
المنطقة ،وخاصة على الشعوب (تأثير األزمة على التنمية
والتوترات االجتماعية بسبب البطالة الهيكلية واستمرار
الهجرة غير الشرعية) كما تم تشخيص احتمال كبير بأن
تحافظ األنظمة السياسية على استمراريتها ،وبالتالي فإن
المشاكل التي تم تحديدها وتشخيصها سيكون من الصعب
معالجتها أو حلها بشكل فعال .نحن أمام إجابات قد تدل،
دائما قبل اندالع الثورات ،على االستسالم لوضع يصعب
تغييره.
ومع ذلك ،فإن السيناريو الجديد لإلصالحات والتحوالت
الديمقراطية يفتح أيضا المجال إلمكانية إعادة صياغة

Cordet-Dupouy, A. «Transition au Sud de la Méditerranée: une chance pour une meilleure coopération entre deux rives?» in Euromed Survey 2010, 3
( Results Reportتحت الطبع) المعهد األوروبي للبحر األبيض المتوسط :،برشلونة (تقرير حول النتائج).

درجة االحتمال المخصصة لإلمكانات التالية على المدى المتوسط والطويل في منطقة البحر األبيض المتوسط إذا ما تم الحفاظ على مستوى وأشكال التعاون الحالية
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العالقات األورومتوسطية وتجاوز مرحلة وضع أهداف أكثر
نظرية منها واقعية ،وبالخصوص ،االستفادة من االتحاد من
أجل المتوسط وتقويته .بمعنى آخر ،أن توفر لهذه التحوالت
بنية مؤسسية جديدة وأدوات جديدة قادرة على إحياء الشراكة
األورومتوسطية ،إما من خالل التعزيز المؤسسي بإنشاء

األمانة العامة لالتحاد من أجل المتوسط ،أو من خالل
الرئاسة المشتركة لالتحاد من أجل المتوسط ،لالنتقال إلى
إطار جديد تشغل فيه البلدان المتوسطية الشريكة على نحو
فعال نفس المكانة الهرمية التي يشغلها األوروبيون ،وكذلك
من خالل مشاريع محددة تشكل العمود الفقرى لالتحاد.
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األمن

التحدي األمني في الساحل :المنظور الجزائري
والمغربي والليبي

نظرة شاملة

جيريمي كينان
()Jeremy Keenan
مشارك أبحاث
قسم األنثروبولوجيا واالجتماع
كلية الدراسات الشرقية واألفريقية ،جامعة لندن ()SOAS
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إن هيمنة أزمة "التطور األمني" على جزء كبير من الساحل
على مدى الـ  18-12شهراً الماضية ،السيما في موريتانيا
ومالي والنيجر ،باتت معترفاً بها من قبل الهيئات الدولية
واالتحاد األوروبي باعتبارها تشكل تهديداً وتحدياً لالتحاد
األوروبي ومصالحه ،وخاصة في منطقة غربي البحر
األبيض المتوسط وطبعاً في المغرب نفسه.
على سبيل المثال ،في جلسته التي عقدها في لوكسمبورغ
بتاريخ  27أكتوبر (تشرين األول)  ،2009أعرب مجلس
العالقات الخارجية عن "قلقه حول الوضع األمني في أجزاء
من منطقة الساحل ،السيما موريتانيا ومالي والنيجر)...( .
وتشير األحداث األخيرة إلى أن المنطقة في خطر أن تصبح
مالذاً آمناً لشبكات اإلرهابيين وأنشطتهم .إن هذا الوضع
يشكل في المقام األول تهديداً خطيراً لمنطقة الساحل وسكانها
وكذلك إلى مناطق أخرى بما فيها أوروبا".
ً
فمثال في نوفمبر (تشرين الثاني)  ،2009قال ريتشارد باريت
( ،)Richard Barrettضابط سابق في االستخبارات
البريطانية وأكبر موظفي األمم المتحدة المسؤول عن رصد
أنشطة "القاعدة" و"طالبان" ،إنه في الوقت الذي تنخفض فيه
هجمات القاعدة وعناصرها في العديد من أنحاء العالم فإن
الوضع في شمال أفريقيا آخذ في التفاقم .وكان يشير بالتحديد
إلى أنشطة "القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي" ()AQMI
التي غيرت اسمها من "الجماعة السلفية للدعوة والقتال"
( )GSPCفي يناير (كانون الثاني) .2007

بعد مرور سنة واحدة على اجتماع مجلس الشؤون الخارجية
لالتحاد األوروبي في أكتوبر(تشرين األول) َ 2009تصدر
الساحل أجندة أعماله .وفي اجتماعه بمدينة لوكسمبورغ في
 25أكتوبر (تشرين األول)  2010توصل المجلس إلى أن
"تنامي التهديدات عبر الحدود كاإلرهاب والجريمة
المنظمة ،إلى جانب الفقر المدقع والصراعات الداخلية
غير المحلولة وضعف وهشاشة الدول المعنية ،يشكل
تحدياً متزايداً الستقرار المنطقة ولالتحاد األوروبي .هذه
التهديدات تؤثر بشكل مباشر على السكان المحليين والدول
في المنطقة ،السيما موريتانيا ومالي والنيجر .كما أنها
تؤثر أيضاً على أمن المواطنين األوروبيين )...( .بالتعاون
الوثيق مع دول المنطقة ( )...يعتزم االتحاد األوروبي
( )...دعم األمن واالستقرار والتنمية والحكم الرشيد في
شريط الساحل – الصحراء" .وبناء على ذلك ،فقد كلف
المجلس المفوضية األوروبية بوضع استراتيجية للمنطقة
لبداية .2011

أصل نشاط الجماعة السلفية /تنظيم القاعدة بالمغرب
اإلسالمي في الساحل
أول عمل نسب إلى الجماعة السلفية /تنظيم القاعدة بالمغرب
اإلسالمي في منطقة الساحل – الصحراء كان اختطاف 32
سائحاً أوروبياً في الجزائر في فبراير /شباط – أبريل /نيسان
 .2003ونقل  14منهم إلى مالي قبل إخالء سبيلهم مقابل،
كما قيل ،فدية قدرها حوالي  5ماليين يورو .أدار العملية
شخص جزائري أسمه عماري سيفي (المعروف باسم البرا).
ويعتقد على نطاق واسع أن البرا ( ،)El Paraحسبما موثق
في كتابي الصحراء المظلمة ()The Dark Sahara
والصحراء المحتضرة ( ،)The Dying Saharaعميل
إلدارة االستخبارات واألمن الجزائرية التي صممت العملية
بالتواطؤ مع جهاز المخابرات العسكرية للواليات المتحدة.

إن هيمنة أزمة "التطور األمني" باتت معترفاً
بها من قبل الهيئات الدولية واالتحاد
األوروبي باعتبارها تشكل تهديداً وتحدياً
لالتحاد األوروبي ومصالحه ،وخاصة في
منطقة غربي البحر األبيض المتوسط في
المغرب نفسه
توفي أربعة من الواحد والعشرين رهينة :ثالثة فرنسيين
وبريطاني واحد .في حالة الفرنسيين الثالثة ،أحدهم ربما
مات ألسباب طبيعية ومات اإلثنان اآلخران نتيجة التدخل

نظرة شاملة

شهد عام  2008أول عمليات أخذ الرهائن منذ  .2003إال
أن كال االختطافين قد وقعا خارج المنطقةُ .قبض على
مواطنين اثنين من النمسا في تونس في فبراير (شباط) ،في
حين أن الدبلوماسيين الكنديين – المبعوث الخاص ألمين عام
األمم المتحدة ومساعده (أطلق سراح سائقهما فيما بعد) – فقد
قبض عليهما قرب نيامي ( )Niameyفي ديسمبر (كانون
األول).

منذ عام  2009تصاعد نشاط المغرب اإلسالمي في الساحل:
بين يناير (كانون الثاني)  2009ويناير (كانون الثاني)
 ،2011أختطف  19غربياً (وكلهم أوروبيون) وشخص من
توغو وآخر من مدغشقر (وكالهما أخلي سبيلهما فيما بعد)
من قبل أو نيابة عن تنظيم القاعدة بالمغرب اإلسالمي .وفي
وقت كتابة هذه األسطر (أبريل – نيسان  )2011كان ما
زال في األسر أربعة فرنسيين (أختطفوا جميعهم من مجمع
(آريفا) لليورانيوم في آرليت ،النيجر) وأمرأة إيطالية
(أختطفت في جنوب الجزائر).
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 :2008أول الرهائن منذ عام 2003

 :2009تصعيد نشاط تنظيم القاعدة بالمغرب اإلسالمي
في الساحل
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لقد استخدمت الواليات المتحدة العملية لتبرير فتح جبهة
الصحراء – الساحل في الحرب العالمية على اإلرهاب
(.)GWOT
بعد عملية البرا في  2004-2003كانت الحوادث التي
نسبت إلى الجماعة السلفية قبل عام  2008هي الهجوم على
كتيبة اللمغيتي في موريتانيا في عام 2005؛ واشتباكين في
سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين األول)  2006بين
الطوارق وجماعة مزعومة من الجماعة السلفية "/تنظيم
القاعدة في المغرب اإلسالمي" بشمال مالي؛ وهجوم على
مطار جانت في جنوب شرق الجزائر في  11نوفمبر
(تشرين الثاني)  2007واغتيال أربعة أفراد من عائلة
فرنسية قرب مدينة أالك ( )Alegبموريتانيا في  24ديسمبر
(كانون األول) .2007
وجلها
على الرغم من الدعاية الكثيفة والمعلومات الكاذبةُ ،
من مصادر المخابرات الجزائرية واألمريكية ،من المشكوك
جداً ما إذا كان للجماعة السلفية أية عالقة بأية من هذه
الحوادث .وتشير الدالئل إلى أن هجوم اللمغيتي نظمه فرسان
التغيير ( )Cavaliers du Changementوهم حركة
موريتانية مناهضة للرئيس ولد الطايع الذي أطيح به في
انقالب عسكري بعد أسابيع قليلة.
كان االشتباكان ضد الجماعة السلفية من قبل الطوارق
الماليين قد دبرتهما إدارة االستخبارات واألمن الجزائرية
التي دفعت المال للطوارق لتتولى الهجوم وجعله يبدو
وكأن الطوارق يؤيدون األمريكان في الحرب العالمية
على اإلرهاب .لم يكن الهجوم على مطار جانت من قبل
المغرب اإلسالمي كما ادعت قوات األمن الجزائرية وإنما
من قبل شاب من الطوارق في جانت في سياق االحتجاج
االجتماعي ضد الحكومة الجزائرية .أما القتلة المدانون
باغتيال العائلة الفرنسية في موريتانيا فلم يعترفوا بانتمائهم
إلى الجماعة أال بعد سنتين ونصف من االعتقال واالدعاء
بالتعذيب.

من المرجح أن ال أحد من الزوجين المخطوفين قد أُخذ
بأوامر من الجماعة .لقد ُقبض على النمساويين من قبل
حامد أسوفي ،ويعرف أيضاً باسم عبد الحميد أبو زيد ،الذي
كان في المرتبة الثانية من القيادة بعد "البرا" في 2003
والذي يعتقد بقوة أن له صلة مع إدارة االستخبارات واألمن.
وهناك أدلة ظرفية قوية تشير إلى أن النمساويين قد أخذا
رهينتين بأوامر من إدارة االستخبارات واألمن ودبرت
على أنها عمل المغرب اإلسالمي "اإلرهابي" .وتشير
معلومات من نيامي إلى أن الكنديين قد اختطفا من قبل
مأجورين يعملون لحكومة النيجر وتم تسليمهما الحقا إلى
تنظيم القاعدة بالمغرب اإلسالمي .انتهى األربعة كرهائن
للتنظيم واحتجزوا في نفس المنطقة من مالي الشمالية أسوة
برهائن ألبرا األربعة عشر في عام  .2003أخلي سبيل
النمساويين بعد ثمانية شهور والكنديين بعد أربعة شهور،
وكالهما بعد دفع الفدية كما قيل.

العسكري الفرنسي .حالة الوفاة الوحيدة التي ال لبس فيها
بالنسبة لمسؤولية تنظيم القاعدة بالمغرب اإلسالمي هي موت
الرهينة البريطاني إدوين داير ( )Edwin Dyerالذي أعدم
في مالي من قبل أبو زيد في  31مايو (أيار)  .2009أضفى
إعدام داير على التنظيم دعاية دولية واسعة و"مصداقية"
كمنظمة إرهابية خطيرة في الساحل .إال أن األسئلة الجدية
المتعلقة بدور كل من السلطات البريطانية والجزائرية في
مقتله تبقى دون إجابة.
نظرة شاملة
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لدى سماعه بمصرع داير قال رئيس الوزراء البريطاني
غوردن براون" :أريد أن يعرف الذين يستخدمون اإلرهاب
ضد المواطنين البريطانيين ،بدون شك ،بأننا وحلفاؤنا
سنالحقهم بال هوادة وأنهم سيلقون العقاب الذي يستحقونه".
ولم تتم ال مالحقة أبو زيد وال تنظيم القاعدة في الساحل بال
هوادة .ولكن الحال كانت عكس ذلك بالضبط ما عدا اشتباك
قصير من قبل دورية عسكرية مالية أُبلغ أنها قتلت ثالثة
أفراد من القاعدة في الساحل .وتعتقد القاعدة في الساحل
أنها ُخذلت من قبل ضابط استخبارات مالي (العقيد المانا
ولد بو) وهو عميل مزدوج بين القاعدة في الساحل وأمن
الدولة في مالي .وقد قتل المانا بإطالق النار عليه في
تمبكتو .وقبل أن يموت مباشرة أخبر وسائل اإلعالم المحلي
بأن "إدارة االستخبارات واألمن الجزائرية في قلب
القاعدة".
أكد المانا ولد بو ما كان يعلم به بعض الناس ويشكك به
البعض اآلخر بأن القاعدة في الساحل هي في األساس من
صنع إدارة االستخبارات واألمن ،وأن تركيبها األساسي أو
"قلبها" الذي أشار اليه ولد بو ضم أبو زيد وألبرا الشخص
الثاني السابق في القيادة وبضع عشرات من أعضاء
الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية الذين قبلوا العفو
الذي أصدره بوتفليقة و"تابوا" .ويبدو أن بعض العشرات
من هؤالء "التائبين" ،كما كانوا يعرفون ،قد ِشجعوا أو
أرسلوا من قبل إدارة االستخبارات واألمن في أقصى
جنوب الجزائر في عام  2006حيث أعيد تنظيمهم هناك
من قبل أبو زيد لإلنضمام إلى "النواة الصلبة" للقاعدة في
الساحل .وقد قدرت أكثر التقارير من أجهزة "المخابرات"
الجزائرية وغيرها عددهم للفترة  2008-2006بحوالي
 200شخص .منذ عودة أبو زيد إلى المنطقة مع الرهينتين
النمساوييتين في  2008نشطت القاعدة في الساحل بتجنيد
إسالميين راديكاليين – "جهاديين" شباب – من داخل

منطقة الساحل .معظم المجندين الجدد هم موريتانيون
الذين ،حسب مصادر أمنية جزائرية ،يفوقون الجزائريين
عدداً مع أعداد قليلة من مالي وربما من النيجر .وتشير
تقديرات العدد الكلي للقاعدة في الساحل إلى أنها اآلن
بحدود  400-300شخص.

تمرد الطوارق
كان تنظيم القاعدة في الساحل عامال هاما لعدم االستقرار في
المنطقة ،السيما منذ نهاية  2009وأوائل  .2010وأحد
أسباب ذلك تمثل في إخفاق حكومتي مالي والنيجر في تحقيق
اتفاقيات سالم مرضية وطويلة األمد مع الطوارق بعد أن
بدأت حركتا التمرد في كل من البلدين عام .2007

كان التهريب و"االتجار" ببضائع من نوع أو
آخر عبر الصحراء دائماً جزءاً ال يتج أز من
وسيلة العيش االقتصادية في الصحراء .وخالل
العقد الماضي ازداد التعامل بالمخدرات كتجارة
فاقت السجائر كسلعة.
كانت أسباب هذين التمردين عديدة و"محلية" .إال أن
كالهما عكسا شعوراً متزايداً بالتهميش والحرمان من
الحرية زاد من تفاقمها اإلساءة إلى حريات المواطنين أهل
البلد من قبل شركات التعدين الدولية ،وأبرزها شركات
اليورانيوم في النيجر ،دون أي مزايا للسكان الطوارق
أنفسهم .في كال البلدين" ،خبت" فورة التمرد في حالة من
اإلنهاك واليأس ،ومن دون خطة سالم "بعد الصراع"
متماسكة عدا بعض صفقات هزيلة استطاع بواسطتها
الزعيم الليبي العقيد القذافي أن "يشتري" بعض قادة
المتمردين مع إقناع المقاتلين بإلقاء أسلحتهم مقابل "مبالغ
نقدية" .في النيجر ،كانت اإلطاحة بالرئيس ممادو تانجا
بإنقالب عسكري في شباط  2010قد دفع مسألة التسوية
مع الطوارق إلى األروقة الخلفية.
كانت نتيجة انعدام أية محاولة جادة لحل لما "بعد الصراع"
وإعادة البناء ،مضافاً اليه الضرر البليغ الذي لحق
باالقتصادات المحلية في عام  – 2003السيما صناعة
السياحة – من قبل الحرب العالمية على اإلرهاب التي تتبناها
واشنطن ،أن وجد عدة مئات من الطوارق الشباب من
المتمردين سابقاً أنفسهم بدون وسيلة عيش اقتصادية مطلقاً.

فليس من العجب أن يتزايد عدد الذين يبحثون عن البقاء من
خالل "أعمال قطع الطرق" بصفة "مساعدين" للقاعدة في
الساحل.

تجارة المخدرات الدولية تنتقل إلى الساحل

نظرة شاملة

في  22يوليو (تموز)  2010قامت فرنسا بشن غارتين
عسكريتين فاشلتين على مالي :واحدة في شمال غرب
تمبكتو ،واألخرى في منطقة تساليت في شمال شرق مالي.
هاتان الغارتان اللتان شنتا بدعم من جانب القوات
الموريتانية أخفقتا في تحقيق هدفهما المزعوم لتحرير
ميشيل جيرمانو ( ،)Michel Germaneauالفرنسي
الذي كان قد اختطف في النيجر واحتجز كرهينة من قِبل
أبو زيد .وادعى "تنظيم القاعدة بالمغرب اإلسالمي" أنه

لقد ذهب بعض المعلقين إلى أن اندفاع أجهزة االستخبارات
للتعرف (بصورة خاطئة حسب إدارة االستخبارات
الفرنسية
ّ
واألمن الجزائرية) على مختطفي ليوكور وديلوري والسرعة
ً
تدخال عسكرياً مكثفاً بينما لم تكن
التي أمر بها ساركوزي
حياة الرهينيتين في خطر فوري ،يوحي بأن اتخاذ القرار عند
ساركوزي موجه نحو تحسين شعبيته بين الناخبين الفرنسيين
أكثر منه حماية حياة الرهينتين وتأمين أفضل لمصالح فرنسا
طويلة األمد في الساحل.
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 22يوليو (تموز)  :2010التدخالت العسكرية الفرنسية

لقد برزت التساؤالت حول التزام الجزائر بأمن
الساحل بمقاطعتها المثيرة لالنتباه لمؤتمر
باماكو في  15-14أكتوبر (تشرين األول)
لدراسة الموقف األمني و"اإلرهابي" في
الساحل
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زاد من حالة عدم االستقرار الذي سببه وجود القاعدة في
الساحل ومشاكل بعد التمرد للطوارق ظهور مصالح تجارة
المخدرات بكثافة في المنطقة.
لقد كان التهريب و"االتجار" ببضائع من نوع أو آخر عبر
الصحراء دائماً جزءاً ال يتجزأ من وسيلة العيش االقتصادية
في الصحراء .وخالل العقد الماضي ازداد التعامل بالمخدرات
– كوكايين من أمريكا الالتينية والحشيش من المغرب –
كتجارة فاقت السجائر كسلعة.
لقد اتضح حجم تجارة الكوكايين للعيان في شهر نوفمبر
(تشرين الثاني)  2009عندما أكتشف جنوح طائرة نوع
بوينغ  727قادرة على حمل  10أطنان من الكوكايين على
مدرج مطار مؤقت في تاركينت في شمالي مالي .يبدو أن
عجالت هبوط الطائرة قد تعطلت وحاول الطاقم حرق األدلة.
وظهر أن الطائرة كانت واحدة من العديد من الطائرات التي
نقلت الكوكايين من أمريكا الالتينية (ربما فنزويال) إلى
الصحراء المالية للنقل عبر الصحراء.
ً
ً
وليس من العجيب ربما أن تكشف التحقيقات تداخال وثيقا بين
عناصر من تنظيم القاعدة بالمغرب اإلسالمي وإدارة
االستخبارات واألمن وجهاز أمن الدولة المالي الذين كانوا
متورطين في مسألة "أخذ الرهائن" وأولئك المتورطين في
تجارة المخدرات .إضافة لذلك ،كان للعديد من الطوارق
المحليين والمجتمعات العربية أكثر من مصلحة عابرة بهذا
األمر.

أعدم جيرمانو انتقاماً للغارتين اللتين قتل فيهما  7-6أفراد
منها .إال أن أدلة من كال المصادر المحلية وعمالء إدارة
االستخبارات واألمن تشير إلى أن جيرمانو توفي بمرض
القلب قبل بضعة أسابيع.
كانت استجابة الرئيس ساركوزي لخبر جيرمانو ،وبلغة
ّ
تذكر بجورج بوش ،هي إعالن الحرب على تنظيم القاعدة
بالمغرب اإلسالمي .أما جواب التنظيم فكان احتجاز سبعة
رهائن ( 5فرنسيين وأفريقيين اثنين) من مجمع آريفا
لمناجم اليورانيوم في أرليت بشمال النيجر في  16سبتمبر
(أيلول) .وقد تم تقفي الرهائن ومختطفيهم إلى نفس جبال
تغرغر قرب تساليت حيث كانت فرنسا قد شنت غارتها
الفاشلة في  22يوليو (تموز) .في وقت كتابة هذه السطور
قد تم إخالء سبيل األفريقيين اإلثنين وإمرأة فرنسية :وبقي
أربعة في األسر .ويُعتقد أن الباقين األربعة قد نقلوا إلى
شمال شرق النيجر.
في يناير (كانون الثاني)  2011تم اختطاف فرنسيين آخرين
هما أنطوان دي ليوكور ()Antoine de Leocour
وفانسان ديلوري ( )Vincent Deloryمن مطعم في
نيامي (النيجر) .وقد قتال في اليوم التالي خالل هجوم
عسكري فرنسي قرب الحدود بين النيجر ومالي.
سلسلة األحداث هذه – غارات ساركوزى الخرقاء في 22
يوليو (تموز) و"إعالن الحرب" من جانبه واختطافات أرليت
ومصرع ليوكور وديلوري – قد أثارت أسئلة حول مستوى
أجهزة االستخبارات الفرنسية وميلها للتدخل العسكري في
الساحل.

دوافع الجزائر في الساحل

نظرة شاملة
المتوسطي 2011
162

من جهة أخرى ثمة ما يدعو إلى االعتقاد بأن فرنسا ربما قد
استُدرجت إلى فخ نصبته لها إدارة االستخبارات واألمن
الجزائرية.
تتمتع الجزائر اآلن بدعم كبير من جانب الواليات المتحدة
وبريطانيا باعتبارها حليفتهما الرئيسية في استراتيجيتهما
اإلقليمية الناقصة عِ لماً والسيئة التصور لمكافحة اإلرهاب.
وهذا بدوره عزز طموحات الجزائر بتثبيت نفسها كقوة
إقليمية مهيمنة في الساحل .لذلك كانت استراتيجية المخاطرة
التي تبنتها إلقالق استقرار المنطقة من خالل تأليفها لتمثيلية
القاعدة في الساحل ،في الوقت الذي تضع نفسها على رأس
تجمع أمني إقليمي ،من صنعها هي إلى حد كبير ،ويضم إلى
جانبها موريتاينا ومالي والنيجر ،مما سيكون كافياً لردع أي
تدخل أجنبي (أي غربي) في المنطقة.
المسرحية التي تلت خالل فترة طويلة من عام  2010شهدت
في أبريل (نيسان) تأسيس مقر قيادة مشتركة في تامانراسيت
بين هذه البلدان األربعة وسلسلة من المؤتمرات األمنية
واالجتماعات التي أديرت جميعها تقريباً من قبل الجزائر
ومصممة لتأكيد وتقوية تحالفات الجزائر مع الواليات المتحدة
والمملكة المتحدة في الوقت الذي استبعدت فيه جميع قوى شمال
غربي أفريقي ،السيما المغرب ،من أي تورط في الساحل.
بيد أن نفوذ فرنسا في الساحل ،كقوة استعمارية سابقة ،يشكل
عقبة أمام نوايا الجزائر التسلطية .وهنا تكمن استراتيجيتها
في محاولة إحراج فرنسا (من خالل معلومات مضللة)
وإضعاف مكانتها في المنطقة.
في الوقت الذي تواجه فيه فرنسا بالتأكيد صعوبات في
المنطقة يمكن الستراتيجية الجزائر أن ترتد عليها.
ً
أوال ،أخذ جيران الجزائر يدركون أكثر فأكثر دورها في
إدارة "اإلرهاب" وتقويض االستقرار في المنطقة .على
سبيل المثال ،أحد وزراء موريتانيا ،الشيخ مختار ولد حرمة،
اتهم الجزائر بكونها ناطقاً رسمياً للمغرب اإلسالمي ،في
حين كشفت وثائق ويكيليكس ( )Wikileaksقلق الرئيس
المالي توري حول عالقة الجيش الجزائري بتنظيم القاعدة
في المغرب اإلسالمي.

لقد برزت التساؤالت حول التزام الجزائر بأمن الساحل
بمقاطعتها المثيرة لالنتباه لمؤتمر باماكو في  15-14أكتوبر
(تشرين األول) لدراسة الموقف األمني و"اإلرهابي" في
الساحل .لقد حضر المؤتمر خبراء مكافحة اإلرهاب من كافة
الدول أعضاء مجموعة الثماني ( )G8ونظرائهم من بوركينا
فاسو ومالي والمغرب والنيجر ونيجيريا والسنغال .كما
حضر ممثلون من إسبانيا وسويسرا وأستراليا واالتحاد
األوروبي واالتحاد األفريقي ( )AUوالمجموعة االقتصادية
لدول غرب أفريقيا ( .)ECOWASثانياً ،أخذ االتحاد
األوروبي يزداد علماً حول دور الجزائر االزدواجي في
الساحل.

العدوى الليبية
ثالثاً ،قد يهمن على أوجه القلق المبينة أعاله إمكانية أن
تطغى نتائج موجة األحداث الليبية .بحلول منتصف مارس
(آذار) وصل نحو  20000الجئ /عائد إلى مالي والنيجر.
وسيرتفع هذا العدد بدرجة كبيرة مما يسبب مشاكل جسيمة
لبلدان الساحل .وستزداد هذه الصعوبات تعقيداً بعودة العديد
من الطوارق المسلحين والمتدربين عسكرياً.
وسيتفاقم انعدام األمن بصورة أكبر إذا رافق هذه التحركات
تدفق السالح وعناصر ما يسمى "القاعدة" إلى الداخل .وليس
من العجب أن الجزائر هي التي تقرع طبول القاعدة بأعلى
األصوات مع نشر الوزراء لتقارير مخيفة عن عمالء القاعدة
والسالح المتدفق إلى المنطقة ولو ،كما هي غالباً الحالة ،دون
ما يثبت صحتها.

مراجع لمزيد من القراءة
Keenan, Jeremy. The Dark Sahara: America’s
War on Terror in Africa. London: Pluto, 2009.
Keenan, Jeremy. The Dying Sahara: US Imperialism and Terror in Africa. London: Pluto, 2011.

األمن

المفهوم االستراتيجي الجديد للناتو
والبحر األبيض المتوسط

()Roberto Aliboni
نائب رئيس معهد الشؤون الدولية ( ،)IAIروما

المتوسطي 2011

األهمية العالمية الستراتيجية الناتو الجديدة
كان النقاش حول ما إذا يجب على الناتو أن يتوجه "عالمياً"
وارداً ضمناً في إعادة تشكيل البيئة االستراتيجية عام 1991
(مجموعة من المخاطر المتعددة األبعاد الناشئة من ميادين
غير تلك التي تعامل التحالف معها في الحرب الباردة).
خالل تسعينات القرن الماضي ،طلبت الواليات المتحدة
تكرار من حلفائها األوروبيين أن يزودا الناتو بمبررات
ً
جديدة من خالل توسيع مهمة التحالف إلى ما يسمى "خارج
المنطقة" ،السيما إلى الخليج الفارسي ،ولكن جهودها ذهبت
سدى .في العقد األول من القرن الحادي والعشرين واصل
معظم األوروبيين رفضهم االنخراط في الشرق األوسط
الكبير ،وعلى الرغم من أن هجمات الحادي عشر من سبتمبر
(أيلول) أفضت بالفعل إلى تدخل الناتو في أفغانستان ،جنباً
إلى جنب مع الواليات المتحدة ،بقي الحلفاء منقسمين انقساماً
حاداً حول العراق.

: .The New Strategic Concept: Active Engagement, Modern Defence, available at www.nato.int/lisbon2010/strategic-concept-2010-eng.pdf 1أنظر أيضا
ًLisbon Summit Declaration issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Lisbon, available
( .at www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_68828.htm?mode=pressreleaseتم الدخول إلى موقعي الوثيقتين في  10يناير (كانون الثاني) .)2011
Eralp, Yalim. NATO’s Lisbon Summit: New Strategic Concept and the Missile Defence. GPoT-Global Political Trends Center Policy Brief No. 20, 2
Istanbul Kültür University, December 2010
3
�de Santis, Nicola. “NATO’s Outreach to and Cooperation with Mediterranean Countries through the Mediterranean Dialogue,” in IEMed Mediterra
nean Yearbook Med.2010, IEMed, Barcelona, pp. 139-143; Stivatchis Yannis, A. and Jones, Benjamin, NATO’s Mediterranean Dialogue: An Assessment, Research Institute for European and American Studies-RIEAS, Research Paper No. 137, Athens, November 2009; and Razoux, Pierre, The
NATO Mediterranean Dialogue at a Crossroads, NATO Defense College, Research Paper No. 35, Rome, April 2008
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في اجتماعه الذي عقد في  20نوفمبر (تشرين الثاني)
 ،2010تبنى مجلس شمال األطلسي "المفهوم [الجديد]
االستراتيجي للدفاع وأمن أعضاء منظمة حلف شمال
األطلسي" .1يمثل (مفهوم لشبونة االستراتيجي) مفهوم الناتو
الثالث لما بعد الحرب الباردة بعد المفهومين اللذين صدرا في
( 1991روما) و( 1999واشنطن العاصمة) .يقدم المفهوم
الجديد صورة محددة المعالم ألهداف التحالف ("المهمات
األساسية والمباديء") وتطور البيئة األمنية الذي يبرر هذه
األهداف ("البيئة األمنية") واألدوات التي ينوي التحالف
استخدامها لتحقيق أهدافه ("الدفاع والردع" و"األمن من
خالل إدارة األزمات" و"نشر األمن الدولي من خالل
التعاون") .2على خالف المفهوم الذي تبناه اجتماع واشنطن
ُ
تحوال كبيراً في عملية التغيير واإلصالح
يؤشر مفهوم لشبونة
التي بدأها التحالف في نهاية الحرب الباردة ،حيث أنه يتقدم
خطوة ال لبس فيها إلى األمام في تحويل الناتو من تحالف
دفاعي إلى تحالف يهتم بأمن األعضاء األوسع من منظور
ٍعالمي ً
بدال من مجرد إقليمي.
إن االستراتيجيات والسياسات الجديدة التي يخطط التحالف
لتنفيذها لتحقيق أهدافه األحدث واألهداف األمنية األوسع
البد أن يكون لها أثر كبير على البحر األبيض المتوسط
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روبرتو أليبوني

والحوار المتوسطي للناتو (ولو أن المفهوم الجديد يذكر هذا
األخير بشكل موجز جداً فقط ،في الفقرة  .3)35من هذا
ً
أوال ،االستراتيجية الجديدة
المنظور سيدرس هذا البحث،
وسياسات التحالف .ثم ينظر بعد ذلك في اآلثار التي قد
تكون للمفهوم الجديد على البحر األبيض المتوسط ،مع
إشارة خاصة إلى العالقات بين الناتو واالتحاد األوروبي
وإمكانيات مشاركة أعمق من قبل الناتو في الشرق األوسط.
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في النهاية أثبت االتحاد أنه غير راغب في تبني التزام تلقائي
بالتصدي ألي تهديد يصدر من أي جزء من العالم .مع أنه
بمقتضى المادة الخامسة تبقى التلقائية نافذة في حالة الدفاع،
إال أن تهديدات أخرى مباشرة إلى حد ما يجب أن تدرس
وتق َّوم طبيعتها على أساس كل حالة على حدة قبل التعهد بأي
التزام مشترك .بهذا المعنى ،ال يعتبر االتحاد قد تحول إلى
اتحاد عالمي.
ً
كما أنه لم يصبح عالميا حسب اعتبار آخر .لقد دار نقاش
حول توسيع العضوية إلى ما وراء المحيط التقليدي ليشمل،
ً
مثال ،بلداناً مثل اليابان .كان هذا سيلغي الهوية
األورو – أمريكية األصلية للناتو .إال أن مثل هذا النوع من
التطور العالمي فشل أيضاً في التحقيق .يبقى الناتو اتحاداً
أورو – أمريكياً أو أورو – أطلسياً توسعت عضويته في
الجانب األوروبي دون الخروج عن المحيط األوروبي.
إضافة لذلك ،إن المفهوم الجديد ،بتأكيده على رغبة الناتو
بإبقاء "الباب مفتوحاً" ،يشير صراحة إلى "الديمقراطيات
األوروبية" فقط (الفقرة .)27
بنفس الوقت ،مع ذلك ،عزز الناتو قدراته بشكل ملحوظ على
التدخل في مختلف األماكن وألية أهداف قد يريدها أو
يحتاجها الحلفاء .وظيفياً أصبح الناتو تحالفاً عالمياً وعلى
استعداد للعمل عالمياً .القرارات التي اتخذت في لشبونة
ّ
تمكن الناتو من تحسين قدراته العالمية .كذلك ،إن تعريف
البيئة األمنية (الفقرات  )15-7يشير إلى رؤية عالمية لها
مؤكداً أن "العديد من المناطق والبلدان حول العالم تشهد
الحصول على قدرات عسكرية حديثة كبيرة" ،السيما انتشار
الصواريخ البالستية وأسلحة الدمار الشامل وأن"عدم استقرار
الصراع خارج حدود الناتو يمكن أن يشكل تهديداً مباشراً
ألمن االتحاد" .إضافة لذلك ،على خالف المفاهيم السابقة،
يتحدث هذا المفهوم عن اإلرهاب على أنه "تهديد مباشر".
هذا االتجاه نحو العولمة تلخصه مقدمة المفهوم" :مواطنو
بلداننا يعتمدون على الناتو للدفاع عن الشعوب المتحالفة
ونشر قوات عسكرية قوية حيثما ومتى ما اقتضاه أمننا
والمساعدة في نشر األمن المشترك مع شركائنا حول الكرة
األرضية".

المدخل العالمي للشراكات
أحد أوضح جوانب عولمة الناتو يتمثل في إعادة الترتيب
التي يتصورها مفهوم لشبونة فيما يتعلق بالتعاون الخارجي.
يؤثر هذا التطور تأثيراً مباشراً على الحوار المتوسطي
وسياسة البحر األبيض المتوسط للناتو.

في السابق ،اتبع الناتو من منطلق نفعي عالقات تعاون
واضحة وغير مرتبطة بمنظمات وبلدان أخرى ،وأحدها
الحوار المتوسطي .ولكن مفهوم لشبونة قد جمع اآلن هذه
العالقات سوية تحت هيكلية متجانسة هي "الشراكات" والتي
برزت كأداة رئيسية للناتو لقيادة تعاونه الخارجي.
يذكر المفهوم الئحة بالشراكات ،بضمنها األمم المتحدة
واالتحاد األوروبي وروسيا ومجلس الشراكة األورو – أطلسي
ومفوضيتي الناتو – أوكرانيا والناتو – جورجيا والبلقان
الغربية والحوار المتوسطي ومبادرة إسطنبول للتعاون ()ICI
(بهذا الترتيب).
في إطار االستراتيجية الجديدة سيتم تنفيذ العالقات المختلفة
التي أقامها الناتو في الماضي – إضافة إلى أية عالقات
جديدة قد يقيمها الناتو في المستقبل – ضمن إطار سياسة
واحد سيكون للناتو فيه دور المحور .إن هذا سيزيد بال ريب
من سعة فاعلية سياسة التعاون الخارجي للناتو ويفتح الباب
للتفاعل بين مختلف الشركاء.
إن المصادقة على مختلف أنواع العالقات الخارجية التي
يقيمها الناتو هي رديف للنية بمضاعفة الشراكات حول
العالم .والبد من االعتراف بأن هذا االتجاه نحو المضاعفة
ً
أصال قيد التنفيذ .إنه منعكس في مبادرة إسطنبول
هو
للتعاون وفي الخليج الفارسي وفي التعاون مع جورجيا
في القوقاز ،التي من الواضح أنها تجاوزت منطقة الناتو
التقليدية .جاء في مفهوم برشلونة أن "أفضل وسيلة
لضمان نشر األمن األورو – أطلسي يتم من خالل شبكة
واسعة من عالقات شراكة مع بلدان ومنظمات حول
العالم" .إن إقامة شراكات جديدة حول العالم هي من
الواضح المحصلة التي ستسمح للناتو بالذهاب إلى العالم
والعمل عالمياً .بعبارة أخرى ،إن الناتو يتبنى "المدخل
العالمي إلى الشراكة" والتي هدفها السير باتجاه عولمة
شاملة للناتو.
يؤكد مفهوم لشبونة بأن مدخل الناتو للشراكة ،باإلضافة
لكونه عالمياً ،سيكون أيضاً مرناً" :إننا سنحسن شراكاتنا من
خالل صيغ مرنة تجمع الناتو والشركاء سوية – عبر وما
وراء األطر القائمة على حد سواء" .وهذا يعني أن الناتو لن
يشعر أنه أسير إلى أطر محددة وأنه مستعد للعمل مع شركاء
منفردين ضمن الشراكات القائمة وعبر حدودها على حد
سواء ،إن اقتضت الحاجة.
إن المدخل العالمي عن طريق عدد من الشراكات القائمة
والمستقبلية واستخدام صيغ مرنة عبر وخارج أطر الشراكة
القائمة هما العمودان اللذان تقوم عليهما استراتيجية الناتو
الجديدة ،بضمنها الحوار المتوسطي ومنطقة البحر األبيض
المتوسط .ماذا سيكون تأثيرها على تلك األخيرة؟

اآلثار على البحر األبيض المتوسط
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“NATO and Morocco Sign Agreement on Operation Active Endeavour,” press communiqué by the Public Affairs Office of CC-MAR Naples, 21 October 4
( 2009تم الدخول إلى الموقع في  10يناير (كانون الثاني) .)2011
 5أنظرRazoux, Pierre, Comment redynamiser le Dialogue Mèditerranéen de l’OTAN avec les pays du Maghreb?, NATO Defense College, Research :
 ,Papers No. 64, December 2010الذي يذكر ،من بين الخيارات األخرى ،األمن البحري وأمن الطاقة ،ومكافحة اإلتجاهات اإلرهابية في الساحل ،والحاجة إلى إبقاء "الباب المفتوح" مع ليبيا
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في رد فعل أشبه بذلك الذي في أول األمر تبع تنفيذ (السياسة
األوروبية للجوار) ( )ENPفإن شركاء البحر األبيض
ً
فضال عن ذلك ال يشكلون عضوية مرموقة
المتوسط (الذين
على الئحة الشراكة) قد ينظرون إلى تغييرات لشبونة
لمفهوم الناتو المبحوثة أعاله على أنها انحدار في المنزلة.
إال أنهم ،وأيضاً كما في حالة سياسة الجوار األوروبية،
سرعان ما سيفهمون إن التغيير يجب في الواقع أن يرفع
من العالقة الثنائية مع الناتو وأنهم سيقدرون جداً هذا الرفع
في المستوى.
من خالل تأسيس هيكلية في هيئة "محور وفروع شعاعية"
للعالقات بين الشراكات فإن المدخل العالمي للشراكات ال بد
وأن يقوي الطبيعة الثنائية لعالقة "المحور والفروع
الشعاعية" الحالية بين الناتو وشركائه ضمن الشراكات
الفردية القائمة السيما الحوار المتوسطي .إن الصيغ المرنة
التي ستستخدم في هذا المدخل هي مكملة للمدخل العالمي
للشراكات .في الواقع ،أنها ستتيح لشركاء منفردين ،إن
رغبوا ،أن يساهموا في مشاريع وحوارات تتعدى أطر
الشراكة المختلفة .وهذا قد يقدم فرصاً لشركاء منفردين من
البحر األبيض المتوسط يسعدهم أن يغتنموها.
ً
أصال بالنسبة لمساهمة شركاء منفردين في
وهذا منطبق
عمليات دعم السالم وما يتعلق بها من تدريب ومهمات
إدارة المدنيين (يعرض المفهوم بشكل مكثف مجموعة منها
في الفقرة  )25إضافة إلى عمليات خاصة مثل "المسعى
الفاعل" (الذي تساهم فيه المغرب منذ أكتوبر /تشرين
األول  .4)2009قد يقدم المدخل العالمي والصيغ المرنة
فرصاً جديدة للتعاون عبر مختلف المناطق الجيوسياسية،
أي ما وراء البحر األبيض المتوسط ،وفوق الكل فيما يتعلق
باالنتشار واإلرهاب والتجارة غير الشرعية بين الدول
وهجمات الحاسوب اإللكتروني (النوع الجديد من األخطار
التي أضافها مفهوم برشلونة إلى الالئحة الحالية) إضافة
إلى االتصاالت والطاقة والنقل والبيئة األمنية .ستتيح
الصيغ المرنة للناتو وشركائه التعاون فردياً وعبر األطر
القائمة في مجاالت التكنولوجيا والعمل التبادلي والمناورات
والتخطيط العسكري.
ً
صيغ الناتو المرنة قد تقدم فرصا للتعاون بين بلدان الحوار
المتوسطي وبلدان مبادرة إسطنبول للتعاون .إنها قد تن ّمي

التعاون – المحدود للغاية حالياً – بين بلدان الحوار
المتوسطي نفسها .5واألهم جداً ،إنها قد ترفع مستوى التعاون
بين الناتو واالتحاد األوروبي في البحر األبيض المتوسط
حيث كان االتحاد األوروبي ويبقى مرتبطاً بأطره
األورومتوسطية الخاصة (سياسة الجوار األوروبية واالتحاد
من أجل البحر األبيض المتوسط) وسياساته الخاصة ،من
مساعدات التنمية والتجارة إلى سياسة األمن والدفاع المشترك
(.)CSDP
ً
إن مفهوم لشبونة أكثر انفتاحا ،وبشكل الفت للنظر ،نحو
تعاون الناتو – االتحاد األوربي من المفاهيم السابقة .وهذا
يعكس قرار الرئيس ساركوزي بحمل فرنسا على االنضمام
إلى القيادة الموحدة للناتو .ونتيجة لذلك القرار قد تنشأ
فرص جديدة للتعاون بين الناتو واالتحاد األوروبي،
وبالتحديد في البحر األبيض المتوسط ،باعتباره منطقة
تراها الحكومات الفرنسية تقع ضمن دائرة اهتمامها
حصراً.
من حيث المبدأ يمكن أن يتحقق التعاون بين الناتو
واالتحاد األوروبي في البحر األبيض المتوسط في
تسخير بعض قدرات الناتو في المجال العسكري واألمني
وبعض قدرات االتحاد األوروبي في المجال
االقتصادي /المدني .على العموم ،ينبغي أن يتيسر ذلك
من خالل اإللتقاء بين الناتو واالتحاد األوروبي
باعتبارهما منظمتين تتعامالن في االهتمامات األمنية
الواسعة .ويمكن تنمية التعاون بسهولة في مجال إدارة
األزمات المدنية .ثمة ميادين أخرى جاء ذكرها في
مفهوم لشبونة ،كاالتصاالت والنقل والطاقة والبيئة
األمنية ،قد تتيسر لتوسيع التعاون بين الناتو واالتحاد
األوروبي في البحر األبيض المتوسط.
أما التعاون العسكري ،أي التعاون بين الناتو و(سياسة
األمن والدفاع المشترك) التابعة للناتو ،فقد سبق أن تحقق
بنجاح في البلقان الغربية .ويمكن تطويره أكثر في شمال
أفريقيا والشرق األدنى حيث يتمتع االتحاد األوروبي بخبرة
واسعة ،السيما فيما يتعلق بفلسطين (شريطة تسمح
الظروف السياسية يوماً ما لـ"تدخل طرف ثالث" يمكن
بموجبه للناتو واالتحاد األوروبي أن يقسما العمل بينهما
بشكل مناسب) .وينبغي االعتراف بأنه على الرغم من
دب حديثاً في التعاون بين الناتو واالتحاد
الدفء الذي ّ
األوروبي إال أن المشاكل النابعة من معارضة تركيا
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للتعاون في المجال العسكري – 6إال إذا شمل االتحاد
األوروبي بشكل ما تركيا بسياسة األمن والدفاع المشترك –
لم يتم التغلب عليها بعد .وقد يعرقل هذا األمر أية تطورات
أخرى في التعاون العسكري بين الناتو واالتحاد األوروبي
في البحر األبيض المتوسط (وسواه من األماكن).
إن المدخل العالمي والصيغ المرنة مع تشجيعها للتعاون
المتبادل بالتأكيد لن تؤدي إلى بطالن أطر الشراكة اإلقليمية
والثنائية القائمة .فحسب ما جاء في المفهوم "نحن ملتزمون
بقوة بتطوير عالقاتنا الودية والتعاونية مع كافة بلدان البحر
األبيض المتوسط ونحن عازمون على مزيد من التطوير
للحوار المتوسطي في السنوات القادمة" .وقد أعرب األمين
العام للناتو عن اهتمام منظمته الخاص بالبحر األبيض
المتوسط في مناسبات عديدة.7
وختاماً يجب اإلشارة إلى إمكانية مشاركة أعمق من قبل
الناتو في الشرق األوسط من خالل شراكات جديدة في تلك
المنطقة و/أو رفع مستوى الشراكة مع بلدان مجلس التعاون
الخليجي في مبادرة إسطنبول للتعاون و/أو من خالل
العمليات التي قد يطلب إلى الناتو قيادتها في المنطقة ،مثل
تدخل طرف ثالث في فلسطين .فإن تولت الناتو مهاماً
جديدة ممكنة في الشرق األوسط وإن فعلت ذلك باستخدام
مداخل "لصيغ مرنة" فإن التمييز بين عالقاته مع البحر
األبيض المتوسط وعالقاته مع الشرق األوسط أو الشرق
األوسط الكبير سيتالشى من دون شكً .
أوال ،إن هذا االتجاه
يقع في صلب المداخل الجديدة التي أُدخلت من قبل مفهوم
لشبونة االستراتيجي .ثانياً ،إن التطور الجيوسياسي للشرق
األوسط والبحر األبيض المتوسط على مدى السنوات القليلة
الماضية قد وحد المنطقتين موضوعياً .فالبحر األبيض
المتوسط كإطار استراتيجي أو سياسي منفصل لن يعد
يمكنه أن يقف لوحده حقاً .إنه يعني كجار لالتحاد األوربي
أكثر منه إمكانية استراتيجية من منظور عبر األطلسي
وسياسة األمن والدفاع المشترك .من وجهة النظر هذه ،قد
تساهم استراتيجية الناتو الجديدة في جعل استراتيجية
األورو – أطلسي الشاملة أكثر فاعلية وفي تحديث مدخل
االتحاد األوروبي االستراتيجي.

الخاتمة
يمثل مفهوم الناتو الجديد بال ريب خطوة هامة إلى األمام
بالنسبة للتحالف .والمدخل العالمي إلى الشراكات واستخدام
الصيغ المرنة في عالقات الناتو مع مختلف الشراكات واع ٌد
ً
فاعال.
بأن يكون
ً
من وجهة نظر عامة ،ما إذا سيكون ممكنا تنفيذ المبدأ الجديد،
وإلى أي مدى ،سيعتمد أقل على المبدأ ذاته من اعتماده على
التطورات داخل وخارج التحالف.
إضافة إلى ذلك ،حين يتعلق األمر بالبحر األبيض المتوسط
والشرق األوسط فإن نقطة الضعف البارزة هي أن عالقات
الناتو الجيدة (والمرنة اآلن أيضاً) أكثر مع األنظمة مما
هي مع البلدان أو الناس .حيث أنه بالنسبة لألعضاء
والشركاء الديمقراطيين ال تسبب التغيرات في الحكومات
تغيرات في العالقات مع الناتو أو تثير شكوكاً تجاهه ،ال
يعلم أحد في الواقع ماذا سيحدث إذا كانت أنظمة شركاء
الناتو الحاليين في الجنوب ستسقط أو تتغير.
وينبغي االعتراف أن هذه ليست مشكلة بالنسبة للناتو (أو
لهذا السبب االتحاد األوروبي) بقدر ما هي للدول األعضاء.
فهذه الدول هي التي عليها أن تقرر التحول من سياسة
استقرار مع عبارات بليغة باسم الديمقراطية إلى سياسة أقل
غموضاً لإلصالحات والتحول إلى الديمقراطية (مع ما
تتكبده من تكاليف) .إن المفهوم الجديد يرسي أسس فاعلية
أعظم ولكن على شرط أن تبقى األنظمة مستقرة .هذا هو
السؤال الذي يجب أن تركز عليه الدول األعضاء في الناتو
واالتحاد األوروبي في األشهر والسنوات المقبلة مؤكدين
بقوة أكبر على تصريحاتهم لصالح اإلصالح والحكم
الرشيد.
أخيراً ،هل سيتمكن الناتو من تنفيذ مثل هذه األجندة الطموحة،
هذا ما بقي أن نراه .وهنا أيضاً يعتمد الكثير على التطورات
الدولية وحتى أكثر على ما إذا كانت الدول األعضاء ستتمكن
وترغب أن تدعم وتمول هذه األجندة.
على وجه الخصوص ،في عهد يتناقص فيه اإلنفاق العسكري
قد يبرز التمويل كعقبة كأداء كبيرة.

 6بشأن هذه النقطة أنظرGnesotto, Nicole, “The EU and NATO: Beyond Appearances,” in Vasconcelos, Álvaro (coord.), What do Europeans Want from :
NATO?, European Union Institute for Security Studies, Report No. 8, Paris, November 2010
 7من وقت قريب جداً أنظر خطاب األمين العام لحلف الناتو في مؤتمر الدبلوماسية العامة للناتو – األردن“NATO, the Mediterranean and the broader Middle East region,” :
( Amman, 7 March 2010تم الدخول إلى الموقع في  10يناير (كانون الثاني) .)2011
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()Centre for European Reform

بدأ عام  2010بدخول معاهدة لشبونة لالتحاد األوروبي
حيز التنفيذ .لقد استبشرت البلدان األعضاء بهذه المعاهدة
كونها تعزز قدرة االتحاد األوروبي على الكالم بصوت
واحد وأن تصبح العباً أكثر فاعلية لألمن .من خالل خلق
(الجهاز األوروبي للعمل الخارجي) وتكليف الممثل السامي
للشؤون الخارجية بتولي منصب (المفوض األوروبي)
أيضاً وإلغاء الرئاسة الدورية للمسائل المتعلقة بالسياسة
الخارجية فإن المعاهدة ،على المدى الطويل ،ستعزز من
تماسك الهيكل المؤسسي لالتحاد األوروبي .قبل معاهدة
لشبونة كان وجود عدة ناطقين باسم السياسة الخارجية
لالتحاد األوروبي – من المفوضية األوروبية إلى الممثل
السامي لالتحاد األوروبي إلى الرئاسة الدورية – قد شوش
رسالة هذه السياسة .إضافة إلى ذلك ،كانت حقيقة عمل كل
من المفوضية األوروبية والمجلس في مجال الشؤون
الخارجية تعني أن هناك ازدواجية في الكثير من جهود
االتحاد األوروبي .في بعض األحيان كان تخصيص
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خالل العام المنصرم ،اتضحت أوجه قصور السياسة األمنية
لالتحاد األوروبي نحو جيرانه الجنوبيين بشكل الفت .منذ
سنوات واالتحاد األوروبي يعلن أن أفضل سبيل لتأمين أمنه
حول البحر األبيض المتوسط هو من خالل إنشاء "حلقة من
األصدقاء" – "منطقة يعمها الرخاء والجوار الودي" حيث
يتمتع االتحاد األوروبي معهم "بعالقات وثيقة وسلمية
وتعاونية" (إعالن المفوضية األوروبية حول "أوروبا
األوسع" .)2003 ،ومن أجل تحقيق هذا الهدف تعهدت
الدول األعضاء في االتحاد األوروبي رسمياً باتباع
استراتيجية من شقين :المساعدة في إيقاف مختلف الصراعات
القائمة في المنطقة وتشجيع الحكم الرشيد بين جيرانها من
خالل عرض روابط ثنائية أوثق.
ً
بذلت حكومات االتحاد األوروبي جهودا كبيرة في محاولة
تحقيق الهدف األول الذي يتمثل بدعم حل الصراعات،
وكان لها نشاط خاص نحو الصراع العربي – اإلسرائيلي
الذي يعتبر أهم أولويات السياسة الخارجية لالتحاد
األوروبي .ولكن صعوبات العمل كمنظمة واحدة مكونة من
 27بلداً قد ح ّدت من قدرة االتحاد األوروبي بأن يؤخذ
مأخذ الجد كصاحب ثقل دبلوماسي في المنطقة .نتيجة
لذلك ،كان أثر جهود االتحاد األوروبي محدوداً واستمر
تفاقم العديد من الصراعات عبر شمال أفريقيا والشرق
األوسط.
في الوقت الذي التزمت فيه حكومات االتحاد األوروبي
بإخالص بحل الصراع كان اهتمامها بتنفيذ هدفها المعلن
المتمثل بتقوية الحكم الرشيد عبر جيرانها الجنوبيين
محدوداً أكثر .على مدى السنين غالباً ما كانت مواقف

نظرة شاملة

كالرا مارينا أودونيل

االتحاد األوروبي سطحية تجاه دعوات اإلصالح
الديمقراطي والمزيد من االحترام لحقوق اإلنسان بين
جيرانها العرب .العديد من حكومات االتحاد األوروبي
آثرت التعاون مع مختلف األنظمة الشمولية القائمة من أجل
ضمان االستقرار على المدى القصير وتأمين تعاون البلدان
الجنوبية في ميادين تهم األوروبيين بما في ذلك ضبط
الهجرة غير القانونية ومحاربة اإلرهاب .ولكن ما أن
أطاحت االحتجاجات بأنظمة عبر العالم العربي خالل
األشهر األولى من عام  ،2011أثارت أيضا الشكوك حول
العديد من مكاسب االتحاد األوروبي األمنية القصيرة األمد
وأكدت على عدم استدامة مدخله نحو البحر األبيض
المتوسط على المدى البعيد.
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الموارد يفتقر إلى الكفاءة بشكل مدهش .على سبيل المثال،
على الرغم من أن المفوضية األوروبية لم تكن لديها أية
صالحيات للتعامل مع المسائل السياسية المتعلقة بعملية
السالم في الشرق األوسط كان لديها موظفون يعملون على
هذه المسألة ضمن وفودها في كل بلد بالمنطقة .من جهة
ً
مسؤوال عن الشؤون
أخرى ،المجلس – ،والذي كان
السياسية – كان له موظف واحد في المنطقة .وستتم معالجة
العديد من حاالت القصور في الكفاءة على المدى الطويل
ولو أنه خالل عام  2010كان من سلبيات النقاشات
الداخلية حول هيكلية جهاز العمل الخارجي مع األسف
صرف ه ّم االتحاد األوروبي عن الضغط لمسائل تتعلق
َ
بالسياسة الخارجية عبر الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
بيد أن االنشغال باألمور المؤسسية لم يتمكن من معالجة
التحديات األهم التي ح ّدت من قدرة االتحاد األوروبي على
العمل كالعب متماسك عبر البحر األبيض المتوسط في
الماضي ،واستمرت على هذا المنوال على مدى عام
 – 2010وهي الصعوبات التي تواجهها حكومات االتحاد
األوروبي في صياغة مواقف مشتركة وعدم رغبتها في أن
يتحدث االتحاد األوروبي نيابة عنها .على سبيل المثال ،في
سبتمبر (أيلول)  2010انتقد الرئيس الفرنسي نيكوال
ساركوزي محاوالت الواليات المتحدة إلحياء عملية السالم
في الشرق األوسط ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس
ورئيس الوزراء اإلسرائيلي آنذاك إيهود أولمرت إلى
باريس لعقد مباحثات سالم .لقد فعل الرئيس الفرنسي ذلك
دون أن يستشير الدول األعضاء األخرى أو مؤسسات
االتحاد األوروبي ،وكان موقف االتحاد األوروبي الرسمي
في ذلك الوقت يدعم الجهود التي تقودها الواليات المتحدة.

خالل عام  2010كان من سلبيات النقاشات
الداخلية حول هيكلية جهاز العمل الخارجي مع
هم االتحاد األوروبي عن
األسف َ
صرف ّ
الضغط لمسائل تتعلق بالسياسة الخارجية عبر
الشرق األوسط وشمال أفريقيا
خالل عام  ،2010كان من أروع اإلبداعات المؤسسية
األخرى لالتحاد األوروبي في السنوات األخيرة هو االتحاد
من أجل المتوسط ( )UfMالذي أثبت هو اآلخر عجزه عن
معالجة بعض التحديات الكامنة التي تحد من نفوذ االتحاد
األوروبي بين شركائه الجنوبيين .إن االتحاد من أجل
المتوسط ،الذي قدم كمبادرة فرنسية تحت رئاسة ساركوزي

في عام  ،2008كان مصمما لتعزيز السياسة اإلقليمية
لالتحاد األوروبي تجاه جيرانه المتوسطيين من خالل
التركيز على مشاريع (مثل تنظيف البحر األبيض المتوسط
وبناء الطرق السريعة) وتأسيس مؤسسات جديدة – بما في
ذلك استحداث أمانة مشتركة ورئاسة مشتركة تشغلها دولة
عضو واحدة من االتحاد األوروبي وعضو من الشركاء
الجنوبيين .ولكن االتحاد من أجل المتوسط منذ تأسيسه
عانى من نفس المشاكل التي ابتليت بها سالفته عملية
برشلونة :نزاعات بين شركائه الجنوبيين تتعلق بصراعاتهم
اإلقليمية المختلفة – السيما الصراع العربي اإلسرائيلي –
قد حالت دون التعاون حول مسائل أخرى وتالشت المبادرة
حتى توقفت .خالل عام  2010تأجل عقد قمة لقادة االتحاد
من أجل المتوسط للمرة الثانية وألجل غير مسمى واستقال
األمين العام للمنظمة.

استمرار الفشل في إيقاف الصراع
واصل االتحاد األوروبي طوال عام  2010محاوالته
لتنفيذ جانب أساسي من سياسته األمنية تجاه البحر
األبيض المتوسط :إيقاف الصراعات المختلفة عبر المنطقة
والتي تهدد االستقرار األوروبي والسيما الصراع
العربي – اإلسرائيلي .وقد أدى االتحاد األوروبي بعض
العمل القيم في تخفيف األحوال المعيشية للفلسطينيين ،ولكن
افتقاره إلى النفوذ الدبلوماسي منعه من تشجيع اإلسرائيليين
والفلسطينيين على العودة إلى طاولة المفاوضات واستمر
الصراع في التفاقم.
استمر األوروبيون بتقديم مبالغ كبيرة من المساعدات
المالية إلى الفلسطينيين .وقد أسهمت هذه المساعدات
إسهاماً كبيراً في أعمال التنمية التي يقوم بها الرئيس
الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء سالم فياض في
الضفة الغربية .كما أن أموال االتحاد األوروبي خففت من
الوضع اإلنساني في غزة التي تسيطر عليها حماس والتي
ما زالت تواجه قيودا كبيرة فرضتها إسرائيل على الواردات
والصادرات .واستمر االتحاد األوروبي بتدريب قوات
الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية من خالل بعثة
شرطته ( )EUPOL COPPSوبقيت قوات من عدة
دول أوربية منتشرة ضمن بعثة األمم المتحدة على الحدود
اإلسرائيلية اللبنانية لرصد توقف االعتداءات.
ً
خالل السنة استمر االتحاد األوروبي أيضا في اإلدالء
بتصريحات بناءة تهدف إلى التقدم نحو حل الدولتين .فقد
أصدر تصريحات متكررة تشجع إسرائيل على وقف بناء
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كان عام  2010آخر عام قبل أن يضطر األوروبيون إلى
مواجهة عدم استدامة سياساتهم األمنية الثنائية في البحر
األبيض المتوسط .على مدى سنوات اعترف قادة االتحاد
األوروبي بأن العديد من األنظمة الشمولية في منطقة شمال
أفريقيا والبحر األبيض المتوسط معرضة لإلنهيار .كان
القادة األوروبيون مدركين أن عدة زعماء أوتوقراطيين
تقدموا بالسن وأن ورثتهم غير مؤكدين – وليس أقلهم حالة
الرئيس المصري حسني مبارك .كان هناك وعي عام في
عموم أوروبا بالمخاطر التي تواجه األنظمة العربية

إال أن قادة االتحاد األوروبي لم يتبنوا أية استراتيجية طويلة
األمد للتهيؤ النهيار األنظمة الشمولية المحتمل في نهاية
األمر ضمن جيرانهم الجنوبيين .أعرب االتحاد األوروبي
بالقول فقط عن الحاجة إلى إصالحات ديمقراطية بين
جيرانهم وذلك من أجل ضمان أمن طويل األمد ،ولكن من
الناحية العملية آثر القادة األوروبيون التركيز على رخاء هذه
الدول القصير األمد .كانت حكومات االتحاد األوروبي تعي
بأن اإلصالحات الديمقراطية يمكن أن تولد عدم استقرار
كبير على المدى المتوسط .كان انتصار حماس وحزب هللا
واألخوان المسلمين المصريين في االنتخابات في األراضي
ً
عامال
الفلسطينية ولبنان ومصر خالل السنوات األخيرة
كبيراً في الحد من الحماس في أوروبا لدعوات قوية
لالنتخابات في العالم العربي.
لقد آثرت حكومات االتحاد األوروبي العمل مع مختلف
األنظمة الشمولية القائمة من أجل ضمان تعاونها حول
مجموعة من مصالح األمن األوروبية القصيرة األمد.
وشملت هذه األخيرة التعاون على محاربة اإلرهاب والهجرة
غير الشرعية .في عام  ،2010استمر االتحاد األوروبي
وبشكل ملحوظ بالمحاولة للتفاوض على اتفاقيات إعادة ضم
شركائها الجنوبيين لكي يسحبوا المهاجرين غير الشرعيين
من أوروبا – بصرف النظر عن سجل حقوق االنسان الهزيل
للعديد من الجيران الجنوبيين في التعامل مع المهاجرين .كما
كانت حكومات االتحاد األوروبي متحمسة للعمل مع الزعماء
األوتوقراطيين عبر شمال أفريقيا والشرق األوسط لضمان
الوصول إلى النفط والغاز والتجارة.
خالل السنوات التي سبقت  ،2010حتى لو أعطى االتحاد
األوروبي أهمية أكبر لإلصالحات الديمقراطية والحكم
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أواخر أيام مبدأ المدى القصير

ال يعلق الفلسطينيون ،وال اإلسرائيليون أهمية
على االتحاد األوروبي كالعب دبلوماسي،
فشلت التصريحات األوروبية في تشجيع أي
تحوالت بين األطراف المختلفة المتورطة في
الصراع
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المستوطنات وإعادة فتح حدود غزة .ودعى إلى المصالحة
الفلسطينية وإنهاء العنف .كما أن الدول األعضاء في
االتحاد األوروبي شجعت الطرفين مراراً على العودة إلى
مباحثات السالم وحافظت على عرضها بتوفير إجراءات
بناء الثقة ،بما في ذلك مراقبة حدود غزة إذا كان ذلك
سيساعد األطراف المحلية في الوصول إلى اتفاق .ولكن إذ
ال يعلق الفلسطينيون ،وال اإلسرائيليون خاصة ،أهمية على
االتحاد األوروبي كالعب دبلوماسي ،فشلت التصريحات
األوروبية في تشجيع أي تحوالت بين األطراف المختلفة
المتورطة في الصراع .على الرغم من أن حتى واشنطن
التي تتمتع تقليدياً بنفوذ أكبر جداً من أوروبا على
اإلسرائيليين والفلسطينيين كافحت من أجل الضغط على
األطراف المختلفة خالل عام  .2010وعلى الرغم من
جهود إدارة أوباما المتكررة فقد رفض كل من رئيس
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني
محمود عباس العودة إلى مباحثات السالم عدا لحظة وجيزة
في الخريف والتي سرعان ما توقفت.
نتيجة لذلك تفاقم الصراع طوال السنة :واصل حزب هللا
وحماس تعزيزاتهما العسكرية في لبنان وغزة على
التوالي ،مع مساعدات إيرانية جزئية .وتزايد الضرر
الطويل األمد الذي أصاب القطاع الخاص في غزة نتيجة
إلغالق الحدود المستمر كما ازداد خطر االنحدار إلى
الراديكالية بين السكان المحرومين .وتوسعت المستوطنات
اإلسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية ،مما زاد
من تعقيد مسألة االنسحاب في حالة عقد اتفاق سالم .وفي
أكتوبر (تشرين األول) أعلن الرئيس محمود عباس أن
الفلسطينيين سيحاولون من جانب واحد الحصول على
اعتراف بدولة فلسطينية مستقلة في األمم المتحدة بحلول
خريف .2011

المختلفة نتيجة مستوياتها المتدنية من النمو االقتصادي
والحجم الكبير للسكان الشباب .بنفس الوقت ،اعترف
موظفو االتحاد األوروبي أيضاً بأن غياب التعددية السياسية
ضمن العديد من األنظمة الشمولية يعوق تطور أحزاب
معارضة ليبرالية ،وفي بعض الحاالت يؤجج التطرف
الديني.

الرشيد األوسع بين جيرانه في البحر األبيض المتوسط،
كان مجال النجاح سيكون محدوداً .إن زعماء األنظمة
الشمولية العربية غير مبالين لإلصالح وحوافز االتحاد
األوروبي لحملهم على اإلصالح قليلة .أما عضوية االتحاد
األوروبي – التي اثبتت فاعليتها في إصالح أوروبا الشرقية
خالل تسعينات القرن الماضي – فلم تكن متوقعة الحدوث.
وفي كل األحوال لم تكن تهم معظم البلدان الجنوبية ،بينما
لم تستطع المساعدات واالمتيازات وتسهيالت التأشيرات
أن تمنح االتحاد األوروبي نفس التأثير.
نظرة شاملة
المتوسطي 2011

أعرب االتحاد األوروبي بالقول فقط عن
الحاجة إلى إصالحات ديمقراطية بين
جيرانهم وذلك من أجل ضمان أمن طويل
األمد ،ولكن من الناحية العملية آثر القادة
األوروبيون التركيز على رخاء هذه الدول
القصير األمد
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مع ذلك ،أبدت الدول األعضاء في االتحاد األوروبي قلة
اهتما َم الفتة للنظر في استغالل إمكانيات الحوافز المحدودة
المتاحة لها .وبقيت لسنوات ممتنعة عن تحرير التجارة في
السلع الزراعية ومنح حرية تنقل أكثر للسكان بين ضفتي
البحر األبيض المتوسط .حين تسلم ستيفان فول (Stefan
 ،)Füleالمفوض األوروبي الجديد لسياسة التوسيع
والجوار ،منصبه اقترح على االتحاد األوروبي أن ينظر
في تسهيل التأشيرات إلى الشركاء الجنوبيين .ولكنه تعرض
إلى لوم شديد من قبل الدول األعضاء.
وبحلول عام  2010يبدو أن السياسة االشتراطية لالتحاد
األوروبي قد تاهت في ضالل شديد .فقد رأى العديد من
األنظمة التي ستواجه احتجاجات شعبية خالل األشهر
األولى من عام  2011أن عالقاتها الثنائية مع االتحاد
مستوى كمكافأة لحسن السلوك أو أنها
األوروبي قد ارتقت
ً
كانت في خضم مفاوضات ،ومنها تونس.

الربيع العربي
في األشهر األولى من عام  2011اتضحت أوجه القصور
المختلفة للسياسة األمنية لالتحاد األوروبي نحو جيرانه
الجنوبيين بشكل مثير .لقد فوجيء القادة األوروبيون تماماً
باالحتجاجات التي تنادي بالديمقراطية عبر العالم العربي

مطيحة بالنظامين في تونس ومصر ومفضية إلى صراع
عسكري في ليبيا.
مع أن انهيار مختلف األنظمة األوتوقراطية قد خلق فرصة
كبيرة النتشار الديمقراطية إال أن هناك اآلن خطر أن تعم
االضطرابات وعدم االستقرار المنطقة .إن الفوارق
االجتماعية واالقتصادية داخل المجتمعات العربية ،بما فيها
مصر وتونس ،وافتقارها إلى األسس العديدة الالزمة
للديمقراطيات المستقرة – مثل األحزاب السياسية القوية
والمجتمعات المدنية – قد يجعل من تحولها السياسي تحدياً
مريعاً .وفي بعض البلدان هناك خطر من أن االنتفاضات
الشعبية وردود األفعال الحكومية التي تليها ستقوي
التوترات الطائفية ،وليس أقلها في البحرين.
ضعفت استجابة االتحاد األوروبي لألحداث مرة أخرى
بسبب االنقسامات بين الدول األعضاء في االتحاد
األوروبي .في البدء لم تستسغ بعض حكومات االتحاد
األوروبي انتقاد القيادة في تونس وليبيا وكانت منقسمة كلياً
حول مسوغات التدخل عسكرياً في ليبيا من أجل إيقاف
الهجمات التي كان يشنها القذافي على شعبه رداً على
احتجاجاته .وقد شنت ألمانيا نقداً الذعاً ضد فرنسا
وبريطانيا .وبعد إخفاقهما في الحصول على إجماع داخل
االتحاد األوروبي والناتو قررت باريس ولندن طلب مساندة
األمم المتحدة لتشكيل تحالف بين الدول المؤيدة لهذا الخيار.
(ولو أن االتحاد األوروبي قد وافق فيما بعد على نشر بعثة
عسكرية لدعم الجهود اإلنسانية في ليبيا).
منذ اندالع االنتفاضات اعترف عدد من صناع السياسة
الكبار في االتحاد األوروبي ،بمن فيهم رئيس المفوضية
(فول) ،بأن االتحاد األوروبي لم يعلق ما يكفي من األهمية
على نشر الديمقراطية وحقوق اإلنسان في المنطقة مساوين
ما بين األنظمة الشمولية واالستقرار .المتوقع من االتحاد
األوروبي أن يبذل جهوداً كبيرة في مساعدة البلدان التي
أطاحت بزعمائها الدكتاتوريين .والعديد من الدول األعضاء
في االتحاد األوروبي ترغب أن يعطي االتحاد مزيداً من
ثقله إلى االشتراطية ضمن سياسته للجوار – السياسة التي
كان االتحاد األوروبي يراجعها قبل االنتفاضات.
ولكن في وقت كتابة هذه السطور ما زال هناك عدم اجماع
على الكيفية التي يجب بالضبط على االتحاد األوروبي أن
يعيد بها صياغة مدخله الطويل األمد إلى جيرانه ،واالتحاد
األوروبي لم يزل يحتاج إلى معالجة العديد من التحديات
الرئيسية.
ً
أوال ،من المرجح أن القادة األوروبيين يريدون استمرار
ضمان مصالحهم األمنية القصيرة األمد مع جيرانهم
الجنوبيين ،وليكن على شكل تعاون على محاربة اإلرهاب أو

ضبط الهجرة غير الشرعية .ولكن هناك خطر من أن بعض
الحكومات الجديدة في شمال أفريقيا – إذا كانت من ممثلين
منتخبين – لن ترغب في تقديم نفس المستوى من التعاون مع
شركاء من االتحاد األوروبي الذي قدمه أسالفها إذا كانت
شروط مثل هذا التعاون تبدو غير مستساغة للناخبين .قد
تكون الحكومات الجديدة أقل رغبة في قبول مهاجرين غير
شرعيين من االتحاد األوروبي إذا استمرت عدم رغبة الدول
األعضاء في االتحاد األوروبي في وضع أية صيغة لتسهيل
التأشيرات.

نظرة شاملة

Grant, Charles. “A New Neighbourhood Policy for
(.مارس /آذار) the EU”. CER Policy Briefs, 2011
Tocci, Nathalie; Cassarino, Jean-Pierre. “Rethinking the EU’s Mediterranean Policies
Post-1/11”. IAI Working Papers, 11-06,
(.مارس /آذار) 2011
Youngs, Richard. “What not to do in the Middle
East and North Africa”. FRIDE Policy Briefs,
).مارس /آذار( 70, 2011
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ثانياً ،إذا أصبح االتحاد األوروبي داعماً متحمساً لإلصالحات
الديمقراطية في بلدان أطيح بأنظمتها فكيف سيتوافق مثل هذا
المدخل مع سياساتها نحو البلدان التي لم يُخلع قادتها
األوتوقراطيون؟ إذا تبنى االتحاد األوروبي سياستين مختلفتين
تماماً فهناك خطر فقدان مصداقيته سواء في عيون األنظمة
األوتوقراطية أو تلك التي تشهد تحوالت في أنظمتها السياسية.

المراجع

المتوسطي 2011

منذ اندالع االنتفاضات اعترف عدد من
صناع السياسة الكبار في االتحاد األوروبي،
بمن فيهم رئيس المفوضية (فول) ،بأن
االتحاد األوروبي لم يعلق ما يكفي من
األهمية على نشر الديمقراطية وحقوق
اإلنسان في المنطقة

لقد أرغمت األحداث االتحاد األوروبي على االعتراف بأن
مدخله إلى األمن – سواء على األمد الطويل أم القصير –
ينطوي على نقاط ضعف كبيرة .أما إذا كانت الدول
األعضاء في االتحاد األوروبي تختار أن تراجع مدخلها من
الناحية االستراتيجية إلى الجيران الجنوبيين فهذا ما بقي أن
نراه .وحتى لو فعلوا ذلك فليس من المرجح أن يتبع ذلك
استقرار على المدى المتوسط داخل البلدان التي بدأت
بالتحوالت السياسية تحت ظروف صعبة .ومع ذلك ،إن أية
تحسينات هامشية يمكن لقادة االتحاد األوروبي أن يؤدوها
من الناحية السياسية والدعم االقتصادي إلى المنطقة ستكون
ذات نفع كبير لكل من أمن البحر األبيض المتوسط واألمن
األوروبي.

السياسة المتوسطية | أوروبا

معاهدة لشبونة ووضع االتحاد األوروبي على الساحة
الدولية :قرار مايو (أيار)  2011برفع مستوى المشاركة
في الجمعية العامة لألمم المتحدة
نظرة شاملة

جان ووترز

المتوسطي 2011

()Jan Wouters
أستاذ كرسي جان مونيه ( )Jean Monnetوأستاذ القانون الدولي
والمنظمات الدولية
مدير
مركز لوفان لدراسات الحوكمة العالمية
()Leuven Centre for Global Governance Studies
بجامعة لوفان ( - )University of Leuvenبلجيكا
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جد أودرمت
()Jed Odermatt
زميل بحوث
مركز لوفان لدراسات الحوكمة العالمية /جامعة لوفان  -بلجيكا
توماس راموبولوس
()Thomas Ramopoulos
زميل بحوث
مركز لوفان لدراسات الحوكمة العالمية /جامعة لوفان  -بلجيكا

اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة ،في  3مايو (أيار)
 ،2011قراراً بشأن "مشاركة االتحاد األوروبي في أعمال
األمم المتحدة" ،وذلك من أجل رفع مستوى دور االتحاد
األوروبي في الجمعية العامة وجعله منسجماً مع إصالحات
معاهدة لشبونة .وكان قد تم اتخاذ قرار سياسي على أعلى
المستويات في االتحاد األوروبي للضغط نحو تبني هذا
القرار بأي ثمن ،رغم البيئة السياسية غير المؤاتية في
نيويورك .واعتبرت كاثرين آشتون (Catherine
 ،)Ashtonالممثل السامي لالتحاد األوروبي ،هذا القرار
نصراً أحرز بمشقة لالتحاد األوروبي ،وقالت "إن هذا القرار
سيتيح لممثلي االتحاد األوروبي في المستقبل عرض وتعزيز
مواقفه في األمم المتحدة كما تتفق عليه الدول األعضاء".
يناقش هذا البحث النتائج السياسية والعملية للقرار وما إذا
كان االتحاد األوروبي قد حقق هدفه برفع مستوى المشاركة

في أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة .فنحن نرى أنه على
الرغم من جهود ممثلي االتحاد األوروبي والممثل السامي
لالتحاد نفسها فقد أخفق هذا القرار ،الذي ُخففت قوته ،في
تحقيق الغرض األصلي منه .كان الهدف المركزي الذي
وضعه االتحاد األوروبي سياسياً في محاولة للحصول على
"وضع مراقب متميز" في الجمعية العامة لألمم المتحدة
تحسين نفوذه وحضوره كجهة فاعلة عالمية ،ومشارك في
تحديد التطورات على الصعيد الدولي .وكان ذلك منسجماً
ً
تمثيال أقوى
نصاً وروحاً مع معاهدة لشبونة التي تتوقع
لالتحاد األوروبي من خالل رئيس المجلس األوروبي
والممثل السامي لالتحاد األوروبي المعني بالشؤون
الخارجية والسياسة األمنية ( )HRووفود االتحاد األوروبي،
إلى جانب المفوضية األوروبية .إال أن الصيغة النهائية التي
تبنتها الجمعية العامة لألمم المتحدة تضمن فقط حق الكالم
لكل من الرئيس هيرمان فان رومبوي (Herman Van
 )Rampuyوالممثل السامي كاترين آشتون في
االجتماعات العامة الوزارية لألمم المتحدة التي تعقد في
بداية كل جلسة منتظمة للجمعية العامة ،في حين أنها تحد،
بشكل غير مقبول ،من حقوق المشاركة الفعلية لالتحاد
األوروبي في العمل اليومي للجمعية العامة ،وبالتالي تحد
من قدرته على التأثير على قرارات هذا الجهاز التابع لألمم
المتحدة.

القرار
ً
بداية رفع مستوى دوره في الجمعية
حاول االتحاد األوروبي
العامة لألمم المتحدة في سبتمبر (أيلول)  .2010إال أن فشله
حينذاك في الحصول على حقوق محسنة قد نُسب إلى ضعف
الجهد الدبلوماسي من قبل االتحاد األوروبي ،من جهة ،وإلى
مستوى المقاومة المدهش للمقترح من قبل دول أخرى ،من

نظرة شاملة

والقرار ال يعطي أي خلفية أو سياق من أي
نوع حول السبب في كون حقوق مشاركة كهذه
ضرورية .إن المقترح األوروبي في جوهره
مفرغ من هويته األوروبية كليًا
ّ

المتوسطي 2011

وهكذا فمن الناحية العملية لقد كسب االتحاد األوروبي فقط
الحق في عرض آرائه في الجمعية العامة لألمم المتحدة أمام
رقعة اسمه .أما في كافة الجوانب األخرى فإنه معاق إجرائياً
وما زال عليه أن يعتمد على الدول أعضائه لتمشية أجندته
في الجمعية العامة لألمم المتحدة .لقد وافق على أن يبقى في
مقعده الخلفي في العالقات الدولية وراء الدول أعضائه مثبتاً
– ما هو غير مقبول حسب شروط ما بعد لشبونة – طريقة
عمل قائمة منذ زمن في الجمعية العامة في األمم المتحدة.
لقد أنفق االتحاد األوروبي رأس مال سياسي ثمين وفقد
الزخم السياسي الناجم عن دخول معاهدة لشبونة حيز
التنفيذ ،كل ذلك من أجل قرار أخفق في تحقيق الهدف
األصلي.

األثر في هيئات ووكاالت األمم المتحدة األخرى
إن الحقوق المحسنة التي يتمتع بها االتحاد األوروبي داخل
الجمعية العامة ستنسحب أيضاً على هيئات أخرى تتعلق
بالهيئة العامة .هذا ألن القرار ينص على أن طرائق المشاركة
تنطبق أيضاً داخل الجمعية العامة في "اللجان وفِرق العمل
في االجتماعات والمؤتمرات الدولية المعقودة تحت رعاية
الجمعية العامة وفي مؤتمرات األمم المتحدة" .وتشمل
الهيئات الفرعية للجمعية العامة مجالس اإلدارة واللجان
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جهة ثانية .وعاد االتحاد األوروبي إلى طاولة المفاوضات
مج ِّدداً جهده للحصول على "وضع مراقب متميز" واستطاع
استصدار قرار وإن يكن مع تعديالت كثيرة وتنازالت مهمة
(موضحة بالتفصيل فيما يلي) .لقد صدر القرار بـ 180
صوتاً لصالحه وال صوت ضده .أمتنعت كل من زمبابوي
وسوريا عن التصويت ،في حين لم تسجل عشر دول أي
صوت :أذربيجان وساحل العاج وكيريباتي ()Kiribati
وليبيا وناورو ( )Nauruورواندا والصومال وسري النكا
وفانواتو ( )Vanuatuوفنزويال.
من المدهش أن القرار الذي صدر في نيويورك بتاريخ 3
مايو (أيار)  2011قليل الشبه بمسودة سبتمبر (أيلول)
 .2010وتجدر المالحظة بأن كافة اإلشارات إلى معاهدة
لشبونة قد ُحذفت .ولم يعد القرار يتضمن أية إشارة إلى
فوائد االندماج اإلقليمي أو إلى العالقات طويلة األمد بين
االتحاد األوروبي واألمم المتحدة والتي ظهرت في المسودة
األولى .والقرار ال يعطي أي خلفية أو سياق من أي نوع
حول السبب في كون حقوق مشاركة كهذه ضرورية .إن
مفرغ من هويته األوروبية
المقترح األوروبي في جوهره ّ
كلياً.
إال أن األهم هو أن حقوق المشاركة التي "كسبها" االتحاد
األوروبي تبقى أقل مما تدعو الحاجة له بموجب معاهدة
لشبونة لالتحاد األوروبي كيما يتصرف بحق كجهة فاعلة
عالمية ضمن األمم المتحدة .لقد حصل االتحاد األوروبي
على حق تسجيل اسمه في قائمة المتكلمين جنباً إلى جنب مع
ممثلي المجموعات الرئيسية وأن تعمم مراسالته تعميماً
مباشراً باعتبارها من وثائق ألجمعية العامة لألمم المتحدة.
بالنسبة إلى الحق األول فإن المتبع في نيويورك هو أن يقرر
رئيس الجمعية العامة التسلسل الدقيق في قائمة المتكلمين.
بمقتضى القرار يستطيع الرئيس اآلن أن يعطي الكلمة لممثل
االتحاد األوروبي في وقت سابق للمناقشات .ويعني هذا أن
وفد االتحاد األوروبي في نيويورك سيكون عليه أن يتفاوض
كل صيف مع مكتب الرئيس من أجل أن يضمن فرصة
الكالم بين أوائل المتكلمين في االجتماعات العامة الوزارية
لألمم المتحدة التي تعقد في شهر سبتمبر (أيلول) من كل
عام.
كما ينص القرار أيضا على أن لالتحاد األوروبي الحق في
الرد "كما يقرر رئيس الجلسة" وتنحصر بمرة واحدة لكل
موضوع .إال أن االتحاد ليس له حق الطعن في قرارات
رئيس الجلسة ،ولذلك فال يستطيع الدفاع عن نفسه في حالة
مالحظة قرارات تعسفية تُتخذ من قِبل األخير .إضافة لذلك،
ليس لالتحاد الحق في إثارة نقطة نظامية وال التصويت وال
تقديم مرشحين للجمعية العامة لألمم المتحدة.

هذا وخالفاً لمعاهدة لشبونة نصاً وروحا ً ،فإن االتحاد قد ربط
طواعية قدرته على التعبير عن رأيه في الجمعية العامة،
حتى حول قضايا تمس صالحيته (الحصرية أو بالممارسة
المشتركة) ،بشرط "االتفاق من قبل الدول األعضاء في
االتحاد األوروبي" .إضافة لذلك ،يمكنه فقط أن يقدم مقترحات
وتعديالت شفوياً وهذه "ستطرح للتصويت فقط بطلب من
دولة عضو" .يمكن المالحظة هنا بأن هذه النتيجة قد تخدم
السياسة الخارجية لبعض الدول األعضاء في االتحاد
األوروبي التي تصر على نكران صالحية وفود االتحاد
لتمثيلها في المنابر الدولية .بقي أن نرى ما إذا سيستخدم هذا
التفسير التقييدي لهذا القرار كسابقة من هذه الدول األعضاء
في منظمات دولية أخرى.
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والمجالس والهيئات وفرق العامل .يسمح القرار بالمشاركة
الموسعة فقط ضمن اللجان 1وفرق العمل.2
ّ
ليس من الواضح فيما إذا كان القرار سيؤثر وألي مدى على
وضع االتحاد األوروبي في هيئات األمم المتحدة األخرى
والبرامج والصناديق كمجلس حقوق اإلنسان وبرنامج
األغذية العلمي لألمم المتحدة أو الوكاالت المتخصصة مثل
منظمة الصحة العالمية أو منظمة الغذاء والزراعة التي لكل
منها قواعد إجرائية خاصة بها .تقرر كل هيئة من هيئات
األمم المتحدة أن تمنح مركز المراقب إلى هيئة غير تابعة
لدولة والطرائق التي لهذه الهيئة أن تشارك بها .وهذا يعني
أن طرائق مركز مراقب لالتحاد األوروبي تختلف من هيئة
إلى أخرى .لذلك ،فمن الوارد أن يذهب التفسير إلى أن
القرار ال ينطبق بشكل عام على نظام األمم المتحدة .بيد أن
العنوان العام للقرار الذي يشير إلى "أعمال األمم المتحدة"
يحذر من أي استنتاج قاطع في الوقت الحاضر.
من ناحية أخرى ،ال جدال في أن الترتيبات الجديدة ال تنطبق
على مجلس األمن .إضافة إلى ذلك ،يجب االفتراض بأن
القرار ال يمس هيئات معينة في أسرة األمم المتحدة حيث
ً
أصال على حقوق مشاركة
حصل االتحاد األوروبي فيها
أوسع من تلك التي يتضمنها القرار .هذه النقطة ،إضافة إلى
النقاط الخصامية األخرى التي أشرنا إليها فيما سبق ،ما
زالت بحاجة لمزيد من اإليضاح عند التطبيق العملي ومن
قبل ذوي الحجة من خالل تفسير مكتب الشؤون القانونية
لألمم المتحدة.

سابقة االتحاد األوروبي :مشاركة منظمات أخرى في األمم
المتحدة
في الوقت الذي لم يكسب فيه االتحاد األوروبي الكثير من
القرار فقد أعطى أيضاً تنازالت هامة .ففي هذا المجال وافق
على تخفيض الحد األدنى في القرار لحصول منظمات
إقليمية أخرى على حقوق مماثلة في الجمعية العامة لألمم
المتحدة.
ينص القرار على أنه يجوز للجمعية العامة لألمم المتحدة
تبني طرائق لمشاركة هيئات إقليمية أخرى "بناء على طلب
مقدم نيابة عن منظمة إقليمية لها مركز المراقب في الجمعية

العامة وترتيبات متفق عليها بين الدول األعضاء تخول
ممثلي تلك المنظمة التكلم نيابة عن المنظمة ودولها
األعضاء" .يعني هذا أن منظمة إقليمية مثل مجموعة
الكاريبي (كاريكوم) ( )CARICOMأو االتحاد األفريقي
( )AUيمكنها أن تحصل على حقوق مشاركة مماثلة لتلك
التي حصل عليها االتحاد األوروبي إذا خول أعضاء المنظمة
تلك المنظمة أن تتكلم بإسمهم .إن هذه العتبة أخفض كثيراً
عنها في القسم المقابل في مسودة سبتمبر (أيلول) .2010
كانت مسودة  2010ستسمح فقط بحقوق مشاركة محسنة
بالنسبة للمنظمات التي "بلغت مستوى من االندماج ّ
تمكن تلك
المنظمة من التكلم بصوت واحد" .3كان هذا المنطوق الجديد
نتيجة مفاوضات شملت االتحاد األوروبي ومجموعة
الكاريبي التي بينت أنها ستسعى للحصول على حقوق
مشاركة مماثلة في المستقبل.

ليس من الواضح فيما إذا كان القرار سيؤثر
وألي مدى على وضع االتحاد األوروبي في
هيئات األمم المتحدة األخرى والبرامج
والصناديق
ثمة طلبات مستقبلية أخرى لمشاركة أوسع من قبل هيئات
إقليمية ما زال يتوجب التصويت عليها من قبل الجمعية
العامة على أساس كل حالة على حدة .إال أن القرار الحالي
يضع سابقة تسهل على منظمات أخرى أن ترفع من مستوى
دورها في الجمعية العامة .إن المشاركة في المنظمات
الدولية ،بما فيها األمم المتحدة ،تقتصر عموماً على الدول.
في الحاالت التي خلقت فيها المنظمات الدولية استثناء لهذه
القاعدة ،فهي عادة تسمح بالعضوية فقط لمنظمات دولية
تتمتع بدرجة عالية نسبياً من اإلندماج وقوة صنع القرار،
مثل االتحاد األوروبي .4إن هذا القرار يخفض عملياً العتبة
لمنظمات ما بين حكومات لتشارك ضمن هيئات األمم
المتحدة .على سبيل المثال ،في إعالنها التفسيري صرحت
(كاريكوم) بأن "منح حقوق مماثلة (لتلك التي منحت لالتحاد
سخ لطرائق االتحاد األوروبي
األوروبي) ال تعتمد على َن ٍ
مالحظ من
لإلندماج وال تقوم على تحقيق أي "مستوى"
َ
االندماج"

 1هناك ست لجان في إطار الجمعية العامة :لجنة نـزع السالح واألمن الدولي (اللجنة األولى)؛ اللجنة االقتصادية والمالية (اللجنة الثانية)؛ اللجنة االجتماعية واإلنسانية والثقافية (اللجنة الثالثة) ،لجنة
المسائل السياسية الخاصة وإنهاء االستعمار (اللجنة الرابعة) ،لجنة الشؤون اإلدارية وشؤون الميزانية (اللجنة الخامسة)؛ اللجنة القانونية (اللجنة السادسة).
 2تتوفر قائمة بفرق العمل في الجمعية العامة لألمم المتحدة على الموقع التاليwww.un.org/en/ga/about/subsidiary/other.shtml :

Draft Resolution A/64/L67 of the UN General Assembly – Participation of the European Union, Annex L. in Emerson et. Al, Upgrading the EU’s role 3
as a Global Actor: Institutions, Law and the Restructuring of European Diplomacy, Centre for European Studies, 2011

ً
مثال،
 4إن مشاركة االتحاد األوروبي في المنظمات الدولية ممكن في الغالب من خالل "شرط منظمة االندماج االقتصادي اإلقليمية" ( )REIOالذي يسمح لكيانات مثل االتحاد األوروبي بالمشاركة.
المادة  )4(2دستور منظمة الغذاء والزراعة.

استراتيجية جديدة لجوار في حالة تغير
توجد  16دولة على حدود االتحاد األوروبي ،يحمل منظورها للمستقبل
وتطلعاتها تأثيراً مباشراً على االتحاد .وتزيد األحداث التي جرت مؤخراً
في بلدان جنوب البحر األبيض المتوسط من عمق هذا االعتماد المتبادل.
وفي هذا السياق من التغيير ،وبالنظر إلى النتائج المحدودة التي تم
الحصول عليها في إطار سياسة الجوار األوروبية ( .)ENPبدأ االتحاد
األوروبي في عملية مراجعة لسياساته بغرض تعزيز دعم اإلصالحات
السياسية البادئة ،واالستجابة بشكل مناسب لكل حالة على حدة.
مساندة التقدم على طريق ديمقراطية صلبة

إطار للعمل وإطار لبرنامج ُمبسط ومتناسق
أولويات أكثر وضوحاً بفضل قيادة سياسية أكثر تصميماً .ويتعلق األمر بأن
تستهدف خطط العمل ومساعدات االتحاد األوروبي ،في إطار سياسة الجوار
األوروبية ،عدداً
ً
قليال من األولويات المتنوعة حسب معايير أكثر دقة.
ً
المالية .الهدف هو توجيه األموال المخصصة والمدرجة في إطار
الناحية
اآللية األوروبية للجوار والشراكة ( )ENPIوفي إطار آليات أخرى للسياسة
الخارجية ذات صلة ،وفي ضوء المقاربة الجديدة لسياسة الجوار األوروبية.
تتضمن هذه المقاربة الجديدة تخصيص موارد إضافية بمبالغ تصل إلى
 1.242مليار يورو من اآلن وحتى  .2013كما يُنتظر تحريك بعض
الموارد لتعزيز الميزانية.
إِشراك البنك األوروبي لالستثمار ( )EIBوالبنك األوروبي إلعادة اإلعمار
والتنمية ( .)EBRDبغرض مساندة المشروعات الكبرى للبنية التحتية،
ولتحفيز التنمية ولمقاومة العوائق الكبرى في موضوع الطاقة والبيئة والنقل،
فإنه يجب التأكد من أن بنك االستثمار األوروبي والبنوك اإلقليمية األخرى
تمتلك ما يكفي من الموارد المالية .ولهذا يقترح االتحاد األوروبي توسعة
إمكانيات االقتراض من بنك االستثمار األوروبي والبنك األوروبي إلعادة
اإلعمار والتنمية ،وخاصة بتوسيع نطاق عمليات األخير ليشمل بعض
الشركاء في الجنوب.
التخطيط حتى عام  2013وما بعد ذلك .فيما يخص اإلطار المالي لما بعد
 ،2013فإن اآللية األوروبية الجديدة للجوار والشراكة ستقوم بتخصيص
الجانب األكبر من الدعم المالي للبلدان الشريكة .وينبغي أن تكون إجراءات
اآللية األوروبية للجوار أكثر مرونة وبساطة وأن تكون الشروط أكثر
صرامة ،بغرض السماح بتمييز متصاعد بين الدول المستقبلة للمساعدات.
وفي النهاية ،يجب تكثيف جهود التنسيق بين االتحاد األوروبي ودوله
األعضاء والمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة الرئيسية لتحقيق
أقصى قدر من الدعم الخارجي لبرنامج اإلصالح المتفق عليه في سياق
سياسة الجوار األوروبية.
لمزيد من المعلومات:
http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com_11_303_fr.pdf
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نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص العمل .لبلوغ هذه األهداف ،سيشجع
االتحاد األوروبي الدول الشريكة على تبني سياسات في صالح نمو مطرد
ومستدام وأكثر ادماجاً ،لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية
في الصغر ،وخلق فرص عمل جديدة.
تعزيز العالقات التجارية .لما كان االتحاد األوروبي هو السوق الرئيسية
لصادرات بلدان الجوار ،فإن منطقة للتجارة الحرة كاملة ومعمقة مع االتحاد
تبقى هي األداة األكثر كفاءة لتعزيز العالقات التجارية .وعلى المدى البعيد،
فإن الدول المتقدمة على طريق الشراكة يمكن أن تتطور الندماج اقتصادي
إقليمي .وعلى مدى أقصر فإن االتحاد األوروبي سيسعى إلى مد االمتيازات
التجارية في إطار االتفاقيات القائمة أو المفاوضات الجارية للقطاعات التي
من المرجح أن يكون لها تأثير دافع القتصادات الدول الشريكة.
تعزيز التعاون القطاعي .ويمكن تعزيز التعاون في جميع القطاعات التي
تخص السوق المحلية وفقاً لمعيار "المزيد مقابل المزيد" ،أي المزيد من
المساعدات مقابل المزيد من اإلصالحات .والمجاالت المقترحة للتعاون هي
المعرفة واالبتكار والتغير المناخي والبيئة والطاقة والنقل والشؤون البحرية
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
الهجرة والتنقل .فيما يخص هذه المجاالت ،فقد تم االتفاق على تسهيل
إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول لمواطني بعض الدول الشريكة في
سياسة الجوار األوروبية ،وعلى تحرير نظام التأشيرات بالنسبة للشركاء
المتقدمين .وكذلك ،فإن تطوير و/أو ظهور شراكات حرية التنقل يسمح
بضمان إدارة جيدة لعملية تنقل األشخاص بين االتحاد األوروبي والدول

تعزيز الشراكة الشرقية .من وجهة نظر االتحاد األوروبي ،فإن مناطق للتجارة
الحرة كاملة ومعمقة هي أمرٌ ضروري لتعزيز العالقات السياسية واالقتصادية
مع شركائه في الشرق .وفي هذا االتجاه ،فإن االتحاد األوروبي يدفع ببرامج
شاملة بغرض توفير القدرات اإلدارية الالزمة إلدخال اإلصالحات.
وفي إطار الشراكة الشرقية ،فإن الموضوعات التي على جدول األعمال هي:
متابعة عملية التحول الديمقراطي ومتابعة عملية تسهيل إجراءات الحصول
على التأشيرات وتحرير نظام التأشيرات وتكثيف التعاون القطاعي ،وبشكل
خاص في قطاع التنمية الريفية ،والحفاظ على حوار قاعدي في مجاالت كالتعليم
والنقل والسياسات االجتماعية والعمل.
تأسيس شراكة من أجل الديمقراطية والرخاء المشترك في جنوب البحر
ً
استجابة طموحة
األبيض المتوسط .يجب أن تحمل سياسة الجوار األوروبية
لرياح التغيير التي تهب في بلدان البحر األبيض المتوسط الجنوبية .وقد تم
تناول هذه االستجابة في البيان المشترك حول "شراكة من أجل تحقيق
الديمقراطية والرخاء المشترك مع دول جنوب البحر األبيض المتوسط".
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مساندة تعميق الديمقراطية .سيكون مستوى المساعدة الموجهة لمساندة
ديمقراطية صلبة ومستدامة مختلفاً من بلد آلخر ،حسب درجة تطور
اإلصالحات السياسية المتحققة.
تأسيس شراكة مع المجتمع .إن تطور مجتمع مدني متعدد هو شرط ال غنى
عنه لضمان ممارسة ديمقراطية سليمة .ولهذا فإن تقديم المزيد من التسهيالت
للمجتمع المدني (في إطار سياسة الجوار األوروبية) من الممكن أن يساعد
المنظمات على الوصول لمساعدات االتحاد األوروبي .وبالمثل فإن إنشاء
صندوق أوروبي للديمقراطية سيحفز ظهور عدد من الفاعلين السياسيين
الديمقراطيين بما يمثل تنوع المجتمع .ثمة سؤال آخر ال مفر منه في
الديمقراطية هو الترويج لحرية وسائل اإلعالم .وفي هذا االتجاه ،فإن وصول
المجتمع المدني لالنترنت واستخدام تكنولوجيا االتصال اإللكتروني بال قيود
تبدو مسألة أساسية .وفي النهاية ،سيعزز االتحاد األوروبي الحوار حول
حقوق اإلنسان.
تكثيف التعاون السياسي حول موضوعات األمن .وحول هذا الموضوع
يقترح االتحاد األوروبي تعزيز مشاركته في حل الصراعات طويلة األمد،
بضمان استخدام متوافق عليه للسياسات الخارجية واألمن المشترك
( ،)CFSPإضافة آلليات أخرى ،وتطوير العمل المشترك مع شركاء سياسة
الجوار األوروبية بالمحافل الدولية فيما يخص موضوعات األمن األساسية.

الثالثة .وفي النهاية ،فإن االتحاد األوروبي يُشجع دوله األعضاء على
استعمال كل اإلمكانيات التي يتيحها قانون التأشيرات التابع لالتحاد األوروبي.

عقب التصويت صرح ممثلو جزر الباهاما (ممثلو كاريكوم)
ونيجريا (ممثلو االتحاد األفريقي) والسودان (ممثلو الجامعة
العربية) بأن القرار كان سابقة للسماح لهيئات إقليمية لرفع
مستوى حقوق مشاركتها .إنهم من المرجح يتوقعون من
االتحاد األوروبي أن يأخذ بعين االعتبار هذه المطالب .إن
التوسع في المشاركة من قبل هذه الهيئات اإلقليمية سينتقص
في نهاية األمر من الطبيعة االستثنائية لالتحاد األوروبي
الذي يتمتع بمستوى من التماسك وصناعة القرار ذاتياً أعلى
من هيئات إقليمية أخرى.
نظرة شاملة
المتوسطي 2011

ُتظهر مناقشات الجمعية العامة لألمم المتحدة
أن االتحاد األوروبي مازال ُينظر إليه من
الخارج على أنه "كتلة" أوروبية تكاد ال تتميز
عن دوله األعضاء
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ويثير القرار أيضاً أسئلة لألمم المتحدة .فقد جادلت جزر
الباهاما بأن القرار قد يخلق "صنفاً جديداً من المراقبين
غير المنتمين إلى دولة مع ملحق فريد من الحقوق
واالمتيازات" .5أما الدول الصغيرة التي منحت صوتاً في
الجمعية العامة لألمم المتحدة على نفس المستوى الممنوح
للدول األقوى تشعر بأن هذا الصوت سيكون منخفضاً إذا
أصبحت األمم المتحدة تحت هيمنة منظمات إقليمية.
وحاججت (ناورو) ،التي لم تصوت ،بأن القرار شكل
"أخطارا جدية" للمنظمة وسيغير من طبيعة األمم المتحدة.
حاول ممثل المجر نيابة عن االتحاد األوروبي تهدئة هذه
ً
قائال" :كما اتفقنا منذ البداية إن األمم المتحدة هي
المخاوف
منظمة دول ويجب أن تبقى كذلك .وسيبقى االتحاد
األوروبي بصفة مراقب في الجمعية العامة" .6وثمة نقد
آخر بأن وضع مراقب متميز لالتحاد األوروبي سيزيد من
ً
أصال
تمثيله في الوقت الذي يُنظر إلى أوروبا على أنها
تتمتع بتمثيل زائد في المنابر الدولية .وقد جادلت (ناورو)
بأن االتحاد األوروبي سيحصل في الواقع على "المقعد
الثامن والعشرين" من خالل القرار .زد على ذلك ،أن
االتحاد األوروبي حاول تخفيف هذا القلق بإعطاء تأكيدات
بأن الطرائق الجديدة لن تؤثر سلباً على حقوق الدول في
مخاطبة الجمعية العامة.
من الضروري أن نضع في أذهاننا ديناميكيات األمم المتحدة
والثقافة المؤسسية من أجل تفسير االعتراضات المرفوعة

من قبل دول ودول صغرى مختلفة في عملية التشاور .لم
تشارك الدول األعضاء في منظمات إقليمية أخرى بتفضيالت
مماثلة في التفاوض .اال أنه يمكن أن نقول باطمئنان بأن
اهتمامهم األساسي ينصب في حماية الطبيعة البينية
للحكومات في األمم المتحدة والجمعية العامة لألمم المتحدة
كضمان لسيادتها تنعكس في قدرتها المؤسسية غير المقيدة
لصنع سياسة خارجية في األمم المتحدة واتخاذ مشترك
للقرارات .في األمم المتحدة يُحسب حساب أصواتهم وهم
مصممون على صيانة هذا الحق .بنفس الوقت ،رأوا في هذه
المفاوضات فرصة لرفع مستوى وضع منظماتهم اإلقليمية
في الجمعية العامة مستقبال.

كيف ُينظر إلى االتحاد األوروبي من الخارج؟
هذا البحث يصور اآلراء المتباينة حول نوع الدور الذي
يلعبه االتحاد األوروبي في النظام الدولي .من الواضح أن
االتحاد األوروبي يعتبر التغييرات بأنها مجرد "إجرائية"،
في حين اعتبرتها دول أخرى تهديدا لمصالحها وللطابع
الحكومي الدولي لألمم المتحدة عموماً.
لقد خلقت معاهدة لشبونة معمارية للسياسة الخارجية تسمح
لالتحاد األوروبي أن يتحدث بصوت واحد على الصعيد
الدولي مستحدثة مناصب دائمة ،مثل رئيس المجلس
األوروبي والممثل السامي .إال أنه من أجل االستفادة من
هذه التغييرات حاول االتحاد األوروبي تكييف قواعد
المنظمات الدولية التي يشارك فيها .يعني هذا أن إصالح
لشبونة يحمل معه بعداً خارجياً يتوجب على االتحاد
األوروبي بموجبه أن يقنع الدول األعضاء األخرى في
األمم المتحدة بأن تسمح لمشاركته األوسع في المنابر
الدولية .ويبدو أن عدم قدرته على فعل ذلك كان أحد أسباب
تخفيف نص القرار .وكما يُستدل من الرفض العنيف الذي
تلقاه في سبتمبر (أيلول)  ،2010أن االتحاد األوروبي كان
قد قلل من أهمية االعتراض الذي قد يثيره مثل هذا
المقترح ،بينما كانت له نظرة ّ
مفخمة لمكانته الدولية كجهة
فاعلة عالمية.
أما في أوروبا ،فقد أعتبر االتحاد األوروبي كمنظمة فوق
عال من الحكم
وطنية لها شخصية قانونية متميزة ومستوى ٍ
الذاتي .مع ذلك تُظهر مناقشات الجمعية العامة لألمم المتحدة
أن االتحاد األوروبي مازال يُنظر إليه من الخارج على أنه

 5تصريح للباهاما نيابة عن الكاريكوم 3 ،مايو (أيار) .2011
 6تصريح عام نيابة عن االتحاد األوروبي من قبل سعادة السيد سابا كوروسي ( )Csaba Korosiالممثل الدائم لجمهورية المجر في الجمعية العامة لألمم المتحدة  ،الجلسة  ،65اجتماع الهيئة العامة
الثامن والثمانين حول "تعزيز نظام األمم المتحدة :مشروع قرار" ()A/65/L.64/Rev.1

ً
فمثال،
"كتلة" أوروبية تكاد ال تتميز عن دوله األعضاء.
صدر تقرير صحفي لألمم المتحدة بعد التصويت يصف
االتحاد تكراراً بــ"كتلة" .7وكما ذكرنا فيما سبق ،فإن نص
القرار أيضا يؤكد ذلك .يجوز لالتحاد األوروبي اآلن أن يقدم
مقترحات "بناء على موافقة الدول األعضاء في االتحاد
األوروبي" وال يمكن التصويت على هذه المقترحات إال
"بناء على طلب من دولة عضو" .هذه اللغة ال تظهر االتحاد
األوروبي كجهة فاعلة عالمية مستقلة ،ولكن كالعب يبقى
مرتبطاً بالدول األعضاء فيه.

المتوسطي 2011
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حقيقة أن االتحاد األوروبي وجد نفسه مرغماً على
التفاوض أحياناً من موقع أدنى مع دول صغيرة لهو مثال
صارخ في هذا الشأن .وأخيراً ،بقي هناك سؤال حول مدى
استعداد االتحاد األوروبي الستعراض نفوذه االقتصادي
في حالة الضرورة القصوى .ليس من المعقول للمانح
العالمي رقم واحد لمساعدات التنمية أن ال يكون قادراً
بسهولة نسبية على الحصول على دعم غالبية الدول في
الجمعية العامة لألمم المتحدة في قضية ذات أهمية بالغة
بالنسبة له.
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إن القرار األخير ً
بدال من اعتباره نصراً دبلوماسياً في األمم
المتحدة ينبغي أن يعتبر في أحسن األحوال بداية لجهد
دبلوماسي عظيم لرفع مستوى دور االتحاد األوروبي في
المنظمة العالمية .إن أثر القرار لن يكون معروفاً إال بعد أن
نرى كيف سيستخدم عملياً .وكما يدل عليه التفسير التقييدي
من قبل (كاريكوم) ستحاول بعض الدول استخدام القرار
لتقييد دور االتحاد األوروبي التشاركي .وعلى االتحاد
األوروبي أن يصر بقوة على ممارسته لحقوقه ،وإال ستكون
هذه التغييرات التي تولدت نتيجة كفاح مرير نصراً أجوفاً.

إن القرار األخير بد ًال من اعتباره نص اًر
دبلوماسياً في األمم المتحدة ينبغي أن يعتبر
في أحسن األحوال بداية لجهد دبلوماسي
عظيم لرفع مستوى دور االتحاد األوروبي في
المنظمة العالمية

نظرة شاملة

الخاتمة

وكذلك يؤكد التفاوض على الوضع الفعلي لالتحاد األوروبي
في السياسة العالمية .الظاهر أن المجتمع الدولي ال يعتبر
االتحاد األوروبي العباً قوياً قادراً على متابعة وتحقيق
أهدافه المركزية دون االنحناء للضغوط.

السياسة المتوسطية | أوروبا

اليمين المتطرف في أوروبا وضعف الديمقراطية

نظرة شاملة

باسكال بيرينو
()Pascal Perrineau
بروفسور بمعهد الدراسات السياسية ( ،)IEPباريس
مدير مركز البحوث السياسية ( ،)CEVIPOFباريس
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منذ سنوات ،يلقى اليمين والشعبوية اليمينية نجاحات انتخابية
هامة في بعض البلدان 29.5% :بصربيا ( )2008و29%
في سويسرا ( )2007و 28.2%بالنمسا (،)2008
و 19.6%في هولندا ( ،)2010و 17.2%بالنرويج
( ،)2009و 16.7%في المجر ( ،)2010و13.9%
بالدنمارك ( ،)2007و 11.4%في إيطاليا ( .)2008وفي
عدد آخر من البلدان تجاوزت هذه األحزاب حاجز الـ .5%
هذه النجاحات االنتخابية يمكن أن تُفسر على أنّها طفرة قوية
لليمين المتطرف في قلب أوروبا .ولكن بعض الدول قد نجت
من هذه الحالة ،وبينها ألمانيا وإسبانيا وأيضاً المملكة المتحدة.
مع ذلك ،فقد أصبحت التنظيمات الشعبوية أو اليمينية
المتطرفة تثقل األجندة السياسية في عدد من البلدان
األوروبية ،أو هي تنتظر دورها على أبواب السلطة ،وهي
الحالة في هولندا أو الدنمارك (أنظر الخريطة رقم .)1

كيف نحدد هويتها السياسية؟
بغض النظر عن مرجعياتها المذهبية المتباينة ،والغائمة
نسبياً في بعض األحيان ،وعلى الرغم من ُ
الخطط السياسية
المتراوحة ،فإن هذه التنظيمات المختلفة لليمين المتطرف
تتقاسم فيما بينها نقاطاً مشتركة .إنها تتسم عادة بنشاط حزبي
يتمركز حول سلطة زعيم ذي "كاريزما" ،وباللجوء المتكرر
إلى الديماغوجية الشعبوية ،وفي النهاية ببعض الموضوعات
المركزية المتكررة في خطابها السياسي .ومن بين هذه
الموضوعات نجد دائما ميال قويا لكراهية األجانب ،وهو ما

يترجم مباشرة إلى موضوعات "ضد المهاجرين"ِّ ،
ومكون
استبدادي واضح ،ال سيما على أرضية "القانون والنظام"،
وبرنامج اقتصادي مركب يُدمج نيوليبرالية عقد الثمانينات
بحمائية التسعينات ،وأخيراً االستخدام ال ُمفرط للخطاب "ضد
النظام" للتنديد بـ"النخبوية الفوقية" .وبالتأكيد فإن عددا من
هذه الموضوعات كان قد استخدم سابقاً من قِبل قوى سياسية
أقل ارتباطاً بالديمقراطية .وأي خلط لذلك مع فاشية ما بين
الحربين سيكون ُملتبساً وحتى خاطئاً .فاألحزاب الفاشية
لعقدي العشرينات والثالثينات ُولدت في سياق من أزمة
اقتصادية واجتماعية شديدة العمق – الكساد العظيم لعام
 – 1929والذي لم نعرف له مثيال حتى اليوم .وقد تطورت
بسبب اإلحباط الذي تولد عن الحرب العالمية األولى :إحباط
وعار المهزوم في ألمانيا وإحباط المنتصر المهمل في
إيطاليا .واليوم في أوروبا ال يوجد بؤس اجتماعي أو
اقتصادي ،وال توجد صدمة من صراع طويل ودموي .كما
كانت تلك األحزاب الفاشية أحزاباً شمولية تعتبر أن حزباً
وحيداً يجب أن يُسيطر على ُمجمل المجتمع ،وينظمه من
أعلى ألسفل .إن حزب الحرية النمسوي (Freiheitliche
 )Partei Österreichs, FPÖأو الجبهة الوطنية
الفرنسي ( )Front National, FNأو حزب من أجل
الحرية الهولندي ( (Partij voor vrijheid, PVVأو
حتى تحالف الشمال اإليطالي ( )Lega Nord, LNال تدافع
عن مثل هذا النتاج لنظام الديمقراطية التعددية .إن أحزاب ما
بين الحربين قد مارست عبادة الفوهر()Führerprinzip
أو عبادة الدوتشي ()Duce؛ أما الدور المركزي لزعماء
األحزاب القومية الشعبوية اليوم فهو أقل من ذلك بكثير .وفي
النهاية ال يوجد حزب حالي يدعو إلى تدخل قوي للدولة في
االقتصاد كما فعل النازيون والفاشيون ،وال إلى تنظيم نقابي
للمجتمع .ال يمكن أن ننظر لواقع اليوم بمنظار األمس ،وإال
لخاطرنا بعدم إدراك عنصر الحداثة الذي يطبع اليمين
المتطرف المعاصر .وبتركيزنا على البحث عن جذور
للظاهرة نخاطر بتجاوز أصالتها وما يسبب اتساعها كظاهرة

اليمين المتطرف في أوروبا في االنتخابات التشريعية األخيرة
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كيف نفسر هذه الحمى؟
إن مشكلة األقليات القومية والحدود في أوروبا الشرقية هي
عوامل هامة في حمى القوموية .حمى تتغذى على خيبة

أمل سياسية مبكرة تزدهر على خلفية من ثقافة االستبداد.
ولكن خيبة األمل تطال أيضاً الديمقراطيات العتيقة في
الغرب .إن عدم رضى الناخبين عن النظم السياسية
الجامدة ،حيث شبه اإلجماع يخنق الجدل السياسي ،يعتبر
أمرا واضحا بشكل خاص في بلدان كالنمسا أو بلجيكا
وهولندا وسويسرا .فيظهر اليمين المتطرف حينها كنوع
من الشعبوية المضادة للنظام ،التي تدين من "قبضوا" على
سلطة الدولة إلى حد الخلط بينهم وبينها .يقوم اليمين
المتطرف إذن بتسييس الشعور غير السياسي الذي يهاجم
األحزاب التقليدية ونظام تحالفتها .هو نزاع من الشراسة
بحيث أن الوالءات الحزبية المؤسسة على االنتماءات
الطبقية أو الدينية التي تقوم عليها األحزاب التقليدية في
أوروبا باتت في أزمة .فالطبقة العاملة وقد استنفدت،
وااللتزام الديني قد فقد طعمه ،وتطورت طبقة متوسطة
ضخمة ،وتحررت القيم من المنظومة الدينية العتيقة.
وحول التحديات الحديثة – أوروبا والعولمة والهجرة –
ُولد اليمين المتطرف من الخطوط الفاصلة الجديدة بإلحاحه
على معيار القومية في مقابل التعددية الثقافية الحقيقية أو
المفترضه لدى منافسيه .إن النزعة القومية اإلثنية والثقافية
تفرض نفسها .وهذه النزعة القومية تحاول أن تجدد
االتصال ببعض القيم التقليدية التي أضعفتها "النزعة
الليبرالية الثقافية " لمجتمعاتنا .ومنذ هجمات  11سبتمبر
(أيلول)  2001وتنامي نوع من اإلرهاب اإلسالمي فقد
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سياسية جديدة .ومن الجدير بالذكر أن اليمين المتطرف القديم
ذا الطابع الفاشي الذي مازال موجوداً في أوروبا أضحى بال
روح .فال اليمين اإلسباني المتطرف ( 0.1%فقط في
االنتخابات التشريعية األخيرة) وهو غارق معظم الوقت في
الحنين إلى زمن فرانكو البائد ،وال اليمين البريطاني
المتطرف ذو الملمح الفاشي الجديد ( 1.9%للحزب القومي
البريطاني في االنتخابات التشريعية األخيرة) ،وال اليمين
البرتغالي المتطرف المثقل بذكريات ساالزار ( 0.2%في
االنتخابات األخيرة) يجدون صدى انتخابيا يذكر .إنهم جميعاً
قابعون في الهامشية االنتخابية .وعلى العكس ،فعندما تقوم
وريثاتها األبعد شيئاً ما عن هذه التنظيمات القديمة بتناول
مشاكل اليوم فإنها قد تحقق نجاحات ملفتة .إن حزب الحرية
النمسوي وحزب الجبهة الوطنية الفرنسي والحزب الشعبي
الدنماركي وحزب التقدم النرويجي أو حتى حزب من أجل
الحرية الهولندي قد تجاوزت جميعها حاجز الـ  10%من
األصوات ،وتجاوز األمر في النمسا وسويسرا حاجز
الـ .20%
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وجدت تلك النزعة عدواً من قامتها وتصاعدت في معركتها
نغمة عدائها لإلسالم :ولنستشهد باالنتصار الكبير في
االستفتاء السويسري على حظر بناء مآذن المساجد الذي
بلغ  57.5%من التصويت يوم  29نوفمبر (تشرين
الثاني)  ،2009أو ذلك الجدال المدوي في ألمانيا حول
أطروحة ثيلو سارازين ( )Thilo Sarrazinعن استحالة
اندماج المسلمين في مؤلفه "ألمانيا تسعى لفشلها".
حتى بداية عقد الثمانينات ،كان العديد من المراقبين يعتبرون
أن المجتمعات مابعد الصناعية تخضع لـ"ثورة صامتة"
ً
حاملة لـ"سياسة جديدة" حيث تحديات من قبيل
حقيقية
المساواة بين الجنسين ،أو مستوى الحياة ،أو الدفاع عن
األقليات تصبح أساسية .وقد شكلت العودة القوية لليمين
المتطرف هزيمة لتلك الشبكة من التحليالت .وفي مواجهة
القطب التحرري للـ"سياسة الجديدة" ،فقد عاد من جديد
االهتمام بالقانون والنظام واالحترام الصارم للسلطة،
وضعف التسامح مع األقليات ،واالرتباط بالتقاليد وبالقيم
األخالقية التقليدية تدفعها بين أشياء أخرى الشيخوخة
الواضحة للسكان األوروبيين .وبشكل ما ،فإن "اليمين
الجديد" والحركات الهوياتية قد حال في سنوات الثمانينيت
والتسعينات محل "اليسار الجديد" والحركات االجتماعية
التي سادت في السبعينات .ومع تفكك الروابط اإلجتماعية،
تزايد الشعور بانعدام األمان وبالتحلل ،واستدعيا الحاجة
لالنتماء ،للمجتمع وللهوية وهي الحاجة التي يحاول تلبيتها
اليمين المتطرف والشعبوية الجديدة.

تتميز بالتفكك االجتماعي والتحلل من عالقات االنتماء
التقليدية (الطبقة االجتماعية ،األسرة األيديولوجية والثقافات
المحلية) ،مع التحول للفردانية ،والتنقل المتزايد والحركة
المزدوجة للتنوع الثقافي واإلثني داخل المجتمعات ،وفي
نفس الوقت االعتمادية المتبادلة .ولم تقلب األزمة
االقتصادية والمالية التي بدأت مع خريف  2008االتجاه.
إن صعود اليمين المتطرف هو استجابة مباشرة لهذه
التغيرات .وما رفض المهاجرين والعداء لألجانب إال
االستجابة لهزيمة عالم متنقل ،تتزايد فيه التعددية العرقية
والثقافية .وشيئاً فشيئاً يقدم رفض اآلخر نفسه كوسيلة
حقيقية لـ"حمائية الثقافية" تتمدد من االحتشاد نحو "الحمائية
االقتصادية" وفي تحد لعقيدة البداية النيوليبرالية .وقد طور
اليمين المتطرف إذن نوع من "شوفينية دولة الرفاهية"
التي وجدت وصفتها بالقرب من الطبقات الشعبية المهددة
مباشرة بظهور المجتمع ما بعد الصناعي .وهي تُدين بشكل
متصاعد العولمة النيوليبرالية ،وتمدح الخروج من االتحاد
األوروبي واليورو ،وتطالب باجراءات اقتصادية حمائية،
وتدعو إلعادة تأميم االقتصاد بين أشياء أخرى .وهكذا،
وفي مواجهة االنفتاح المتنامي لمجتمعاتنا ،سواء على
المستوى االقتصادي أو على المستوى الثقافي والسياسي،
فإن اليمين المتطرف يتمفصل حول القلق الناجم من
"المجتمع المفتوح" ويحاول خلق "مجتمع التمحور
الوطني".

وعندما يقول المواطنون" :إن المجتمع يتغير
لكن نظام تداول السلطة والنخب ال تتحرك من
مكانها" فإن الشعبويين المحتجين وأصحاب
فلسفة الهوية يعتبرون بمثابة المعارضة
الحقيقية الوحيدة .وفي فرنسا توجد نسخة
متدهورة لـ"ديمقراطية التوافق" تلك ،وقد أنتج
التعايش نفس التأثيرات

ضعف الديمقراطية

غير أنه بعيداً عن هذا التفسير المفرط في ثقافويته لنجاح
ً
شموال ليقدم
اليمين المتطرف ،ال بد من تطوير تفسير أكثر
اإلجابة السياسية لحالة اقتصادية واجتماعية جديدة
بمجتمعاتنا .فالمرور خالل السنوات األخيرة من رأسمالية
صناعية (مع دولة الرفاهية المصاحبة لها) إلى رأسمالية ما
بعد صناعية أكثر فردية مصحوبة برجة حقيقية في العالم

وفي النهاية ،هناك عامل أخير في أزمة الحداثة ال يفتأ
يغذي دينامية اليمين المتطرف :وهو ضعف الديمقراطية.
وقد أثبت مارسيل غوشيه ( )Marcel Gauchetفي
مؤلفه الهام عن التاريخ السياسي للدين ،كيف أن "خيبة
األمل في العالم" 1ال تمس فقط الحيز الديني ،ولكنها تمس
بشكل شامل كل أنظمة التمثيل وباألخذ في االعتبار وجوب
جماعيتها ،فهي بالتالي تمس األيديولوجيا السياسية .هذا
الخراب في أنظمة التمثيل مع ادعاء المعرفة والسيطرة
على المستقبل قد أدى إلى فقدان المعالم السياسية وإلى
أزمة عميقة في التمثيل السياسي .وهو شئ عام في أوروبا،
وأعراضه عديدة :ارتفاع االمتناع عن التصويت ،الصورة
السلبية للشخص السياسي وصعود القوى االحتجاجية ،بين
أشياء أخرى .وتعرف بعض البلدان مصاعب أكثر عمقاً،
من حيث أن التمثيل السياسي ال يصل للتعبير عن التنوع

Gauchet Marcel, Le désenchantement du monde : Une histoire politique de la religion, Paris, NRF, Gallimard, 1985 1

والحداثة وتعقيد الشقاقات التي تعبر المجتمعات .2وتصل
هذه المصاعب إلى ذروتها في النظم السياسية التي يفقد
فيها الصراع السياسي معناه ،وحيث اليسار واليمين يعطيان
انطباعاً بأنهما متفقان على األساسيات ،وحيث تتقاسم
األحزاب السياسية الرئيسية في شبه إجماع مؤسسي غنائم
السلطة .وهذا النظام قد قد بلغ حد أنه قد تمأسس تحت
الشكل الذي أسماه آرند ليفارت ()Arend Lijphart
"الديمقراطية التوافقية".3
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في هذه البلدان حيث "ديمقراطية اإلجماع" قد أصبحت
نظاماً واقعياً – الـ" "Proporzفي النمسا ،و"التوافق" في
سويسرا ،التقاسم ( )Verzuilingوالحكم الحزبي في
بلجيكا وهولندا على سبيل المثال – فإن اليمين المتطرف
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إن عودة ظهور التطرف اليميني أو اليساري
هنا أو هناك هو في الغالب ليس إال صدى
لخيبة األمل ولصعوبة بلوغ سياسة مناسبة
لذلك" ،متواضعة" وقبل كل شيء حديثة

و/أو الشعبويين قد حظوا بمساحة للتعبير عن عدم الرضى
والمعارضة للوضع القائم .وعندما يقول المواطنون" :إن
المجتمع يتغير لكن نظام تداول السلطة والنخب ال تتحرك
من مكانها" فإن الشعبويين المحتجين وأصحاب فلسفة
الهوية يعتبرون بمثابة المعارضة الحقيقية الوحيدة .وفي
فرنسا توجد نسخة متدهورة لـ"ديمقراطية التوافق" تلك،
وقد أنتج التعايش 4نفس التأثيرات ودفع في الجولة الثانية
النتخابات الرئاسة عام  2002بجون ماري لوبين (Jean
ً
رسوال لمعارضة راديكالية للـ"نظام"
)Marie Le Pen
و"المؤسسة".
إن صعود اليمين المتطرف في أوروبا ليس ظاهرة حتمية.
فبالتأكيد ،في الوقت الذي تنحط فيه السياسة ويخيب األمل
فيها ،يقوم البعض بتغذية الحنين للعواطف الثورية أو
الرجعية القديمة ،التي تحرك ،منذ عقود ،الفضاء السياسي.
وكما يذكر مارسيل غوشيه 5فقد" كان سحر السياسة كابوس
القرن العشرين" .إن عودة ظهور التطرف اليميني أو
اليساري هنا أو هناك هو في الغالب ليس إال صدى لخيبة
األمل ولصعوبة بلوغ سياسة مناسبة لذلك" ،متواضعة"
وقبل كل شيء حديثة.
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 2وكما كتب مارسيل غوشيه ( )Marcel Gauchetفي "خيبة األمل في العالم" ( )Le désenchantement du mondeإن الصراع كشكل محوري للعالقة السياسية يتطلب أن "ينعكس التعارض ولو
افتراضياُ على مجمل الواقع الجمعي وأن يتجذر في التنافر المدني ،الذي يمثله في المشهد السياسي انشقاق أو حزمة من االنشقاقات الكامنة في مسيرة العالقة التي تربط األفراد بالجماعات" (ص .)282
 3انطالقاً من عمله على النظام السياسي الهولندي ،ابتكر آرند ليفارت ( )Arend Lijphartهذا المصطلح "الديمقراطية التوافقية" الذي يُعرَّ ف بحكومة تحالف من النخب السياسية يحاول أن تحول
الديمقراطية إلى ثقافة سياسية مجتزأة في ديمقراطية ثابتة .وقد اعتبرت هولندا وبلجيكا والنمسا وسويسرا التجسدات المخلصة لهذا النموذجArend Lijphart, Julian Thomas Hottinger,.
“Les démocraties consociatives”, in Revue internationale de politique comparée, Vol. 4, No. 3, 1997, p. 529-697
 4التعايش بين رئيس جمهورية من اليسار وحكومة يمينية قد استمر من  1986حتى  1988ثم من  1993وحتى  .1995ومن  1997وحتى  2002وجد التعايش بين رئيس من اليمين وحكومة
يسارية .وهكذا خالل  20عاما عاشت فرنسا في نظام سياسي من التعايش عوضاً عن أن يكون هناك اتفاق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في االتجاه السياسي.
 ،Marcel Gauchet, “Le double refus du religieux et du politique, entretien”, Le Figaro 5عدد  29يوليو(تموز)  2002ص .23
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في منتصف يوم األربعاء الموافق  5من يناير (كانون الثاني)
 ،2011ورد إلى هيئات تحرير صحف العاصمة الجزائرية
نبأٌ حول اندالع أعمال شغب كبيرة بين الشباب في وهران
ثاني أكبر مدن الجزائر .وخالل ستة أيام ،كانت كل مدن
الشمال وبعض مدن الجنوب مسرحاً لمواجهات في الشارع
بين مجموعات من الشباب ،أحياناً بالمئات ،وبين تعزيزات
مبان عمومية ونهب المحال
من قوات األمن .وتم تخريب
ٍ
والمخازن الخاصة وإضرام النيران في العقارات .وتقترب
الخسارة من مليار يورو .والحصيلة قتيالن وعشرات
الجرحى ،كما تم اعتقال أكثر من  500شاب في أنحاء
البالد .هي حركة عفوية للشباب المهمش والعاطل بال مطالب
واضحة وال قيادة تتكلم باسمها .وهي لم تكن من القوة
لتجتذب قطاعات أخرى من الشباب كطالب المدارس
ً
كافية لخلق وضع سياسي جديد في
والجامعات ،لكنها كانت
الجزائر .هذا الوضع السياسي الجديد هو الذي قاد إلى سقوط
بن علي في  14يناير (كانون الثاني)  ،2011وهو ما أعطى
الدفع للثورة المصرية يوم  25يناير (كانون الثاني) التالي.
ولكن كيف كان السياق الجزائري قبل ذلك المنعطف
التاريخي ليناير (كانون الثاني) 2011؟ كان هناك طريق
مسدود سياسيا خانق .قبلها بنحو عامين ،في يناير (كانون
الثاني)  2008أسفرت عدة أشهر من المفاوضات عن اتفاق
ً
ممثال في رئيس
افتراضي بين الرئاسة الحالية والجيش
المخابرات الجنرال توفيق .واستطاع الرئيس بوتفليقة أن
يتأهل لفترة رئاسية ثالثة في ربيع  .2009وهي مسألة لم
تحصل على اإلجماع من البداية ،كذلك اسم من سيخلف
بوتفليقة .ولكي ليواصل في فترة رئاسية ثالثة كان على
الرئيس أن يتخطى عقبة دستورية تحدد المدد الرئاسية

باثنتين فقط .وفي ربيع  2008باءت الحملة لتعديل الدستور
بإضافة فترة رئاسية ثالثة بالفشل .القطيعة مع المجتمع
عميقة .وكان على الرئيس أن يجري اقتراعاً بسيطاً في
البرلمان ليصل إلى هدفه .وبلغت المشاركة في انتخابات
الرئاسة يوم  9أبريل (نيسان)  2009معدالت تقل عن
 30%وفقاً لمصادر ميدانية مختلفة .ولم يكن السخط الشعبي
على الحياة السياسة أبداً بهذا الحجم .وعندما تولدت
االحتجاجات الحضرية في يناير (كانون الثاني) ،2011
كانت الجزائر تعيش بالفعل منذ سنوات عديدة في مزاج
متصاعد ألعمال العنف الشعبية .تحدد الوقائع نحو 1400
حركة للعصيان والتمرد الشعبي تتلخص في تجمعات لألهالي
ومهاجمة مقار حكومية وقطع للمرور بطرق رئيسية
ومواجهات مع األمن .وتتعدد األسباب وراء هذه االحتجاجات
على مر الشهور :من عدم الرضى عن توزيع المساكن
الشعبية ،أو عدم وفاء السلطات بوعودها بإنشاء طريق ،أو
تثبيت شبكات توزيع الكهرباء أو الغاز الطبيعي .وكان
إضراب العاملين ،وبشكل أساسي الموظفين هو الجبهة
الرئيسية "للجيش االجتماعي الجزائري" .وأمام هذا التصاعد
البطيء فإن التماسك الهش للسلطة السياسية في الجزائر قد
أصابه الشرخ .إن االستخبارات العسكرية الجزائرية
( )DRSقد قررت في نهاية صيف  2009أن تقود عملية
تطهير إلضفاء طابع أخالقي على الحياة االقتصادية في
البالد .وكانت هذه بداية عملية كشف الفساد الكبرى التي
طالت قبل كل شيء المعسكر الرئاسي .كان عبد العزيز
ً
حركة غير موفقة في طموحه لتوريث
بوتفليقة قد ارتكب
الرئاسة عائلياً ،بإطالق بالونة اختبار عبارة عن حزب
سياسي يقوده أخوه األصغر سعيد .وليس هذا هو التقليد
الداخلي للسياسة الجزائرية .كما أًخذ وزير الطاقة والمناجم
رجت شركة
ذو النفوذ ،شكيب خليل في العاصفة التي َّ
سوناطراك .وقد ُجردت القيادة العليا في هذه الشركة ،التي
تحتل مركز الريادة في قطاع البترول بأفريقيا ،من ُسلطاتها
وأحيلت للحبس االحتياطي .وتخلى الوزير عن منصبه ،لكن

المبالغ بعشرات الماليين من اليورو ،والرشاوي المشار إليها
في الصحف ،في أعمال سوناطراك كما في فضيحة مد
الطريق السريع لربط الشرق بالغرب ،قد صدمت الرأي
العام ،واتسعت القطيعة .وازداد االنسداد السياسي أكثر
فأكثر.

هامش للمناورة االقتصادية

كان الخيار االستراتيجي للسلطات الجزائرية وهو أن ال تقدم
تنازالت سياسية خالل الشهر األول الذي تلى ثورة الشباب
في يناير (كانون الثاني)  2011قد كلفها أكثر على الصعيد
االجتماعي .فقد وصلت الرسالة لكل شرائح المجتمع وقد
تحصلوا على وسيلة مناسبة للضغط على الدولة .والحكومة
تكافئ على حجم القدرة على إلحاق الضرر ،ومدى قتالية
النشطاء :المتظاهرون وقاطعو الطرق ومثيرو الشغب.

استجابة صغيرة سرعان ما تم تجاوزها
هناك ثالثة عوامل س ُتجبر الرئيس بوتفليقة على أال يقتصر
اعتماده ،في مواجهة صدمة احتجاجات يناير (كانون الثاني)،
على خط دفاعه األول ،والذي هو مالي باألساس .واألول هو
أن االحتجاجات االجتماعية قد اتسعت ،وهي تهدد في كل
لحظة بأن تأخذ منحى ثورياً .أشعل ستة جزائريين النار في
أنفسهم خالل شهر يناير (كانون الثاني) فقط .التوتر عند
درجاته القصوى .العامل الثاني هو أن هناك مطالب سياسية
ضعيفة في الشارع ،لكنها قوية لدى النخبة ،وهو ما يشير
لحدود اإلجراءات االجتماعية التي تتخذها الدولة .وظهر ما
يُعرف بـالتنسيق الوطني للتغيير والديمقراطية (،)CNCD
وهي هيئة تدعو لمسيرة في العاصمة الجزائرية كل سبت،
دائما ما يتم حظرها.،وتخطت الحركة االجتماعية حاجز
النقابات باإلضراب الكبير للطالب حيث تتردد المطالب

نظرة شاملة

التنظيمات المهنية ستدخل بدورها في الحركة .فتتسع حركات
لإلضراب لتشل المصالح العامة ،وتصيب البالد بالبطء.
األطباء وموظفو العدالة ومهنيو الصحة وموظفو المالية
والحرس المدني ،وعشرات من مساعدي األمن ممن تم
استئجارهم لحماية القرى من هجمات المتطرفين اإلسالميين.
الكل يرغب في احتالل الفضاء العام .والحكومة مضطرة
للتنازل لفئة بعد أخرى .وتمتد حركة المطالب إذن لقطاع
االقتصاد العمومي ،مع إنتصارات ملموسة للمجموعات
ً
صالبة.
األكثر

المتوسطي 2011

إن خط دفاع السلطة الجزائرية ال يستند فقط
على "الفساد السياسي" بالشراء الكلي للسالم
االجتماعي ،ولكن أيضاً على ذكريات فوضى
الحرب األهلية التي ال تزال حية في المجتمع
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إن شرارة البوعزيزي ،والحريق التونسي والثورات
العربية قد وجدت جذو ًة متقدة في الجزائر .ولم تضطرم
النيران بعد .والسبب األول هو كمية "السائل" التي ُسكبت
على اللهب .وقد قررت الحكومة الجزائرية ،منذ اليوم
الثالث لالحتجاجات أن تُعطي محتوى اجتماعي لغضب
الشباب .وكان رد فعلها األول هو استبعاد أي محتوى
سياسي لألحداث .حتى قبل تصاعد الموضوع سياسياً
بفرار بن علي من تونس ،واحتالل ميدان التحرير في
القاهرة .كانت اإلجابة على حركات اإلحتجاج هي إجابة
مالية .وتم دفع ما قيمته بين  2أو  3مليارات دوالر في
الربع األول من عام  2011لدعم سعر الزيت والسكر،
وتعزيز أسعار الفائدة في قروض السكن ،وتمويل
المشروعات الصغيرة للشباب تحت  35سنة .اإلجراءات
التي اتخذت إلطفاء اللهب شملت أيضاً تخلي الحكومة عن
ضرائبها على قطاع كبير من أنشطة تجارة الجملة
والتجزئة .وتم التخلي عن شرط التحقق اإللزامي من أي
معاملة تزيد عن  500ألف دينار (خمسة آالف يورو).
وإزاء عدم إمكانية تقديم فرص عمل فورية للشباب – تبلغ
معدالت البطالة للشريحة العمرية تحت  29سنة نحو
 – 23%تخلت السلطات الجزائرية عن مشروع تقليص
حصة االقتصاد غير الرسمي .واحتل الباعة الجائلون من
جديد الشوارع التجارية بوسط المدن .إن خط دفاع السلطة
الجزائرية ال يستند فقط على "الفساد السياسي" بالشراء
الكلي للسالم االجتماعي ،ولكن أيضاً على ذكريات فوضى
الحرب األهلية التي ال تزال حية في المجتمع .الجزائريون
غير مستعدين ً
كلية إلسقاط بوتفليقة والنظام السياسي .إنهم
متخوفون من التفكك .وهي القناعة المشتركة لدى صناع
لقرار بالجزائر .وهذا يعطيهم ،فيما يعتقدون ،هامشا إضافيا
للمناورة في مواجهة تصاعد االحتجاجات الشعبية.
والهامش األول يوفره الـ  160مليار دوالر من االحتياطي
النقدي التي سجلها البنك الجزائري في الربع األول من عام
 .2011فيما كان البنك المركز التونسي يتوفر على أربعة
مليارات دوالر.

الربيع الجزائري ربي ٌع اجتماعي

برحيل النظام في التجمعات والمظاهرات .والعامل الثالث
هو بالطبع تأثير الثورات العربية الذي أصبح أكثر إلحاحاً

نظرة شاملة
المتوسطي 2011

بعد سقوط حسني مبارك في  11فبراير (شباط)  .2011وقد
انطلقت الثورة الليبية منذ نهاية الشهر نفسه ،وقد ظهر عدم
ارتياح المسؤولين الجزائريين في مداخالتهم النادرة .إن
اجتماع مجلس الوزراء في  3فبراير (شباط)  ،2011وهو
األول منذ أحداث  4و 9يناير (كانون الثاني) ،قد استبق
الموقف وأعطى انفراجة أولى :رفع حالة الطوارئ المعمول
بها في البالد منذ عام  .1992ووعد الرئيس بوتفليقة في هذه
المناسبة بتوسعة مشاركة المواطنين في الحياة العامة ،وإعادة
فتح التليفزيون واإلذاعة الحكوميين للتعبير الديمقراطي .وقد
لعبت الحكومة الجزائرية لعبة االنحناء للعاصفة خالل
شهرين ونصف ،بهذين الوعدين فقط ،اللذين لم يُحترما أبداً.
وأضحى خط الدفاع الجديد واضحاً :ال تق ِّدم تنازالت سياسية
تحت الضغط ،واكسب الوقت ،وال تتنازل عن أي شيء مهم.
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إن السلطة السياسية المرتبطة بالوتيرة
البيولوجية ،البطيئة جداً ،لرئيس مريض
وواهن قد عانت من فورة الجموع العربية
وتمسكت بمذهبها القديم بالحياد في "شؤون
الدول المجاورة الداخلية" .وهذا الوضع غير
المتكيف مع سياق االتصالية الشاملة لآلراء
في عصر الفيسبوك وشبكة الجزيرة كان قد
أصبح كارثي ًا بعد اإلنطالقة الليبية
وبعد االستجابة االجتماعية التي وضعت البالد في حراك
بالبحث عن تعديالت للرواتب والتي صارت ممكنة بشكل
رسمي ،فإن االستجابة السياسية سرعان ما انقطع نفسها .وقد
بعث الرئيس بوتفليقه رسائل إلى أصحاب الرأي الجزائريين
عبر زواره األجانب .فقد صرح رئيس الوزراء الفرنسي
األسبق جون بيير رافاران ()Jean-Pierre Raffarin
بعد زيارة قصيرة للجزائر العاصمة يوم  21فبراير (شباط)
أن الرئيس الجزائري ينتوي إدراج "إصالحات سياسية
شاملة وعميقة" .ولم يتحدث بوتفليقة إلى األمة إال في يوم
 15أبريل (نيسان) بمناسبة الذكرى الثانية عشرة النتخابه
رئيساً .وكانت المداوالت داخل أروقة النظام حول مدى
وطبيعة وتوقيت اإلصالحات طويلة .وفي النهاية قرر
الرئيس إجراء مراجعة "عميقة" للدستور إلعادة توزيع
السلطات ولتوسيع المشاركة السياسية .وأعرب عن رغبته
في إشراك المعارضة في االقتراحات بشأن الدستور .كما

أعلن عن حزمة من مراجعات القوانين (االنتخابية والحزبية
واإلعالمية) لتعزيز الحريات ،وأعلن عن انتخابات تشريعية
تُجرى في ربيع  2012كتعبير جديد عن التجربة الديمقراطية
للبالد التي بدأت في  1988-89بنهاية عصر الحزب
األوحد .وتراعي أجندة اإلصالحات السياسية للرئيس
بوتفليقة كل االستحقاقات االنتخابية .وهذا يعني أنه ماض
حتى نهاية فترته الرئاسية الثالثة في أبريل (نيسان) .2014
وقد خاب أمل المؤيدين ،وهم كثر ،لحل البرلمان وتكوين
جمعية تأسيسية كما صار بتونس .وحتى لو أعطت السلطة
السياسية الجزائرية االنطباع بتراجعها ،فإنها تفعل ذلك
بخطى بطيئة للغاية .والعوامل التي تدفعها لإلصالح الذاتي
تتسارع .وقد بدأت مع رياح الحرية في العالم العربي.

الجزائر مهددة بأن تكون األوتوقراطية الوحيدة في
المنطقة
إن إعالن الملك محمد السادس عن إصالح للدستور المغربي
تتعزز بموجبه سلطات رئيس الوزراء والبرلمان قد وقع
كالصاعقة على العاصمة الجزائرية .فقد ادعى النظام
الجزائري ،ولسنوات طويلة ،أنه األكثر انفتاحاً في المنطقة.
فجاءت التغييرات الثورية في تونس ومصر وتلك التي في
الطريق بليبيا لتلغي هذا الوضع .ولكن إدراج إصالحات
سياسية أساسية في المغرب ،وهو أكثر بلد يراقبه النظام
الجزائري ،قد رفع آخر حجة لتثبيت الوضع الراهن في
الجزائر .وأصبح نظام بوتفليقة هو النظام الوحيد الثابت في
ً
فاشال في محاولته أن ال يأخذ
شمال أفريقيا .وبدا هذا النظام
موقفاً حيال العمليات السياسية في البلدان المجاورة (العقيدة
الدبلوماسية الثورية القديمة) .وأمام فرار بن علي والتجمع
الضخم في ميدان التحرير اختارت الجزائر العاصمة
الصمت .وفي تونس انتهى الرأي العام بتصنيف الموقف
الجزائري كموقف "عدائي" وتكلم الكثيرون من صناع
الرأي التونسيين عن ثورتهم بوصفها محاصرة عبر جهتي
الحدود ،واضعين نفور القذافي والصمت المحرج لبوتفليقة
على قدم المساواة .لقد فاجأت الثورات العربية الجزائر وهي
في ذروة ميلها اإلنعزالي .فبين نهاية عام  2008وبداية
 2011التزمت الجزائر بانطواء اقتصادي على ذاتها مع
تشديد شروط االستثمار األجنبي في البالد (ديسمبر /كانون
األول  .)2008ودخلت الحكومة في صراع مع المستثمر
األجنبي الرئيسي ،شركة أوراسكوم المصرية .ثم ما تلى من
فوضى في أعقاب مباراة مصر والجزائر في تصفيات كأس
العالم ،مما أدى إلى تجميد العالقات بين البلدين (نوفمبر/

تشرين الثاني  .)2009وكان التوتر مع المغرب قد صار
أكثر احتداماً بعد انتفاضة العيون الصحراوية في نوفمبر
(تشرين الثاني)  .2010وكانت الشراكة مع فرنسا قد
غاصت منذ فترة ( )2009وفكرت الجزائر أن تعدل اتفاقية
الشراكة مع االتحاد األوروبي (.)2010

المتوسطي 2011

انخرطت السلطة الجزائرية في أجندة إصالحات استثني
منها أهم استحقاق انتخابي ،وهو االنتخابات الرئاسية .من
المفترض إذن أن يبقى بوتفليقة في السلطة حتى نهاية فترته
الرئاسية الثالثة في أبريل (نيسان)  .2014ومن هنا تأتى
كل هشاشة الوضع الجزائري .فقيادة "اإلصالحات الذاتية"
ضعيفة وفاقدة للشرعية .إن الرئيس الجزائري قد تفاعل
ببطء وبنجاحات صغيرة للغاية مع الضغط المزدوج للوضع
الداخلي والخارجي .وهو ال يبدو في دور المحرك إلعادة
انفتاح مقنن للعبة السياسية في الجزائر .إنه يلعب الدور
الرئيسي بحيث أن نبض النظام ال يصدر سوى عنه هو .إن
النمط التاريخي للسلطة في الجزائر ليس جماعياً ،لكنه
بونابرتي .إن أزمة كالتي أعقبت فوز الجبهة اإلسالمية
لإلنقاذ في انتخابات عام  1992قد اسقطت الحكم في
جماعية ظرفية .وقد استعاد الجيش وزنه كمسيطر .لكن
الميل الطبيعي لنظام الحكم هو االحتماء خلف واجهة منصب
بغرض ضمان تماسك المنظومة .كان هذا النظام قد تمثل
في هواري بومدين ( )1978-1965أو في الشاذلي بن
جديد ( )1992-1979مع معارضة أجنحة أخرى من
الكتلة المسيطرة اجتماعياً .أما عبد العزيز بوتفليقة فلم يعيد
تأسيس تفوق لسلطة بونابرتية ،لكنه زحزح التأثير المباشر
للجيش على القرار السياسي .وبينت قدرته في الحصول
على فترة رئاسية ثالثة ،على الرغم من حالته الصحية
الضعيفة ،عدم قدرة الجيش على فرض بديل من معيتهم
ليشغل منصب رئيس الجمهورية .لقد تبنى بوتفليقة إذن
أجندة سياسية حيث كل شيء قابل للتغيير نظرياً :الدستور
والقانون االنتخابي والحياة العامة وتشكيل البرلمان .كل
شيء ماعدا شخصه .فهل تنجح الثورات العربية والربيع
االجتماعي الجزائري في تغيير المعطيات؟ هذا يتوقف على
تطور اإلثنين .إن نجاح التحول الديمقراطي في تونس
وعمق اإلصالحات الدستورية في المغرب وفاعليتهما هي
عناصر أساسية ،تماما كقدرة الحركات االجتماعية في
الجزائر على الحفاظ على الطاقة الكافية لتلتحم بالمطالبة
بالتغيير السياسي.
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إن السلطة السياسية المرتبطة بالوتيرة البيولوجية ،البطيئة
جداً ،لرئيس مريض وواهن قد عانت من فورة الجموع
العربية وتمسكت بمذهبها القديم بالحياد في "شؤون الدول
المجاورة الداخلية" .وهذا الوضع غير المتكيف مع سياق
االتصالية الشاملة لآلراء في عصر الفيسبوك وشبكة الجزيرة
كان قد أصبح كارثياً بعد اإلنطالقة الليبية .وكان رفض
الرئيس بوتفليقة إلدانة المذابح الثقيلة للمتظاهرين السلميين
التي ارتكبها نظام القذافي قد أدى العتباره من قبل المجلس
اإلنتقالي الوطني في بنغازي كالمساند الرئيسي في المنطقة
ً
ورغبة في مراعاة شعور صديقه الليبي
للدكتاتور الليبي.
عزز بوتفليقة في النهاية صورة الرجل ونظام الحكم
المرتبطين بالنظام السياسي العربي القديم ،حيث يستطيع
الحكام التصرف بكل حرية في شعوبهم .وفيما أعلن نائب
الرئيس األمريكي جو بايدن ( )Joe Bidenعلى المأل منذ
األسابيع األولى لقصف قوات حلف شمال األطلسي لليبيا أنه
تلقى عبر اتصال هاتفي ضمانات من قبل رئيس الوزراء
الجزائري أحمد أويحيى بمساندة بالده لقرار مجلس األمن
رقم  1973الذي أعلن منطقة حظر الطيران ،طالب وزير
الخارجية الجزائري في نفس األسبوع ،إلى جانب نظيره
الروسي سيرجي الفروف (" ،)Serguéi Lavrovبوقف
قصف قوات األطلسي" .لقد تم إدراك الحيادية الجزائرية من
قبل الرأي العربي باعتبارها رفضاً لإللتقاء بحركات تحرر
الشعوب في تونس ومصر وليبيا ،وأيضاً في اليمن وسوريا
من قبل النظام األوتوقراطي العربي القديم .وقد ضاعف هذا
الموقف من اإلنعزالية القائمة .إن الجزائر ،وهي القوة
االقتصادية األولى في شمال أفريقيا من حيث ناتجها اإلجمالي

وتيرة التغيرات في تصفيات مفتوحة
نظرة شاملة

أما عبد العزيز بوتفليقة فلم يعيد تأسيس
تفوق لسلطة بونابرتية ،لكنه زحزح التأثير
المباشر للجيش على القرار السياسي .وبينت
قدرته في الحصول على فترة رئاسية ثالثة،
على الرغم من حالته الصحية الضعيفة ،عدم
قدرة الجيش على فرض بديل من معيتهم
ليشغل منصب رئيس الجمهورية

المحلي أو من حيث الفائض المالي لديها ،قد تحولت في
الواقع إلى فاعل سياسي ثانوي بمشهد التغيرات الكبرى التي
تجري على الساحة .وخالل جولتها بالمنطقة ،في أول أبريل
(نيسان) ،تجاوزت وزيرة الخارجية األمريكية هيالري
كلينتون الجزائر بين زيارتيها لتونس والرباط.
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بعد أن ثبت عدم جدوى المباحثات المباشرة بين المغرب
وجبهة البوليساريو منذ  2007باتت التطورات الجديدة في
صراع الصحراء الغربية األخيرة تجري جلها على األرض،
جزء منها في المناطق المتنازع عليها نفسها ،حيث كانت
مدفوعة بأعمال االحتجاج الصحراوي والردود المغربية .إن
االشتباكات العنيفة التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني)
 ،2010والتي شكلت تحدياً أكبر للحكم في المغرب من
ً
عامال مساعداً إلحداث تغيير في
انتفاضة  ،2005تعتبر
السياسة بالمغرب .وهذا يعزز رأي ستيفن زيونس
( )Stephen Zunesوجاكوب مندي (Jacob
 )Mendyبأنه "بالنظر للجمود السياسي في الصحراء
الغربية يجب أن يدخل عامل جديد في المعادلة إذا أريد
لألمور أن تتغير" (Zunes and Mundy, 2010,
.)p.263
بما أن أحد "العوامل الجديدة" الممكنة – سحب الدعم من قبل
أحد أقوى حلفاء المغرب – قد فشل في أن يصبح حقيقة
واقعة ،فقد تعززت آمال التغيير من خالل أشكال جديدة من
المقاومة من قبل ناشطين صحراويين (Shelley 2004:p
 )207-206مقدمين تحديات لم تتمكن المغرب من التعامل
معها سلمياً .بنفس الوقت ،أنعشت أنشطة المعارضة االهتمام
الدولي بالصحراء الغربية إذ ّ
"ذكت" صراعا اعتُبر لفترة
طويلة "مجمداً" .في نهاية األمر ،سيكون التحدي على
األرض ،إلى جانب التمرد والثورة في أماكن أخرى من العالم
العربي ،هو ما َيعد في الوقت الحاضر بتغيير "المعادلة".
حيث أن خطة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب في 2007
افتقرت إلى المصداقية بسبب غياب الديمقراطية في البلد

المحتل ( )García López, 2010فإن تنامي وتعميم
الضغط الشعبي لتغيير النظام داخل العالم العربي (والذي
رأى بعض المحللين أن الحركة الصحراوية تتوقعه) قد جاء
بعرض إلصالح واسع النطاق من قبل الملك محمد السادس.
ٍ
إن خطاب العاهل المغربي في  9مارس (آذار) ،2011
الذي أعلن فيه عن خطط الستبدال "الملكية التنفيذية" بملكية
دستورية على النمط األوروبي يصاحبها نظام منقول لحكم
برلماني ،يمكن أن يجعل من الحكم الذاتي صيغة قابلة
للتطبيق أخيراً ،ال سيما إذا قوبلت بالترحيب من قبل
المستوطنين المغاربة في الصحراء الغربية إضافة إلى
السكان األصليين الصحراويين.
على الرغم من أن الجوانب العسكرية للصراع بقيت دون
تغيير ،إال أن األحداث المثيرة على األرض قد ول ّدت
ديناميكية أثرت على الوضع المستقبلي للمنطقة المتنازع
عليها .نحلل فيما يلي أثنتين منهاً :
أوال ،الجدل المحيط بطرد
المغرب لناشطة حقوق اإلنسان الصحراوية أميناتو حيدر
بتاريخ  14نوفمبر (تشرين الثاني)  ،2009وثانياً48" ،
ساعة من الغضب" للصحراء الغربية التي تحدت سيطرة
المغرب بعد إثني عشر شهراً.

حادث محلي صغير ...أصبح دولياً
في نظر العديد من المراقبين بدت قصة أميناتو حيدر قضية
واضحة النتهاك المغرب لحقوق الناشطة الصحراوية
الداعية لإلستقالل والتي استلمت جائزة روبرت إف كينيدي
( )Robert F. Kennedyلحقوق اإلنسان القديرة في عام
" 2008لدفاعها عن الحقوق المدنية والسياسية للشعب
الصحراوي في الصحراء الغربية بما في ذلك حرية الرأي
والتعبير والتجمع وحق تقرير المصير"ُ .منعت من الدخول
إلى مطار (العيون) لدى عودتها من الخارج في  14نوفمبر
(تشرين الثاني)  2009وتمت مصادرة جواز سفرها ثم

أُقصيت إلى جزر الكناري لوصفها قوميتها كصحراوية على
بطاقة الهبوط .اجتذبت قضية حيدر العطف فوراً في إسبانيا
وسرعان ما أيقظت اهتماماً إنسانياً نتيجة إضرابها عن
الطعام لمدة شهر قي مطار النزاروت احتجاجاً على عدم
السماح لها للعودة إلى الوطن.
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بعد جهود كثيفة من قبل الحكومة اإلسبانية إليجاد حل مقبول
لدى كل من حيدر والمغرب كان ّ
تدخل وزيرة خارجية
الواليات المتحدة هيالري كلنتون ما أقنع في نهاية األمر
المغرب بقبول عودة حيدر ،ولكن فقط بعد أن أصدرت كل
من فرنسا وإسبانيا تصريحات تعترف فيها بتطبيق القانون
المغربي على الصحراء الغربية وبعد أن كررت الواليات
المتحدة دعمها للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس
لحل الصراع اإلقليمي .تراجعت الرباط عندما اتضح أن
حيدر قد تموت على تراب أجنبي فتصبح شهيدة صحراوية
وتسبب ضغطاً شعبياً داخل إسبانيا لحمل الحكومة اإلسبانية
على إعادة النظر في موقفها الموالي للمغرب.
في الوقت الذي أفسدت المغرب عالقاتها مع إسبانيا من غير
داع يبدو أن خطأها كان مدفوعاً بالخيبة من فشل مقترحها
للحكم الذاتي ليكون أساساً صلباً لمفاوضات ترعاها األمم
المتحدة .لم تكن الصيغة المغربية تلقى المقاومة من جانب
البوليساريو ومؤيديها فحسب ،بل أن محمد السادس أيضاً
كان قد أستلم رسالة من الرئيس باراك أوباما في يوليو
(تموز) يميز فيها موقفه عن موقف سلفه الموالي للمغرب
بدون شروط بقوله أن الواليات المتحدة ستعمل مع جميع
أطراف النزاع بحثاً عن حل.
قبل أيام قالئل من الطرد التعسفي لحيدر من المغرب كان
محمد السادس قد احتفل بالذكرى الرابعة والعشرين لغزو
الصحراء اإلسبانية باإلعالن عن خطط "لفرض" الحكم
الذاتي على السكان الصحراويين ُمصراً على أنه فيما يتعلق
بالصراع "إما أن يكون الشخص وطنياً أو خائناً" .ومن
خالل طرد أميناتو إلى إسبانيا مع صمت السلطات اإلسبانية،
يبدو أيضاً أن الملك مارس الضغط على مدريد – بصرف
النظر عن توجهات رئيس الحكومة ثاباتيرو ()Zapatero
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إن خطاب العاهل المغربي في  9مارس (آذار)
 ،2011الذي أعلن فيه عن خطط الستبدال
"الملكية التنفيذية" بملكية دستورية يمكن أن
يجعل من الحكم الذاتي صيغة قابلة للتطبيق
أخي اًر

الموالية للمغرب – ليعطي دعماً ال لبس فيه لصيغة الحكم
ً
فعال تنازالت للموقف
الذاتي .لقد أعطى ممثلو إسبانيا
المغربي في جهودهم للتغلب على المشكلة ولكن بدفع ثمن
سياسي إذ واجهوا نقدا صارخا من قبل األحزاب غير
الحكومية في إسبانيا – بما فيها بعض األحزاب التي اصطفت
مراراً مع حكومة األقلية اإلشتراكية .بعد أن أغضبتها جهود
االشتراكيين إلقناع حيدر بإنهاء احتجاجها وقبول لجوء
سياسي إلى إسبانيا تصاعد الضغط البرلماني على الحكومة
وليس أقل من تصويت مجلجل يؤكد مبدأ تقرير المصير
للشعب الصحراوي.
إن طرد حيدر سرعان ما ارت ّد ضد المغرب ،فمع أنه لقي
دعم العديد من المغاربة الذين رأوا في إضرابها عن الطعام
محاولة البتزاز الملك وتحقيق انقالب إعالمي ضد المغرب،
ً
عمال تعسفياً انتهك حقوقها
اعتبره الكثيرون في أوروبا
االنسانية .فقد أثار بهذا الشكوك حول الصورة التي يصورها
االتحاد األوروبي للنظام المغربي على أنه نظام ليبرالي
وإصالحي ومؤكداً على متانة العرض المغربي للحكم الذاتي
الصحراوي .وأمسى االتحاد األوروبي نفسه محرجاً من
إجراءات جاره الجنوبي المميز ،فزاد الدعم لمقترح يتضمن
إضافة متابعة حقوق اإلنسان إلى مهمة بعثة حفظ السالم
لألمم المتحدة في الصحراء الغربية ( )MINIURSOحركة
صدتها فرنسا.
ً
ً
وجد االستياء من تصرفات المغرب تعبيرا عمليا في
َ
الصعوبات التي أحاطت بتجديد اتفاقية صيد األسماك بين
االتحاد األوروبي والمغرب ،والتي بموجبها تكون إسبانيا
المستفيد الرئيسي .على خلفية القلق األوروبي حول الوضع
الصحراوي شرع الجهاز القانوني للبرلمان األوروبي
باقتراح إما تعليق االتفاقية أو أن تستثنى مصائد األسماك
الغنية للصحراء الغربية على أساس عدم وجود دليل على
استفادة السكان الصحراويين من االتفاقية الحالية .كانت
الحصيلة الكلية لهذه القصة التي تمكنت حيدر من استغاللها
إعالمياً أن حصل البوليساريو على نصر دعائي واكتسب
صراع الصحراء الغربية موقعاً بارزاً على األجندة الدولية
ونشأت داخل أوروبا شكوك تحيط بـ "الوضع المتقدم" الذي
منح مؤخراً للعالقات بين االتحاد األوروبي والمغرب .وقد
أظهرت تسريبات ويكيليكس ( )Wikileaksفيما بعد أن
الواليات المتحدة قد اعتبرت إدارة إسبانيا لقضية حيدر
"كارثية".
في بداية عام  2010أعلن محمد السادس عن "تجديد
وتحديث" الدولة المغربية في مسعى لطمأنة الشركاء الدوليين
بأن بلده جاد حول التقسيم إلى أقاليم .وستكون األقاليم
الجنوبية في مقدمة إجراءات االنتقال التي ستقرر تفاصيلها

من قبل لجنة استشارية يرأسها عمر عزيمان الذي كان
سيبدل كسفير لدى إسبانيا بشخصية مثيرة للجدل هو أحمد
ولد سويلم ،أحد المنشقين عن حركة البوليساريو .أخفقت
اللجنة في تحقيق مهمتها خالل فترة الستة أشهر التي أعطيت
لتقديم مقترحاتها .وهكذا بحلول النصف الثاني من السنة عاد
النظام المغربي مرة أخرى ليعاني من الفشل في اإليفاء
بوعود اإلصالح ،فكانت نتائج ذلك ملموسة في الداخل وفي
سياق مباحثات حل الصراع التي ترأسها مبعوث األمم
المتحدة كريستوفر روس.
نظرة شاملة

المجتمع المدني وتهشيم الجليد
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َ
أحدث رفض المغرب بحث أية مقترحات عدا مقترحاتها هي
مقاطعة وقتية للمباحثات من قبل البوليساريو .إال أن مقاومة
سياسة الفرض جاءت وأخذت بالتصاعد من المجتمع المدني
الناشط .وقد أعتقل نشطاء من منظمات غير حكومية من
جزر الكناري لتظاهرهم بالتضامن مع جبهة البوليساريو
في عاصمة الصحراء الغربية (العيون) .كانت تكتيكاتهم
تحذو بعض الشيء حذو النموذج الذي وضعه الداعمون
الدوليون لسكان غزة ،والذي يهدف الى كسر الحصار
اإلسرائيلي على األراضي المحتلة .وفي غضون ذلك ،كان
من أهم سمات حركة االحتجاج في المنطقة والتي وصلت
ذروتها في أكتوبر (تشرين األول) ونوفمبر (تشرين الثاني)
هو غياب االقتران السياسي بالبوليساريو .كان االستياء من
االحتالل المغربي والذي تفاقم باحتمال فرض حكم ذاتي ال
قيمة له ،قد تأجج من قبل السخط االجتماعي واالقتصادي.
وتكالبت مجموعة من القضايا لتجعل من أضخم تظاهرات
ّ
نظمها الصحراويون منذ عام  1975وسيلة تعبير كبرى عن
شكاوى اجتماعية .كانت هذه الشكاوى تتعلق باألمور
التالية :سحب الدعم الذي يتلقاه الصحراويون البدو تقليدياً
( ،)Afkar/Ideas, 28, 2010-11, p.3ومستويات مرتفعة
من البطالة بين الشباب ،والغضب من الظروف االقتصادية
المتميزة لكثير من هؤالء الذين يؤيدون إدعاءات المغرب
بالسيادة ،واالستياء من الطريقة التي ما زال االتحاد
األوروبي يبدو مصراً عليها ،رغم المعارضة الداخلية،
إلدراج موارد الصحراء الغربية في اتفاقيات صيد األسماك
مع المغرب.
كانت فكرة إقامة مخيم احتجاج قد وضعت موضع االختبار
في السنة السابقة ،ولكنها أصبحت اآلن نشاطاً ضخماً بارزاً
حيث أن المخيم الذي يقع في "غديم إزيك" على بعد 12
كيلومتراً شرق (العيون) اجتذب نحو  20000متظاهر.

بإحاطة المخيم بقوات من الشرطة المغربية سرعان ما دخل
الواقع السياسي إلحتالل األرض مرحلة المواجهة ،السيما
بعد مقتل صبي صحراوي في الرابعة عشر من العمر في
حادث عند نقطة سيطرة أمنية في  24أكتوبر (تشرين
الثاني) .بنفس الوقت انعكست الطبيعة االجتماعية للمطالبات
في محاوالت المغرب األولية لتهدئة المتظاهرين بتقديم
عروض لهم من أراض ودعم ومزايا.

تراجعت الرباط عندما اتضح أن حيدر قد تموت
على تراب أجنبي فتصبح شهيدة صحراوية
وتسبب ضغطاً شعبياً داخل إسبانيا لحمل
الحكومة اإلسبانية على إعادة النظر في
موقفها الموالي للمغرب
حين فشلت االمتيازات في إقناع المحتجين على التراجع تم
َفض المخيم بالقوة في  8نوفمبر (تشرين الثاني) ،وذلك
استباقاً لتعزيزه بعدة آالف من المؤيدين الذي وصلوا في
قافلة جديدة من سيارات احتجاج من (العيون) .كانت
محاوالت المغرب لتقليل الضرر السياسي من خالل نشر
أفراد شرطة غير مسلحين وأفراد من قوات شبه شرطة
مساعدة تعني في نهاية األمر بأنه على الرغم من جرح
عشرات المحتجين إال أن أكثر الوفيات كانت من الجانب
المغربي .وقد جلب تهديم المخيم مزيداً من أعمال احتجاج
صحراوية تخللها عدد من الهجمات القاسية من قبل محاربين
غاضبين من المعارضة في مدينة العيون نفسها ،بينما قامت
الشرطة بمداهمات من بيت الى بيت بحثاً عن قادة مخيم
االحتجاج.
وسط حظر مغربي على نقل األخبار المستقلة فقد وصل
االنطباع إلى العالم الخارجي بوقوع هجوم همجي ضد
المحتجين راح ضحيته عشرات الضحايا في بحر يومين.
وسارع البوليساريو إلى اإلدعاء بمقتل  11مدنياً ،ثم أخبر
فيما بعد عن وجود  36جثة في أحد المستشفيات .وذهبت
الرابطة اإلسبانية لحقوق اإلنسان إلى أبعد من ذلك مدعية أن
أكثر من  100شخص قد قتلوا وأكثر من  2000أعتقلوا
لكونهم من الصحراويين .وقد اعترف وزير الخارجية
المغربي ،طيب فاسي الفهري ،فيما بعد بأن الموقوفين ربما
تعرضوا للتعذيب في أقسام الشرطة .بيد أن منظمات ،مثل
"هيومان رايتس ووتش" ( )HRWومنظمة العفو الدولية
( ،)AIوجدت أن األرقام التي أعلنها المغرب –  13قتيال،
من بينهم  11فرداً من قوات األمن وإثنان من المدنيين –

كانت دقيقة .وقد أوضحت تقارير حقوق اإلنسان أن إساءات
قد ارتكبت من كال الجانبين :إن القوات المغربية لم تواجه
مقاومة من قبل مدنيين يلقون قنابل مولوتوف وزجاجات غاز
فحسب ،بل استهدفت من قبل ميليشيات مصممة على قطع
الحناجر؛ ولكنها أثناء ذلك اتهمت باستعمال القوة غير
المتكافيء ،بما في ذلك الضرب المستمر للموقوفين وبحالة
اغتصاب واحدة على األقل.

بينما تشكل ما تسمى آثار "التظاهر" عمليات معقدة يصعب
التعرف على أسبابها (ناهيك عن إثباتها) قد يمكن للمرء على
األقل أن يفترض بأن االحتجاجت المتقطعة التي شوهدت في
المغرب نفسها خالل األشهر األولى من عام  2011استمدت
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عموماً ،فقد المغرب احترامه بدرجة فائقةً .
أوال ،إنه لم يتمكن
من معالجة الموقف دون اللجوء أخيراً الى القوة .ثانياً ،كان
تدخله إلزالة المخيم تذكيراً إلى العالم الخارجي بأن وجوده
في الصحراء الغربية ينطوي على احتالل وقمع ،بصرف
النظر عن أن بعض العنف وقع بين الطوائف الصحراوية.
ثالثاً ،إذا بحثنا عن األساس ،فإن رد فعل السلطات ناقض
إدعاءات المغرب بأنها سائرة بعملية االنتقال .رابعاً ،القيود
على وصول وسائل اإلعالم والسفر إلى (العيون) من قبل
جماعات أوروبية قلقة ترغب في مراقبة األحداث أججت
شكوكاً دولية حول مدى التزام النظام بالليبرالية واإلصالح.
لنزع فتيل االستنكار الخارجي الذي تلقته ،السيما من داخل
أوروبا ،استبدلت المغرب الحاكم المدني في (العيون) بآخر
صحراوي .وجرت محاوالت إبعاد النظر داخل البرلمان
المغربي لتحويل تركيز االهتمام الدولي إلى النزاع اإلسباني
المغربي حول سبتة ومليلة كرد فعل على النقد الواسع النطاق
النتهاكات حقوق اإلنسان التي صدرت من إسبانيا .كان من
نتائج األحداث ،وتحت نقد شديد لموقفها التوافقي مع الرباط،
تم إقناع حكومة ثاباتيرو في مدريد أخيراً بتعديل موقفها
باإلنضمام إلى مجموعة الدول التي تطالب بأن تلعب األمم
المتحدة دوراً في حماية حقوق اإلنسان في الصحراء الغربية.

نظرة شاملة

في بداية عام  2010أعلن محمد السادس
عن "تجديد وتحديث" الدولة المغربية في
مسعى لطمأنة الشركاء الدوليين بأن بلده جاد
حول التقسيم إلى أقاليم

بعض إلهامها ،أو في الواقع تعلمت ،من "ساعات الغضب"
والتي سبقت حملة االحتجاجات التي شوهدت في الصحراء
الغربية الى جانب اإلنقالبات التي كانت تهز دول شمال
أفريقيا المجاورة في حينه وفي بعض الحاالت بشكل أعمق
جداً مما كان في المغرب نفسها.
لعل الدرس األكبر – المستمد بصفة خاصة من السقوط
المتتابع لرؤساء الدول في شمال أفريقيا – قد تعلمه محمد
السادس نفسه :إن مستقبل الملكية في المغرب يعتمد على
إصالحات سياسية حاسمة أكثر بكثير من تلك التي كانت في
الحسبان في بداية عهده .في مارس (آذار)  2011وبتتابع
ً
أوال عن تشكيل هيئة مستقلة لرصد حقوق
سريع ،أعلن
اإلنسان ومن ثم ،في التاسع من الشهر ،وبعد أن استلم
توصيات من عمر عزيمان ولجنته االستشارية ،عن خططٍ
لدستور جديد يتضمن نظاماً لسلطات إقليمية تنتخب
ديمقراطياً.
كانت إضافة مصداقية لخطط الالمركزية التزاماً متزامناً
اتخذ لتقليص الصالحيات الملكية ومنح المغرب ملكية
دستورية ضمن إطار ديمقراطي .على الرغم من أن اآلثار
المترتبة من ذلك بالضبط على الصحراء لم تكن واضحة ،إال
أن هذه المؤشرات المبكرة نحو "انتقال من فوق" وشيك
والتي ُشجعت بضغط من األسفل ومن داخل العالم العربي،
على األقل تعني أن عرض الحكم الذاتي من المغرب هو
اآلن ذو معنى أكبر جداً وبهذا فهي مكافحة ذات مهابة أعظم
نحو الدعم الشعبي بين الصحراويين إلى جانب قضية
االستقالل األكثر رسوخاً.

السياسة المتوسطية | الشرق األوسط

إصرار لبنان على مقاومة التغيير

نظرة شاملة

أسامة صفا
محلل سياسي
المدير السابق للمركز اللبناني للدراسات السياسية
()Lebanese Centre for Policy Studies
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وسط رياح التغيير التي هبت سريعاً من جنوب وشرق البحر
األبيض المتوسط إلى البحر العربي ،غاصت لبنان في جمود
سياسي عقب أزمة حكومية أطاحت برئيس الوزراء سعد
الحريري فتركت البلد فريسة فراغ آخر في الذراع التنفيذي
للحكومة .إن الجفاء األخير بين معسكرين سياسيين منقسمين
انقساماً عميقاً ما هو إال تصوير ألزمة لبنان المستديمة
والمتكررة في إدارة الحكم السياسي .إنه أيضاً تتويج لست
الجيشان السياسي الصاخب بين المعارضة التي
سنوات من َ
يقودها رئيس الوزراء المخلوع ،واألغلبية الجديدة التي
يقودها حزب هللا الموالي إليران.
لقد ُزرعت بذور األزمة القائمة في  14فبراير (شباط)
 2005حين قتل رئيس الوزراء رفيق الحريري بسيارة
مفخخة هائلة عند جبهة البحر في بيروت .وعلى الرغم من
عدم وجود أدلةُ ،وجهت االتهامات باإلغتيال ضد سوريا التي
كانت قواتها متمركزة في لبنان منذ عام  .1976كان التشدد
السوري في لبنان قد وضع المرحوم الحريري على خالف
مع سياسة سوريا في لبنان .وبلغت األحداث ذروتها في
تظاهرة عارمة يوم  14مارس (آذار)  2005لمطالبة
القوات السورية بمغادرة لبنان وبفتح تحقيق دولي لإلغتيال.
وكان متظاهرون موالون لسوريا قد سبق وأن خرجوا إلى
الشوارع في  8مارس (آذار) معاهدين بالوالء وإظهار
امتنانهم لدعم سوريا لحزب هللا .وتسلم ابن رئيس الوزراء
القتيل سعد الحريري قيادة الحركة المناهضة لسوريا مدعوماً
من قبل كوكبة من الفصائل السياسية.
عجلت تظاهرات الرابع عشر من مارس (آذار) ،التي أطلق
عليها فيما بعد إسم (ثورة األرز) لالستقالل والسيادة،
بمغادرة جميع القوات السورية من لبنان بعد ستة أسابيع،

على الرغم من أن االنتفاضة في نظر الكثيرين جاءت مخيبة
لآلمال ولم تنجز مهمتها .وقد كشف فيما بعد بأن قادة 14
مارس (آذار) ،وهم أنفسهم ساسة ماكرون ومحركون
ومضعضعون للنظام السياسي الطائفي في لبنان ،قد تغاضوا
عن إصالحات سياسية كبيرة وركزوا على الحفاظ على
قبضتهم على السلطة .فيما بعد ،أحدثت االنتخابات التشريعية
التي عقدت في يونيو (حزيران)  ،2005على أثر ما قال
البعض بأنها أضخم مظاهرات في تاريخ لبنان الحديث،
تغييرات سطحية لتركيبة أول برلمان بعد ثالثين سنة من
سيطرة سوريا على لبنان.
بعد أن انقسم البلد إلى معسكرين –  8مارس (آذار) و14
مارس (آذار) – يقودهما أساساً الشيعة والسنة على التوالي،
مرت خمس سنوات من عدم االستقرار متصفة باغتيال
رموز سياسية وإعالمية مناهضة لسوريا وحرب مع إسرائيل
واشتباكات طائفية خطيرة ّ
تذكر بالحرب األهلية التي دامت
خمس عشرة سنة في لبنان .وقد شهدت الفترة الممتدة من
 2011-2005أيضاً وساطة عربية ناجحة للصراعات
الداخلية بقيادة قطر وسلسلة من قرارات لمجلس األمن لألمم
المتحدة وتأسيس محكمة دولية هجينة لمحاكمة قتلة رفيق
الحريري.
ٌ
تاريخ من األوجاع السياسية
أثقلت األوجاع السياسية المزمنة التي يعاني منها لبنان بشدة
على قدرة نظام إدارة الحكم في مواكبة التغيرات السريعة
التي تحدث حواليها .وقد تترجم ذلك إلى هشاشة ال شفاء منها
تقف في طريق محاوالت البلد إلصالح نفسه وإعادة ابتكار
نظامه السياسي .من الناحية الثقافية واالقتصادية يظل لبنان
بوابة أوروبا إلى الشرق األوسط .ويتباهى القطر بنظام تعليم
حديث ،ونظام مصرفي قوي ونشط ،وبنية تحتية من الخدمات
المالية والطبية والسياحية ال مثيل لها ،رغم عدم خلوها من

النظام بعد سوريا
بين عامي  2004-1990كان للوجود السوري في لبنان
عالقات محسوبة بين الزعماء السياسيين في البلد الذين
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كما شهدت السنوات التي أعقبت الحرب زيادة كبيرة في
القوة العسكرية لحزب هللا الموالي إليران ،والمكون من
الشيعة حصراً ،والذي قاد حتى عام  2000مقاومة مسلحة
ناجحة ضد االحتالل اإلسرائيلي لجنوب لبنان .استفاد حزب
هللا من التعاون الوثيق السوري – اإليراني على لبنان لبناء
الحنكة العسكرية وجهاز أمن على حساب القوات المسلحة
النظامية .وهكذا وسرعان ما أصبح حزب هللا أقوى قوة
عسكرية في لبنان وبقي هكذا حتى اليوم .بعد تحرير جنوب
ً
وخاصة بعد انسحاب سوريا من لبنان ،ازداد نفوذ
لبنان،
إيران بفضل الوجود العسكري لحزب هللا .وكان ذلك عامالً
لم يرق للطوائف األخرى ،والسيما السنة.
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أثقلت األوجاع السياسية المزمنة التي يعاني
منها لبنان بشدة على قدرة نظام إدارة الحكم
في مواكبة التغيرات السريعة التي تحدث
حواليها
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النواقص .ويجعل مجتمع هذا البلد متعدد اللغات والتعددي
وثقافته التاريخية الصدوقة من لبنان أهم وجهة تقصدها
مشاريع األعمال التي تسعى إلى تأسيس حضور في شرقي
البحر األبيض المتوسط
إن بنية هذا البلد الذي يعود تاريخه إلى أواخر القرن التاسع
عشر ،والذي كان يعرف بإسم (جبل لبنان وبيروت)
ومقتصراً عليهما ،ضمت أقليات متنافسة ،أبرزها الموارنة
المسيحيون والسنة والشيعة والدروز من بين آخرين .إن
تجمع أقليات طائفية متعارضةٌ ،
كل يبحث عن حماية من قوة
أجنبية في حينه ويعلن عن موقفه الخاص  ،أدت إلى تحول
بوتقة انصهار لبنان إلى سبب لعدم االستقرار الحالي
ومواجهات دورية .من جراء التدخل الكثيف من قبل
اإلمبراطورية العثمانية وفرنسا ،وبدرجة أقل بريطانيا،
أمسى لبنان دون إرادته ساحة قتال للقوى األجنبية بالوكالة،
وهو دور استمر تحت مختلف األقنعة إلى الوقت الحاضر.
رافق تأسيس (لبنان الكبير) في عام  1926دستور خصص
حصص الحكم إلى طوائف مختلفة حسب حجمها السكاني.
وقد عقد اتفاق جنتلمان بعد االستقالل ،عُ رف بالميثاق
الوطني ،في عام  1943من قبل النخبة السياسية في لبنان
حددت أن يكون رئيس الجمهورية مارونياً ورئيس مجلس
النواب شيعياً ورئيس الوزراء سنياً .فأصبح نظام الحكم في
لبنان قائماً عملياً على أساس اإلجماع بين قادة الطوائف
الرئيسية – وهي وصفة للمناوشات والصراعات المستمرة
وبالتالي للحاجة المستمرة للتدخل األجنبي .إن الذين خلقوا
الميثاق الوطني كانوا وال ريب على معرفة باألخطار
المرافقة لإلعتماد على اإلجماع في الحكم بين أقليات
متناحرة والتي غالباً ما لجأت إلى دعم وتشجيع من األجنبي
لكسب موقعها .قوة لبنان ،كما حاجج البعض ،نابعة من
ضعفه .من الواضح أن هذه الصيغة لم تقاوم اختبار الزمن
حيث أن الحروب الطائفية ،تساندها قوى خارجية ،طرزت
تاريخ لبنان الحديث خالل النصف الثاني من القرن
العشرين.
وضعت أطول حرب أهلية في لبنان من 1990-1975
أوزارها مع اتفاق مبدع لتقاسم السلطة ،والذي لم ينفذ أبداً
بالكامل ،هدف إلى إعطاء البلد فرصة جدية لبناء دولة
ديمقراطية حديثة .لقد أخفق هذا االتفاق ،الذي عرف باتفاق
الطائف ،في أن يكون خارطة بناء للسالم في لبنان وفتح
الطريق ألمراء الحروب أن يصبحوا النخبة السياسية
الجديدة .وبات الحكم مسألة صفقات بين زعماء الطوائف
وأكثرهم مدفوعون بالرغبة في تعزيز مكاسبهم التي حصلوا
عليها حديثاً وتأمين بقائهم .وكانت القوات السورية مرابطة
في لبنان لضمان تنفيذ اتفاق الطائف بصورة انتقائية لخدمة

خطتها للحفاظ على رعايتها للنظام السياسي بعد الحرب.
صلت القوانين االنتخابية والتالعب بتقسيم المناطق
وهكذاُ ،ف ّ
االنتخابية لخدمة الساسة الموالين لسوريا وضمان استمرارهم
بالسلطة.
صدر قانون عفو عام في عام  1990فعرقل أية جهود جادة
لتحقيق مصالحة ذات معنى بين مختلف طوائف البلد والتي
كانت منغمسة في اقتتال بين األخوة لعقد ونصف .فالفظائع
المروعة وآالف األسر التي شردت داخل البلد و17000
مفقودين بعد الحرب تبقى قضايا لم تحل إلى اليوم .واتصفت
حركة االنتعاش االقتصادي التي أطلقت بعد الحرب بالدرجة
األولى بإنفاق مبالغ ضخمة على مشاريع اإلعمار وتحديث
البنية التحتية لبيروت مع إنفاق قليل جداً على التنمية والتعليم
في المناطق المحيطة .في الواقع ،مبالغ إعادة اإلعمار ما بعد
الحرب ُو ّزعت بعناية بين رؤساء الطوائف لخدمة مصالحهم
دون أن تُطلب منهم الشفافية والمحاسبة .ونتيجة لذلك،
ارتفعت ديون لبنان الناجمة من االستقراض الضخم لتمويل
إعادة األعمار وإرضاء شهوة النخبة للسلطة إلى خارج
حدود السيطرة حيث بلغت  52مليار دوالر في .2011
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كانوا بحلول عام  2004قد شكلوا نخبة متجذرة بعمق مع
شبكة واسعة من المصالح الطائفية خلفهم .وأصبح الضباط
السوريون حكاماً باألمر الواقع للنزاعات المتكررة بين
النخبة الحاكمة ،وضمنوا لنظام لبنان بعد اتفاق الطائف
العاطل أن يعمل بصورة جيدة نوعاً ما .وقد كشف خروج
سوريا المستعجل من لبنان هشاشة إجماع القطر
والتناقضات بين الوالءات األجنبية لقادتها .وأصبح حزب
هللا المسلح الهدف المختار من قبل الطوائف غير الشيعية
التي رأت أنهم أساساً الطائفة المسلحة الوحيدة الباقية،
ولذلك لها ميزة غير عادلة على الطوائف األخرى .في
أواخر الستينات وأوائل السبعينات حين بدأت منظمة
التحرير الفلسطينية تشن هجمات عبر الحدود ضد إسرائيل
من جنوب لبنان ،أتهم السنة بالسعي إلى الهيمنة غير
العادلة حيث أن منظمة التحرير الفلسطينية تتكون غالبيتها
من مقاتلين من السنة .واليوم تعود في لبنان المقاومة
المسلحة التي تقودها طائفة واحدة إلى قلب الصراع
الطائفي.
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من جراء التدخل الكثيف من قبل اإلمبراطورية
العثمانية وفرنسا ،وبدرجة أقل بريطانيا ،أمسى
لبنان دون إرادته ساحة قتال للقوى األجنبية
بالوكالة ،وهو دور استمر تحت مختلف
األقنعة إلى الوقت الحاضر
تفاقمت الخالفات السياسية أكثر حين أشعل حزب هللا حرباً
بين إسرائيل ولبنان في يوليو (تموز)  ،2006والتي حصدت
أرواح  1200من المدنيين األبرياء وتركت البنية التحتية
للبلد في حالة دمار .وانتهت الحرب وحزب هللا يشعر بالنصر
ويسعى لفرض سلطته على النظام السياسي .تبع ذلك أزمة
خطيرة شلت البالد وتمخضت عن مغادرة الوزراء الشيعة
الحكومة وغلق البرلمان من قبل رئيس المجلس الشيعي
الموالي لحزب هللا واعتصام طال  18شهراً في قلب المنطقة
التجارية في بيروت مسببا ضربة موجعة إلى االقتصاد.
انتهى الجمود بوساطة قادتها ( َقطر) في الدوحة عقب استيالء
مسلح وجيز لغرب بيروت السنية من قبل مقاتلي حزب هللا،
مما أكد مخاوف السنة من تكتيكات عدائية من قبل شيعة
مسلحين .مرة أخرى دعت الحاجة إلى تدخل خارجي لحل
قضايا لبنان السياسية المتصارعة .على الرغم من أن نظام
اإلجماع يُفترض أنه مج َّهز ذاتياً بآليات حل الصراعات
وعمليات تفاوض ،إال أن نظام إدارة الحكم في لبنان يعتمد

على ترتيبات غير معلنة لتوزيع النفوذ السياسي والمكاسب
االقتصادية بين دائرة مغلقة من الزعماء الطائفيين والفئويين.
ً
بدال من أن يكون مصدر ثروة ،مع التأكيد على المصالح
المشتركة بين مختلف طوائفه ،فنظام لبنان التعددي يكشف
ً
متجاهال ما يجمع مجتمعه
في الغالب عن خالفاته وتناقضاته
سوية.
في عام  2006صادق مجلس األمن في األمم المتحدة على
قوانين المحكمة الخاصة للبنان عقب تسرب تقارير عن يد
سوريا في اغتيال رئيس الوزراء الحريري .بعد ذلك بقليل
بدأت تتسرب روايات عن تحقيقات تربط حزب هللا باإلغتيال
في بعض مصادر األخبار الدولية .ومع أنه لم يُكشف عن
تقارير رسمية حول التحقيق ،وبالتالي لم تُنشر أية أدلة
فاإلشاعات التي تح ّمل حزب هللا مسؤولية اغتيال الحريري
ً
أصال مشتدة بين الطوائف
فاقمت التوترات التي كانت
الشيعية والسنية في لبنان .فحزب هللا يتهم معسكر الرابع
عشر من مارس (آذار) الذي يقوده السنة بتسهيل مؤامرات
أجنبية إلضعاف حزب هللا من خالل دعم ما تعتبره محكمة
مسيّسة .أما تحالف الرابع عشر من مارس (آذار) ،من جهة
أخرى ،فيعتبر إصرار حزب هللا على االحتفاظ بالسالح بأنه
يخدم الطموحات السورية – اإليرانية النتزاع السيطرة على
لبنان .هذا ما هو اال صورة للخطوط الفاصلة السياسية التي
تفرض السيطرة على نظام الحكم الهش في لبنان وبالتالي
تمنعه من إصالح نفسه.
إن اتفاقية الدوحة برعاية وساطة قطرية تمخضت عن إجماع
على انتخاب رئيس للجمهورية بعد أن ظل المنصب شاغراً
لمدة ثمانية أشهر عندما انتهى تكليف الرئيس إميل لحود .كما
تضمنت االتفاقية إجماعاً على تبني قانون انتخابات عمره
 50عاماً يضمن احتفاظ زعماء الطوائف الشاغلين بمقاعدهم
في البرلمان .إضافة لذلك ،أعطي إلى  8مارس (آذار)
ِّ
المعطل غير المسبوقة في
صالحية حق النقض للثلث
المشكلة بعد انتخابات الرئاسة مما خلق سبباً
ّ
الحكومة الجديدة
آخر للجمود والعجز حيث أنه أعطى للمعارضة اليد الطولى
إلعاقة أية قرارات خطيرة تتخذها الحكومة وال تروق لها.
لم تتكشف تفاهة المؤسسات واستحالة سيادة القانون بهذا
الشكل الفاضح أكثر مما تكشفت في االنتخابات التشريعية
لعام  .2009فقد منحت نتائج هذه االنتخابات إلى  14مارس
(آذار) أغلبية  70من  128عضواً في البرلمان والتي كانت
في الظروف الديمقراطية اإلعتيادية ستتيح لها أغلبية مريحة
للحكم وتشكيل وزارةً .
بدال من ذلك ،فإن متطلبات اإلجماع
مع المعارضة التي يقودها حزب هللا قد أفرغت االنتخابات
ّ
المعطل في يد
من أي معنى حين تشكلت الوزارة من الثلث
المعارضة.

وحين احتدم النقاش حول المحكمة الخاصة للبنان وبدأ
الحديث عن إدانات وشيكة لعناصر حزب هللا ،طالب هذا
األخير بأن يلغي لبنان تعاونه مع المحكمة بحجة أن التحقيق
قد ُ
ضلل من قبل شهود زور وأن المحكمة أداة بيد إسرائيل
للنيل من حزب هللا .حين رفض رئيس الوزراء سعد
الحريري التراجع عن دعم المحكمة أسقط حزب هللا الحكومة
ِّ
المعطل مما زج لبنان مرة أخرى
باستخدام حق النقض للثلث
في أزمة حكومية.
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عقب انهيار حكومة الحريري تمكنت كتلة الثامن من مارس
(آذار) – بمساعدة ترويع من حزب هللا – من ضمان أغلبية
برلمانية دنيا للملياردير رئيس الوزراء األسبق نجيب
ميقاتي لتشكيل حكومة في يناير (كانون الثاني) .منذ ذلك
الحين سقط نظامان عربيان وحدثت انتفاضات في العديد
من الدول األخرى .ما دام مستقبل لبنان السياسي مرتبطا
بما ال يقبل الفصل عن آليات الحراك في المنطقة فإن
مصير حكومة لبنان المستقبلية في الميزان؛ وهذا سبب
آخر لإلسراع باإلصالحات لضمان سالمة وحرمة العمليات
الدستورية.
أية إصالحات مستقبلية في لبنان يجب أن تبدأ بقانون انتخابي
ديمقراطي وعادل وممثل ،وعملية مخططة بوضوح إللغاء
الطائفية على مراحل وجدول زمني لتنفيذ اتفاق الطائف
المنسي.
حتى ذلك الوقت ،سيستمر تعطش لبنان إلى األزمات الدورية
وال نهاية له في الزمن المنظور.
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يتساءل المؤمنون بنظرية الدومينو عما إذا كان لبنان ستطاله
حمى االنتفاضات التي أصابت الدول في الشرق األوسط
وشمال أفريقيا .ففي الوقت الذي ليس من الدقة فيه مراقبة
المنطقة من خالل منظور واحد يساوي ما بين مشاكل كل
البلدان ،فالعديد من الدول في المنطقة تتشارك في التذمر ضد
القمع وغياب الحرية والفقر .من الغريب أن لبنان يتميز
بمجموعة غير متطابقة من القضايا االجتماعية – السياسية
التي تشكل سبباً كافياً للثورة ولكنه ال يشترك فيها كلياً مع
جيرانه .فليس في لبنان رمز سياسي واحد إلسقاطه حتى
يُفتح الطريق لبناء نظام ديمقراطي ،وال يعاني اللبنانيون من
طغيان جهاز أمني خانق .قام فريق تشكل حديثاً من بضع
آالف من الناشطين بحملة من المسيرات من أجل "اإلطاحة
بالنظام الطائفي" .ورغم استمرار نمو الحركة في وقت كتابة
هذه األسطر ،لكنها إن لم تحدد تغييرات معينة وجذرية فليس
هناك كبير أمل في النجاح .إن لثقافة لبنان الطائفية تاريخاً

بد ًال من أن يكون مصدر ثروة ،مع التأكيد
على المصالح المشتركة بين مختلف طوائفه،
فنظام لبنان التعددي يكشف في الغالب عن
ال ما يجمع مجتمعه
خالفاته وتناقضاته متجاه ً
سوية
نظرة شاملة

مستقبل لبنان في منطقة غير مستقرة

يعود إلى أكثر من مائة عام تحميه بعمق نخبة متخندقة ال
تتورع من استعمال العنف كوسيلة لغاياتها.

السياسة المتوسطية | الشرق األوسط

األردن :وقت لالنتخابات وتقويم
اإلصالحات السياسية

نظرة شاملة

عُ ريب الرنتاوي
محلل سياسي
مدير
عمان
السياسية،
اسات
ر
للد
القدس
مركز
ّ
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نظرا للوضع القائم في األردن اليوم ،يبدو أن هذا البلد
عاجز عن أن يواكب التغييرات السياسية الراديكالية التي
شهدها العالم العربي في بلدان مثل تونس ومصر ،والتي
تطرق حالياً أبواب اليمن وليبيا وسوريا .مع ذلك ،فإن
األردن منشغل تماماً في جدال عبر جميع أنحاء البلد بين
المكونات االجتماعية والسياسية حول كيفية تنفيذ اإلصالح
السياسي والتحول الديمقراطي وعلى أي أساس.
صحيح أن هذا الجدل كان دائراً قبل شهور عديدة من حادثة
بو العزيزي في تونس ،إال أنه اكتسب اآلن دفعاً جديداً
وبات يؤخذ بجدية أعمق عقب اندالع الثورات العربية التي
أتسمت بها هذه الحقبة من التاريخ العربي ،والتي تعرف
بـ"الربيع العربي".
هناك سببان يساعدان في تفسير لماذا ال يمكن لهذه الحقبة
الجديدة على ما يبدو من التغيّر السياسي أن تحتضن األردن
أيضاً ،والذي قد يجد نفسه خارج "الربيع العربي" .السبب
األول هو أن النظام السياسي األردني ،الذي على خالف
ملحوظ مع العديد من األنظمة العربية ،يتصف بدرجة
عالية من المرونة والقدرة على المناورة .وهذا يتيح للنظام
أن يشغل الرأي العام بمجموعة من المبادرات السياسية،
مما يبقي الناس في انتظار نتائجها الممكنة .زد على ذلك
تغير الحكومات المتكرر – إضافة لتغير البرلمانات
مؤخراً – والتي تساعد كلها على إبقاء األردنيين في حالة
من الحذر الدائم .إال أن شرائح كبيرة من السكان يعتقدون
بأنه رغم كل هذا يمكن للحركة أن تنجح .والسبب الثاني،
من جهة أخرى ،أهم ويتعلق بالتقسيم الداخلي العمودي
للمجتمع األردني بين مكونيه الرئيسيين :األردنيون من

أصل فلسطيني واألردنيون الشرقيون .ومن المحزن أن
ِّ
المتنفذة من داخل
هذا التقسيم يشتد تفاقماً من خالل القوى
النظام وخارجه على حد سواء ،مما يسهم في الوضع
الحالي واالستقطاب في المجتمع األردني .والنتيجة المؤسفة
هي تنامي جو عدم الثقة والمخاوف المتبادلة واالتهامات
ِّ
المتنفذة من كال جانبي المعادلة أو ،بدقة أكبر،
بين النخب
من كلتا الطائفتين .إضافة إلى ذلك يشكل هذا التقسيم حاجزاً
يمنع كلتا الطائفتين من إعداد أجندة وطنية مشتركة واحدة
تحتضن األردنيين بصرف النظر عن األصل أو الدين.
لقد برزت هذه الظاهرة للعيان بصفة خاصة خالل األشهر
الستة الماضية ،وينعكس تأثير االنقسام على عملية
اإلصالح السياسي والتحول الديمقراطي في البلد .كما ظهر
ذلك أيضاً حين تج ّمع مئات الشباب في دوار وزارة الداخلية
لتظاهرة اعتصام في قلب ع ّمان كما فعل نظراؤهم من
ص ِّور هذا على أنه تحرك
الشباب في القاهرة واليمن .لقد ُ
فلسطيني صرف لقلب النظام وخلق وطن بديل للفلسطينيين.
وكرد فعل على هذا التفسير توجه مئات من الناس من
العشائر األردنية من المحافظات إلى ع ّمان إلنقاذها من
التهديد الفلسطيني ،مما أدى في نهاية األمر – مع األسف –
إلى توتر غير مسبوق بين الطائفتين وأضر بالوحدة الوطنية
بين األردنيين.

من هم وراء التظاهرات؟
خالل األشهر الستة الماضية خرج آالف المتظاهرين
والمحتجين بشكل علني إلى الشوارع يمثلون كل الجهات
والمدارس واالتجاهات السياسية رغم دعواتهم ألجندات
مختلفة ومناداتهم بشعارات مختلفة .شملت المعارضة
الرئيسية أحزاباً إسالمية (األخوان المسلمون) ويساريين
وقوميين ،إضافة إلى النقابات المهنية ونقابات العمال

نظرة شاملة

ثمة طرف ثالث لكل هذا يتمثل بالتيار القومي األردني
التقليدي الذي يتألف من عناصر أردنية صرفة من شرق
األردن أو أبناء العشائر .استجمع هذا التيار قوته بعد أن
انضم إليه "عسكريون متقاعدون" ورؤساء عشائر وأخذ
ينادي بحماية الجنسية األردنية وتقوية األعمدة التي تسند
مؤسسات الدولة كالحكومة والبرلمان .كما أنه يهدف إلى
النهوض بدور الدولة والقطاع العام .ويحرص التيار على
تحاشي اإلصالحات السياسية في البلد والتي قد تؤدي إلى
أن يلعب الفلسطينيون دوراً سياسياً محدداً أو حاسماً؛ إذ
يعتقد أن اإلصالحات االقتصادية في البلد أدت إلى تحقيق
الفلسطينيين ألهدافهم االقتصادية وتخشى من أن يعيد هذا
الوضع نفسه على الساحة السياسية .يسير كل هذا جنباً إلى
جنب مع أهداف أخرى كترسيم حدود لألراضي لسكن
القبائل والتنقل فيها.

ال عجب أن االنقالبات المدوية التي مرت بالمنطقة العربية
مؤخراً والمتمثلة بسقوط نظامي مبارك وبن علي أرسلت
موجات من الصدمات في أرجاء العالم العربي – بما فيها
األردن وكافة األنظمة العربية األخرى – إضافة إلى العالم
ككل .لقد فاجأت وهزت الجميع ،وتنامت المخاوف من أن
هذا قد يتكرر في األردن وفي أماكن أخرى في العالم
العربي على الرغم من أن النظام األردني (كسائر األنظمة
العربية) ادعى بأن األمر لن يكون هكذا ،مشيراً إلى
االختالفات الكبيرة بين األردن وبين مصر وتونس .في
الواقع اتسمت ردة فعل النظام بالصدمة والقلق بقدر تعلق
األمر بتظاهرات الشارع ،حين قدم بعض اإلجراءات التي
تلبي حاجات الناس ،وتشتري صمتهم وتبقيهم في بيوتهم.
وشملت هذه اإلجراءات زيادة رواتب العاملين وتحديد
أسعار الوقود والكهرباء والدعم المتواصل للسلع األساسية
والوعود بأن إصالحات سياسية راديكالية قيد التنفيذ
والسماح للمواطنين بالتظاهر ورفع درجة حرية الشعب في
التصريح بآرائهم ومنح الصحافة ووسائل اإلعالم مزيداً
من الحرية واالستقالل.
من المؤسف ّ
أن هذه اإلجراءات "المرنة" التي اتخذها النظام
أخذت تتحرك فجأة في االتجاه المعاكس حين برز الشعور
بأن موجة االحتجاجات ستكسر "الخطوط الحمراء" .واتُخذت
إجراءات "قاسية" لقمع محاوالت الشباب لتنظيم اعتصام في
قلب عمان (في الساحة بجانب وزارة الداخلية) .على نفس
المنوال استُخدم العنف المفرط إليقاف أو قمع "مسيرة
العودة" إلى فلسطين ،حيث كان آالف الشباب (وأكثرهم من
الفلسطينيين) يحاولون التظاهر من أجل حق العودة إلى
فلسطين في  25مايو (أيار) .2011
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أن النظام السياسي األردني ،الذي على خالف
ملحوظ مع العديد من األنظمة العربية ،يتصف
بدرجة عالية من المرونة والقدرة على
المناورة .وهذا يتيح للنظام أن يشغل الرأي
العام بمجموعة من المبادرات السياسية ،مما
يبقي الناس في انتظار نتائجها الممكنة

كيف تعامل النظام مع حركات االحتجاج؟
المتوسطي 2011

ومنظمات المجتمع المدني .تطالب جميع هذه األحزاب
باإلصالحات السياسية والدستورية وتدعو إلى اتخاذ
إجراءات لمحاربة الفساد ودعم سيادة القانون ،إضافة
للعدالة االجتماعية والملكية الدستورية وحكومات منتخبة
وبرلمانات تتشكل من انتخابات حرة وعادلة وشفافة.
من هذه الناحية تلعب الحركة اإلسالمية األردنية – والتي
تجدر اإلشارة إلى أنها تضم مواطنين من مختلف األصول –
دوراً رئيسياً على الدوام .وفي غضون ذلك ،شملت
المعارضة الشبابية عدداً من منظمات الشباب وهيئات
ظهرت بشكل أو بآخر خالل الستة أشهر األخيرة مستلهمة
األحداث التي وقعت في ميدان التحرير بالقاهرة وشارع
الحبيب بورقيبة في تونس وساحة التغيير في صنعاء .في
الواقع للمعارضة الشبابية أهداف أكثر راديكالية وتتمتع
عال واستطاعت أن تجتذب شباناً من
باندفاع حماسي
ٍ
ّ
أحزاب تقليدية أخرى ،وهو عامل أثر على األحزاب
السياسية والجماعات اإلصالحية األخرى والتيارات
التقليدية ،بما فيها التيار المحافظ ،مما قد يفسر الصراع بين
األجيال الذي يالحظ داخل هذه األحزاب.

ومن المتناقضات ،أن التيار ال يفعل شيئاً إلخفاء مشاعره
ضد إسرائيل ويعرب علناً عن عدم موافقته على معاهدة
السالم الموقعة بين البلدين ،وبنفس الوقت يتهم الفلسطينيين
بإسناد نظرية "الوطن البديل" للفلسطينيين .وهذا األخير
مدفوع بالمطالب الفلسطينية لحقوق سياسية كاملة في
األردن إضافة إلى حقوقهم االجتماعية واالقتصادية
والمدنية .وتذهب بعض العناصر إلى أبعد من ذلك بسحب
الجنسية األردنية من الفلسطينيين وبناء حاجز سياسي
وفصل مع الضفة الغربية ،مما يعني منح جميع القادمين
من الضفة الغربية والقدس جوازات صادرة من قِبل السلطة
الفلسطينية وسحب جنسيتهم األردنية.
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وفيما يتعلق بهذا االتجاه ،شهدت األردن ظاهرة عصابات
تتمثل بقيام بعض الشباب بهجمات على المتظاهرين
والعاملين في الصحافة ورموز إعالمية أو من المعارضة
بضربهم جسدياً وإهانتهم بالكالم وحتى تهديدهم بالقتل.
وفي مناسبات أخرى هاجموا مكاتب وسائل اإلعالم
ووكاالت األنباء الدولية وقاموا بتدمير محتوياتها .وكل
ذلك رغم استنكار الحكومة .بيد أن المعارضة والرأي العام
مقتنعان بأن العصابات تعمل تحت توجيه ودعم مالي من
جهات متنفذة كما كانت الحال بالنسبة إلى مصر وتونس،
أو بالنسبة إلى سوريا واليمن وليبيا اآلن.

غضون ذلك انتقدت قوى وشخصيات سياسية أخرى
التمثيل غير المتوازن داخل اللجنة ،لكونها ال تمثل جميع
مكونات المجتمع األردني السيما األردنيين من أصل
فلسطيني.
ال عجب أن تثير النتائج التي توصلت اليها اللجنة جدالً
وطنياً واسع النطاق في المحافل االجتماعية والسياسية
األردنية .اعتبر العديد من القوى السياسية توصيات اللجنة
تلب رغبات األردنيين الذين خرجوا
بأنها خطوة معتدلة لم ِ
إلى الشوارع ولم توافق على أهدافهم .وإن استمرار
االحتجاج االجتماعي عقب اإلعالن عن نتائج اللجنة لهو
شاهد على هذا االعتقاد.

مبادرة اإلصالح الحكومي

اتسمت ردة فعل النظام بالصدمة والقلق بقدر
تعلق األمر بتظاهرات الشارع ،حين قدم بعض
اإلجراءات التي تلبي حاجات الناس ،وتشتري
صمتهم وتبقيهم في بيوتهم .وشملت هذه
اإلجراءات زيادة رواتب العاملين وتحديد أسعار
الوقود والكهرباء والدعم المتواصل للسلع
األساسية والوعود بأن إصالحات سياسية
راديكالية قيد التنفيذ

من الواضح ،رغم ذلك ،أن سياسة "الجزرة والعصا" لم
تكن لتنجح على المدى الطويل ولم تتمكن من تعبيد الطريق
للخروج من الجمود الحالي إزاء عملية اإلصالح السياسي.
ال يملك األردن مبالغ ضخمة من المال الذي يحتاجه لشراء
سكوت الناس وكسب والئهم كما هو الحال في الخليج
العربي الغني .كما لم يكن النظام األردني ،تاريخياً ،نظاماً
ً
حلوال أمنية أو عسكرية
دموياً وال يُعرف عنه أنه طبق
لمشكلة سياسية صرفة .لذلك أطلق مبادرته لإلصالح
السياسي الهادفة إلى تلبية الحد األدنى من متطلبات كال
المتظاهرين والرأي العام ،وشكلت على األقل طريقاً آمناً:
إذا تمكن النظام من إحداث إجماع وطني فالمشكلة ستكون
محلولة؛ ولكن إذا أخفق في إنجاز ذلك ،فإن السلطات حينئ ٍذ
تكون قد اشترت وقتاً إضافياً هي بحاجة ماسة إليه لترى
كيف سيتطور سير األحداث في المنطقة عموماً.
كان هذا هو السياق الذي اتخِ ذ فيه قرار الحكومة إلطالق
(لجنة الحوارالوطني) المناطة بها هذه المهمة وترأسها
شخصية سياسية معتدلة هو رئيس مجلس األعيان طاهر
المصري .كانت اللجنة مسؤولة عن صياغة قانون انتخابات
إضافة إلى قانون لألحزاب السياسية .كما شكلت لجنة
ملكية إلعداد اقتراحات لتعديل الدستور بشكل يرفع من
سلطة البرلمان ويبقي سلطات الملك بدون تغيير ،وتضم
ميادين عديدة كتعيين وحل الحكومة وحل البرلمان وتأجيل
االنتخابات النيابية.
أما الحركة اإلسالمية األردنية فمن جانبها قاطعت لجنة
الحوار الوطني واعتبرت تشكيلها من قبل الحكومة مبادرة
هزيلة مع بعض الحدود المتعلقة بما سيظهر منها .وفي

ومن المدهش أن اللجنة تبنت نظاماً فريداً لقانون االنتخابات
يستند إلى برلمان مختلط تعتمد بموجبه  88.5%من مقاعد
البرلمان على الئحة نسبية مفتوحةعلى مستوى المحافظة
وتعتمد  11.5%على الئحة نسبية مفتوحة على مستوى
البلد ولكنها الئحة مقيدة .1لقد لوحظ أن هذا النظام المعقد
والفريد يستجيب إلى تحديين أو مشكلتين محتملتين واللتين
تهيمنان على آلية اتخاذ القرار السياسي على المستوى
المحلي .أولى هاتين المشكلتين تتمثل في الحيلولة دون فوز
الحركة اإلسالمية باألغلبية الساحقة في البرلمان ،والثانية
هي تأمين بقاء تمثيل األردنيين من أصل فلسطيني أقل من
 20%من مجموع مقاعد البرلمان ،على الرغم من أنهم
يشكلون على األقل  50%من السكان.
على الرغم من أن الرأي العام األردني ينتظر من "المبادرة
الحكومية" أن تقدم كلتا مسودتي القانونين إلى البرلمان
(قانون االنتخابات وقانون األحزاب السياسية) ،فاألنظار ال
تزال شاخصة إلى لجنة التعديالت الدستورية .إال أنه من
المتوقع أن ال يسير ذلك بشكل أفضل مما كان في المغرب،

 1الئحة مفتوحة نسبية "مقيدة" على المستوى الوطني تعني أن هذه الالئحة تتضمن  15مقعداً من  130مقعداً ،والعدد الكلي في البرلمان نص على أن كل محافظة هي ممثَّلة (هناك 12
محافظة في المملكة إضافة الى  3مقاعد للبدو).

حيث أثرت بعض التعديالت المقترحة على صالحيات
الملك .لقد أرغمته نتائج االنتخابات على اختيار رؤساء
الوزراء من الكتلة البرلمانية األكبر.
فبهذا السياق من المرجح أن تضع لجنة التعديالت البرلمانية
قيوداً أوضح على الحاالت التي يستطيع فيها الملك استعمال
صالحيته وسلطته لحل البرلمان .كما أن هذه القيود سترغم
الحكومة عند طلبها حل البرلمان أن تقدم استقالتها خالل
أسبوعين من حدوث ذلك .كما أن من المتوقع أن تحسن
التعديالت أداء البرلمان والعملية االنتخابية عموماً.

من ناحية ما ،إن إخضاع األردن إلى "مظلة وعهد
سعوديين" ينطوي على أثر اجتماعي وثقافي وديني قد ينشأ
من المدرسة الوهابية السعودية المتطرفة.

الى أين يتجه األردن؟
من المتوقع أن تتم المصادقة على التعديالت الدستورية
خالل النصف الثاني من  2011بعد تقديمها من قِبل اللجنة
المكلفة ،ومن المتوقع أن تقدم الحكومة مسودة قانون
االنتخابات وقانون األحزاب السياسية استناداً إلى دستور
المملكة األردنية الهاشمية المعدل .كما تم تأمين كون
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على الرغم من أن الرأي العام األردني ينتظر
من "المبادرة الحكومية" أن تقدم كلتا مسودتي
القانونين إلى البرلمان (قانون االنتخابات
وقانون األحزاب السياسية) ،فاألنظار ال تزال
شاخصة إلى لجنة التعديالت الدستورية .إال
أنه من المتوقع أن ال يسير ذلك بشكل أفضل
مما كان في المغرب ،حيث أثرت بعض
التعديالت المقترحة على صالحيات الملك .لقد
أرغمته نتائج االنتخابات على اختيار رؤساء
الوزراء من الكتلة البرلمانية األكبر

197

بتاريخ  10مايو (أيار) قرر رئيس مجلس التعاون الخليجي
قبول طلب األردن لعضوية بلدان مجلس التعاون الخليجي
في نهاية القمة االستشارية الثالثة عشرة معترفاً بأن هذا
البلد قد قدم طلباً لهذا الغرض قبل  15عاماً .إلى جانب هذا
القرار وجه قادة مجلس التعاون الخليجي الدعوة أيضاً إلى
المغرب لإلنضمام إلى المجلس والذي يعرف أيضاً باسم
"نادي األثرياء العرب" على الرغم من أن المغرب لم يكن
قد قدم طلباً .في الواقع ،اعتبرت األوساط السياسية العربية
هذا القرار خطوة غير متوقعة وذات أهمية بالغة .ووصف
بعض المراقبين السياسيين هذا القرار بأنه محاولة لتأسيس
"نادي ال ٓملكيات السنية" فيما وصفه آخرون بأنه إعادة
تأسيس "حلف بغداد" – اتفاقية تهدف إلى تأسيس تحالف
بين الدول الموالية للغرب (أو الموالية للواليات المتحدة)
في صراعها مع االتحاد السوفياتي السابق والبلدان التابعة
له خالل الحرب الباردة.
في الواقع ينبغي النظرإلى القرار في سياق المنظور
االستراتيجي للعربية السعودية في مواجهة التحديات
والتهديدات التي تواجهها المملكة العربية السعودية وحلفاؤها
والتي يمكن تلخيصها في ثالثة ميادين :إيران وحلفاؤها،
والثورات العربية القادمة التي يمر بها عموم العالم العربي
والتي يمكن أن تشكل خطراً على بلدان الخليج ،والخوف من
قيام أنظمة تكون خارج سيطرة الخليج ،ناهيك عن الخوف
من القاعدة واإلرهاب.
تحاول رؤية الخليج االستراتيجية أن تستفيد من خبرة
األردن الواسعة في ميدان األمن والقوة العسكرية ،السيما
في مواجهة مثل هذه التهديدات .من الواضح أن هذه الرؤية
مدعومة بيقين بلدان الخليج من أن الواليات المتحدة
ستزودهم بمظلة أمنية ضد إيران ويمكن أن توسع ذلك إلى
حرب شاملة على القاعدةن ولكنها ليست قادرة وال راغبة
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محاولة االنضمام إلى مجلس التعاون الخليجي

في حمايتهم من الثورات الداخلية ومن غضب شعوبهم
وجماهيرهم.
من جهة ثانية ،من المفهوم أن العديد من األردنيين رحبوا
بقرار مجلس التعاون الخليجي بقبول األردن عضواً
معتقدين أن هذا يمكن أن يحل مشاكل البطالة والفقر وتدني
النمو وارتفاع تكلفة الطاقة التي ترهق االقتصاد الوطني.
ولكن التيار اإلصالحي والليبراليين يخشون من أن القرار
قد يكون مقدمة لبناء "تحالف عسكري" جديد لصد التهديد
اإليراني و"ثورات الربيع العربي" بنفس الوقت ،وهو
موقع ال يحبون أن يروا األردن يحتله .إضافة لذلك ،يرى
اإلصالحيون بأن األردن قد يتعرض إلى نتائج عملية معينة
نتيجة انضمامه إلى مجلس التعاون الخليجي ،مثل احتمال
انتهاكات حقوق اإلنسان (النساء ،األقليات ،حرية التعبير)،
مما قد يؤثر على مستقبل البلد حول برنامجه اإلصالحي
والتحول الديمقراطي .لقد جاء التحالف نتيجة لثورات
الربيع العربي ويهدف إلى صدها.

نظرة شاملة
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المصادقة داعمة للبرلمان حيث ال يمكن بدونه إجراء
التعديالت الدستورية .إال أنه ليس من الواضح لحد اآلن ما
إذا كانت الحكومة ستقدم مسودة القانون إلى البرلمان أم أن
هذين القانونين سيصدران كقانونين مؤقتين كما كانت
الحال في االنتخابات المختلفة على مدى اإلثنين وعشرين
عاماً الماضية في المملكة ،حيث أجريت جميعها بموجب
قوانين مؤقتة.
وبصرف النظر عما يحدث فمن المتوقع أن يحل العاهل
األردني البرلمان السادس عشر قبل نهاية عام  2011أو
بحلول الربيع المقبل كحد أقصى .وستطلق حينئ ٍذ دعوات
النتخابات مبكرة ،النتخاب البرلمان السابع عشر .وإن
حدث ذلك ،فسيكون األردنيون قد انتخبوا ثالثة برلمانات
خالل خمس سنوات (.)2011-2007
ً
في أعقاب مسودة قانون االنتخابات المقترح حديثا ليس من
المتوقع أن يتسم البرلمان التالي بأي اختالف عن البرلمانات
األخرى ،وال نتوقع أن نرى اندفاعاً عاماً واسع النطاق إلى
تغيير قواعد العملية السياسية في البلد .من هذا الجانب ال
توجد دالئل تشير إلى تصاعد الضغط من المجتمع الدولي

إلحداث فتح جديد على الساحة وإحياء الطريق إلى
اإلصالح السياسي والتحول الديمقراطي.

من المتوقع أن تتم المصادقة على التعديالت
الدستورية خالل النصف الثاني من 2011
بعد تقديمها من ِقبل اللجنة المكلفة ،ومن
المتوقع أن تقدم الحكومة مسودة قانون
االنتخابات وقانون األحزاب السياسية استناداً
إلى دستور المملكة األردنية الهاشمية المعدل
ومن متناقضات األمور ،إذا وجدت محاوالت األردن
لإلنضمام إلى مجلس التعاون الخليجي زخماً جديداً وتكللت
بالنجاح فإن أجندة اإلصالح السياسي والتحول الديمقراطي
حينئ ٍذ ستتباطأ ما دام أغلب األردنيين يبحثون عن فرص
عمل جديدة ومصاعب اقتصادية أقل وتحسن في األحوال
االجتماعية والمعيشية.

198

السياسة المتوسطية | تركيا

اإلصالح الدستوري في تركيا واالستفتاء الدستوري
لعام 2010

()Ergun Özbudun
مركز الدراسات االجتماعية والسياسية
()Center of Studies in Society and Politics
جامعة بيلكنت ،أنقرة ()Bilkent University, Ankara

المتوسطي 2011

For details, see Ergun Özbudun and Ömer Faruk Gençkaya, Democratization and the Politics of Constitution-making in Turkey, Budapest and London: 1
Central European University Press, 2009; and Ergun ÖZBUDUN and SerapYAZICI, Democratization Reforms in Turkey, 1993-2004, Istanbul: TESEV
Publications, 2004.
Ergun Özbudun, “Turkey: Plural Society and Monolithic State.” Paper presented at the conference on “Democracy, Islam, and Secularism: Turkey in 2
Comparative Perspective,” 6-7 March 2009, Columbia University, New York

199

يقر معظم المراقبين ،األتراك واألجانب على حد سواء ،بأن
تركيا تعاني من مشكلة دستورية .من المتناقضات أن تركيا،
بعد أكثر من ستة عقود من السياسة التنافسية المتعددة
األحزاب ،لم تستطع أنتعززكلياً نظامها الديمقراطي ،ومن
هذه الناحية تخلفت وراء ديمقراطيات "الموجة الثالثة"
األحدث ،مثل دول جنوبي أوروبا الثالث (إسبانيا واليونان
والبرتغال) والعديد من ديمقراطيات أوروبا الشرقية .يمكن
إلقاء اللوم المباشر على دستور  1982الذي كان وليد النظام
العسكري لألعوام ( 1983-1980نظام المجلس األمني
الوطني) .لقد ألقى الحكام العسكريون لتلك الحقبة اللوم على
ما اعتبروه الليبرالية المفرطة لدستور  1961في انهيار
القانون والنظام في أواخر السبعينات .نتيجة لذلك ،شرعوا
في صياغة دستور يقوي من سلطة الدولة على حساب
الحريات الفردية واستحداث مجموعة من المؤسسات
الوصائية لتمارس رقابة صارمة على السلطات المدنية
المنتخبة.كان هذا يعني تضييقاً شديداً للمساحة المشروعة
للسياسة الديمقراطية.غالباً ما لوحظ أن الهدف الرئيسي
لدستور  1982هو حماية الدولة ضد تصرفات المواطنين
ً
بدال من حماية المواطنين ضد تجاوزات الدولة ،وهو ما
يجب أن يكون عليه الدستور الديمقراطي.
ً
ال عجب أن يؤدي دستور  ،1982الذي صيغ كليا من
خالل إجراءات غير ديمقراطية وغير تمثيلية تترك القرار
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إيرغون أوزبودون

األخير لمجلس عسكري مؤلف من خمسة أعضاء ،إلى
موجة دائمة من النقد والمطالبات بالتغيير حالما استعيدت
السلطة المدنية في خريف  .1983نتيجة لذلك تعرض
الدستور إلى  16تعديل منذ عام  1987قسم منها كبير
واآلخر طفيف .كان االتجاه العام للتغير الدستوري وال شك
نحو التحول إلى الليبرالية والديمقراطية إلى درجة أن قالت
المفوضية األوربية بأن تركيا "قد لبت بكفاية المعايير
السياسية لكوبنهاغن" وبهذا فتحت الطريق للشروع
بمفاوضات االنضمامفي أوائل عام  .2005إال أن هناك
إقراراً عاماً بأن هذه اإلصالحات لم تكن كافية الستئصال
إرث الشمولية ومركزية الدولة والوصائية من مجلس
األمن الوطني.1
من جهة ثانية ،سيكون من تبسيط لألمور إلقاء اللوم في
مشاكل الدستور التركي على إرث مجلس األمن الوطني
كلياً .وكما سبق أن حاولت إيضاحه في مناسبات أخرى
بتفصيل أكثر ،يمكن إيجاد مشاكل أعمق في عدم التوافق بين
متطلبات الديمقراطية الليبرالية الحقيقية وبعض مباديء
الفلسفة التي تأسست عليها الجمهورية (مبدأ الكمالية) .2فمما
يالحظ أن ثالثة مباديء (القومية والشعبوية والعلمانية حسب
مفهومها في حقبة الحزب الواحد) ما زالت تخلق عقبات أمام
تطور نظام سياسي ليبرالي تعددي حقيقي .رغم أن القومية
التركية لم تكن عنصرية أبداً ،إال أنها تحمل إيحاءات إثنية.
وهكذا ،فإن برنامج حزب الشعب الجمهوري في الثالثينات
عرف األمة بأنها "مجموعة من الناس متوحدة
واألربعينات ّ
في اللغة والثقافة وال ُمثل".
إن اإلصرار على الوحدة اللغوية والثقافية والهدف
المتمثل في خلق مجتمع متجانس للغاية يجعل من العسير،
حتى في الوقت الحاضر ،إقرار مساحة مشروعة للتنوع

الثقافي واللغوي وهذا يدخل في صميم المشكلة الكردية
في تركيا.
على نفس المنوال ،إن الشعبوية ،كما كانت معرفة في تلك
الحقبة ،كانت مرادفة بوضوح أليديولوجيات الـطائفية
المهنية والتضامنيةالتي رفضت الصراع الطبقي وأناطت
بالدولة األبوية واجب مناغمة مصالح الجماعات المهنية
المتنوعة ولكن المتطابقة.
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إن اإلصرار على الوحدة اللغوية والثقافية
والهدف المتمثل في خلق مجتمع متجانس
للغاية يجعل من العسير ،حتى في الوقت
الحاضر ،إقرار مساحة مشروعة للتنوع الثقافي
واللغوي وهذا يدخل في صميم المشكلة الكردية
في تركيا
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ثمة مبدأ أيديولوجي آخر لحزب الشعب الجمهوري هو
اعتبار تركز سلطة الدولة طريقة لتحقيق هذا التناغم .3ولم
يكن المفهوم من العلمانية الفصل بين المجالين الحكومي
والديني كما هو الحال في معظم الديمقراطيات الغربية،
وإنما كطريقة حياة كاملة وكأيديولوجية شمولية وضعية
تهدف إلى إيداع الدين إلى ضمائر األشخاص حصراً
دور مشروع ٍله في المجال العام .ونتيجة لهذه
ونكران
ٍ
الثورة من أعلى ،حافظت النخبة التي ترأست الثورة
الكمالية بموقف أبوي ووصائي تجاه الفكر السياسي
الديمقراطي المدني مع انعدام عميقللثقة في الالعبين
السياسيين المدنيين .فاإليديولوجية الكمالية وذهنيتها
الوصائية تنعكس بقوة في دستور .1982
األهم من ذلك ،إن فلسفة دستور  1982المركزية –
التضامنية – الوصائية ال تقتصر على مثل هذه األفكار
المجردة والفلسفية ولكن ترافقها آليات وصائية دقيقة
التصميم وتفصيلية .وأبرز هذه اآلليات يتمثل في (مكتب
رئيس الجمهورية) .صمم هذا المكتب ليكون حيادياً وفوق
األحزاب ،تسيطر عليه نخبة من الدولة ،مع صالحيات
إشرافية واسعة على السياسة المدنية .من خالل صالحيات
التعيين الواسعة المناطة به كان المتوقع من الرئيس أن
يؤثر على تركيبة األجهزة الوصائية مثل المحكمة

الدستورية وعناصر أخرى من القضاء األعلى ومجلس
التعليم العالي (.)YÖK
ثمة هيئة وصائية هامة أخرى هي مجلس األمن الوطني
ً
أوال بموجب دستور  ،1961ولكنه تعزز
الذي تأسس
بدرجة كبيرة بموجب نظيره لعام  .1982قبل التعديل
الدستوري لعام 2001كان األعضاء العسكريون والمدنيون
ممثلين بأعداد متساوية في المجلس على فرض أن رئيس
الجمهورية الذييترأس المجلس شخص ذو خلفية مدنية.
إضافة لذلك ،بمقتضى المادة  118من الدستور ،على
مجلس الوزراء أن يعطي "أسبقية النظر" إلى توصيات
مجلس األمن الوطني .أما التعديل الدستوري لعام 2001
فقد أعطى األغلبية لألعضاء المدنيين وأكد على الصفة
االستشارية لتوصيات مجلس األمن الوطني .وقد رافق
التعديل تغييرات في قوانين أخرى السيما في سكرتارية
مجلس األمن الوطني .لقد كان األثر الصافي لهذه
اإلصالحات إضفاء درجة عالية من الصفة المدنيةعلى
النظام السياسي .مع هذا ،فليس سراً أن الهيئة العسكرية لم
تزل تتمتع بقوة أعظم ونفوذ مما في أية ديمقراطية معززة
وبما يفوق كثيراً ما يوحيه نص الدستور والقوانين ذات
الصلة.
وتوحي تجربة البلدان المتحولة إلى الديمقراطية بأن إزالة
مثل مظاهر األنظمة العسكرية هذه أو "ضمانات الخروج"
ليست مستحيلة على المدى البعيد وحتى على المدى المتوسط.
ثمة عامالن مهمان مترابطان يؤثران على قابلية ضمانات
الخروج على االستمرار على المدى الطويل ،وهما احتمال
إنقالب عسكري جديد ودرجة االتحاد أو عدم االتحاد بين
القوى السياسية المدنية فيما يخص دور الهيئة العسكرية في
السياسة .وفي تعليقه على تجربة أمريكا الالتينية يقول
أغويرو (" :)Agüeroباإلخفاق في إظهار جبهة موحدة لم
يب ِد المدنيون فهماً مشتركاً للعقبات التي يضعها الجيش أمام
إمكانيات التعزيز الديمقراطي .وبهذا فقد ُهدر رادع دقيق
ضد الجيش ،الذيكان سيزيد من تكلفة فرض العسكريين
أنفسهمفي الداخل ،مما فتح شقوقاً في صفوف المدنيين
استغلها الجيش".4
يبدو أن هذاالتحليل ينطبق على حالة تركيا في الوقت
الحاضر .إن التحول إلى النظام المدني وإزالة مظاهر
الوصائية يتعرقل من قِبل تحالف لقوى مدنية غير كبيرة
عددياً ولكن قوية سياسياً مثل الحزب المعارض الرئيسي

For a comprehensive study on this point, see TahaPARLA and Andrew Davison, Corporatist Ideology in Kemalist Turkey, Syracuse: Syracuse University 3
Press, 2004
Felipe Agüero, “The Military and the Limits to Democratization in South America,” in Scott Mainwaring, Guillermo O’donnell, and J. Samuel 4
Valenzuela (eds), Issues in DemocraticConsolidation: The New South American Democracies in Comparative Perspective, Notre Dame: University of
Notre Dame Press, 1992, p. 177

Ergun Özbudun, “Political Origins of the Turkish Constitutional Court and the Problem of Democratic Legitimacy,”European Public Law 12, 2 (June 2006): 5
213-23
Constitutional Court Decision E. 2008/1, K. 2008/2, 30 July 2008, Resmi Gazete (Official Gazette), 24 October 2008, No. 27034 6
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تتعلق أهم أحكام حزمة التعديالت بتركيب المحكمة الدستورية
ومجلس القضاة األعلى واالدعاء العام ( .)HSYKفيما
يتعلق بالمحكمة الدستوريةُ ،رفع عدد القضاة من أحد عشر
(مع أربعة دوريين) إلى سبعة عشر قاضيا ،منهم ثالثة
يُنتخبون من قبل البرلمان من بين المرشحين المعينين من
قبل محكمة الحسابات (اثنان) ورؤساء نقابات المحامين
(واحد) .ويتم انتخاب أربعة أعضاء من قبل رئيس الجمهورية
من بين جميع القضاة ،والمدعين العامين ،وقضاة مقررين
للمحكمة الدستورية ،وإداريين عامين رفيعي المستوى .كما
يختار الرئيس ثالثة أعضاء من بين ثالثة مرشحين لكل مقعد
من قبل حزب العدالة والتنمية ،وثالثة أعضاء ترشحهم
محكمة التمييز ،وعضوين يرشحهم مجلس الدولة (المحكمة
اإلدارية العليا) ،وعضوا واحدا ترشحه محكمة التمييز
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على مدى أكثر من نصف قرن تصرفت
المحكمة الدستورية تصرفت كراع لعمودين
أساسيين من األيديولوجية الكمالية :الدولة
القومية الموحدة ومبدأ العلمانية
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وحزب الشعب الجمهوري والمحكمة الدستورية والقضاء
األعلى وشريحة كبيرة من التيار العام من وسائل اإلعالم
واألكاديميين .إن العامل الذي يوحدهم هو انتماؤهم العميق
إلى إرث الكمالية والخوف من أن الحزب الحاكم الحالي،
حزب العدالة والتنمية المحافظ ،قد يقود البلد إلى نظام
إسالمي.
حيثما يوجد مثل هذا االنقسام االجتماعي العميق فمن العسير
التوقع أن تعمل المؤسسات الديمقراطية بصورة طبيعية .لذا
كان على حكومة حزب العدالة والتنمية أن تواجه ليس
معارضة برلمانية فحسب ،وإنما معارضة العديد من
مؤسسات الدولة بضمنها الرئيس األسبق أحمد نجدت سيزار
(حتى نهاية واليته في  7أغسطس /آب  ،)2007والجيش
والمحكمة الدستورية والقضاء األعلى عموماً وحتى وقت
قريب مجلس التعليم العالي .من بين هذه المؤسسات تستحق
المحكمة الدستورية اهتماماً خاصاً حيث أنها أصبحت في
السنوات األخيرة مشاركاً
ً
فاعال في الصراع السياسي
الجاري .تُعتبرهذه المحكمة التي خلقها دستور  ،1961كما
تعتبر نفسها ،راعية للقيم األساسية ومصالح نخب الدولة
وأيديولوجيتها الكمالية .5في ممارساتها على مدى أكثر من
نصف قرن تصرفت المحكمة الدستورية أساساً بما ينسجم
وتوقعات نخب الدولة الذين خلقوها ّ
ومكنوها .بعبارة أخرى،
إنها تصرفت كراع لعمودين أساسيين من األيديولوجية
الكمالية :الدولة القومية الموحدة ومبدأ العلمانية.
يُالحظ موقف المحكمة الدستورية المتوجه نحو الدولة
بوضوح تام في الحاالت التي تنطوي على حظر األحزاب
السياسية .فقد أغلقت المحكمة دائماً األحزاب السياسية
الكردية اإلثنية من خالل تفسير في غاية الصرامة للدستور
والقانون الخاص باألحزاب السياسية .ولم يكن موقف
المحكمة تجاه األحزاب التي يُزعم أنها إسالمية التوجه أكثر
تسامحاً .حتى اآلن ،أغلقت المحكمة خمسة أحزاب بدعوى
أنها أنشطة مناهضة للعلمانية .ومنذ وقت قريب رفضت
المحكمة الدستورية حظر الحزب الحاكم الحالي (حزب
العدالة والتنمية) ولكنها أصدرت حكماً بأن هذا الحزب
أصبح بؤرة لألنشطة المناهضة للعلمانية وحرمته من نصف
الدعم الحكومي الذي يتلقاه .6في هذه القرارات وغيرها
عرفت المحكمة الدستورية العلمانية ال
المتعلقة بالعلمانيةّ ،
كمسألة فصل بسيط بين الدولة والدين وإنما كفلسفة شمولية
أو أسلوب حياة ّ
يذكر بنظرية كونت ( )Comteفي الوضعية
والعلمية.

بالتأكيد إن القواعد التركية الخاصة بحظر األحزاب السياسية
لم تستنفد ميدان العجز الديمقراطي .فإن القيود على حرية
التعبير ،واالمتناع عن التوسع في حقوق األقليات اللغوية،
والممارسات التمييزية ضد األقلية العلَوية الخارجة عن القيم
التقليدية ،والمبالغة في تسييس القضاء ،وفوق كل شيء،
العالقات المدنية – العسكرية هي العقبات التي تقف في
طريق التعزيز التام للديمقراطية.
وهكذا ،يتمحور النقاش الدستوري الجاري حول مسألة
تصفية ما في دستور  1982من خصائص شمولية ومركزية
الدولة ووصائية .ولقد اشتد هذا النقاش بصفة خاصة بعد أن
ارتقىحزب العدالة والتنمية إلى السلطة والذي يعتبر في نظر
خصومه حزباً ذا ميول إسالمية .تشكل التعديالت الدستورية
لعام  2010خطوة هامة إلى األمام في هذا االتجاه .وقد تبنت
الجمعية الوطنية الكبرى حزمة التعديالت التي تضم 25
مادة بأكثر من ثالثة أخماس ولكن بأقل من ثلثي أغلبية،
ُ
فطرح نتيجة لذلك إلى استفتاء إجباري بمقتضى المادة 175
من الدستور .وقد تبنت النص أخيراً أغلبية  58%في
االستفتاء الذي جرى في  12سبتمبر (أيلول)  2010بعد
حملة خاضت صراعاً مريراً.
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العسكرية ،وعضوا واحدا ترشحه المحكمة اإلدارية
العسكرية العليا وأيضاً من بين ثالثة مرشحين من كل مقعد
شاغر.
ال تختلف التغيرات المتعلقة بتركيب المحكمة الدستورية
اختالفاً جذرياً عن النظام السابق الذي كان جميع قضاة
المحكمة بموجبه يعينون إما مباشرة ( 3من  )11أو بصورة
غير مباشرة (بترشيحات من محاكم أخرى وحزب العدالة
والتنمية) من قبل رئيس الجمهورية .الشيء الجديد الذي
أدخله التعديل الدستوري يشتمل أساساً على دور محدود
للبرلمان في اختيار القضاة وزيادة في عدد القضاة المرشحين
من قبل حزب العدالة والتنمية (من واحد إلى ثالثة) .لعل
العنصر الجديد األهم من حيث المفعول هو إدخال شكوى
دستورية من قبل األشخاص الذين انتهكت حقوقهم من خالل
قرار إداري أو قضائي .وثمة تغير إيجابي آخر هو رفع
النصاب في اتخاذ القرار في المحكمة من أغلبية ثالثة
أخماس إلى ثلثين في حاالت حظر األحزاب وفي حاالت
المراجعة الدستورية للتعديالت الدستورية .ال شك أن هذا
التغيير سيجعل من الصعب للمحكمة أن تغلق األحزاب
السياسية.
أما التغييرات التي تتعلق بمجلس القضاء األعلى فأكثر
راديكالية .بموجب الترتيب السابق كان هذا المجلس يتألف
من ثالثة أعضاء (واثنين احتياط) تعينهم محكمة التمييز
وعضوين (وأثنين احتياط) تعينهم محكمة الدولة ،مع وزير
العدل ووكيل وزارة العدل باإلضافة إلى وظيفتيهما كأعضاء
تحت رئاسة الوزير .واآلن ُرفع العدد إلى اثنين وعشرين مع
اثني عشر احتياط .ويتم انتخاب سبعة دائمين وأربعة احتياط
من قبل قضاة ومدعين عامين لجميع محاكم الدرجة األولى
االعتيادية ،وثالثة دائمين وثالثة احتياط من قبل قضاة
ومدعين عامين للمحاكم اإلدارية ،وثالثة أعضاء دائميين
وثالثة احتياط من قبل محكمة التمييز ،وعضوين دائمين
وعضوين احتياط من قبل محكمة الدولة وعضو واحد دائم
وآخر احتياط من قبل أكاديمية العدل .يعين رئيس الجمهورية
أربعة أعضاء دائمين من بين أساتذة القانون ومحامين
ممارسين .ويبقى وزير العدل ووكيل وزارة العدل بصفة
أعضاء باإلضافة إلى وظيفتيهما .ويبقى الوزير رئيساً

للمجلس .إال أن دوره ،أو دورها ،مختزل إلى دور رمزي أو
بروتوكولي بصورة رئيسية .كان الهدف من التعديل
الدستوري كسر احتكار هيمنة المحكمتين العليين على مجلس
ً
تمثيال للسلطة القضائية ككل من
القضاء األعلى وجعلها أكثر
خالل السماح ألغلبية قوية من المجلس أن تتألف من قضاة
من كافة الدرجات منتخبين من قِبل أقرانهم .سوف يتمثل
التحسين اآلخر في أن مجلس القضاء األعلى ستكون له
ميزانيته الخاصة وبناية وأمانة عامة (بموجب الترتيب
السابق كانت الخدمات السكرتارية تزود من قِبل وزارة
العدل) وسيرتبط المفتشون القضائيون من اآلن فصاعداً
بمجلس القضاء األعلى ً
بدال من وزارة العدل.
كما تحتوي حزمة التعديل الدستوري على تحسينات مثل
استحداث وظيفة محقق شكاوى ،وتقليص دائرة صالحية
المحاكم العسكرية لصالح المحاكم المدنية ،وتعزيز التمييز
اإليجابي (العمل اإليجابي) لصالح المرأة واألطفال وكبار
السن والعاجزين واألرامل وأطفال المحاربين القدماء وإدخال
حقوق جديدة مثل حماية المعلومات الشخصية وإلغاء بعض
التقييدات على حق السفر إلى الخارج وحقوق األطفال.
إال أن حملة االستفتاء كانت مريرة وانقسامية .فقد ذهبت
أحزاب المعارضة إلى أن التغييرات المتعلقة بالسلطة
القضائية كان القصد منها أن تكون الخادم المطيع لحزب
األغلبية ،ولو أن أكثر المراقبين األجانب ،بمن فيهم لجنة
فينيسيا ( ،)Venice Commissionرأوها خطوة هامة
إلى األمام وفي االتجاه الصحيح .7على أية حال ،لم تنته
المناقشات الدستورية عند االستفتاء .فقد قال قادة حزب
العدالة والتنمية خالل الحملة بأن حزمة التعديالت لم تكن
سوى أول خطوة على طريق دستور جديد وأكثر ليبرالية
كلياً وأن الجمعية الوطنية المقرر انتخابها في يونيو (حزيران)
 2011عليها أن تتولى مهمة إعداد مثل هذا الدستور .وهكذا
يبدو أن حملة االنتخابات القادمة ستتمركز على األكثر على
قضايا دستورية .إال أن االنقسامات الحادة على قضايا دقيقة
مثل حقوق األقليات (وخاصة األكراد) ومباديء الدولة
– األمة والقومية والقيود على الحريات الدينية والعالقات
المدنية – العسكرية تجعل من غير المرجح تبني دستور
يستند على إجماع واسع.

Venice Commission, “Interim Opinion on the Draft Law on the High Council for Judges and Public Prosecutors (of 27 September 2010) of Turkey,” 7
Venice, 17-18 December 2010, CDL-AD (2010) 042

السياسة المتوسطية | تركيا

تركيا والبحر األبيض المتوسط :ما الذي تغير؟

()Kemal Kirisci
بروفسور العالقات الدولية
جامعة بوغازيجي ( ،)Bogazici Universityإسطنبول

تركيا في طريقها ألن تصبح "دولة تجارية" ولهذا أثر
متعاظم على الفكر السياسي الداخلي والسياسة
على حد سواء .في عام  ،1975شكلت التجارة الخارجية
 16%من الناتج المحلي اإلجمالي لتركيا .في عام ،2008
ارتفع هذا الرقم إلى  .352%باألرقام الحقيقية ،ارتفعت
التجارة الخارجية التركية من  11مليار دوالر في عام
 1980إلى  333مليار دوالر في عام  2008على الرغم
من الركود العالمي .كما ازدادت الصادرات التركية من
حيث القيمة والتنوع .بينما بلغت صادرات المنتجات المصنعة
 27%فقط من صادرات السلع التجارية في عام ،1980
كان هذا الرقم قد ارتفع بحلول عام  2008إلى .479%
وأخيراً ،مع أن األهمية النسبية لالتحاد األوربي في تجارة
تركيا الخارجية لم تزل مرتفعة جداً إال أنها هبطت من ذروة
بحدود  49%من مجموع التجارة في عام  1995إلى نحو
 41%في ( 2008الجدول  .)9أخذت أهمية األقطار
المجاورة تزداد مع نمو حصتها من  14%إلى  .25%على
وجه الخصوص ،ازدادت التجارة وحركة األشخاص من
الجيران من دول الكتلة السوفياتية السابقة (الجدوالن 9
و .)10إال أن تركيا قد حاولت في السنوات األخيرة وبكل
جرأة أن تحرر سياستها الخاصة بمنح التأشيرات وتوسيع
تجارتها مع الشرق األوسط.
إن نمو التجارة مع الشرق األوسط لم يواكب بعد نموها مع
مناطق أخرى .فيما ارتفعت التجارة من جاراتها من الكتلة
السوفياتية السابقة بأكثر من  940%بين  1995و،2008
كان معدل الزيادة مع أقطار البحر المتوسط العربية أقل من
نصف ذلك (الجدول  .)9إال أنه على مدى  2009و2010
الخارجية2

 2حول مناقشة مفهوم "دولة تجارية" فيما يتعلق بتركيا أنظر:

Kirişci, Kemal. “The Transformation of Turkish Foreign Policy: The Rise of the Trading State.” New Perspectives on Turkey, vol. 40, 2009, p. 29-57

 3قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية ( )WDIللبنك الدولي ،متاح على الرابطhttp://data.worldbank.org/indicator :
 Undersecretariat of the Prime Ministry for Foreign Trade (DTM), “Diş Ticaretin Görünümü: 2008,” p. 26 4الرقم الذي يمثل  %من صادرات المنتجات كنسبة مئوية
من الصادرات السلع التجارية في عام  1980مأخوذ من بيانات مؤشرات التنمية العالمية (.)WDI
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لم تكن لتركيا تقليدياً سياسة نحو البحر األبيض المتوسط بحد
ذاته .كان شرقي البحر المتوسط ،طبعاً ،محل اهتمام مباشر
ولمدة طويلة بسبب المشكلة القبرصية .عدا ذلك ،كان سائر
شرقي البحر المتوسط يعتبر جزءاً من الشرق األوسط.
إضافة لذلك ،كانت تركيا تقليدياً تنأى بنفسها عن وصفها
قطراً متوسطياً وقاومت إطالق هذه التسمية عليها من قبل
االتحاد األوربي خشية أن يقوض ذلك مشاريع عضويتها.
ً
مثال ،أحد أهم أسباب معارضة تركيا الشديدة
وكان هذا،
لفكرة ساركوزي المبدئية عن "اتحاد البحر األبيض المتوسط"
في مايو (أيار)  .12007أما سائر البحر األبيض المتوسط
أو المغرب فكان تقليدياً خارج أفق السياسة الخارجية التركية.
بيد أن كل ذلك يتغير .في السنوات القليلة الماضية طرأ تغير
كبير على عالقات تركيا مع األقطار الواقعة على طول
الساحل الجنوبي للبحر األبيض المتوسط  .والعالقات مع
العالم العربي عموماً آخذة بالتحسن ،في حين تدهورت
العالقات مع إسرائيل على نحو خطير .مع ذلك ،ما بقي
مشتركاً في عالقات تركيا مع أقطار البحر المتوسط ،بما فيها
إسرائيل ،هو أن التجارة وحركة األشخاص آخذة بلعب دور
متنام .وهذا مدفوع بتحول سياسة تركيا الخارجية إلى سياسة
ٍ
"دولة تجارية" وإذا رافق ذلك مبدأ "سياسة صفر مشاكل"
لوزير الخارجية الحالي أحمد داود أوغلو فقد تصبح تركيا
ً
عامال لإلندماج اإلقليمي ،حتى لوبقيت بعض
في النهاية
التحديات.

منظورات

كمال كيريشجي

نشوء الدولة التجارية

الجدول 9

التجارة الخارجية لتركيا مع البحر األبيض المتوسط ومناطق أخرى بين  1995و( 2008بماليين الدوالرات)
2002

1995

استيراد

تصدير

مجموع

 %من
المجموع
الكلي

استيراد

258

272

530

0.92%

506

لبنان

20

159

179

0.31%

42

187

األردن

21

170

191

0.33%

18

117

مصر

تركيا
سوريا

2008

تصدير

مجموع

 %من
المجموع
الكلي

تصدير

مجموع

 %من
المجموع
الكلي

 %تغيير
2008-1995

1115

1754

0.53%

231%

استيراد

267

773

0.88%

639

844

0.25%

372%

229

0.26%

179

665

486

0.15%

154%

135

0.15%

25

461

211

246

457

0.80%

118

326

444

0.51%

943

1426

2369

0.71%

418%

ليبيا

385

238

623

1.09%

252

165

417

0.48%

336

1074

1410

0.42%

126%

تونس

46

79

125

0.22%

72

121

193

0.22%

365

778

1143

0.34%

814%

نظرة شاملة

الجزائر

448

269

717

1.25%

1126

514

1640

1.87%

3262

1614

4876

1.46%

580%

المغرب

52

67

119

0.21%

68

138

206

0.24%

361

958

1319

0.39%

1008%

1441

1500

2941

5.13%

2202

1835

4037

4.61%

6110

8091

14201

4.25%

383%

البحر المتوسط العربي
المجموع
إسرائيل

167

240

407

0.71%

544

861

1405

1.60%

1448

1935

3383

1.01%

731%

البحر المتوسط
المجموع

1608

1740

3348

5.84%

2746

2696

5442

6.21%

7558

10026

17584

5.26%

425%

العراق
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-

124

124

0.22%

-

-

0

0.00%

1321

3917

5238

1.57%

4124%

إيران

689

268

957

1.67%

921

334

1255

1.43%

8200

2030

10230

3.06%

969%

دول الجوار من الكتلة
السوفياتية السابقة*

3813

2161

5974

10.42%

6281

2827

9108

10.40%

44502

17819

62321

18.66%

943%

االتحاد األوربي**

16861

11078

27939

48.75%

23321

18459

41780

47.69%

74802

63390

41.38% 138192

395%

آخرون

12738

6236

18974

33.10%

18285

11743

30028

34.27%

65581

34845

30.07% 100426

429%

المجموع

35709

21607

57316

100%

51554

36059

87613

100%

333991 132027 201964

100%

483%

المصدر :المعهد اإلحصائي التركي ()TUIK؛
*بلغاريا ،رومانيا ،روسيا ،بيالروس ،مولدوفا ،أوكرانيا ،آذربيجان ،جورجيا .ال تتوفر بيانات حول التجارة مع أرمينيا.
**االتحاد األوربي 15-في  1995و2002؛ االتحاد األوربي 27-في .2008
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سعت الحكومة إلى توسيع عالقات تركيا التجارية مع الشرق
األوسط العربي .كان رفع التأشيرات لمواطني عدد من
األقطار العربية ،كما سيبحث أدناه ،مدفوعاً بالدرجة األولى
باعتبارات اقتصادية .أما بالقياس إلى الشرق األوسط الكبير،
فحتى األن ازدادت في الواقع التجارة مع إسرائيل والعراق
وإيران بشكل كبير .وكانت الزيادة مع العراق ،السيما مع
إقليم كردستان ،مثيرة بشكل خاص .وقد هيمنت على التجارة
مع إيران واردات الغاز الطبيعي والبترول ،في حين كانت
صادرات تركيا محدودة .إيران هي االقتصاد الكبير الوحيد
في المنطقة الذي بقي مغلقاً نسبياً أمام صادرات تركيا
وتجارتها .وهذا يفسر إلى حد كبير مساعي الحكومة التركية
للمحافظة على عالقات جيدة مع إيران مع توقع واضح
بالحصول على منفذ أفضل إلى السوق اإليرانية .أما الوضع
مع إسرائيل فمختلف جداً .إن إقتصادات البلدين أكثر تناغماً
بكثير وكانت التجارة والعالقات التجارية في توسع منذ
دخول اتفاقية التجارة الحرة في حيز التنفيذ في عام .1996
وال يبدو أن تدهور العالقات الثنائية مؤخراً قد ق ّوض هذا
االتجاه بشكل كبير.
لقد دبت المشاكل إلى العالقات التركية مع إسرائيل منذ تأنيب
أردوغان لبيريز في يناير (كانون الثاني)  2009في المنتدى

االقتصادي العالمي في دافوس .وانتكست العالقات في حادثة
(مافي مرمرة) في مايو (أيار)  .2010على الرغم من لغة
أردوغان ضد إسرائيل وتهديد حكومته بقطع العالقات
الدبلوماسية مع إسرائيل ما لم تعتذر هذه األخيرة لمقتل تسعة
مواطنين أتراك على ظهر سفينة (مافي مرمرة) ،إال أن أحداً
لم ينبس ببنت شفة حول فسخ اتفاقية التجارة الحرة مع
إسرائيل .إن ذلك مهم بصفة خاصة نظراً ألن نجم الدين
أربكان ،زعيم حزب الرفاه ،الذي انبثق منه حزب العدالة
والتنمية قد عارض هذه االتفاقية بشدة .وعلى نفس المنوال،
حتى لو كان هناك هبوط كبير في أعداد المواطنين
اإلسرائيليين القادمين إلى تركيا لم تحاول الحكومة إدخال
تأشيرات بالنسبة لإلسرائيليين المسافرين إلى تركيا .وكان
تراجع التجارة الخارجية بين إسرائيل وتركيا من  3.4مليار
دوالر في عام  2008إلى  2.6مليار دوالر في 2009
نتيجة األزمة المالية العالمية أكثر منه نتيجة أزمة العالقات
اإلسرائيلية – التركية .على أساس النسب المئوية يقل هذا
الهبوط عن ذلك الذي حصل في التجارة الكلية أو في التجارة
مع االتحاد األوربي .بين هاتين السنتين تراجعت التجارة
الكلية لتركيا والتجارة مع االتحاد األوربي بنسبة 27%
و 25%على التوالي ،مقارنة مع تراجع  23%في التجارة

مع إسرائيل .في غضون ذلك ،على مدى  ،2010نشطت
األعمال والتجارة مع إسرائيل مرة ثانية .5في األشهر الستة
األولى من  2010ارتفعت التجارة مع إسرائيل بنسبة 43%
مقارنة مع  .2009أما ارتفاع التجارة مع االتحاد األوربي
خالل نفس المدة فكان  625%فقط.

حركة الناس في ظل سياسة تركيا الشرق أوسطية

Kraft, Dina. “Despite Raid, Mostly Business as Usual for Israel and Turkey.” New York Times, 2 July 2010 5
 6محتسب من بيانات على الموقعwww.tuik.gov.tr :
 7جميع االقام مستحصلة من www.tuik.gov.tr

 8لقد احتسبت هذه األرقام من الجداول أعاله للجمهوريات السوفياتية السابقة المجاورة لتركيا إضافة الى بلغاريا ورومانيا .إال أن جورجيا لم تدرج في حسابات معدل الدخول من الدول السوفياتية السابقة
بسبب الزيادة البالغة  50000%في الدخول من جورجيا الى تركيا بين عامي  1995و 2008مما كان سيحني مسار المعدل بشكل كبير.
 9إعالن مشترك بتأسيس "مجلس الرابطة االقتصادية والتجارية بين الجيران القريبين" لمنطقة تجارة حرة بين األردن ولبنان وسوريا وتركيا 31 ،يوليو (تموز) .2010
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ً
ً
آجال بسبب الطريقة
عاجال أكثر منه
قد يتحقق هذا التوقع
النشطة التي تدفع بها تركيا نحو االندماج االقتصادي
السيما مع لبنان واألردن وسوريا .في يوليو (تموز)
 2010قادت تركيا جهود تأسيس "مجلس الرابطة
االقتصادية والتجارية بين الجيران القريبين" مع هذه
األقطار الثالثة .يهدف المجلس إلى إقامة منطقة تجارة
حرة خالل خمس سنوات على أساس اإلقرار بأن "اتفاقيات
التجارة الحرة تسهم في توسيع التجارة العالمية وفي
استقرار دولي أكبر وخاصة في تطوير عالقات أوثق بين
شعوبنا" .9في الواقع إن مثل هذا الهدف ليس بعيداً عن
األهداف المعلنة للشراكة األورومتوسطية ()EMP
وسياسة الجوار األوربية ( .)ENPأما إذا سيحقق المجلس
أهدافه فهذا ما سيكشف عنه الزمن فقط .إال أن تركيا لديها
ً
أصال اتفاقيات تجارة حرة مع األردن وسوريا واتفاقياتها
مع لبنان على وشك التصديق .تتماشى هذه الخطوات
بوضوح مع رؤية داود اوغلو الطموحة نحو مشروع
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واالتحاد األوربي عليه ،بدوره ،أن يعطي تركيا
فرصة االستفادة من الشك ويقر بمصلحة تركيا
في التصدي للمشاكل اإلقليمية من خالل
محاكاة تجربة االتحاد األوربي في توحيد
المنطقة
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كان أبرز سمات سياسة الجوار التركية اتباعها سياسة أكثر
تحرراً بالنسبة للتأشيرات .إال أن هذه السياسة لم تستهدف
البحر المتوسط العربي إال مؤخراً .لقد ازداد عدد الداخلين
من مواطني أقطار البحر المتوسط العربية من 270000
ً
قليال من  780000في عام ( 2008الجدول
إلى أكثر
 .)10ويشكل هذا أقل من  3%من مجموع الداخلين إلى
تركيا في عام  ،2008مقارنة مع الداخلين من االتحاد
األوربي وأقطار الكتلة السوفياتية السابقة الذين بلغت نسبتهم
 56%وتقريباً  26%على التوالي من جميع الداخلين .وكان
عدد اإليرانيين الداخلين إلى تركيا في عام  2008في الواقع
أعلى كثيراً من عدد الداخلين من العالم المتوسطي العربي
برمته .وعلى نفس المنوال ،دخل أكثر من نصف مليون
إسرائيلي إلى تركيا في عام  .2008إن الفرق هو بالدرجة
األولى دالة على كون مواطني أقطار الكتلة السوفياتية
السابقة واألوربيون واإليرانيون واإلسرائيليون يدخلون
تركيا من دون فيزا أو بقصاصة تأشيرة الصقة يسهل
الحصول عليها في نقاط الدخول.
إن هذا الوضع في تغير سريع .ففي عملية قطع كبيرة
ومثيرة عن الممارسة في الماضي ،بدأت الحكومة الحالية
بتحرير متطلبات التأشيرات ألكثر األقطار العربية .فقد
الغيت التأشيرات بالنسبة للمغاربة والتونسيين في عام
 2007وبالنسبة للمواطنيين األردنيين واللبنانيين
والسوريين في أواخر عام  .2009ولم يزل من الصعب
تحديد األثر النهائي لتحرير التأشيرات .كانت الزيادة من
عام  2007إلى عام  2009بالنسبة للمغرب وتونس
 74%و 35%على التوالي .7كان أكثر الداخلين هم تجار
متنقلون يتعاطون أنشطة اقتصادية على غرار ما حدث في
أوائل التسعينات حين فتحت تركيا حدودها لمواطني العالم

السوفياتي السابق .في حالة االنفتاح على دول االتحاد
السوفياتي السابق ،فبعد فترة أولية من األنشطة التجارية
السريعة ،ارتفع عدد الداخلين من العالم السوفياتي السابق
والمتاجرين معه معاً ارتفاعاً
ً
هائال .بلغت نسبة الزيادة في
عدد األشخاص الداخلين إلى تركيا من جيرانها من كتلة
االتحاد السوفياتي السابق بين عامي  1995و 2008نحو
 ، 360%بينما ازدادت التجارة خالل نفس المدة بأكثر من
( 900%الجدول  .8)10وكما لعبت سياسة تحرير
التأشيرات دوراً مركزياً في توسيع التجارة مع جيران
تركيا الشماليين فمن المعقول أن نتوقع توسعاً
ً
مماثال في
التجارة مع أقطار البحر المتوسط العربية عقب تحرير
التأشيرات.

الجدول 10

حركة األشخاص الى تركيا من الشرق األوسط ومناطق أخرى بين  1995و2008
1995

2008

2002

المجموع

 %من المجموع

المجموع

 %من المجموع

المجموع

 %من المجموع

 %تغيير
2008-1995

111613

1.65%

126428

0.95%

406935

1.55%

265%

لبنان

26831

0.40%

31298

0.24%

53948

0.20%

101%

األردن

25770

0.38%

33127

0.25%

74340

0.28%

188%

مصر

18237

0.27%

21583

0.16%

57994

0.22%

218%

ليبيا

7070

0.10%

29938

0.23%

43779

0.17%

519%

تونس

26341

0.39%

51244

0.39%

42840

0.16%

63%

تركيا
سوريا

الجزائر

45251

0.67%

41476

0.31%

63904

0.24%

41%

المغرب

11252

0.17%

12638

0.10%

44023

0.17%

291%

272365

4.03%

347732

2.62%

787763

2.99%

189%
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البحر المتوسط العربي
المجموع
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إسرائيل

261012

3.86%

270262

2.04%

558183

2.12%

114%

البحر المتوسط
المجموع

533377

7.89%

617994

4.66%

1345946

5.11%

152%

العراق

15363

0.23%

15758

0.12%

250130

0.95%

1528%

إيران

349655

5.17%

432281

3.26%

1134965

4.31%

225%

دول الجوار من الكتلة
السوفياتية السابقة*

1487162

21.99%

2542160

19.19%

6807875

25.85%

358%

االتحاد األوربي**

3182641

47.06%

7708214

58.18%

14871907

56.47%

367%

آخرون

1194758

17.67%

1931769

14.58%

1925854

7.31%

61%

المجموع

6762956

100%

13248176

100%

26336677

100%

289%

المصدرT.C. Emniyet Genel Müdürlüğü :
*بلغاريا ،رومانيا ،روسيا ،مولدوفا ،أوكرانيا ،آذربيجان ،أرمينيا ،جورجيا.
**االتحاد األوربي 15-في  1995و2002؛ االتحاد األوربي 27-في  .2008ال تتوفر بيانات حول مالطا وقبرص.
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اندماجي يفضي إلى حركة حرة للبضائع واألشخاص من
مدينة (كرس) إلى األطلسي ومن مدينة (سينوب) إلى خليج
عدن.10

"سياسة صفر مشاكل" لتركيا والدولة التجارية والتحديات
المقبلة
اقد دخلت عالقات تركيا مع البحر األبيض المتوسط حقبة
جديدة .لقد ذهبت هذه المقالة إلى أن التوسع في هذه العالقات
مدفوع بمصالح تركيا كـ"دولة تجارية" .ومن األرجح جداً
سيكون هناك اندماج اقتصادي أعظم ترافقه حركة أعظم
للناس بين تركيا والبحر المتوسط في المستقبل .إن "سياسة
صفر مشاكل" الوثيقة الصلة بداود إوغلو تطمح إلى جيرة
مستقرة ومزدهرة لتركيا .11مثل هذه الجيرة ستنسجم وال
ريب مع "المصالح التجارية" لتركيا .إال أن "سياسة صفر
مشاكل" لتركيا ال تخلو من مشاكلها .لقد أدت هذه السياسة

إلى انغماس تركيا بدرجة كبيرة في قضايا إقليمية تتراوح من
جهود الوساطة بين العرب/الفلسطينيين واإلسرائيليين وبين
السنة والشيعة في العراق وبين أفغانستان وباكستان وبين
البوسنة وصربيا وبين إيران والغرب لحل الصراعات
الثنائية مثل قبرص والعالقات مع أرمينيا .لقد تصدت
الحكومة لواقع السياسة الدولية المرير ،السيما حول الصراع
العربي – اإلسرائيلي والجدل حول برنامج إيران النووي،
ناهيك عن التعقيدات التي تواجه تحسين عالقات تركيا مع
أرمينيا وقبرص .لعل "بلوغ الصفر" من المشاكل يتطلب
أكثر من مجرد النيات الحسنة .12إضافة لذلك ،كان لتوثيق
العالقات بشكل صارخ مع حماس والعالم اإلسالمي األوسع
واللهجة التي استعملها رئيس الوزراء التركي وصداقاته مع
محمود أحمدي نجاد وعمر البشير مع ما رافقه من تحسن
العالقات مع إيران وسوريا قد كدرت الغرب وأطلقت أدبيات
كاملة حول ما إذا كانت تركيا قد أدارت ظهرها إلى الغرب.
وقد زاد من تفاقم هذا الوضع تدهور عالقات تركيا مع
إسرائيل.

 :.Yeni Bir Ortadoğu Doğuyor’, Milliyet, 10 June 2010‘ 10متاح على الرابط www.milliyet.com.tr/yeni-bir-ortadogu-doguyor- /ekonomi/sondakika/10.06.2010/1249276/
default.htm
Davutoglu, Ahmet. “Turkey’s Zero-Problems Foreign Policy.” Foreign Policy, 20 May 2010 11
 12حول فكرة "الوصول إلى الصفر" أنظرEvin, Ahmet et al. Getting to Zero: Turkey, Its Neighborhood and the West. Washington DC: Transatlantic Academy, ::
2010

نظرة شاملة

 15إن الرغبة في محاكاة تجربة االتحاد األوربي في االندماج اإلقليمي ذكرت من قبل إبراهيم كالين كبير مستشاري رئيس الوزراء إضافة الى بعض موظفي االتحاد األوربي .أنظر Internaional
Crisis Group
Akgün, Mensur et al. Orta Doğu’da Türkiye Algısı. Istanbul: TESEV Yayinlari, 2009 16
Internaional Crisis Group, “Turkey and the Middle East: Ambitions and Constraints,” Europe Report, No. 203, 7 April 2010, p. ii 17
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“Is Turkey turning its back on the west?” The Economist, 21 October 2010. www.economist.com/node/17309065?story_id=17309065 13
 Anadolu Ajansi, “10 ülke tercihli ticareti onayladi.” 14متاح على الرابط)www.aa.com.tr/tr/10-ulke-tercihli-ticareti-onayladi.html( :
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في الحقيقة أن بعض البالغة التي استخدمت وبعض جوانب
ً
فعال تسير عكس مصالح
سياسة تركيا الخارجية يبدو أنها
"الدولة التجارية" .فإنها تخاطر في تقويض مصداقية تركيا
واعتراض جهود تركيا في البحث عن جيرة مستقرة
ومسالمة .بيد أن هذا الهدف األخير بالذات لسياسة تركيا
الخارجية ما يجب االعتراف به كهدف مواز لهدف االتحاد
األوربي والغرب األوسع .كما أن "سياسة صفر مشاكل"
تحتاج إلى بعض اللمسات والتعديالت الطفيفة لتعزيز
مصداقية تركيا وخدمة مصالحها كـ"دولة تجارية" كذلك
يحتاج االتحاد األوربي أن يكيف سياساته إلى تركيا "الجديدة"
األكثر ديمقراطية واألقوى اقتصادياً .فمجلة "اإليكونومست"
( )The Economistعلى حق حين تجيب على السؤال
"هل أدارت تركيا ظهرها إلى الغرب؟" بصوت جهوري
"ال" .13إال أن المجلة على حق أيضاً حين تذكر بأن هناك
ً
فعال خطراً من أن "تدير [تركيا] ظهرها" إذا أخفقت الواليات
المتحدة واالتحاد األوربي في التوصل إلى اتفاق مع تركيا
التي تغيرت .ويقتضي على حكومة حزب العدالة والتنمية،
بدورها ،وصناع سياستها الخارجية أن يسلموا بأن "بلوغ
الصفر" ليس خطوة مستقيمة كما يتمنى البعض ويجب على
تعقيدات السياسات الدولية إضافة إلى المحلية أن تحاك ضمن
سياسة تركيا الخارجية .إن إنتقاد إسرائيل قد يس ّوق جيداً
محلياً ولكن من المشكوك فيه أنه يخدم مصالح تركيا األوسع
في الشرق األوسط ،السيما مصلحتها في شرق أوسط مستقر
ومسالم.
إضافة إلى ذلك ،كما أكد عليه عدد من مسوحات الرأي العام
وتصريات قادة جيران تركيا ،إن قيمة تركيا المضافة
الستقرار المنطقة والتنمية االقتصادية والسياسية مرتبطة

إرتباطاً حميمياً بتعافي عالقات تركيا مع االتحاد األوربي.
وإن إدامة عالقات أقوى مع االتحاد األوربي وتنميتها مهمة
أيضاً ،السيما بالقياس إلى رؤية داود أوغلو حول جوارين
تركيا .لقد أشار داود أوغلو ووزراء آخرون من وزارة
حزب العدالة والتنمية وفي مناسبات عدة بأنهم ال يرون
تضارباً بين طموحات تركيا لعضوية االتحاد األوربي
ورغبتها في توسيع عالقاتها مع جيرانها وإلى أبعد منهم.14
كما ذهبوا إلى أن تركيا تحاول بطريقة ما أن تفعل ما حققه
مشروع االندماج األوربي في أوربا من خالل تشجيع اندماج
اقتصادي أكبر واالعتماد المتبادل بين جيران تركيا .15إال
أن من المرجح أن تحمل أفكار داود أغلو مصداقية أكثر
بكثير إذا تمكنت تركيا ورغبت في تنمية عالقات أقوى مع
االتحاد األوربي .حقيقة أن  64%من الجمهور العربي الذي
جري استفتاؤه أيد النظرة بأن آمال تركيا بعضوية االتحاد
األوربي ما يجعل من تركيا شريكاً ذي جاذبية للعالم العربي
هي التي تتحدث عن نفسها .16إن مركزية االتحاد األوربي
لعالقات تركيا مع الشرق األوسط هي أيضاً تؤيدها من خالل
كيفية "قلق النخب الشرق أوسطية حول أي عالمة على إدارة
أنقرة ظهرها إلى عملية انضمامها إلى االتحاد األوربي".17
واالتحاد األوربي عليه ،بدوره ،أن يعطي تركيا فرصة
االستفادة من الشك ويقر بمصلحة تركيا في التصدي للمشاكل
اإلقليمية من خالل محاكاة تجربة االتحاد األوربي في توحيد
المنطقة .فإذا كانت زيادة التجارة وحركة االشخاص ستسهم
ً
فعال في مزيد من االندماج وبالتالي في مزيد من االستقرار
والسالم في الشرق األوسط ستكون النظرة إلى تركيا كعامل
مساعد لالتحاد األوربي ،على األقل ،وخاصة ،وفق شروط
الشراكة األورومتوسطية وسياسة الجيرة األوربية.

السياسة المتوسطية | تركيا

هل أن الغرب يفقد تركيا؟

نظرة شاملة
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ظلت عالقة تركيا مع الغرب على الدوام قضية جدل في تركيا
والغرب على حد سواء .منذ القرن التاسع عشر كانت مسائل
الحداثة وثيقة االرتباط بقضايا الهوية وبالتالي بالشؤون
الداخلية والسياسة الخارجية .بالنسبة لإلصالحيين العثمانيين
وخلفائهم في الجمهورية التركية كانت الحداثة تعني صياغة
التركيبة السياسية على غرار األسلوب األوروبي من خالل
"التغريب" .إن السياسة الخارجية التركية هي الميدان الرئيسي
الذي يمكن البحث فيه عن تفرعات هذه الهوية "المتخيلة".
ألمد طويل بعد تأسيس الجمهورية التركية حالت عوامل
عديدة ،بما فيها الكساد االقتصادي والحرب العالمية الثانية،
دون خلق تبادل متعدد األوجه بين تركيا وأوروبا .حين
حاولت تركيا السعي لإلنضمام إلى المؤسسات الغربية مثل
مشروع مارشال ( )Marshall Planومنظمة التعاون
االقتصادي (( )OEECسميت فيما بعد منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية ( OECDوالمجلس األوروبي
والناتو( – )NATOوكلها أنشئت لتثبيت التحالف الغربي في
أعقاب الحرب – إنما فعلت ذلك لتأكيد موقعها في الكتلة
الغربية .لم يكن مشروع التغريب الكبير للجمهورية الفتية،
كما اعتقد البعض ،ممكن التحقيق من دون تعاون أوروبا
والواليات المتحدة .لقد هيأ النظام الدولي بعد الحرب لصناع
السياسة األتراك أرضاً خصبة إلقامة روابط عضوية مع
الغرب مما تمخض عن إعادة تعريف سياسة التغريب على
أنها االنتماء إلى التحالف الغربي .ضمن هذا السياق بدأت
تركيا تشارك في مختلف المنظمات المصممة لرفع التعاون
مع أوروبا والواليات المتحدة .وكانت العضوية في المفوضية

األوروبية ( )ECالناشئة امتداداً منطقياً إلدراج تركيا في
سائر المنظمات الغربية ،حيث أن المفوضية األوروبية قدمت
بُعداً اقتصادياً
ً
مكمال للتحالف الغربي .لم يكن غياب الواليات
المتحدة من االتحاد األوروبي الناشيء في ذلك الوقت
يتعارض مع جهود تركيا إلرساء عالقات وثيقة جداً مع هذا
الحليف .كان في اعتقاد صناع السياسة األتراك (وبحق عند
الرجوع إلى الماضي) بأن الواليات المتحدة كانت تدعم خلق
جماعة تقوم على الوعد باتحاد غربي .لذلك كان "الغرب"
بالنسبة للنخبة الحاكمة التركية في مطلع فترة الحرب الباردة
يعني بالدرجة األولى "أوروبا الغربية والواليات المتحدة"
بدون تفريق كتحالف غربي.
كان العالم الثنائي القطب الذي تأسس بعد الحرب يفسر إلى
حد بعيد السهولة التي أرست تركيا نفسها بها داخل التحالف
الغربي .وقد حفز زوال هذا النظام الذي بدأ منذ مطلع
السبعينات جميع األطراف على مراجعة فرضياتهم السابقة.
في الجانب التركي ،أدت هذه المراجعة إلى اإلدراك بأن
التحالف الغربي كان منقسماً وبأن التعاون مع الواليات
المتحدة لم يعد يضمن عالقة سلسة مع أوروبا كما كانت في
الماضي .في السبعينات والثمانينات وجدت تركيا نفسها تبتعد
عرف
أكثر فأكثر عن المفوضية األوروبية التي أمست تُ ّ
َ
مستلزم أساسي لإلنضمام.
الديمقراطية الليبرالية على أنها
هذا التحول في تأكيد أوروبا نحو الديمقراطية ،والذي انتهزه
اليونانيون واإلسبانيون والبرتغاليون ،كان فرصة لم تستفد
منها النخبة الحاكمة التركية .حتى حين أخذت الجماعة
تعرف نفسها بعبارات أقل صرامة بمقاييس التنمية
األوروبية ّ
االقتصادية وأكثر صرامة بمقاييس "التأورب" بضمنها،
فوق كل شيء ،نشر القيم الديمقراطية الليبرالية وحقوق
اإلنسان وسيادة القانون ،استمر صناع السياسة األتراك
يشيرون إلى المحددات االقتصادية في دفعهم نحو عضوية
تركيا .إال أن االنعطاف السلبي في عالقة تركيا مع المفوضية
األوروبية خالل تلك الحقبة لم يتمخض عن نقاش حول
"فقدان تركيا" بالنسبة للغرب ألن نفس تلك الحقبة شهدت

كما كان إلدخال الهوية اإلسالمية في الخطاب السياسي
التركي أثر على التوجهات نحو الدول المجاورة .لقد تأسست
عالقات أوثق مع بلدان الشرق األوسط سواء على المستوى
الرسمي أو من خالل أصحاب المشاريع التجارية وغيرهم
من الالعبين في مجال المجتمع المدني .وحيث أن النظام
الدولي كان يعاني من اضطراب شديد خالل العقد الماضي
واتجه أكثر فأكثر نحو تعددية األقطاب وسط األزمة
االقتصادية ،أصبحت األرض للتوجهات اإلقليمية خصبة

نظرة شاملة

بالنسبة إلى النخب الحاكمة التركية ،خالل الحرب الباردة،
كان "الغرب" يعني بالدرجة األولى أوروبا الغربية والواليات
المتحدة ،دون تفريق باعتبارهما "التحالف الغربي" وتحت
هيمنة الواليات المتحدة .في نهاية الحرب الباردة أدركت
النخبة التركية في وقت متأخر أن الغرب لم يعد كياناً غير
متفرق ،ووجدت أن األرض خصبة أكثر للتوجهات اإلقليمية.
وهكذا طرأ على عالقة تركيا مع جيرانها تحول كبير مع
نهاية الحرب الباردة .في سياق الحرب الباردة كانت هذه
عرف حسب محددات خارجية من قبل التحالف
العالقة تُ ّ
الغربي .كانت تركيا دولة "حدودية" ضمن سياسة االحتواء
للتحالف الغربي حيال االتحاد السوفياتي .نتيجة لذلك ،كانت
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السياق الدولي المتغير :من الحرب الباردة إلى ما بعد
الحرب الباردة

تعرف نفسها
حين أخذت الجماعة األوروبية ّ
بعبارات أكثر صرامة بمقاييس "التأورب"
بضمنها ،فوق كل شيء ،نشر القيم
الديمقراطية الليبرالية وحقوق اإلنسان وسيادة
القانون ،استمر صناع السياسة األتراك
يشيرون إلى المحددات االقتصادية في دفعهم
نحو عضوية تركيا
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تعاوناً كثيفاً بين تركيا والواليات المتحدة يستند أكثر فأكثر
على اهتمامات إقليمية أبرزها إيران وأفغانستان .إضافة إلى
ذلك ،كان التغريب هو العامل الميهمن المؤثر على النخب
السياسية التركية والحكومات في ذلك الوقت ،وكان يُنظر
اليه بمنظور إيجابي بالمقاييس التمدنية.
لم تكن عالقة تركيا مع الغرب عالقة سهلة ،فقد مرت بأوقات
صعود وهبوط ومد وجزر .إال أن النقاش الحالي حول هذه
العالقة فريد بالمقارنة إلى الحقب األخرى .إنه يدور في وقت
فيه تركيا دولة مفاوضة مع االتحاد األوروبي وضمن سياق
تصاعد الحديث عن "تحطم قاطرة" العالقة.
كما أن عالقة تركيا مع الواليات المتحدة قد أمست صعبة،
أقل سالسة وتعاوناً مما كانت عليه في حقبة الحرب الباردة.
إضافة لذلك ،يجب النظر إلى عالقتها مع الغرب ضمن
السياق الدولي المتغير حيث يتجه النظام الدولي بشكل متزايد
إلى تعددية األقطاب ويتبنى الالعبون اإلقليميون توجهات
أكثر نحو ذاتية القرارات .دفعت مثل هذه التغيرات تركيا إلى
بذل جهود البتداع دور استراتيجي جديد يستند إلى توجه
إقليمي أكثر ،مما استلزم إعادة تقويم هويتها وتوابعها .إضافة
إلى ذلك ،وجود حزب حاكم (حزب العدالة والتنمية) منذ عام
 2002يختلف عن الحكومات السابقة فيما يخص آرائه في
التغريب ويضع تأكيداً أقوى على الهوية اإلسالمية قد أثر
على سياسة تركيا الخارجية وعالقاتها مع الغرب .من أجل
توضيح النقاش الحالي حول ما إذا كان الغرب يفقد تركيا
سأبدأ فيما يلي ً
أوال بتفحص موجز للسياق الدولي واإلقليمي
المتغير قبل التركيز على العالقة مع االتحاد األوروبي ثم
اختُتم بعد ذلك بالنظر إلى آفاق العالقة مع الغرب.

عالقتها مع جيرانها صعبة ألن أغلب دول الجوار كانت إما
من ضمن الكتلة السوفياتية أو كانت عالقاتها مع الغرب
عرفت عالقتها مع جيرانها في
متوترة .ما دامت تركيا قد ّ
سياق التحالف الغربي فلم يكن لديها خيار فيما يتعلق
بالتوجهات والسياسات نحو الجيران سوى أن تُبين تضامنها
مع التحالف ،مما ضيّق من مساحة المناورة لديها.
بينما أدخل تخفيف التوترات بين الواليات المتحدة واالتحاد
السوفياتي في السبعينات بعض التغييرات في عالقة تركيا
مع جيرانها ،لم تكتشف تركيا جيرانها في الواقع إال حتى
نهاية الحرب الباردة .في تلك الفترة لم تزج تركيا نفسها
بشكل فاعل أكثر في قضايا الجيران فحسب بل أصبحت أكثر
"ذاتية التصرف" نتيجة تفكك إطار الحرب الباردة .تصاعد
تفاعل تركيا مع البلدان المجاورة لها بشكل ملحوظ واتخذت
مبادراتها االقتصادية معها إضافة إلى العدد المتزايد من
التفاعالت الثقافية واالجتماعية ،أهمية خاصة .فقد قام
أصحاب المشاريع األتراك باالستثمار في أنحاء الدول
المجاورة وتضاعف حجم تجارة تركيا مع جيرانها بحوالي
عشرين مرة منذ انتهاء الحرب الباردة في عام  .1991إن
هذا "التغير الكبير المرموق" بالنسبة لعالقتها مع جيرانها
واضح للعيان بشكل خاص في تبنيها إلجراءات تحرير
التأشيرات تجاه العديد من الدول المجاورة في السنوات
األخيرة مما قد تمخض عن مناخ مؤات أكثر للتفاعل
االجتماعي بين تركيا وجيرانها.

أكثر وتبنت تركيا توجهات متعددة األبعاد بدرجة أكبر في
السياسة الخارجية ،وذلك من أجل تحقيق هدفها بأن تصبح
العباً إقليمياً .إن تزايد استقاللية تصرفات تركيا عن الحلفاء
الغربيين إضافة إلى تزايد توجهاتها األحادية ضمن الجيرة قد
أجج النقاش حول ما إذا كانت تركيا قد غيرت محاورها في
السنوات األخيرة.

نظرة شاملة

من خالل عملية التحول التأوربية اكتسب
االتحاد األوروبي قابلية تحويلية كبيرة ضمن
سياق مبادرات تركيا اإلصالحية وأصبح في
الواقع الالعب المهم في تحديد عالقة تركيا مع
الغرب
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إضافة إلى تطور عالقات تركيا مع جيرانها فقد طرأ على
عالقاتها مع االتحاد األوروبي تحول كبير في سياق ما بعد
الحرب الباردة .فبعد حقبة طويلة من عالقات محفوفة
بالمشاكل خالل السبعينات والثمانينات والتسعينات وضعت
قمة هلسنكي لالتحاد األوروبي في عام  1999نهاية لتوجه
االتحاد األوروبي القائم منذ أمد طويل نحو استبعاد تركيا
ً
ميال إلى احتضانها ،فصار ذلك
واستسلم إلى سياسة أكثر
جزء من عملية التوسيع مع عالقة انضمام – شراكة مشابهة
للدول المرشحة األخرى .تمخضت أحداث  11سبتمبر
(أيلول) عن موقف أميل إلى ضم تركيا ،ليس في الواليات
المتحدة فحسب وإنما من جانب الدول األعضاء في االتحاد
األوروبي ،وأدى إلى اإلدراك بأن ضم تركيا سيمثل تحدياً
للخطاب عن "صراع الحضارات" .في هذا المناخ ،وصفت
تركيا بأنها "نموذج" لبلدان الجوار المضطربة .لقد تعززت
هذه التغييرات التي حدثت على الصعيدين الدولي واألوروبي
بالتطورات الداخلية .إن األزمة االقتصادية الكبرى التي
هزت تركيا في مارس (آذار)  2001جعلت الالعبين في
مجال األعمال يدركون الحاجة ،ليس إلى دعم صندوق النقد
الدولي فحسب وإنما إلى دعم االتحاد األوروبي أيضاً ،من
أجل تحقيق االستقرار اإلقتصادي الذي كان البلد بحاجة
ماسة اليه .وقد شاركت النخب السياسية تقويم النخب
االقتصادية هذا وصار "دعم" االتحاد األوروبي العمود
الفقري لالستقرار االقتصادي والسياسي في تركيا.
في خضم السياقات األوروبية والتركية المتغيرة ركزت
حكومة اإلئتالف حتى  2002وحكومة حزب العدالة
والتنمية بعد  2002كالهما على انطالقة إصالحية كبيرة.
وبهذا دخلت تركيا مرحلة هامة من التحول آلت فيها دفعة

اإلصالح المتوجهة إلى الغرب بشكل متزايد نحو مشروع
"التأورب" الواقعي ،وتركزت على قضايا التحول
الديمقراطي الدقيقة .وشهدت هذه الحقبة إدراك النخب
السياسية التركية المتأخر بأن عملية االندماج األوروبي ال
تحوال سياسياً كبيراً
ً
تعني التكامل االقتصادي فحسب وإنما
أيضاً يتضمن تغييرات في قضايا سياسية حساسة ،مثل
العالقات المدنية – العسكرية ومنح الحقوق الثقافية إلى
األقليات وإلغاء عقوبة اإلعدام.
في أعقاب قمة هلسنكي أصبح "دعم االتحاد األوروبي" لذلك
أكثر أهمية في تحديد عالقة تركيا مع الغرب ،حيث أن
االتحاد األوروبي قد أحدث تطورات داخلية في تركيا من
خالل عملية "التأورب" .زد على ذلك أن مبادرات اإلصالح
الداخلي للحكومات التركية المختلفة قد أضيفت لها نظرة
جديدة إلى السياسة الخارجية والمبادرات اإلقليمية وعالقات
الجوار .وقد وصفت هذه التغييرات في توجهات السياسة
الخارجية أيضاً بأنها "تأوربية" من قبل العديد من المحللين
في حينه باعتبار أنها أكدت على حلول التقوم على أساس
"ربحية جهة خسارة لجهة أخرى" وإنما عكس ذلك ،باالستناد
على أدوات دبلوماسية واقتصادية – زائد – أمنية مرنة
متعددة األطراف كمقابل إلجراءات عسكرية – زائد – أمنية
شديدة .من خالل عملية التحول التأوربية اكتسب االتحاد
األوروبي قابلية تحويلية كبيرة ضمن سياق مبادرات تركيا
اإلصالحية وأصبح في الواقع الالعب المهم في تحديد عالقة
تركيا مع الغرب كما كان الحال تماماً في عقود الحرب
الباردة .كانت كل هذه التطورات تعني أن العالقة بين تركيا
واالتحاد األوروبي تقترب شيئاً فشيئاً من ارتفاع المد.

ما الخلل؟
على الرغم من ذلك ،ثبت في نهاية المطاف أن من العسير
استدامة االنعطاف اإليجابي في العالقة بين تركيا واالتحاد
األوروبي وفي عملية التأورب .وبنفس الوقت الذي بدأت فيه
تركيا مفاوضات عام  ،2005بعد فترة انتظار طويلة،
تعرضت عملية االندماج األوروبي إلى انتكاسة مؤسفة .كان
االتحاد األوروبي غارقاً في مشاكل مؤسسية طويلة خالل
العقد الماضي شوهها رفض المعاهدة الدستورية في استفتائين
متعاقبين بفرنسا وهولندا .وظهرت معاهدة لشبونة لإلصالح
كقاسم مشترك أدنى ،وحتى هذا الحل الوسط كان عليه أن
يمر خالل فترة مضطربة قبل دخول المعاهدة حيز التنفيذ في
ديسمبر (كانون األول)  .2009ولقد تعزز الجمود المؤسسي
الطويل األمد لالتحاد األوروبي بسبب األزمة االقتصادية

نظرة شاملة

أثرت التحوالت السياقية المذكورة والجمود في مفاوضات
االنضمام لالتحاد األوروبي على التحالف المؤيد لإلصالح
وأدت إلى تمزق اإلجماع على المهمة األوروبية ونشوء
تحالف قوى أكثر تشككاً .ومما يؤسف له أنه في الوقت الذي
باشرت فيه تركيا المفاوضات أمست النظرة إلى االتحاد
األوروبي على أنه أضعف قدرة على لعب الدور التحويلي
وخبا الحماس لعملية اإلصالح بشكل حاد.
وفيما هيمنت المشروطية ً
بدال من الحوافز على المفاوضات
هبطت جاذبية عملية االنضمام بالنسبة إلى تركيا .نتيجة
لذلك ،ازدادت التكاليف السياسية لدعم العملية مما أدى إلى
تراجع ملحوظ في تبني المشروع محلياً .وفي هذا السياق،
أثرت المناقشات األوروبية حول تركيا سلباً على تركيا كما
أثرت المناقشات التركية حول اإلصالح السياسي سلباً على
أوروبا ،مما أوجد "حلقة مفرغة" في العالقة.
وقد ترافقت الفترة األخيرة المشحونة بالمشاكل مع نشاط
أعظم في سياسة تركيا الخارجية نحو جيرانها .لتركيا
مبادرات عديدة في سياستها الخارجية في الشرق األوسط
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لقد أدى هذا االنعطاف السلبي في عالقة تركيا
مع االتحاد األوروبي والواليات المتحدة إلى
عودة بروز الجدل حول ما إذا كانت تركيا قد
غيرت مسارها وتحولت من الغرب إلى الشرق

211

األخيرة أثرت تداعياتها على الدول األعضاء منذ عام
 .2008وفي هذا السياق المتسم بالسلبية نوعاً ما أمست
سياسة التوسيع كبش الفداء للجمود المؤسسي الطويل
والمشاكل االقتصادية الصاعدة على حد سواء .وفيما باتت
أجندة االتحاد األوروبي طافحة بقضايا إدارة الحكم
االقتصادي والتنافسية وتحديات التماسك الدولي ،خبا حماس
الزخم السياسي نحو التوسيع وأمست مباحثات التوسيع
المنهكة أمراً شائعاً .منذ نهاية مرحلة النُخب لسياسة التوسيع،
أخذ الرأي العام يلعب دوراً أهم وازدادت إمكانية إجراء
استفتاءات على مستقبل ضم الدول إلى االتحاد األوروبي
وبالتحديد في حالة تركيا .بينما لم يحظ التوسيع أبداً بدعم
عال من الجمهور األوروبي فقد اشتد فتوره حيال المرشحين
الحاليين المحتملين ومن بينهم تركيا التي تتمتع بأدنى دعم.
وقد خبت جاذبية التوسيع بصفة خاصة في الدول األعضاء
الكبرى مثل ألمانيا وفرنسا .وقد حدث التغير األكبر في
المانيا التي كانت أكبر داعم متحمس لسياسة التوسيع ولكنها
لم تعد تدفع إلى األمام .فالمحور الفرنسي – األلماني الذي
كان تقليدياً العمود الفقري الرئيسي لالندماج األوروبي
وسياسية التوسيع كليهما يقف اآلن معارضاً ألنجح سياسات
االتحاد األوروبي.
ً
أمست تركيا هدفاً سهال في هذه االنتكاسة حيث أنها كانت
واحدة من المرشحين االثنين وفي الواقع المرشح األكثر
إشكالية على طاولة المفاوضات .وأصبحت موضوعاً ساخناً
في المناقشات المحلية بين األعضاء الكبار ،مثل ألمانيا
وفرنسا وهولندا ،السيما خالل االنتخابات الوطنية
واالستفتاءات الشعبية .وقد أخذت المناقشات إضافة إلى ذلك
تدور حول قضايا كبيرة تتعلق بالهوية ،وأبرزها تأورب
تركيا ،استناداً إلى توجهات أساسية .في هذه المناقشات كان
يعرف على أساس الهوية الثقافية/الدينية وليس
هذا التأورب ّ
على أساس مراجع سياسية واقتصادية .أصبحت المناقشات
الدائرة حول تركيا تتمحور أكثر فأكثر في سياق نقاش حول
اإلسالم ضد الغرب .ففي كل من فرنسا وألمانيا انبرت
األحزاب السياسية والمهتمون بالسياسة بإدالء تصريحات
قوية بما يفيد أن تركيا ليست أوروبية ال من الناحية الجغرافية
وال الثقافية .وبالتحديد أثارت هذه المواقف أفكاراً جديدة
حول بدائل للعضوية الكاملة تتراوح من عرض "شراكة
مميزة" على تركيا إلى عضوية في مشاريع مثل "االتحاد من
أجل المتوسط" .في نهاية األمر ،ق ّوضت هذه المناقشات في
كبار الدول األعضاء المصداقية المطلوبة جداً والفاعلية
لعملية ضم تركيا وأدت إلى تراجع الثقة في العضوية.
وقد عززت التغييرات التي حدثت في المناخ الدولي األوسع،
نتيجة غزو الواليات المتحدة للعراق عام  2003هذه الميول

غير المؤاتية على المستوى األوروبي .لقد زعزع غزو
الواليات المتحدة استقرار العراق والشرق األوسط األوسع
وتمخض عن مشاكل كبيرة لتركيا .وقد ّ
عقدت حالة عدم
االستقرار في العراق المشكلة الكردية في تركيا ودفعتها إلى
المقدمة بعد فترة من السبات .كما أنها أثارت النقاش الذي بدأ
يظهر حول الدول المضطربة المجاورة لتركيا .وبعض دول
االتحاد األوروبي التي كانت تصف تركيا بأنها عبء وجدت
بيئة مؤاتية أفضل للتصريح بمعارضتها النضمام تركيا.
إضافة لذلك ،أدى غزو الواليات المتحدة للعراق إلى تصاعد
مشاعر العداء ألمريكا في كافة أنحاء العالم ،وقد بلغت هذه
المشاعر أعلى مستوياتها في تركيا لتصل إلى أكثر من
 .90%أخذ تصاعد المواقف العدائية في تركيا يولد آثاراً
سيئة على عملية االتحاد األوروبي والنظرة العامة إلى
الغرب عموماً .وإضافة إلى التحوالت السياقية السلبية على
الصعيدين األوروبي والدولي ،فقد فاقم انضمام جمهورية
قبرص إلى االتحاد األوروبي في عام  ،2004دون حل
للمشكلة القبرصية القائمة ،المواقف العامة السلبية لالتحاد
األوروبي والغرب.
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والقوقاز والبلقان ،والتي من خاللها تسعى إلى إرساء
عالقات جيدة تهدف إلى ضمان "صفر مشاكل" مع جيرانها.
لقد اكتسبت تركيا دوراً جديداً في الدول المجاورة من خالل
ما لها من قدرات القوة الناعمة ،الناجمة عن تحول عملية
مفاوضات االنضمام لالتحاد األوروبي .مع تراجع أهمية
االتحاد األوروبي في تركيا أخذت توجهات تركيا نحو
جيرانها تنحرف أكثر فأكثر عن االتحاد األوروبي وأصبحت
سياستها الخارجية أكثر فأكثر "أحادية" .وقد سبّب تزايد
انغماس تركيا في منطقة الشرق األوسط من خالل سياسات
ً
فضال عن ذلك ،توترات مع الواليات التحدة .وقد
أحادية،
تفاقمت هذه التوترات عقب تدهور عالقة تركيا مع إسرائيل.
إضافة لذلك ،أنحرفت عالقة تركيا مع إيران مؤخراً عن
وجهات نظر االتحاد األوروبي والواليات المتحدة حول
القضية النووية .لقد أدى هذا االنعطاف السلبي في عالقة
تركيا مع االتحاد األوروبي والواليات المتحدة إلى عودة
بروز الجدل حول ما إذا كانت تركيا قد غيرت مسارها
وتحولت من الغرب إلى الشرق .لقد كان للتأكيد الذي وضعته
حكومة حزب العدالة والتنمية على هويات متعددة ،إضافة
إلى االنسياق نحو توجهات محافظة-دينية على الصعيدين
الداخلي واإلقليمي معا ً ،قد أجج النقاش حول هذه القضية.
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تركيا بقي على مستوى اإلمكانية نوعا ما بسبب االفتقار إلى
قنوات فاعلة للحوار بين تركيا واالتحاد األوروبي حول
السياسة الخارجية واألمنية المشتركة ( )CFSPوقضايا
سياسة األمن والدفاع المشتركة ( )CSDPوالجوار .مع
تركيزها المتزايد على قضايا السياسة الخارجية واألمنية
تُقدم معاهدة لشبونة سياقاً دليلياً وتبين أحكامها بأن هناك
مساحة أكبر لـ"تعاون مهيكل" و"تعاون أرفع" في هذه
الميادين .من المؤسف أن هذه اآلليات لم تزل محصورة
بأعضاء االتحاد األوروبي .إال أنه إضافة إلى التماسك في
مجاالت السياسة الخارجية واألمن هناك حاجة ماسة إلى
خلق آليات أكثر مرونة .فإذا نجحت اآلليات األكثر مرونة
في هذه الميادين فيمكنها أن تساعد على جلب سياسات بلدان
مثل تركيا لتكون أكثر انسجاماً مع سياسة االتحاد األوروبي،
وبذلك تشجع خلق قنوات أكثر فاعلية للحوار حول قضايا
دول الجوار .يمكن أن يكون التعاون في هذه الميادين مفيداً
في بناء ثقة مطلوبة بشدة في العالقة ويمكن أن تساعد على
حقن حياة جديدة في مفاوضات االنضمام المحفوفة بالمشاكل.
بيد أن التعاون في ميداني السياسة الخارجية والدفاع يجب أن
ً
بديال لعملية االنضمام .يجب أن نتذكر
ال يعتبر تعويضاً أو
أن تركيا اكتسبت دورها الجديد في دول الجوار من خالل ما
لها من قدرات بلقوة الناعمة التي هي نتاج عملية االنضمام
إلى االتحاد األوروبي بشكل كبير.

آفاق العالقة
عالقة تركيا مع الغرب مفترق دقيق ،السيما عالقتها مع
االتحاد األوروبي ،مما يحرك الجدل حول ما إذا كانت تركيا
تغير محورها وما إذا كان الغرب يفقدها .والنقاش ليس
جديداً ،فهو يطفو على السطح كلما ازدادت إشكالية عالقة
تركيا مع الغرب وخاصة االتحاد األوروبي .هذا ،ويتحول
الجدل حول تركيا أيضاً من نقاش حول المحاور إلى نقاش
حول دورها كنموذج لبلدان أخرى السيما بلدان الجوار
المتشنجة .تتطلب التغييرات الجارية سواء في النظام الدولي
أو في جيرانها معاً التحرك إلى أبعد من النقاش حول ما إذا
كان الغرب يفقد تركيا والبحث عن طرق لربطها وجيرانها
إلى آليات متعددة األطراف والتي يجب ،بدورها ،أن يعاد
تعريفها وإنعاشها في ضوء النظام المتعدد األقطاب
المضطرب الحالي.
في العقدين الماضيين تحول دور تركيا الذي كان قبل الحرب
الباردة كـ"دولة حدودية" إلى دور محتمل كـ"مرتكز إقليمي"
في المنطقة .وقد لعب دعم االتحاد األوروبي دوراً دقيقاً في
عملية التحول هذه سواء بتحسين صورة تركيا بدرجة أساسية
بين جيرانها أو زيادة دورها كقوة ناعمة إقليمية .بيد أن دور

مع مراعاة السياق المتغير في العالم العربي
يحتاج جميع الالعبين إلى إعادة التفكير في
سياساتهم .على تركيا واالتحاد األوروبي أن
يجدا طرقاً جديدة لتكون سياساتهما للجوار
متطابقة
وضعت التغييرات المثيرة في النظام الدولي واإلضطرابات
واالنتفاضات في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ضغطاً على
الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي وتركيا للتركيز على
سياسات متعددة األطراف والبحث عن طرق لربط تعددية
األطراف بالعبين إقليميين في الشرق الوسط وتنمية إحساس
بالملكية المشتركة بينهم .وثمة دور مهم لهؤالء الثالثة في
السياق الدولي الحالي بالمناطق المجاورة لتركيا واالتحاد
األوروبي .هناك إمكانيتان واسعتان لهذه المناطق :إما أن
تغرق في صراعات كبيرة وتسود "سياسة القوة" أو أن
تصبح في نهاية األمر جزءاً من نظام متعدد األطراف مستقر
نوعاً ما .أما الكيفية التي سيتصرف بها كل من الواليات
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عند تقويم اندفاع تركيا إلى الشرق األوسط ضمن السياق
األوسع لعالقات الجوار ،على النخب السياسية التركية
والحكومة أن تدرك أن الدعم األوروبي أساسي لدور تركيا
في الجوار .استطاعت تركيا أن تحول وترفع قدرات القوة
الناعمة من خالل عملية االنضمام إلى االتحاد األوروبي.
وهي تدين بجاذبيتها في المنطقة بدرجة كبيرة إلى عالقتها
مع االتحاد األوروبي ،ووضعها الفريد في المنطقة هو نتيجة
دعم االتحاد األوروبي .مع مراعاة السياق المتغير في العالم
العربي يحتاج جميع الالعبين إلى إعادة التفكير في سياساتهم.
على تركيا واالتحاد األوروبي أن يجدا طرقاً جديدة لتكون
سياساتهما للجوار متطابقة .لكي تلعب تركيا الدور الذي
تتوق إلى لعبه في الجوار يجب التغلب على عقبات هامة،
السيما فيما يتعلق باستمرار مشاكل سياسية عميقة كما يالحظ
في تصاعد خروقات حرية التعبير والتنظيم ضمن السياق
السياسي المتزايد االستقطاب في البلد ،تصوغها ميول من
جانب حزب العدالة والتنمية نحو حكم لألغلبية وأكثر
"إشف
شمولية .ويبدو أن الدرس األهم في هذا المناخ هو
ِ
نفسك" لتكون ً
مثال للبلدان المجاورة.
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يجب أن نتذكر أن تركيا اكتسبت دورها الجديد
في دول الجوار من خالل ما لها من قدرات
بلقوة الناعمة التي هي نتاج عملية االنضمام
إلى االتحاد األوروبي بشكل كبير
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المتحدة واالتحاد األوروبي وتركيا فستكون في غاية األهمية
في صياغة هذه المسارات في المناطق المجاورة .إن
األحداث األخيرة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا تزيد
الضغط على الالعبين الثالثة من أجل موقف مشترك أكثر
فاعلية في دول الجوار .فاالنقالبات في العالم العربي تفتح
نوافذ الفرص وأخرى للضرر .ومن أجل التعويل على هذه
الفرص يقتضي على هذا الثالثي أن ينخرط في حوار شامل
مع الالعبين اإلقليميين ووضع األولوية للتنمية االجتماعية-
االقتصادية واألمن البشري .وعلى هذا الثالثي أن يكون
أيضاً مستعداً "لإلصغاء إلى" الالعبين اإلقليميين والتعلم
منهم ً
بدال من فرض حلوله .أحد أهم األشياء التي تستطيع
الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي وتركيا عمله هو تشجيع
قيام نموذج أمني جديد إلى جانب الالعبين اإلقليميين لربط
األمن والتنمية والحرية معاً بالنسبة للعالم العربي وإعطاء
األولوية إلى تسوية الصراع العربي – اإلسرائيلي.

هذا وينبغي التأكيد مرة أخرى بأن عملية االتحاد األوروبي قد
كانت بمثابة مرساة لتعزيز الديمقراطية في تركيا كما كانت
بالنسبة لجيران تركيا في جنوب أوروبا .وتضع األحداث
األخيرة ضغطاً على االتحاد األوروبي وتركيا كليهما للتغلب
على الحلقة المفرغة الحالية في عالقتهما ورسم عالقة عمل
ً
تكامال في توجهاتهما نحو دول
أكثر فاعلية ،مما يتطلب
ً
ً
الجوار .تتطلب جهود تركيا نحو دول الجوار دعما فاعال أكثر
من جانب االتحاد األوروبي والواليات المتحدة ،ولكن على
صناع السياسة األتراك ّ
أال يعيدوا النظر في الحاجة إلى
التعزيز الديمقراطي .إن التعزيز الديمقراطي ضرورة ليس
لتركيا فحسب ،وإنما لدول الجوار التي تشاركها في االتحاد
األوروبي .إن هذا هو السبيل األفضل الممكن إلرساء تركيا
في الغرب ،وليست األهمية الجغرافية – السياسية التي جعلت
منها مهمة في فترة الحرب الباردة.

السياسة المتوسطية | دول البلقان

سياسة االتحاد األوروبي تجاه دول البلقان الغربية:
بين االستمرار والمراجعة
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دوسان ريلييك
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زميل أبحاث أقدم
شعبة بحوث العالقات الخارجية لالتحاد األوروبي
المعهد األلماني للشؤون الدولية واألمن ( ،)SWPبرلين
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رغم مرور عقدين من الزمان منذ بدء تقسيم االتحاد
اليوغسالفي الذي تم في طل العنف ،ما زال هناك عدد من
الصراعت دون حل .وهذه الصراعات في الغالب ذات
طبيعة عرقية سياسية داخل الدول التي برزت إلى الوجود
وفيما بينها على حد سواء .ونتيجة لذلك ،تبقى البلقان الغربية
(وهي العبارة السياسية الصحيحة التي يستخدمها االتحاد
األوروبي لوصف يوغسالفيا السابقة زائداً ألبانيا ناقصاً
سلوفينيا) مجاال اختباريا دائمة لقدرة االتحاد األوروبي على
التصرف ضمن الدور الذي خصصه لنفسه "كقوة دافعة"
(بمقاييس المفوضية األوروبية) لتحويل الصراع .في الواقع
كانت الكارثة اليوغسالفية في أعوام التسعينات هي التي
ً
أصال االتحاد األوروبي ليظهر بأنه يستطيع أن يكون
تحدت
أكثر من مجرد حلف تجاري وحثته على تطوير طموحات
بعيدة األبعاد على الساحة الدولية .وفي غضون ذلك أدى
"الحافز البلقاني" إلى إنشاء سياسة األمن والدفاع المشترك
( )CSDPلالتحاد األوروبي .وحتى في الوقت الحاضر ،ما
زالت تعتمد مكانة االتحاد األوروبي ومصداقيته بدرجة
كبيرة على ما يحرزه من نقاط في البلقان الغربية .إن ذكريات
حالة االرتباك التي مر بها االتحاد األوروبي في أوائل أيام
ً
حاال إلى األذهان كلما تناقش
الكارثة اليوغسالفية تقفز
مشاريع سياسة خارجية جديدة لالتحاد األوروبي كالمشاريع
الحالية في البحر األبيض المتوسط.
ً
وصفت المفوضية األوروبية تكرارا التوسيع بكونه أنجع
أدوات السياسة الخارجية .فمن أجل أن يعيد تشكيل البلقان
الغربية "على صورته هو" فإن االتحاد يمارس قوته
المعيارية بدرجة أوسع من أي وقت في السابق عند التعامل

مع الدول التي تمر بمرحلة إنتقالية .وكانت اآلثار ملموسة.
دونما شك ،أن تعهد االتحاد األوروبي أساساً بقبول دول
البلقان الغربية كأعضاء مستقبلين ،ما يحفز حكومات هذه
المنطقة على ّ
أال تدع الصراعات التي غالباً بالكاد أن تقمع،
أن تتصاعد أكثر .وتدرك الحكومات أن األفعال التي تخالف
سياسة االتحاد األوروبي ستضر بنفس الوقت بآمال بلدانها
في اإلنضمام .ولقد كان نفوذ االتحاد األوروبي بادياً بوضوح
في خريف عام  2010حين أذعنت صربيا لمطالب
بروكسل ،تدعمها ضغوط مباشرة على بلغراد من بعض
الدول األعضاء الكبرى في االتحاد األوروبي ،للتنازل عن
هدفها في تحقيق شجب انفصال كوسوفو في الجمعية العامة
لألمم المتحدةً .
بدال من ذلك ،في أوائل عام  ،2011بدأت
يسره االتحاد األوروبي" يهدف إلى
بلغراد وبريستينا "حواراً ّ
حل المشاكل اإلنسانية وغيرها ،وكل ذلك من المؤمل أن
يزيد من استقرار المنطقة على الرغم من مشكلة كوسوفو
المستعصية.
ً
غير أن من المستبعد جدا أن تتمكن بلغراد وبريستينا من
إيجاد طريقة تعايش قابلة لالستمرار تمهد الطريق في نهاية
األمر لعضوية االتحاد األوروبي .ومن غير المؤكد بنفس
القدر مستقبل البوسنة والهرسك حيث لم تزل المجموعات
العرقية الثالث الرئيسية تناقش نفس القضايا التي أدت إلى
الحرب قبل عشرين عاماً – كيفية تقاسم السلطة؛ وإلى أي
مدى يكون بلدهم دولة فيدرالية أو كونفدرالية أو موحدة :أو
أن المزيد من المركزية هي في الواقع الشرط المسبق
للدخول إلى االتحاد األوروبي .ولن تكتمل الئحة "الجروح
المفتوحة" األخطر في البلقان الغربية إذا لم تذكر العالقة
الهشة بين الشعبين السالفي واأللباني في جمهورية مقدونيا.
إن مطالب هذه الجمهورية المتعنتة لمزيد من الحكم الذاتي
نغمة مألوفة في المنطقة :في العقود الماضية مثل هذه
التوجهات سبقت تقسيم البلد .إضافة لذلك ،هناك بحوث
رصينة تستند على أدلة تؤيد أن األلبانيين في كل من
كوسوفو وجمهورية مقدونيا وألبانيا نفسها يدعمون بقوة

توحيد أمتهمّ ،
المكون األكبر الثاني في البلقان الغربية ،في
دولة واحدة.

االنتقال الفاشل
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في الوقت الحاضر ،يأتي التهديد األخطر الستقرار المنطقة
– مع كل التداعيات المحتملة ألمن االتحاد األوروبي والقارة
برمتها – نتيجة لألزمة االقتصادية الجامحة .على الرغم من
أن جميع أجزاء البلقان الغربية مشدودة بقوة إلى االتحاد
األوروبي من خالل التجارة واالستثمارات ،إال أن النمو
االقتصادي في البلقان الغربية أخذ يتعثر في السنتين أو
الثالث األخيرة .فأغلبية البلدان في المنطقة ستحتاج إلى
معدالت نمو سنوية من رقمين لمجرد تحاشي البقاء بعيداً
خلف االتحاد األوروبي .بدال من ذلك ،فقد انكمشت
اقتصاديات أكثر البلدان في المنطقة نتيجة لألزمة العالمية
األخيرة واإلخفاقات الداخلية .فالبطالة (التي تشكل 20%
في كرواتيا وصربيا وأكثر من  40%في البوسنة وجمهورية
مقدونيا) آخذة في االرتفاع ،واآلمال في وجود وظائف جديدة
هزيلة .واالستثمارات األجنبية التي تقدم غالباً كبلسم شاف
لكل المشاكل مع الطلب المحلي المغذى باالئتمان قد تراجعت
بشكل كبير .في األساس ،إن نموذج االنتقال المقترح من قِبل
االتحاد األوروبي والمؤسسات الغربية األخرى لألعضاء
المستقبلين من البلقان الغربية لم يحقق النتائج المتوقعة
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إن نموذج االنتقال المقترح من ِقبل االتحاد
األوروبي والمؤسسات الغربية األخرى لألعضاء
المستقبلين من البلقان الغربية لم يحقق
النتائج المتوقعة استناداً إلى تجربة أوروبا
الوسطى والشرقية

المتوسطي 2011

من منطلق هذه الخلفية لعدد من القضايا المعقدة غير
المحلولة ،تسعى سياسة االتحاد األوروبي إلعداد بلدان
البلقان الغربية للعضوية في االتحاد ،بينما تقوم في الوقت
نفسه بمساعدتها للتغلب على آثار الحرب والتخلف االقتصادي
والحكم الضعيف .مع بعض االستثناءات المروعة في
كوسوفو فقد خفت حدة العنف في البلقان الغربية خالل العقد
األخير وامتثلت أكثر الحكومات بدرجات متفاوتة إلى
المشروطية التي فرضها االتحاد األوروبي في إطار عملية
اإلنضمام.

استناداً إلى تجربة أوروبا الوسطى والشرقية .إن تراجع
التصنيع عقب انهيار يوغسالفيا السابقة وما تال ذلك من
حروب لم يُسترجع مساره .ولم تصل السلع والخدمات
الجديدة القابلة للتصدير إلى المدى الالزم .وتعاظم عجز
الموازنة والدين الخارجي وفقدان الوظائف .إضافة لذلك،
فالجرائم المنظمة واإلخفاق في احتواء الفساد والنواقص
الخطيرة في الهيئة القضائية ونقص المهارات لدى القوى
العاملة والبنى التحتية غير الكفوءة كلها عوامل قوضت
األداء االقتصادي وأضعفت اللحمة االجتماعية.
إن الحفاظ على االستقرار في البلقان الغربية يعتمد بدرجة
كبيرة على إقناع الشعب بأن التضحيات – سواء أكانت ذات
طبيعة اقتصادية (كالتقشف المالي ،تخفيض الرعاية
االجتماعية ،الخ ،)...أو فيما يتعلق بال ُمثل (التخلي عن
التقاليد واألهداف الوطنية والقومية) – تستحق التحمل في
سبيل الطموح األسمى المتمثل بتحقيق العضوية في االتحاد
األوروبي .وفي هذا السياق ،إن التوقيت الدقيق لتحقيق
العضوية أقل أهمية بالنسبة للشعب؛ فاألهم جداً في نظر
الناس أن يروا تغيراً نحو األفضل في الحياة اليومية .فإذا
قامت السلطات الحكومية بإجراء تحسينات في مستويات
المعيشة وجودة الحكم فسيدعم الشعب السياسات التي تركز
على اإلصالح وسيادة القانون .إال أن األزمة االقتصادية
الخانقة ال تلبث أن تمحو وعود ساسة البلقان الغربية بحياة
مستقبلية أفضل في ظل االتحاد األوروبي ،كما توثقه بصورة
مستفيضة النشرة السنوية (غالوب بلقان مونيتور) (Gallup
 .)Balkan Monitorبناء على ذلك ،أخذت تتهيأ وبسرعة
ظروف "عودة ثانية" للحركات الشعبية القومية التي سبق أن
أحدثت جروحاً مميتة ليوغسالفيا السابقة في التسعينات.
في البلقان الغربية ،تترافق القومية عادة مع الحكمة المتلقاة
حول "تحالفات استراتيجية تاريخية" مع قوى خارجية
كالواليات المتحدة وروسيا وتركيا أو ،في هذه األيام ،حتى
الصين .فغالباً ما يصور القوميون والمحافظون مثل هذه
الشراكات األدنى لبلدانهم على أنها بديل أفضل للمستقبل من
األنتظار حتى األزل في طابور خارج االتحاد األوروبي .في
ً
ميال
الحقيقة ،أمسى اليأس يتعاظم حتى عند أكثر الناس
ألوروبا في البلقان الغربية من جراء االنطباع السائد بأن
االتحاد األوروبي يتحول بشكل ما إلى "هدف متحرك".
والسبب في ذلك ،إضافة للركود االجتماعي – االقتصادي
المحلي ،يعود إلى االستياء الواضح لبعض الدول األعضاء
المتنفذة من مزيد من التوسع في المستقبل القريب أو البعيد.
فيما تدعم اليونان وإيطاليا والنمسا ودول الجوار األخرى
(والتي لها مصالح مالية واقتصادية قوية في المنطقة)
المضي في سياسة التوسيع حتى أنها اقترحت إدخال طريق
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سريع لعضوية االتحاد األوروبي بالنسبة لبلدان البلقان
الغربية ،تصر ألمانيا وهولندا وفرنسا وعدد من الدول
األخرى على "االعتدال" حين يتعلق األمر بقبول أعضاء
جدد .من الواضح أن االتحاد األوروبي يطبق مشروطية
أكثر صرامة في المفاوضات مع الدول المرشحة من البلقان
الغربية مما طبقه في أية جولة مفأوضات توسيع سابقة.
إضافة لذلك ،ال تتردد الدول األعضاء في استغالل عملية
التوسيع ألهدافها المحلية (على سبيل المثال ،في النزاعات
بين أثينا وسكوبية ( ،)Skopjeوبين لوبالنا ()Ljubljana
وزغرب ،وبين الهاي وبلغراد وبين نيقوسيا وأنقرة ،الخ.)...
وكانت المحصلة "تأميماً تدريجياً" لسياسة التوسيع مما
يضعف الثقة بالتزامات االتحاد األوروبي حيال الدول
المرشحة ويقوض قوة التغيير لعملية التوسيع.
ثمة شريحة من صناع القرار السياسي في االتحاد األوروبي
غير منتبهة للمواقف الشعبية المتدهورة في البلقان الغربية
حيال االتحاد واآلثار المحتملة على أمن االتحاد األوروبي
وبالتالي على موقفها الدولي أيضاً .بالمقابل ،تصر الواليات
المتحدة بأن األحداث في البلقان الغربية ما برحت تشكل
التحديات الكبرى الستقرار أوروبا .فبدءاً من اإلفتراض بأن
البلقان الغربية منطقة حرجة لمستقبل أوروبا تعهدت الواليات
المتحدة بمواصلة "العمل مع أوروبا في سبيل أوروبا" لحين
إكمال المشروع األوروبي بضم الدول المرشحة من البلقان
الغربية .ومن أجل هذه الغاية ال تتردد الواليات المتحدة في
ممارسة الضغط على الدول األعضاء في االتحاد األوروبي،
مثل هولندا وسلوفينيا ،طالبة عدم عرقلتها لعملية ضم بلدان
البلقان الغربية بسبب أجنداتهم السياسية القومية .إال أنه بقي
أن نرى ما إذا كان تدخل الواليات المتحدة مؤثراً أو إذا كان
"التأميم" صفة غالبة لسياسة االتحاد األوروبي حيال جنوب
شرق أوروبا .وقد تشير تدخالت الواليات المتحدة السياسية
غير الحاسمة مع بعض الدول األعضاء المتنفذة نيابة عن
عضوية تركيا في االتحاد األوروبي إلى حدود االقناع حتى
لو صدرت المحاولة من ذوي السطوة.

االندماج قبل العضوية
إذا رغب االتحاد األوروبي في أن يدع دول البلقان تنزلق
ثانية إلى بؤرة الصراعات الطويلة ،وإذا اعتزم تقديم دليل
بأنه يستطيع أن يضمن أمن "منطقة اهتمامه" الطبيعية
برمتها ،أي القارة األوروبية ،فيتوجب إذن على الدول
األعضاء في االتحاد األوروبي أن تعيد النظر في سياستها
تجاه المنطقة .ويجب أن تبدأ هذه المراجعة بالمحور المالي

للقوة التغييرية لالتحاد األوروبي ،أال وهي اتفاقية تقديم
المساعدة قبل اإلنضمام ( )IPAوالتي يقصد بها المساعدة
في اإلصالحات وضمان انتقال اجتماعي – اقتصادي ناجح
ودعم اندماج البلقان الغربية مع االتحاد األوروبي حتى قبل
العضوية.

ثمة شريحة من صناع القرار السياسي في
االتحاد األوروبي غير منتبهة للمواقف
الشعبية المتدهورة في البلقان الغربية حيال
االتحاد واآلثار المحتملة على أمن االتحاد
األوروبي وبالتالي على موقفها الدولي أيض ًا
وبما أن أموال اتفاقية المساعدة قبل االضمام تنفق بالدرجة
األولى حسب حجم السكان للبلدان المستفيدة ،فستتلقى تركيا
حصة األسد البالغة  11.5مليار يورو المخصصة للفترة
 .2013-2007على سبيل المثال ،في عام  ،2012يعتزم
االتحاد األوروبي دعم تركيا (المحظوظة حالياً لكون
مستويات نموها االقتصادي مماثل للصين تقريباً) بما يقرب
من  900مليون يورو ،فيما تتلقى صربيا ،أكبر بلدان البلقان
الغربية ،أقل من  207مليون يورو .إضافة إلى ذلك ،أن
جزءاً كبيراً من أموال قبل اإلنضمام تُستهلك من قبل منظمات
وسيطة مختلفة وتعيين مستشارين اختصاصيين من دول
االتحاد األوروبي .إال أنه ما أن يدخل بلد ما االتحاد األوروبي
حتى "ينهمر" المال عليه من هذا االتحاد .ونتيجة لذلك ،غالباً
ما ال تصرف كل األموال المتاحة ألن األعضاء الجدد ال
يستطيعون القيام بعدد كاف من المشاريع ذات معنى في
أوقاتها .ففي حالة كرواتيا من المتوقع أن تكون الزيادة
بمقدار عشرة أضعاف وبذلك من المحتمل أن يكون لهذا البلد
في أول سنة بصفته دولة عضو في االتحاد األوروبي حوالي
ملياري يورو تحت تصرفه .وكما هو متوقع ،قدمت بلدان
البلقان الغربية مقترحات إلتاحة مزيد من أموال االتحاد
األوروبي الهيكلية لها حتى قبل اإلنضمام.
منذ بداية عام  2011يقود بوزيدار ديليك (Bozidar
 ،)Delićنائب رئيس وزراء صربيا لشؤون االندماج
األوروبي ،مبادرة إلصالح اتفاقية تقديم المساعدة قبل
االنضمام لالتحاد األوروبي .وقد ذهب حتى إلى أبعد من
ذلك ،فاقترح أن يقدم االتحاد األوروبي ،من خالل تسهيالت
االستقرار المالي الجديدة ( )FSFضمانات قرض محدودة
إلى دول البلقان الغربية لتتمكن من جمع األموال في
األسواق الرأسمالية بشروط أفضل .ستتيح معدالت الفائدة
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بيد أن "اجندة نمو" جديدة وحدها غير كافية .بل المطلوب
خطوات أكثر تصميماً لتنمية اندماج أعمق دون انتظار أن
تكون الدول على أتم االستعداد للدخول إلى االتحاد األوروبي.
إن معاهدة مجموعة الطاقة ( )ECTالتي دخلت حيز التنفيذ
في يوليو (تموز)  2006وإلغاء شرط تأشيرات الدخول
لمواطني معظم دول البلقان الغربية في  2009و 2010هي
أمثلة على كيفية تمكن االتحاد األوروبي من تصدير قوانينه
وقواعده ومؤسساته إلى الدول األعضاء المأمولة قبل
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إن توسيع مجموعة القوانين بصورة تدريجية
من خالل تأسيس "مجموعات" مماثلة (النقل
والقضاء والشؤون الداخلية والسياسة الخارجية
والدفاع والتشغيل ووسائل اإلعالم والثقافة،
الخ )...مع البلدان المرشحة سيعمل على
تعزيز االستقرار وقدرة التكهن والثقة بالعالقات
المتبادلة

المراجع

المتوسطي 2011

المنخفضة وجداول تسديد أطول لرأس مال جديد لبلدان
البلقان الغربية زيادة استثماراتها في مشاريع صناعية
وغيرها ،مما يرفع معدالت التشغيل وبذلك يخفف من
بعض الضغوط االجتماعية .ويشير ديليك إلى أنه خالل
العقد الجاري وحده ستوفر بالده ما يزيد على  3مليارات
يورو إذا ما ُخفضت أسعار الفائدة التي تدفعها صربيا حالياً
على أسواق رؤوس األموال األجنبية إلى األسعار المطبقة
على البلدان القادرة على االعتماد على ضمانات قروض
االتحاد األوروبي .من الواضح أنه ،بالمقابل ،على بلدان
البلقان الغربية أن تقبل أقصى حد من اإلشراف الخارجي
المالي واالقتصادي الكلي .في اإلمكان خلق آلية رصد
صارمة من خالل توسيع دور اليوروستات ()Eurostat
– المكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي – وصندوق النقد
الدولي ( .)IMFوهناك عدد من بلدان البلقان الغربية التي
ً
أصال ترتيبات طواريء مع صندوق النقد الدولي التي
لها
توفر لها سيولة مالية .إن تشديد اإلشراف الخارجي على
التدفقات المالية في البلدان المرشحة نافع لكل ذوي العالقة
حيث أن المشتريات العامة وغيرها من النفقات من خزائن
الدولة يمكن أن تكون من بين المصادر الرئيسية للفساد
والجريمة.

االندماج الكامل .إن توسيع مجموعة القوانين بصورة
تدريجية من خالل تأسيس "مجموعات" مماثلة (النقل
والقضاء والشؤون الداخلية والسياسة الخارجية والدفاع
والتشغيل ووسائل اإلعالم والثقافة ،الخ )...مع البلدان
المرشحة سيعمل على تعزيز االستقرار وقدرة التكهن والثقة
بالعالقات المتبادلة .كما يمكن لهذا النهج أن يشكل نموذجاً
لالتحاد األوروبي لمتابعة اإلندماج مع جيرانه الشرقيين
والبحر األبيض المتوسط.

السياسة المتوسطية | دول البلقان

الوضع الدولي لكوسوفو بعد الرأي االستشاري
لمحكمة العدل الدولية
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إيان بانكروفت)Ian Bancroft( 1
أحد مؤسسي منظمة ترانسكونفلكت ()TransConflict
عضو بعثة منظمة األمن والتعاون في أوروبا ( )OSCEإلى
البوسنة والهرسك
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كوسوفو – تقدم جزئي وشلل واعتراف
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بعد مضي أكثر من ثالث سنوات على إعالن كوسوفو
االستقالل عن صربيا عقب انهيار المفاوضات حول وضعها
النهائي ،فهي ما انفكت تكافح من أجل قبول أوسع ضمن
النظام الدولي على الرغم من دعم العديد من القوى الرئيسية
في العالم .وعلى الرغم من أن  75دولة عضوا في األمم
المتحدة (في وقت كتابة هذه األسطر) قد اعترفت بها ،إال أن
االتحاد األوروبي ما زال منقسماً حول القضية تاركاً آمال
انضمام كوسوفو إلى االتحاد األوروبي محاطة بالشك .مع
بقاء الشكوك حول قدرة اقتصاد كوسوفو على الحياة وقابليتها
على التصدي للجريمة المنظمة والفساد وفي خضم اتهامات
جيش تحرير كوسوفو ( )KLAبجرائم حرب تواصل
كوسوفو كفاحها للحصول على اعترافات جديدة بها .وتظل
مسألة كوسوفو مصدر جدل وظنون ليس بسبب ما ينطبق
عليها من قضايا أخرى تتعلق بالطعن بوضعها كدولة
فحسب ،وإنما آلثارها على نشر بعثات األمم المتحدة في
أوضاع أزمات تتسم بميول انفصالية .لذلك سيكون للكيفية
التي ستحل بها قضية كوسوفو في نهاية األمر تفرعات مهمة
لجهود حل الصراع في أماكن أخرى في السنوات القادمة.
على الرغم من أن كوسوفو حصلت على عضوية في
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي منذ أن أعلنت االستقالل
من جانب واحد في  18فبراير (شباط)  ،2008استمرت

خمس من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي – إسبانيا
وقبرص واليونان ورومانيا وسلوفاكيا – في االمتناع عن
االعتراف .فكل بلد يخشى من أن تكون لسابقة كوسوفو آثار
ضارة على سياسة بالده الداخلية؛ بالنسبة للباسكيين
والكاتاالنيين في إسبانيا ،وبالنسبة لقبرص وجمهورية شمالي
قبرص التركية غير المعترف بها ،ورومانيا وسلوفاكيا مع
األقليات المجرية في كل منهما .على الرغم من أن هذه
االنقسامات لم تمنع نشر بعثة االتحاد األوروبي لسيادة
القانون بكوسوفو ( – )EULEXأكبر بعثة مدنية لالتحاد
األوروبي سبق أن أطلقت تحت سياسة األمن والدفاع
المشتركة ( – )CSDPإال أن هذه الدول ما فتئت تعرقل
آمال انضمام كوسوفو لالتحاد األوروبي .في الوقت الذي
تمكنت فيه بلدان أخرى في البلقان الغربية من استحصال
تحرير تأشيرات الدخول بقيت كوسوفو دون خارطة طريق
للتأشيرات التي تضع الشروط المطلوبة لإلنضمام إلى قائمة
التأشيرة البيضاء .على الرغم من أن البرلمان األوروبي قد
دعا في مناسبات عدة إلى موقف مشترك نحو كوسوفو ،إال
ً
عاجال تاركاً االتحاد
أن الجمود الحالي ال يرجح أن ينتهي
األوروبي مع المهمة الصعبة إلقناع كوسوفو بأن سيكون لها
أمل في العضوية في نهاية األمر.

قرار محكمة العدل الدولية – هل هي فرصة ضائعة؟
كان أول أجراء اتخذته صربيا المعترضة بعنف على استقالل
كوسوفو يدور حول طلبها الذي تقدمت به في أكتوبر (تشرين
األول)  2008إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة إلحالة
القضية إلى محكمة العدل الدولية ( )ICJللنظر فيما إذا كان

 1إيان بانكروفت مؤسس مشارك لـمنظمة ( )TransConflictالتي تتناول مشاريع تحويل الصراع والبحوث في جميع أنحاء البلقان الغربية .ومع أنه عضو في بعثة منظمة األمن والتعاون في أوروبا
( )OSCEإلى البوسنة والهرسك ،إال انه يكتب بصفته الشخصية  ،واآلراء التي يعبر عنها ال تمثل آراء منظمة األمن والتعاون في أوروبا.

وضع كوسوفو الدولي – أهو إصالح أم تأكيد لسمعتها؟

تظل كوسوفو واحدة من أفقر المناطق في أوروبا حيث تبلغ
نسبة البطالة بها  40%ومتوسط دخل الفرد سنوياً 2000
يورو تقريباً ويعيش حوالي  37%من سكانها في فقر .ومع
عشرات األلوف من الشباب يدخلون سوق العمل كل سنة
تواجه كوسوفو تحدياً من الحراك االجتماعي – االقتصادي.
ومع أنها غنية بالموارد الطبيعية مثل الرصاص وفحم
الليغنيت والنحاس ،إال أن استغالل هذه االحتياطيات يتطلب
استثمارات ضخمة في تكنولوجيات جديدة وبنية تحتية للنقل،
والسيما إلنهاء االنقطاعات الكهربائية اليومية التي تعرقل
اإلنتاج الصناعي.
كان مما أثر على وضع كوسوفو الدولي التقرير الذي أعده
المقرر الخاص للمجلس األوروبي ديك مارتي (Dick
 )Martyبعنوان (معاملة غير إنسانية للناس وتجارة غير
قانونية باألعضاء البشرية في كوسوفو) والذي تبنته
الجمعية البرلمانية للمجلس األوروبي في أواخر يناير
(كانون الثاني) .يتضمن تقرير مارتي عدداً من المزاعم
الخطيرة ضد رئيس الوزراء الحالي والقائد السياسي
األسبق لجيش تحرير كوسوفو هاشم ثاتشي (Hashim
 .)Thaçiإلى جانب المزاعم حول "حاالت االختفاء
والمتاجرة باألعضاء والفساد والتواطؤ بين جماعات
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لذلك أخفق قرار محكمة العدل الدولية في
إعطاء الوضوح الذي تبحث عنه العديد من
الدول غير المرتاحة لالعتراف باستقالل
كوسوفو ،السيما فيما يتعلق بمسائل تخص
حق تقرير المصير أو انتقال السلطة

نظرة شاملة

مع فشل تدفق االعترافات المتوقع بعد حكم محكمة العدل
الدولية ،تحول االنتباه مرة أخرى إلى جهود كوسوفو
الدبلوماسية لتبرير االستقالل .فقبل اإلعالن من جانب واحد
ومنذ اإلعالن كافحت كوسوفو إلقناع المتشككين بأنها دولة
قابلة للحياة اقتصادياً وقادرة على االزدهار بدون مساعدة من
المانحين الدوليين وتحويالت من شتاتها المنتشر.
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"إعالن االستقالل من جانب واحد من قبل المؤسسات المؤقتة
للحكم الذاتي في كوسوفو [هي] وفق القانون الدولي".
أصدرت محكمة العدل الدولية الرأي االستشاري المنتظر
كثيراً في  22يوليو (تموز)  2010أعلنت فيه بغالبية عشرة
أصوات مقابل أربعة أن "القانون الدولي العام ال يتضمن
منعاً
ً
قابال للتطبيق على إعالنات االستقالل" وعليه فإن
أحداث  17فبراير (شباط) " 2008لم تشكل خرقاً للقانون
الدولي العام" .وبهذا كان قرار محكمة العدل الدولية أساساً
هو أن إعالن كوسوفو ليس قانونياً وال غير قانوني :ببساطة
ال يتعامل القانون الدولي مع هكذا أمور.
رغم أن قرار محكمة العدل الدولية غير ملزم ،إال أنه كان
المتوقع أن يطلق فيضاً من االعترافات لهذه الدولة الناشئة
من خالل إزالة بعض الشكوك القائمة حول وضع كوسوفو.
ويعزى السبب في عدم تحقق هذه االعترافات جزئياً إلى
الحملة الدبلوماسية الناجحة التي قامت بها صربيا ،واألهم
من ذلك ،إلى أن محكمة العدل الدولية لجأت إلى تفسير ضيق
للمسألة المطروحة .وكما الحظت محكمة العدل الدولية أن
الجمعية العامة "ال تسأل ما إذا كانت كوسوفو قد حققت
وضع الدولة أم ال .وال تسأل عن صحة االعتراف أو اآلثار
القانونية لإلعتراف بكوسوفو من قبل تلك الدول التي اعترفت
بها كدولة مستقلة" .إن رأي المحكمة ،برفضه أن ينظر إما
في "وضع أفعال االعتراف" أو فيما إذا كان اإلعالن في
"ج ّرد
الواقع قد أفضى إلى تأسيس دولة – أي ،أن اإلعالن ُ
من آثاره القانونية" – ال يوفر إال القليل من اإلرشاد إلى
الجمعية العامة في األمم المتحدة ("الهيئة المتقدمة بالطلب")
وذلك حسب الرأي المخالف للقاضي بينونا (.)Bennouna
لذلك أخفق قرار محكمة العدل الدولية في إعطاء الوضوح
الذي تبحث عنه العديد من الدول غير المرتاحة لالعتراف
باستقالل كوسوفو ،السيما فيما يتعلق بمسائل تخص حق
تقرير المصير أو انتقال السلطة.
كما أن قوة اإلقناع لرأي محكمة العدل الدولية قد تميعت من
جراء بعض التخريجات القانونية التي استخدمتها المحكمة.
على سبيل المثال ،التأكيد بأن اإلعالن تم تبنيه خالل جلسة
خاصة لجمعية كوسوفو من قبل هؤالء الذين كانوا يتصرفون
"سوية بصفتهم ممثلين لشعب كوسوفو خارج إطار اإلدارة
المؤقتة" وليس من قبل المؤسسات المؤقتة للحكم الذاتي
لكوسوفو .ومن هذا المنطلق لم يعتبر صانعوا اإلعالن أنهم
تجاوزوا اإلطار الدستوري للحكم الذاتي المؤسس بموجب
أنظمة بعثة األمم المتحدة لإلدارة المؤقتة في كوسوفو
( .)UNMIKومن جانبه ،ذكر القاضي بينونا أنه "لم يكن
هناك شك في أذهان األمين العام وممثله الخاص في كوسوفو
بأن اإلعالن كان في الواقع من عمل الجمعية المنتخبة حديثاً

للمؤسسات المؤقتة للحكم الذاتي في كوسوفو" وأن "جميع
القاطنين في كوسوفو يجب أن يمتثلوا لنظام الحكم الذاتي
المؤسس من قبل األمم المتحدة".

عملية التوسيع :سياسة االتحاد األوروبي تجاه دول البلقان الغربية

نظرة شاملة
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عملية االستقرار واالتحاد ( .)SAPصربيا والبوسنة والهرسك وألبانيا
وكوسوفو بموجب قرار األمم المتحدة عدد  .1244في  21يونيو (حزيران)
 ،2003أكدت قمة ثيسالونيكي لرؤساء دول وحكومات االتحاد األوروبي
ودول البلقان الغربية المنظور األوروبي لدول البلقان المحدد في المجلس
األوروبي في سانتا ماريا فييرا ( 19و 20يونيو /حزيران  )2000وأكملت
المنصوص عليه في قمة زغرب بين دول البلقان الغربية واالتحاد األوروبي
التي عقدت في  24نوفمبر (تشرين الثاني)  .2000وبالتالي فإن قمة
ثيسالونيكي وضعت عملية االستقرار واإلتحاد كسياسة لالتحاد األوروبي
تجاه دول البلقان الغربية بهدف مرافقة هذه الدول في تقاربها التدريجي من
االتحاد األوروبي بغية الوصول إلى انضمامها النهائي .وتشكل هذه المقاربة
حافزا لهذه الدول إلدخال إصالحات سياسية واقتصادية واجتماعية فعالة .في
المقابل ،تسمح عملية االستقرار واإلتحاد للدول المشاركة االستفادة من
المساعدات المالية والتقنية وكذا حرية الوصول إلى السوق األوروبية
الموحدة .ومن بين عناصر عملية االستقرار واإلتحاد الستيفاء أهدافها هناك
ما يسمى باستراتيجية ما قبل اإلنضمام:
▪ اتفاقية االستقرار واإلتحاد ( .)SAAيتم إضفاء الطابع الرسمي على
عملية االستقرار واإلتحاد بين االتحاد األوروبي ودولة معينة من خالل
اتفاقية االستقرار واإلتحاد التي تهدف إلى تحقيق االستقرار واالنتقال
المتسارع القتصاد السوق في البالد وتعزيز التعاون اإلقليمي ،باإلضافة
طبعا لإلنضمام إلى االتحاد األوروبي .بعد التوقيع على هذه اإلتفاقية ،يجب
المصادقة على اتفاقية االستقرار واإلتحاد من قبل المؤسسات األوروبية
وكل دولة من الدول األعضاء ،باإلضافة إلى البلد المعني .بينما تتواجد
اتفاقية االستقرار واإلتحاد في طور التصديق ،تنظم اتفاقية االستقرار
واالتحاد المؤقتة في قطاع التجارة العالقات التجارية مع الدولة موضوع
اتفاقية االستقرار واإلتحاد.
▪ الشراكة من أجل االنضمام ( .)APبعد اعتمدها من قبل المجلس األوروبي
باألغلبية المؤهلة بناء على اقتراح من المفوضية األوروبية ،تبلور اتفاقية
االستقرار واإلتحاد بتأسيس إطار التعاون االقتصادي والمالي والتقني
لمساعدة الدولة في تنفيذها لإلصالحات الواردة في اتفاقية االستقرار
واإلتحاد .وهكذا ،فإن الشراكة من أجل االنضمام تحدد المجاالت ذات
األولوية التي يتعين إدخال إصالحات عليها والمبادئ التوجيهية للحصول
على المساعدة المالية والمبادئ والشروط التي تؤطر الشراكة .في هذا
الصدد ،تشمل الشراكة من أجل االنضمام البرامج الوطنية العتماد القواعد
األوروبية ( .)NPAAولتمويل هذه اإلصالحات ،هناك اتفاقية تقديم
المساعدة قبل اإلنضمام ( ،)IPAالتي حلت منذ  1يناير (كانون الثاني)
 2007كآلية مالية وحيدة محل اآلليات السابقة المتعددة (برنامج المساعدات
المجتمعية إلعادة اإلعمار والتنمية واالستقرار ( )CARDSوآلية ما قبل
االنضمام الخاصة بتركيا وبرامج مساعدة بولندا والمجر من أجل إعادة
هيكلة االقتصاد ( )PHAREواتفاقية السياسات الهيكلية قبل االنضمام
( )ISPAوصك ما قبل القيد الزراعي ( .)SAPARDبالنسبة للفترة
 ،2013-2007تتوفر اتفاقية تقديم المساعدة قبل اإلنضمام على 11.5
مليار يورو موجهة لتغطية مكوناتها الخمسة :المساعدة على اإلنتقال
والتنمية المؤسسية والتعاون عبر الحدود والتنمية اإلقليمية وتنمية الموارد
البشرية والتنمية الريفية.
▪ التعاون اإلقليمي .كجزء ال يتجزأ من عملية االستقرار واالتحاد ،تتلقى العديد
من مبادرات التعاون اإلقليمي الدعم المالي من االتحاد األوروبي عن طريق
اتفاقية تقديم المساعدة قبل اإلنضمام ( 430مليون يورو بين عامي 2007
و .)2010من جهة ،تقوم عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا ،التي
أصبحت تتوفر منذ عام  2008هيئة عملية ممثلة في مجلس التعاون
اإلقليمي ،بتأطير مبادرات التعاون اإلقليمي .ومن جهة أخرى ،تعزز سلسلة
من االتفاقيات والمبادرات القطاعية التكامل اإلقليمي التدريجي بين الدول

المتواجدة في مرحلة ما قبل اإلنضمام ومع االتحاد األوروبي .ومن أهمها:
اتفاق التجارة الحرة لدول أوروبا الوسطى ومعاهدة مجتمع الطاقة ومنطقة
الطيران األوروبية المشتركة ومرصد النقل لجنوب شرق أوروبا ،ومبادرة
إصالح التعليم ( )ERISEEوالمبادرة اإلقليمية للهجرة واللجوء والالجئين
( )MARRIوشبكة الصحة لجنوب شرق أوروبا ( )SEEHNومبادرة
التعاون في جنوب شرق أوروبا ( )SECIواالستراتيجية األوروبية لمنطقة
الدانوب .وتشمل معظم هذه المبادرات أيضا أوكرانيا ومولدوفا.
وهناك أيضا عناصر أخرى في عملية االستقرار واالتحاد مثل الحوار
السياسي واالقتصادي بين االتحاد األوروبي والبلدان المرشحة لالنضمام
التي تدخل نتائجها في إطار المفاوضات حول االنضمام ،والمشاركة في
البرامج والوكاالت واللجان التابعة لالتحاد األوروبي.
عملية التوسيع .تركيا وكرواتيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
والجبل األسود وأيسلندا .خالل مرحلة بلورة استراتيجية ما قبل االنضمام،
يمكن للمرشحين المحتملين القادرين على استيفاء معايير كوبنهاغن (دولة
القانون الديمقراطي واقتصاد السوق الحر والقدرة على تحمل مكتسبات
اإلتحاد االوروبي) تقديم طلب العضوية للمجلس األوروبي .بعد الموافقة
المسبقة للمفوضية األوروبية ،يمثل منح المجلس األوروبي باإلجماع وضعية
المرشح الرسمي للدولة المعنية انطالق المفاوضات حول االنضمام التي
تختتم – بعد فترة من التمحيص وأخرى للمتابعة والمراقبة – باستيفاء ال
 35فصال ،فصل واحد في كل مجال سياسي ،المدرجة في البرامج الوطنية
العتماد القواعد األوروبية .ويتبع اختتام المفاوضات توقيع معاهدة االنضمام
التي تدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد المصادقة عليها من قبل الدول المرشحة
وجميع دول االتحاد األوروبي ،لتصبح الدولة المرشحة دولة عضوا في
االتحاد األوروبي .في الفترة التي تفصل بين التوقيع والمصادقة النهائية على
المعاهدة ،تكون الدولة المرشحة دولة منض ٌمة.
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2004/06/18
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2001/10/29

2003/02/21

جمهورية مقدونيا
اليوغسالفية
السابقة

2001/04/09

2001/04/09

2004/03/22

2005/11/09

الجبل األسود

الدولة

بدء المفاوضات
حول اإلنضمام

انتهاء المفاوضات

 ²2005/10/03مقررة في شهر يونيو
(حزيران) 2011
لم تنطلق بعد³

-

تركيا

1963/09/12

1970/11/23

1987/04/14

1999/10/13

1999/12/11

1964/12/01

51973/01/01

2004/10/06

2004/12/17

صربيا

7،6،42008/04/29

2008/04/29

2009/12/22

-

-

في طور المصادقة

2010/02/01

-

-

-

ألبانيا

2006/06/12

2006/06/12

2009/04/28

-

-

2009/04/01

2006/12/01

-

-

-

البوسنة والهرسك

2008/06/16

2008/06/16

-

-

-

في طور المصادقة

2008/07/01

-

-

-

محادثات بين صربيا وكوسوفو – هل هي مخرج من
الطريق المسدود؟
في الوقت الذي حول فيه سعي صربيا إلى قرار من محكمة
العدل الدولية القضية بصورة مؤقتة من الساحة السياسية إلى
الساحة القانونية ،عادت مسألة وضع كوسوفو بحزم إلى
ميدان السياسة الدولية والداخلية عقب قرار محكمة العدل
الدولية .على الرغم من قيام صربيا مبدئياً بتقديم مسودة قرار
إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة ينص على أن االنفصال من
جانب واحد ليس وسيلة مقبولة لحل النزاعات اإلقليمية
ويدعو إلى الحوار إليجاد حلول مقبولة من الطرفين "لكافة
القضايا المفتوحة" ،فإنها في نهاية األمر قبلت بحل وسط
على أساس قرار مدعوم من االتحاد األوروبي مما مهد
الطريق لحوار بين بلغراد وبريستينا ( .)Pristinaبعد
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الجريمة المنظمة والدوائر السياسية في كوسوفو" كانت
أقوى اإلدانات تتمثل بتأكيد مارتي أن "المنظمات الدولية
ً
مدخال سياسياً منفعياً وترى
الموجودة في كوسوفو تفضل
أنها بحاجة إلى تشجيع االستقرار على المدى القصير بأي
ثمن ،ومضحية بذلك ببعض مباديء العدالة المهمة" .كانت
التأكيدات التي وضعت مصالح االستقرار قبل مصالح
العدالة قد قوضت أكثر الخطاب اإلنساني الذي غالباً ما
ُطرح كتبرير الستقالل كوسوفو.

تأخيرات نشأت من جراء انتخابات مستعجلة قبيل نهاية عام
 2010ومفاوضات التحالف التي اعقبتها باشرت صربيا
وكوسوفو أخيراً في مباحثات في مارس (آذار) 2011؛ قاد
الجانب األول بوريسالف ستيفانوفيتش (Borislav
 )Stefanovicمدير الشؤون السياسية بوزارة الخارجية،
والجانب الثاني إيديتا تاهيري ( ،)Edita Tahiriنائبة
رئيس الوزراء .وترأس المباحثات روبرت كوبر (Robert
 )Cooperالمستشار الخاص في الجهاز األوروبي للعمل
الخارجي ( ،)EEASمما أكد عزم االتحاد األوروبي على
أخذ زمام القيادة في ضمان حل مستدام لواحدة من أصعب
المشاكل في البلقان الغربية وعرض اإلغراء بإمكانية
االنضمام إلى االتحاد األوروبي.
أكدت المباحثات في البداية على إيجاد حلول للقضايا الفنية
– مثل إمدادت الكهرباء واالتصاالت السلكية والالسلكية
وتسجيل المركبات ودخول المجال الجوي – التي تحسن
الظروف المعيشية للجميع ،مع ترك المسائل التي تخص
الوضع جانباً .إال أنه ،وكما تؤكده أمثلة عدة – السيما مسألة
األختام الجمركية لجمهورية كوسوفو التي ترفض صربيا
االعتراف بها – غالباً ما يكون للقضايا الفنية دالالت واضحة
جداً تتعلق بالوضع .إن التحدي الذي واجه االتحاد األوروبي
– باعتباره الوسيط الرئيسي – هو كيفية مواصلة تحريك
المباحثات إلى األمام مع عالئم تقدم يمكن عرضها ونتائج
ملموسة دون هيمنة شبح قضايا الوضع – السيما تلك التي
تخص شمال كوسوفو ووضع األديرة األورثوذوكسية داخل
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 ¹اتفاقية االستقرار واالتحاد (.)SAA
 2في البداية تم تحديد بدء المفاوضات حول اإلنضمام مع كرواتيا في  17مارس (آذار)  2005ولكنه تم تعليقها في انتظار موافقة المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة ( )ICTYفي  3أكتوبر (تشرين األول) .2005
 3علق اعتراض اليونان إلى غاية حلحلة النزاع حول اإلسم الرسمي لجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة بدء المفاوضات حول اإلنضمام.
 4أعلن الجبل األسود انفصاله عن االتحاد الذي كان يجمعه مع صربيا في  3يونيو (حزيران)  .2006وكان االتحاد األوروبي قد بدأ مفاوضات مع صربيا والجبل األسود في إطار اتفاقية االستقرار واالتحاد في أكتوبر (تشرين األول)  ،2005لكنها توقفت في  3مايو (أيار)  2006بسبب
عدم تعاون بلغراد مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا.
 5تحدد اتفاقية االستقرار واالتحاد الموقعة بين المجتمع االقتصادي األوروبية وتركيا ،والمعروفة باسم اتفاقية أنقرة ،ثالث مراحل وافية من أجل بلورتها الكاملة :المرحلة التحضيرية ( )1970-1964والمرحلة االنتقالية ( )1995-1973والمرحلة الختامية ( اعتبارا من عام  1996إلى
غاية تحقيق اإلندماج اإلقتصادي الكامل لتركيا مع اإلتحاد األوروبي) .والستيفاء المرحلة االنتقالية ،اعتمدت تركيا واالتحاد األوروبي في  23نوفمبر (تشرين الثاني)  1970بروتوكوال إضافيا ينص على اإللغاء التام للرسوم الجمركية بينهما ،دخل حيز التنفيذ في  1ديسمبر (كانون الثاني)
 .1973وبعد ذلك ،ومن أجل استيفاء المرحلة الختامية ،تم التوقيع في  22ديسمبر (كانون األول)  1995على اتفاقية اإلتحاد الجمركي التي دخلت حيز التنفيذ في ( 1ديسمبر) كانون الثاني .1996
 6تم تعليق اتفاقية االستقرار واالتحاد واتفاقية االستقرار واالتحاد المؤقتة في قطاع التجارة مع صربيا من  15سبتمبر (أيلول)  2008إلى غاية  7ديسمبر  2009بسبب اعتراض هولندا التي طالبت بالمزيد من التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا.
 7في حالة كوسوفو ،وبناء على وضع الخاص بموجب قرار األمم المتحدة عدد  ،1244بدأ في  6نوفمبر (تشرين الثاني)  2002العمل بآلية متابعة عملية االستقرار واالتحاد.

نظرة شاملة

42007/10/15

2007/10/15

2008/12/15

2010/11/09

2010/12/17

2010/05/01

2008/01/01

-

-

-

كوسوفو – التي تشل إمكانية الحصول على اتفاق على عدد
من الجبهات.

نظرة شاملة

وقد سعت الجماعات اإلثنية  -القومية أن تؤكد
السابقة الدولية التي يعتقدون أن كوسوفو
خلقتها .فسر الكثيرون رأي محكمة العدل
الدولية على أنه انتصار لحالة كل منهم .وما
برحت الحركات االنفصالية تصر على أن
كوسوفو نموذج لقضاياهم
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وثمة عدد زاخر من المشاكل .فتواجه صربيا انتخابات عامة
في عام  2012والتي ستضيق من المجال السياسي لتنازالت
صعبة وغالباً ما تكون موضوع نزاع ،في الوقت الذي لم
تزل فيه هناك عالمات استفهام بشأن الحكومة االئتالفية التي
تشكلت حديثاً في كوسوفو نفسها .لقد كان في أداء مبدأ "حق
تقرير المصير" ( )Vetvendojsijeفي انتخابات كوسوفو
األخيرة ما يوحي بتحول نحو عقيدة قومية أقوى ،عقيدة تدفع
إلى توحيد ألبانيا وكوسوفو .إضافة لذلك ،يستمر الحماس
نحو مزيد من التوسيع في األفول عبر أوروبا ،حيث تنشغل
الدول بمشاكلها االقتصادية الخاصة وتشكك في قدرة االتحاد
على استيعاب أعضاء جدد .لذلك ستستمر العوامل الداخلية
والخارجية بإحداث أثر عميق على ديناميكيات المباحثات
نفسها مما يضفي مزيداً من التعقيد على جهود انتزاع
تنازالت من كال الطرفين.

حل الشمال مطلب الزم لتسوية مستدامة
بينما تصر حكومة كوسوفو ،بدعم من الراعين الدوليين،
على أن قضايا الوضع غير مطروحة للنقاش ،يبقى مستقبل
شمال كوسوفو ذي الغالبية الصربية من السكان ،وحيث
تأثير مؤسسات بريستينا قليل ،موضوع صراع .إال أن
التنازالت حول الشمال قد تعبد الطريق لتسوية أوسع حول
قضايا وضع كوسوفو .في الوقت الذي غالباً ما تعتبر فيه
أفكار التقسيم أو تبادل األراضي – حيث تتنازل كوسوفو عن
الشمال مقابل جزء صربيا الجنوبي ،حيث الغالبية من األثنية
األلبانية (التي يشار إليها عموماً محلياً بـ"وادي بريسيفو"/
 – )Presevoهو الحل األسهل ،لكن أية تغييرات إضافية
في حدود البلقان على أسس عرقية ستكون لها تداعيات على
البوسنة والهرسك وجمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة

( .)FYROMثمة مقترح آخر يخص حكماً ذاتياً أوسع
للشمال يمكن أن نجد أساسه في الجمع بين خطة أهتيساري
( )Ahtisaari Planوخطة النقاط الست ألمين عام األمم
المتحدة بان كي مون ( ،)Ban Ki-moonالتي تتضمن
الخطوط العامة إلجراءات براغماتية تتعلق بالشرطة
والترتيبات الجمركية والسلطة القضائية والبنية التحتية،
زائداً حكم ذاتي محلي في التعليم والثقافة وسمات خاصة
لميتروفيكا (( )Mitrovicaمثل الجامعة والمستشفى).
بيد أن النظر إلى الشمال بما يشبه "السيادة المشتركة"
– "إقليم سياسي (والية أو منطقة حدودية) تتفق قوتان
سياديتان أو أكثر رسمياً على االشتراك بالسلطة عليها
بالتساوي (بمعنى السيادة) ويمارسان حقوقهما معاً من دون
تقسيمها إلى "مناطق قومية" – يتيح التوصل إلى حل
إبداعي أكثر يتضمن المشاركة في السيادة على المنطقة
المتنازع عليها .إن اإلطار القانوني والسياسي الخاص
لمنطقة برتشكو ( )Brčko Districtفي البوسنة والهرسك
ً
مثاال إقليمياً على مثل هذا الترتيب .باعتبارها وحدة
يشكل
إدارية ذاتية الحكم تستمد برتشكو سلطة الحكم من كياني
البلد :جمهورية صربيا واالتحاد ،مع عائدية المنطقة إلى
كليهما ويعتبر سكانها تابعين ألي منهما .قوبلت منطقة
برتشكو – بما لها من جمعية وإدارة وشرطة وقضاء –
بالترحيب كبدعة مؤسسية ناجحة في التعاطي مع إقليم
محل نزاع ومهم إستراتيجياً .قد تشكل السيادة المشتركة
على شمال كوسوفو أقوى أساس لتسوية مستدامة بين
كوسوفو وصربيا.

سابقة كوسوفو؟
يصر المناصرون الستقالل كوسوفو منذ مدة طويلة على أن
االستقالل يشكل حالة فريدة ال سابقة لها لنزاعات أخرى ذات
طبيعة مشابهة ،وحصيلة ال بد منها مشتقة من السياق الفريد
الذي خلقه اندثار يوغوسالفيا السابقة والفظائع التي رافقت
تجزئتها وتدخل الناتو في نهاية األمر وسنوات من إدارة
األمم المتحدة .وقد سعت الجماعات اإلثنية-القومية أن تؤكد
السابقة الدولية التي يعتقدون أن كوسوفو خلقتها .في الواقع،
فسر الكثيرون رأي محكمة العدل الدولية على أنه انتصار
لحالة كل منهم .وما برحت الحركات االنفصالية داخل حدود
االتحاد األوروبي وخارجها تصر على أن كوسوفو نموذج
لقضاياهم.
وقد شهدت القوقاز – وهي منطقة تتزايد أهميتها اإلستراتيجية
لالتحاد األوروبي – اضطرابات خطيرة منذ ذلك الحين.

نظرة شاملة

ما برح وضع كوسوفو الدولي عقب الرأي االستشاري
لمحكمة العدل الدولية مبتلى بانقسامات مضرة داخل االتحاد
األوروبي ،وبالقلق العالمي حول السابقة التي قد تؤسسها
قضية كوسوفو ،ليس لحركات انفصالية أخرى فحسب وإنما
لبعثات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة وحل الصراعات
بشكل أوسع .كما تواجه كوسوفو عدداً من األسئلة حول
قابلية اقتصادها على الحياة والتزامها بدعم سيادة القانون.
تجر صربيا
من أجل تجاوز هذه العقبات ستحتاج كوسوفو أن ُ
إلى عملية حوار وتفاوض يمكن أن تفضي في نهاية المطاف
إلى تسوية مستدامة تتيح لكليهما أن يتقدما إلى عضوية
االتحاد األوروبي ،المحرك الرئيسي الممكن للتسوية
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وأظهر قرار روسيا باالعتراف باستقالل جنوب أوسيتيا
( )Ossetiaوأبخازيا ( )Abkhaziaفي أغسطس (آب)
 2009عجز الغرب عن تعريف ما هو الذي يشكل أو ال
يشكل سابقة .وبسبب حرمانه من الوزن القانوني والدبلوماسي
فقد كان الناتو عاجزاً عن منع االستقالل باألمر الواقع لهاتين
المنطقتين االنفصاليتين .وفي غضون ذلك ،تصادمت أرمينيا
وأذربيجان حول منطقة ناكورنو – كاراباخ (Nagorno-
 )Karabakhالمتنازع عليها بينما دعت مقاطعة ترانس –
دنييستر ( )Trans-Dniesterالمولدافية إلى االعتراف
الدولي باستقاللها .في سياق التفكك العنيف لالتحاد السوفياتي
السابق وصراعاته اإلثنية القومية المجمدة ،لذلك فقد برزت
سابقة كوسوفو إلى الحياة فوراً.
يمكن لقضية كوسوفو أن تكون لها آثار عميقة أيضاً بالنسبة
لبعثات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة في أنحاء العالم .فقد
حذر أندرياس تسيمرمان (،)Andreas Zimmermann
أستاذ القانون الدولي العام في جامعة بوتسدام (،)Potsdam
وهو يتحدث عن البلدان التي تتطلب موافقتها قبل أن تتمكن
األمم المتحدة من نشر قواتها فيها ،بأنه "ستكون سابقة خطرة
إذا استنتجت هذه البلدان ،على غرار تجربة كوسوفو ،بأن
وصول قوات حفظ السالم يمثل الخطوة األولى في انفصال
منطقة أزمة تسعى إلى االستقالل" .بلغ قلق تسيمرمان درجة
بحيث وصف الدعاوى المطروحة حالياً أمام محكمة العدل
الدولية بأنها "ذات عالقة فائقة لسير عمل النظام الشامل
لألمم المتحدة وقدرتها على حفظ وإعادة السالم واألمن
الدوليين".

والتنازل في المنطقة .ويبقى حل قضية شمال كوسوفو
ً
حلوال إبداعية في السيادة
المفتاح بهذا الخصوص ،وسيتطلب
والحكم الذاتي التي تدخل في تعريف أوروبا نفسها .وسيترك
ً
مشلوال
اإلخفاق في هذا المجال موقف كوسوفو الدولي
والبلقان الغربية عرضة لمزيد من االضطراب .لذلك ،فإن
مدى ما ستشكل كوسوفو في نهاية األمر سابقة سيعتمد على
قدرتها على التغلب على العوائق أمام اندماجها اإلقليمي
واألوروبي والدولي.

االقتصاد واإلقليم | الهيكل اإلنتاجي وسوق العمل

التغير السياسي وآفاق امدادات الطاقة الشمال أفريقية

نظرة شاملة

حكيم دربوش
زميل بحوث
معهد أوكسفورد لدراسات الطاقة
()Oxford Institute for Energy Studies

المتوسطي 2011

مشهد الطاقة الشمال أفريقي

224

تمثل الجزائر وليبيا ومصر أكبر الدول الحائزة والمنتجة
للموارد الهيدروكربونية في منطقة البحر األبيض المتوسط.
في عام  2009شكلت  90%من احتياطيات النفط والغاز
المثبتة في المنطقة و 85%من إنتاجها (الجدول  .)11في
بداية العقد األول من القرن الحالي ،شرعت حكومات تلك
البلدان بالتوسع في استكشاف وإنتاج الهيدروكاربونات من
خالل عرض شروط استثمارات في عمليات االستكشاف
واإلنتاج أكثر جاذبية لشركات النفط الدولية وضخ مزيد من
مواردها الخاصة في هذا القطاع .ونتيجة لذلك ،ارتفع كل
من احتياطياتها مجتمعة وإنتاجها من النفط والغاز بنحو
 25%بين عامي  1999و ،2009وكانت هذه الزيادة
مدفوعة بالدرجة األولى بتوسع احتياطيات ليبيا النفطية من
 30إلى  44مليار برميل وإنتاج الغاز المصري من  17إلى
 62مليار مترمكعب سنوياً(م م/ 3سنة).
بنفس الوقت ،كان قرار أوروبا بتخفيض اعتمادها في
حاجاتها من الطاقة على استيرادات من روسيا ،التي تشكل
المورد الوحيد الرئيسي للنفط والغاز في القارة ،قد تعزز إثر
سلسلة من االنقطاعات في عمليات إمداد الغاز بين عامي
 2006و 2010سببتها مشاكل المرور مع أوكرانيا وبدرجة
أقل مع بيالروسيا .وهذا ما حدا باالتحاد األوروبي إلى
التأكيد بشيء من التفاؤل بأنه بحلول عام  2013سيكون
جنوب البحر األبيض المتوسط مهماً ألوروبا بقدر أهمية
روسيا بالنسبة إلمدادات الطاقة .إال أنه بات واضحاً اآلن أن
ليس من المرجح أن يتحقق ذلك – ففيما تز ّود روسيا االتحاد

ً
قليال
األوروبي بأكثر من  30%من وارداته من الغاز وأقل
من  30%من وارداته النفطية ،تشكل صادرات شمال
أفريقيا إلى االتحاد األوروبي نحو  16%من إجمالي وارداته
من الغاز و 13%من وارداته النفطية.
إضافة لذلك ،في النصف الثاني من عام  2000أخذ نشاط
شمال أفريقيا فيما يخص عمليات االستكشاف واإلنتاج
يتراجع نسبياً بسبب سياسة "قومية الموارد" التي أحبطت
القرارات السابقة بشأن زيادة استكشاف وإنتاج
الهيدروكاربونات .وهكذا بحلول نهاية العقد لم تتمكن مصر
من االستفادة من البنية التحتية لتصدير الغاز استفادة تامة،
ناهيك عن توسيعها .وفات ليبيا والجزائر أن تحققا هدفهما
بتوسيع اإلنتاج والتصدير ليصبح  3-2.3مليون برميل
يومياً (ب/ي) من النفط بحلول  2013و 85مليار متر
مكعب سنويا (م م/ 3سنة) من الغاز بحلول  .2010إضافة
إلى تقلبات االستثمارات واألطر المؤسسية في هذه البلدان
تحددت إمدادات الطاقة من قبل دول شمال أفريقيا أيضا
بالحاجات المحلية للطاقة .فقد كانت هذه ترتفع بمعدالت
أسرع على مدى السنوات العشر األخيرة ،مما يعكس نمواً
اقتصادياً وسكانياً مستديماً ،واستراتيجيات تنويع أساسها
الطاقة ،وأنماط استهالك مشوهة تسببت من جراء سياسات
تخفيض أسعار مصطنعة اتبعتها الحكومات عبر المنطقة.
تعود هذه االتجاهات والتطورات باألخص إلى الغاز الطبيعي
الذي تستند إليه سياسات الطاقة لدول شمال أفريقيا ،إضافة
إلى استراتيجية تنويع االستيراد لالتحاد األوروبي .كما كانت
مصادر الطاقة المتجددة والبديلة – وبالدرجة األولى الطاقة
الشمسية والنووية – مركز سياسات الطاقة لهذه البلدان في
السنوات األخيرة ،ولكن لم تتخذ سوى خطوات خجولة نحو
تحقيق تقدم ذي معنى لتطويرها ضمن العقد القادم.
ألقت األحداث األخيرة ظالل شك خطير على اآلفاق السياسية
واالقتصادية للمنطقة مع آثار محتملة على قطاع الطاقة .إذ
أن التغيرات السياسية الراديكالية غير المتوقعة التي بدأت
تتكشف بشمال أفريقيا في مطلع عام  2011تثير تساؤالت،

الجدول 11

بيانات النفط والغاز لدول شمال أفريقيا *2009
احتياطي

صادرات

إنتاج

نفط

غاز

نفط

غاز

نفط

غاز

الجزائر

12200

4500

1.8

81

1.5

53

مصر

4400

2190

0.7

63

0

18

ليبيا

44300

1540

1.65

15

1.5

10

بقية بلدان البحر األبيض المتوسط**

4000

180

0.6

16

0

0

المصدر :شركة بريتيش بيتروليوم ( ،2010 )BPومنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" (2010 )OPEC
* اإلنتاج اليومي للنفط بالمليون برميل ،وإنتاج وصادرات الغاز بالمليار متر مكعب
** بيانات تخص سوريا وإيطاليا وتونس بالدرجة األولى
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في منطقة لبث التغير السياسي فيها لعقود من الزمن يدب
ببطء شديد – حتى لم يكن له وجود – شكلت أحداث األشهر
األربعة األخيرة في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا
صدمة للنظام .إن االنتفاضات الشعبية التي اقتلعت حتى اآلن
طغاة قابعين لفترة طويلة في تونس ومصر وتتحدى بجدية
قبضة السلطة لقادة متسلطين في ليبيا وسوريا واليمن ،ما هي
سوى انعكاس لإلحساس الجديد بالوسيلة السياسية التي
اكتشفها الشباب في المنطقة .سيكون لهذا التحرك الجديد أثر
تحويلي على "العقد االجتماعي" الذي حدد طبيعة الفكر
السياسي في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا منذ حصولها
على االستقالل والذي من المرجح تماماً أن يؤثر على
عالقاتها مع الحكومات األجنبية والشركات التجارية بما فيها
قطاع الطاقة.
كما هو معروف ،إن منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
العب مهم في أسواق النفط والغاز العالمية حيث تشكل نحو
 60%من احتياطيات النفط المثبتة و 45%من احتياطيات
الغاز .وكانت هذه المنطقة تقترن منذ زمن طويل بالصراعات
اإلقليمية واالضطرابات السياسية والتي كانت األسباب
الرئيسية للقلق حول أمن الطاقة في البلدان المستهلكة ذات
االعتماد الكبير نسبياً على االمدادات الهيدروكربوينة من
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ليس عن تنفيذ سياسات للطاقة صيغت من قبل حكومات دول
شمال أفريقيا قبل االنتفاضات فحسب ،وإنما األهم أيضاً،
حول التأثير المحتمل للتغير السياسي على فحوى هذه
السياسات ومساراتها المستقبلية .تركز هذه المقالة على األثر
المحتمل لألحداث األخيرة على قطاع الغاز الطبيعي في
شمال أفريقيا ،نظرا ألهميتها لسياسات الطاقة في الجزائر
ومصر ،وبدرجة أقل في ليبيا ،إضافة إلى دورها المركزي
في العالقة المترابطة حول الطاقة بين أوروبا وشمال أفريقيا.

دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا .وقد فاقمت األحداث
األخيرة الشعور بالخطر السياسي في المنطقة وص ّعدت
المخاوف الغربية من انقطاعات التجهيز وتالشي فرص
االستثمار في العمليات االستكشافية واإلنتاجية من قبل
شركات النفط العالمية (.)IOCs
ولم يكن القلق حيال انقطاعات تدفق الطاقة الواردة من
المنطقة ال أساس له كلياً :فالثورات في كل من مصر وليبيا
– وبدرجة أقل في تونس – قد أثرت على إمدادات النفط
والغاز .إن شحنات الغاز الجزائري عن طريق خط األنابيب
عبر المتوسط "ترانسميد" ( )Transmedالذي يزود
إيطاليا بحوالي  32%من وارداتها عن طريق خط األنابيب،
سجلت هبوطاً مفاجئاً قدره  40%في خضم الفوضى التي
عمت فور مغادرة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في
 14يناير (كانون الثاني) ،ولكن التدفق عاد طبيعياً بعد فترة
وجيزة.
أما في مصر ،فالمخاوف من انقطاع تدفقات النفط عبر قناة
السويس ،التي مر بها خالل عام  2010نحو  7%من الغاز
الطبيعي المسال العالمي و 2.3مليون برميل /يوم عبر خط
أنابيب النفط "سوميد" ،لم تتمخض عن شيء في الواقع .إال
أن انفجاراً وقع في  5فبراير (شباط) بمحطة لضغط الغاز
في العريش بسيناء قطع إمدادات الغاز إلى إسرائيل وعن
طريق (خط الغاز العربي) إلى األردن وسوريا .استغرق
العمل أكثر من خمسة أسابيع إلكمال اإلصالحات واستئناف
الصادرات من خط الغاز المصري ،وإذا بانفجار ثان يحدث
في  27أبريل (نيسان) مسبباً انقطاعاً آخر في تدفق الغاز.
وأخيراً ،في ليبيا حيث األحداث األكثر إثارة منذ اندالع
االنتفاضات في المنطقة ،فإن الغاز المتدفق بمعدل سنوي
مرتفع يبلغ ما بين  10-9مليار متر مكعب /سنويا عن طريق
خط أنابيب "غرينستريم" ( )Greenstreamإلى إيطاليا
ومصنع مرسى البريغا للغاز الطبيعي المسال ،الذي يبلغ
عمره  40سنة والعامل دون طاقته ،إضافة إلى تجهيز النفط
بمعدل  1.6مليون برميل /يوم ،قد ُسحبت من السوق كنتيجة
مباشرة للمواجهة الشاملة بين المقاتلين المتمردين والقوات
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الحكومية وتعليق أنشطة اإلنتاج األساسية من قبل شركات
النفط العالمية في البلد.
بيد أنه إذا كانت هذه االنقطاعات تعزز قلق المستهلكين حول
أمن إمدادات الطاقة من منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا ،إال أن أثرها كان محدوداً على أساسيات أسواق النفط
والغاز .فقد تكيفت هذه بنوع من المرونة مع فقدان قدرة
اإلنتاج في ليبيا الذي كان أكبر انقطاع قاطبة من حيث الحجم
والنوع .كان من نتائج االنقطاع في ليبيا أن أثار القلق في
األسواق من احتمال انتقال موجة االضطراب إلى الجارة
الجزائر التي تصدر تقريباً نفس الكمية من النفط الخام الحلو
الخفيف ،ولكنها تصدر إلى أوروبا نحو ستة أضعاف ما
تصدره ليبيا من الغاز .إضافة لذلك ،ونظراً لالضطرابات
في دول الخليج ،مثل البحرين واليمن وعمان ،فقد ساد القلق
أيضاً في األسواق حول استقرار ُمص ّدر النفط الرئيسي
والقابض على السعة االحتياطية – المملكة العربية السعودية.

النمط الناشيء
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عكست ردود أفعال السوق تجاه انتشار االضطراب عبر
العالم العربي شكوكاً أوسع حول طبيعة الظاهرة وأثرها
المحتمل في إقالق االستقرار على المنطقة واالقتصاد
العالمي .لقد كان الشعور بين المراقبين للمنطقة هو إذا كان
من الممكن أن يحدث ذلك في تونس ومصر – البلدين اللذين
ً
احتماال للتعرض
كان االعتقاد قبل االنتفاضة أنهما أقل الدول
لمثل هذه األحداث – فيمكن أن يحدث في أي مكان أيضاً.
وما لبث أن تحول االهتمام إلى بلدان مثل الجزائر التي كانت
على درجة أعلى من الخطورة السياسية وحيث التعبير
الشعبي عن االستياء أكثر شيوعاً.
إال أنه على الرغم من اندالع االحتجاجات الشعبية في جميع
الدول العربية تقريباً منذ انتفاضة تونس ،التي دلت على شيوع
االستياء بين الشباب في المنطقة ،هناك ما يشير إلى ظهور
نمط بمقاييس النتيجة النهائية للتظاهرات على المدى القصير.
البلدان ذات األنظمة السياسية الجمهورية الشكلية ،باإلضافة
إلى القادة الذين طالت خدماتهم (أكثر من  20سنة في السلطة)
وميلهم إلى محاباة األقارب والتوريث العائلي على حساب
المشاركة األوسع في العملية السياسية ،قد شهدت أشد
ً
راديكالية ودعوات إلزاحة القادة وأنظمتهم.
االنتفاضات
وتدرج كل من تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا في هذه
الفئة .في بلدان أخرىّ ،
تكشف "تأثير العدوى" من خالل إحياء
وتشجيع المطالبات السياسية الطويلة العهد والتي تستند بعضها
على شكاوى إثنية مثل البحرين والعربية السعودية.

في الجزائر ،حيث تشكل االحتجاجت المحلية سمة دائمة
للخلفية السياسية لفترة طويلة من العقد السابق ،شجعت
األحداث في المنطقة منظمات المعارضة على أن تضغط
بقوة أشد من أجل اإلصالح السياسي .ولكن من السمات
الالفتة لهذه الفاعلية المتجددة هي االشتراك في النفور من
العنف السياسي وعدم االستقرار بين شريحة كبيرة من
الشعب الجزائري والطبقة السياسية .لقد خبر الجزائريون
"ربيعاً" أخرق قبل أكثر من  20عاماً ولم يعودوا يبالون
بتغيير مفاجيء جذري .عوضاً عن ذلك ،من المرجح إدخال
إصالحات سياسية واقتصادية ،ولكن ما عمق هذه
اإلصالحات وما تنطوي عليه من معاني فسيتمحور ذلك في
المقام األول حول الديناميكيات الموجودة داخل النظام.
في وجه هذه "اليقظة" تشترك كافة بلدان الشرق األوسط
وشمال أفريقيا في مستقبل غير مقرر .فإن الحصيلة النهائية
لألحداث األخيرة غير معروفة بعد ،والتداعيات البعيدة
المدى لعملية التحول التي جاءت بها غير معروفة لدى
البلدان التي طردت قادتها بقدر ما هي غير معروفة بالنسبة
لتلك التي لم أو لن تطرد قادتها.

األثر على تطوير الغاز
تحول القلق بشأن ما تمخض عنه االضطراب السياسي في
شمال أفريقيا على المدى قصير من أثر على إمدادات الغاز
من المنطقة إلى شكوك حول قضايا التنمية على المدى
الطويل ،حالما اتضح أن خطر صدمات السوق القصيرة
المدى كان قليال .فإن دعم األسعار محلياً وشروط
االستثمارات في العمليات االستكشافية واإلنتاجية وسياسات
التصدير هي أهم القضايا موضوع البحث.
ً
أصبح التخفيض المصطنع ألسعار الغاز محليا على مدى
السنوات سمة يتعذر األخذ بها بالنسبة ألسواق الغاز ليس في
شمال أفريقيا فحسب ،وإنما في جميع أنحاء منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا .لقد أدى إلى تشوهات هائلة في أنماط
االستهالك عبر المنطقة ،وأثر بصورة غير مباشرة على
تطوير العمليات االستكشافية واإلنتاجية في بعض الدول،
وفي العديد من الحاالت أدى إلى زيادة الضغوط المالية التي
تواجهها الحكومات .في شمال أفريقيا ،كانت مصر تتصارع
مع قضية دعم الطاقة قبل اضطرابات  11يناير (كانون
الثاني)  ،2011وكانت تخطط لرفع أسعار الغاز للمستخدمين
لألغراض الصناعية بحلول نهاية العام من  1.25دوالر إلى
 3-2.65دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية .في
أماكن أخرى من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا أبدت

معظم الحكومات – باستثناء حكومة إيران – قلة اهتمام
باستعجال معالجة قضايا تدني أسعار الغاز .كان قلقها منبعثاً
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مع مشاكل النقص في التوريد ونمو قوي للطلب الذي يجتاح
أغلب أسواق الغاز اإلقليمية لم تكن آفاق المستقبل بالنسبة
لتوريد الغاز من شمال أفريقيا تبدو واعدة بشكل خاص قبل
االنتفاضات .ومن المرجح أن تفاقم األحداث األخيرة مشاكل
أسواق الغاز الرئيسية في المنطقة ،السيما على المدى
القصير .أما آفاق المدى الطويل فتبقى غير معلومة بدرجة
كبيرة ،وسيعتمد الكثير على نوع الفكر السياسي الذي سينشأ
في النهاية وآثاره على "العقد االجتماعي" بين الدولة
والمجتمع في المنطقة وعلى كفاءة المؤسسات الحكومية
وعمليات صنع القرار وعلى نماذج التنمية االقتصادية التي
ستتبعها البلدان في المنطقة .في كل هذا ،ستستمر السياسة
هي المحدد الرئيسي لسياسات تطوير الغاز في شمال أفريقيا
خاصة على المدى القصير.

نظرة شاملة
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من اآلثار االجتماعية – االقتصادية الممكنة التي قد يخلفها
ارتفاع أسعار الغاز بالنسبة للتضخم وجذب االستثمارات في
قطاع التوزيع والتسويق – وكالهما مكونان حيويان
لالستقرار االجتماعي.
من المرجح أن األحداث األخيرة لن تؤدي إال إلى تعزيز
تردد حكومات شمال أفريقيا الذي تبديه منذ مدة طويلة في
التعامل مع قضية دعم األسعار ،على األقل على المدى
القصير .االستقرار واإلصالح السياسي واالستمرار ستكون
اآلن األولويات الرئيسية للحكومات القديمة والجديدة في
المنطقة ،مما يعني وضع إصالحات أسعار الغاز على نار
هادئة .ومثال ذلك ،إعالن الحكومة الجزائرية في يناير
(كانون الثاني) الماضي بأنها ستحافظ على دعمها البالغ 7
مليارات دوالر سنوياً لقطاع الغاز بغرض إنتاج الكهرباء.
من المرجح أن ينطبق األمر ذاته على مسألة شروط
االستثمارات في العمليات االستكشافية واإلنتاجية .نظرا
ألن العديد من الحكومات في المنطقة تواجه نقصاً في
توريد الغاز فهناك حاجة ملحة للحكومات أن تحسن
الشروط المالية لالستثمارات األجنبية في العمليات
االستكشافية واإلنتاجية .إال أن األولويات السياسية على
المدى القصير من المرجح أن تؤخر إجراءات ذات معنى
بهذا االتجاه .واألكثر من ذلك ،إن احتمال وقوع الحكومات
تحت إغراء زيادة مردودها من الهيدروكربونات لكي
تتمكن من شراء السالم االجتماعي سيعمل ضد تحسين
الشروط المالية ،السيما في السياق الحالي ألسعار نفطية
مرتفعة نسبياً .في ليبيا ،فإن مستقبل الجمود الحالي غير
معلوم تماماً إذ أن البلد يواجه احتمال مواجهة مدنية طويلة
األمد وربما التقسيم .ولكن يمكن التوقع بأن الحكومة التي
يقودها المتمردون بعد القذافي في نهاية األمر ستسن
تشريعات محسنة لالستثمارات الهيدروكربونية على سبيل
إنعاش االقتصاد وتقوية عالقاتها مع الشركاء األجانب .أو
بالعكس ،كما شهد العراق بعد إزاحة صدام حسين ،قد
تنساق الحكومات الجديدة إلى استخدام الطاقة إلظهار
هويتها الوطنية ،وخاصة من خالل فرض شروط تقييدية
على المستثمرين األجانب.
وأخيراً ،قد يؤدي ارتقاء حكومات جديدة إلى السلطة إلى
إعادة النظر في سياسات تصدير الغاز ،مما سيكون له أثر
على آفاق تصدير غاز شمال أفريقيا زيادة على كمية الغاز
المتاح للتصدير من المنطقة .مرة أخرى ،مصر هي التي
تقود الطريق بهذا الشأن مع إعالن الحكومة عن تعديل
عنصري السعر والحجم في عقودها لتوريد الغاز الموقعة مع
َ

كل من األردن وإسرائيل وشركة سيغاز ( )SEGASالتي
تقوم بتشغيل مصنع دمياط للغاز الطبيعي المسال .إال أنه في
هذه األثناء قد يتمخض التفجير الثاني في سيناء ،والذي يقال
أنه كان أشد من األول ،إلى انقطاع أطول للتوريد والذي قد
يدفع إسرائيل إلى الشروع بوضع خطط لتطوير خيارات
توريد بديلة من حقول بحرية و/أو الغاز الطبيعي السائل
العائم.

االقتصاد واإلقليم | الهيكل اإلنتاجي وسوق العمل

مستقبل االقتصاد الرقمي في حوض
البحر األبيض المتوسط
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عادل بن يوسف
محاضر
بجامعة نيس صوفيا – أنتيبوليس
()Nice Sophia-Antipolis
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إن جنوب البحر األبيض المتوسط هو أول فضاء جغرافي
في العالم يشهد ثور ًة حقيقية يتسبب فيها ،ولو بشكل جزئي،
انتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ( .)ICTلقد
سمحت تلك التكنولوجيا لشعوب جنوب المتوسط بالثورة
على أوضاعها االجتماعية واالقتصادية والسياسية ،بهدف
إحالل نظم ديمقراطية وإرساء القواعد التي تُؤ ّمن لها ظروفا
معيشية أفضل .لقد كانت موجة الصدمة كبيرة وغير متوقعة
بالنسبة لمعظم الخبراء الدوليين .وبعيداً عن التأثير السياسي
واإلعالمي اللحظي لمثل تلك الثورة ،التي هي في نفس
الوقت ما بعد حداثية وتكنولوجية ،سنحاول في هذا المقال
المختصر أن نفهم ما إذا كانت تكنولوجيا المعلومات
ً
عامال قادراً على تغيير مسارات
واالتصاالت ستشكل
التنمية االقتصادية واالجتماعية في بلدان جنوب البحر
األبيض المتوسط.
إن رقمنة االقتصاد تشمل مجمل العمليات التي يستخدم من
خاللها الفاعلون االقتصاديون تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت في عمليات اإلنتاج أو االستهالك أو تنظيم
القواعد ،سواء كانوا شركات أو مجموعات أو شبكات
اجتماعية أو أسواق أو جمعيات بين أشياء أخرى .وفي
الوقت الذي غزت فيه تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
مجال اإلنتاج فقد طالت أيضا مجال االستهالك .ومجمل
الشركات مزودة حالياً بالتكنولوجيا الرقمية ،وكذلك شريحة
كبيرة من المستهلكين ،بحيث أن جانباً هاماً من المعامالت
صار يعتمد على هذه التكنولوجيا .وبدون شك فإن هذه
الرقمنة للفضاء االقتصادي لها تأثيرات على فضاء حوض
البحر األبيض المتوسط ال بد من ذكرها حتى نفهم طبيعة
عملها في المجاالت األخرى سواء افتراضية أو واقعية.

وعلى مستوى مواز ،فهناك تأثيرات أخرى تدعمها أيضاً
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تتطلب استيفاء شروط
مسبقة ،بحيث أنه يجب تسجيلها كأولويات في السياسات
االقتصادية التي هي قيد التنفيذ.
إن هدف هذا المقال القصير يتركز حول مالحظة الحقائق
التي تتسم بها الفوائد الملموسة لالقتصاد الرقمي في فضاء
جنوب المتوسط وفي شرح قدراتها (الجزء األول) .ثم
سنسعى بعد ذلك لوصف القيود التي تثقل على هذه التأثيرات
اإليجابية التي يدفعها االقتصاد الرقمي في المنطقة ،بغرض
توفير بعض السبل لتجاوزها (الجزء الثاني) .وفي هذا
السياق ،سنولي عناية خاصة لشروط نشأة صناعات تصلح
كميدان تتجلّى من خالله فوائد وحدود الرقمنة االقتصادية،
وذلك وفقاً لمقاربتنا.

فوائد رقمنة االقتصاد بالنسبة لبلدان الضفة الجنوبية
للمتوسط

تتطور تجهيزات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بوتيرة
ُمرضية ،ولكن ما زالت هناك فجوة رقمية نوعية
لقد تطورت تجهيزات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
بشكل ملحوظ في بلدان المتوسط خالل السنوات األخيرة .إن
االتصال باالنترنت وتجهيزات أجهزة الحاسوب والهواتف
المحمولة صارت كبيرة .وتشير أرقام االتحاد الدولي
لالتصاالت الهاتفية ( )IUTلعام  2009إلى أن بلدان
جنوب المتوسط في حالة لحاق حقيقي ببلدان الضفة الشمالية
على مستوى الهواتف المحمولة ،وفيما كانت نسبة األفراد
ممن يحوزون هاتفاً محموال في الجزائر عام  2002قد
بلغت  1.4%فقط ،فقد وصلت عام  2007إلى !81.4%
وبالنسبة للبعض فإن الهاتف المحمول هو مفتاح الدخول إلى
عصر االقتصاد الرقمي بهذه المنطقة .حتى ولو ظل هناك

فوائد جمة تحققت في القطاع العام الصحي والتعليمي
أواإلداري عامة

ظهور صناعة خدمات تدعمها تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

إن تطورات كبيرة قد تحققت في مجال المهام التنظيمية
للدولة بفضل استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
وفي الواقع فإن الحوسبة المتنامية لإلدارات العامة وتقارب
التطبيقات وتعميم استخدام "سير العمل" قد سمحت بمكاسب
إنتاجية كبيرة في القطاع العام باقتصادات جنوب المتوسط.
وبفضل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،تحسنت عمليات
التعليم التقليدي بعد أن صار تحت تصرفها وفرة من الموارد

بالتوازي مع تعميم االستخدامات الجديدة في المجال العام،
ظهر عدد من الشركات مستفيد ًة من تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت وتهدف لتطوير أنشطة التعاقد من الباطن في
قطاع الخدمات .وفي الواقع فإن أحد أهم نتائج تلك
التكنولوجيا تخص قدرتها في إعادة تنظيم تراتبية القيمة
بالنسبة للشركات ،أو االستعانة بمصادر خارجية لتدوير
نفقات معامالتها الداخلية مما يقودها للتركيز على نشاطها
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إن التنمية وانتشار التطبيقات الساعية نحو الحكومة
اإللكترونية أو اإلدارة اإللكترونية أدت إلى تحسن أداء
الخدمات الحكومية إلى حد كبير ،بما يحمله ذلك لبلدان
جنوب المتوسط من مكاسب في كفاءة وجودة الخدمات
المقدمة للمستخدمين .نحن هنا بصدد تحديث حقيقي للخدمات
العمومية يسمح بتخفيف القيود المالية التي تثقل على إدارات
هي غالباً ذات إنتاجية ضئيلة .ومع ذلك فما تزال هناك حاجة
لبذل الجهود لتحسين االستخدامات في عدد من المجاالت .إن
التسهيل اإلداري الذي تتيحه تكنولوجبا المعلومات
واالتصاالت ،وكذلك المكاسب المعلوماتية المتحققة من
جراء ذلك يمكنها أن تحقق تحسناً ملموساً في تنافسية
االقتصادات المتوسطية.

إن التسهيل اإلداري الذي تتيحه تكنولوجبا
المعلومات واالتصاالت ،وكذلك المكاسب
المعلوماتية المتحققة من جراء ذلك يمكنها أن
تحقق تحسناً ملموساً في تنافسية االقتصادات
المتوسطية
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تفاوت كبير في التجهيزات المعلوماتية بين بلد وآخر أو بين
شريحة اجتماعية وأخرى .وال يبقى سوى أن نقول إن جهاز
الكومبيوتر موجود في حيز الملكية العامة كما في حيز
الملكية الخاصة ،مما يقلل من التأثيرات السيئة الناتجة عن
قلة التجهيز .ويعزز هذا الرأي أجهزة الكومبيوتر متعددة
المستخدمين المتاحة للجميع تقريباً في مقاهي االنترنت وفي
بعض األماكن العامة ،والتي توفر عدد من اإلمكانيات تسمح
بترشيد االستخدام ،وبتخطي التحديات المرتبطة بالملكية
الخاصة .وفي النهاية تجدر المالحظة أن االتصال باالنترنت
يتطور بطريقة ملحوظة .وفي هذا الصدد فقد ساعدت
االستراتيجيات العامة في تعميم أماكن اإلتصال (الجامعات
ومقاهي االنترنت واألماكن العامة بين أماكن أخرى) وهو
ما تيسر أو تعزز بالمنافسة بين شركات الهواتف وموردي
خدمات االنترنت .إن انتشار وسائل االتصال الحديثة
والتحديثات المرتبطة بها قد انتقل بسرعة من ضفة ألخرى
للمتوسط .ومع ذلك ،فإن التحديات الحالية تتمثل في جودة
خدمة النطاق العريض وسرعة التحميل أكثر من االتصال
ذاته .وفي الواقع فإن تحميل ملف قد يستغرق بضع ثواني
لو استخدمنا خط اتصال ذا سرعة عالية ،فيما قد يستغرق
نفس الملف ساعات طوال في تحميله لو استخدمنا خطا
ضعيفا .وعلى سبيل المثال كان عرض النطاق الترددي في
الجزائر في عام  2007هو  857وفي سوريا كان 304
وفي مصر  1023بينما كان  7190في إسرائيل و8390
في تركيا و 62484في السويد و 9617645في
لوكسمبورغ .إن معظم خطوط االتصال ال تزال ذات سرعة
متوسطة أو ضعيفة ،بحيث أنها ال تسمح باستكشاف أو
استعمال مجمل استخدامات االنترنت التي تتطلب سرعة
ً
حقيقة تعزيز
عالية .وال بد من معالجة هذه الفجوة إذا أردنا
"االقتصاد الرقمي" في جنوب المتوسط واالستفادة بشكل
كامل من اإلمكانيات التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت.
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التعليمية .وقد سمحت بعض تطبيقات التعليم عن بعد بإدماج
طالب من أماكن بعيدة أو من المهمشين ،وهو ما يشهد عليه
عدد الجامعات االفتراضية في بعض البلدان .ولتأكيد وجهة
النظر تلك ،تخاطر تونس اليوم بأن تجعل خمس العملية
التعليمية يتحول إلى الطابع الرقمي .إن عدداً كبيراً من
االستمارات الحكومية أصبح من الممكن الوصول إليها عن
طريق االنترنت ،كذلك تم تعميم دفع فواتير الخدمات
العمومية عبر الشبكة نفسها .وتقدم خدمة الجمارك في
ً
مثاال قوياً على تطور استخدام تكنولوجيا المعلومات
المغرب
واالتصاالت في الخدمات الحكومية.
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األساسي .وهكذا ،تعمد الشركات لنقل أنشطتها الملحقة أو
الثانوية إلى الخارج أو إلى شركات تعمل لحسابها .ذلك
النشاط الذي كان ملحوظاً في الواليات المتحدة منذ منتصف
عقد التسعينات قد أخذ في االنتشار في الفضاء المتوسطي
منذ مطلع األلفية الجديدة .وقامت شركات الشمال بنقل
أنشطة المحاسبة أو خدمات الخط الساخن أو الخدمات
االستشاراية إلى دول الجنوب مستفيد ًة من عامل القرب
الجغرافي والثقافي .وهكذا نشأت صناعة متخصصة في
هذا النوع من األنشطة ،وهي تتعزز مع الوقت في بلدان
جنوب المتوسط.
إن ميزة إتقان اللغة الفرنسية في بلدان المغرب العربي
سمحت لها باستقطاب عدد من أنشطة الشركات الفرانكوفونية
الهامة .وبالتوازي ،قامت بعض الشركات األلمانية
واإلسبانية أو اإليطالية باالستثمار في تدريب األفراد في
جنوب البحر األبيض المتوسط بغرض نقل أنشطتها الجانبية
إلى هناك ،واالستفادة من فارق نفقات الرواتب ومن
ً
تساهال .هذا االتجاه سمح بإعادة
التشريعات األكثر
التخصص في قطاع الخدمات .وقد عزز انتقال صناعة
الخدمات إلى جنوب المتوسط من االعتمادية المتبادلة
لالقتصادات المتوسطية .إن أحد آمال بلدان الجنوب ستكون
من الساعة في تقوية االمكانات التي تقدمها هذه النافذة
إلعادة التخصص بغرض تطوير صناعات الخدمات تحقق
قيمة مضافة أعلى أو ذات محتوى قوي من البحث والتنمية.
ومع ذلك ،فهناك قيود عديدة تفرض نفسها على هذا
السيناريو ،ينبغي لنا أن نبين خطوطها العريضة.

القيود على االقتصاد الرقمي بالضفة الجنوبية للمتوسط
إذا كان انتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يبدو في
النهاية في تناغم مع التحديات التي تواجه الضفة الجنوبية
للبحر األبيض المتوسط ،فيجب أن نعترف أنه ال تزال
هناك مجموعة من العوائق التي تحد من استخدامها
وفاعليتها .فمن ناحية ،فإن استخدام تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت يستلزم بعض المهارات الخاصة (المهارات
اإللكترونية) والتي تتطلب بدورها تنفيذ استراتيجيات
شاملة تدعمها الدول .ثانياً ،فإن هجرة العمالة الماهرة من
الكفاءات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من
دول الجنوب إلى دول الشمال له تأثير اإلفقار الذي يُضعف
من صعود قطاع حقيقي لتلك التكنولوجيا في بلدان الجنوب.
وأخيراً ،ينبغي أن نذكر أن محتوى المنتجات أو الخدمات
المنتشرة على االنترنت ما زال ضعيفاً ،وثقل المحتويات

التي يتم تطويرها في جنوب البحر المتوسط ما زال هامشياً
على مستوى اإلنتاج العالمي.

مشكلة المهارات الرقمية
إن االستخدام الكفء لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
يتطلب مهارات خاصة .ومجموع هذه المهارات أو الكفاءات
يعرف باسم المهارات اإللكترونية .وهناك تمييز بين ثالثة
ً
أوال ،المهارات اآللية أو
أنواع من المهارات اإللكترونية.
العامة :وهي تخص التمكن من استخدام اآلالت واألدوات
والبرامج .وهو مستوى قاعدي من المهارات السابقة على
المستوى الثاني ،وهو المهارات المعلوماتية التي تشمل
البحث والفهم والتصنيف واالستخدام للمعلومات التي تتيحها
تلك التكنولوجيا .والتمكن من المهارات المعلوماتية ضروري
حتى يكون استخدام اإلنترنت أو تكنولوجيا المعلومات ف ّع ً
اال
بشكل عام .وثالثاً وأخيراً المهارات االستراتيجية المرتبطة
باستخدام تلك التكنولوجيا بهدف تسريع عملية التعلم
واإلنتاجية واإلبتكار.
ً
إن الدينامية المرصودة حاليا على مستوى الشبكات
اإلجتماعية الرقمية ،تظهر أن المستخدمين في الضفة
الجنوبية للمتوسط قد أظهروا قدر ًة كبيرة على استخدام تلك
التكنولوجيا على المستوى اآللي والمعلوماتي .وفي الواقع،
فإن اإلضطرابات السياسية وتحسن مستوى التدريب في
بعض الدول كتونس واألردن قد سمح بإدماج أشخاص
كثيرين في االقتصاد الرقمي .وفي الساعة التي ال تتوفر
فيها المعلومة إال عبر هذه القناة يصبح ضرورياً لكل
شخص أن يتحصل على المهارات األولية للوصول إلى
المعلومات .واألفضل من ذلك هو ضرورة فرز المعلومات،
والتأكد من مصادرها وتطور عقل نقدي يسمح بتسريع
التعلم على مستوى المهارات المعلوماتية .إن هذا الرأسمال
من المهارات اإللكترونية المكتسب مؤخراً يمكن أن يكون
حاسماً في السنوات القادمة .ومع ذلك فإنه على مستوى
تحول هذا الرأسمال من المهارات اإللكترونية تكمن
المشكلة الحساسة الستراتيجيات التنمية التي من المفترض
أن تتبعها بلدان جنوب المتوسط .ومن ناحية ،فهناك العديد
من العوائق التي تمنع كل الكفاءات المحتملة لدى الشركات
من التعبير عن نفسها (Bellon et al., 2006 et
 .)2007ومن ناحية أخرى ،يظل حيز التجارة اإللكترونية
محدوداً بسبب القيود التقنية المرتبطة بغياب أنظمة
"مضمونة" للمعامالت ،ولغياب ثقة المستهلكين في
المعامالت على شبكة االنترنت .في الوقت الحالي ،هذه
القيود تمنع الكفاءات من االنتشار بفاعلية في مجال التجارة.

تؤدي هجرة العقول في قطاع تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت إلى إفقار هذه الصناعة الصاعدة في الضفة
الجنوبية للمتوسط

ضعف المحتوى المحلي في مقابل المحتوى العالمي
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إن صعود صناعة في قطاع تكنولوجيا المعلومات بالضفة
الجنوبية للمتوسط يقوم في المقام األول على انتقال بعض
الخدمات عن بعد ،وهو ما جعله ممكناً القرب الثقافي للبلدان،
كما سبق وأسلفنا ،فهناك مراكز إتصال فرنسية وإيطالية أو
إسبانية قد نقلت جزءا كبيراً من خدمة الخط الساخن إلى
بلدان المغرب العربي .وبعض الخدمات األخرى التي ال
تتطلب مهارات فائقة قد تبعتها .هذه المرحلة األولى تسمح لنا
بتوقع ارتفاع حركة انتقال الخدمات ذات القيمة المضافة
العالية .وهو ما يتطلب توظيف أفراد ذوي كفاءة أعلى
(مهندسون بشكل أساسي) .ومن المهم أن نعترف هنا أن هذا
االرتفاع في مستوى الخدمات يعيقه غياب األيدي العاملة
المؤهلة .واألسوأ من ذلك أن المهنيين المؤهلين والمهندسين
المدربين في بلدان جنوب المتوسط ينتقلون نحو الشمال نظراً
لفارق الدخول .وقد تسارعت هذه العملية خالل السنوات
األخيرة .بالتأكيد يمكن أن ننتظر بعض الفوائد اإليجابية من
حيث استيراد التكنولوجيا ،واستيراد الشبكات ،وادماج
ً
فضال عن تحويل
مشروعات آجلة في بلدان جنوب المتوسط،
األموال .وال يبقى سوى أن نقول أن هذه العملية تحد من نمو
قطاع تكنولوجيا المعلومات وإعادة تخصص اقتصادات
جنوب المتوسط .وتبقى قوانين الهجرة األوروبية متساهلة
في هذا الموضوع نظراً للنقص الذي يعانية االتحاد األوروبي
في المهارات اإللكترونية .وفي الواقع ،فقد قدرت المفوضية
األوروبية عام  2008أن  40%من األوروبيين غير
مؤهلين تماماً على مستوى تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت.
الفارق بين العرض والطلب للكفاءات الرقمية ال يتوقف عن
االتساع في أوروبا ،بحيث إننا ال نتردد في الكالم عن فجوة
في المهارات اإللكترونية ،وهكذا فإن اللجوء إلى أيدي عاملة
ماهرة بقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من دول
البحر المتوسط هو أمر بديهي .على الرغم من أن هذه

تظل صناعة المحتوى باللغة األم ضعيفة ،ويجب أن نعترف
أن المحتويات باللغة العربية أو التركية أو العبرية على سبيل
المثال ال تمثل شيئا على المستوى العالمي .إن الصناعة
العالمية للمحتوى تظل في معظمها باإلنجليزية أو هي تخص
لغات كالماندارين أو اإلسبانية أو الفرنسية .وال يمثل اإلنتاج
باللغة العربية سوى قدر ضئيل جداً من الصناعة العالمية
بالنسبة للحجم الديموغرافي للسكان العرب في العالم .وهذا
الفارق يبين أن االقتصاد الرقمي الحالي يميل أكثر ناحية
استهالك المحتويات أكثر من إنتاجها ،حتى لو كان هذا
الوضع يتطور حثيثاً نحو األفضل .لقد ساهمت الثورات
العربية في تحول السلوك تجاه المعلومات ومصادرها.
ويظل هناك طريق يجب أن يُقطع حتى تنتفع بلدان جنوب
المتوسط من فوائد االقتصاد الرقمي.
كان هدف هذا المقال القصير هو أن يبين كيف استفادت
بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط وكيف يمكن أن تستفيد من
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بهدف التأثير إيجابيا
على مسارات نموها االقتصادي .لقد قلبت الثورة الرقمية
المشهد السياسي للبالد المعنية ويمكن لها أيضاً أن تغير من
بنية اقتصاداتها .ويلزمنا توفر الكثير من الشروط حتى
يتحقق ذلك .فعلى سبيل المثال ،من المرجو أن يتم تنفيذ
استراتيجيات على مستوى الكفاءات الرقمية تستند على
خطط واضحة بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب بحوض
المتوسط ،وتهدف إلى تجنب هجرة العقول وتثمين تطوير
المحتويات باللغات المحلية .وفي الواقع ،فإن التكنولوجيات
المعنية محايدة في اقتراحاتها األولية ،وهي تصبح أقل حياداً
ما أن يتعلق األمر باستخدام محتوياتها الداللية في أهداف
اقتصادية .ولهذا فإنها تعتبر تكنولوجيات منحازة (Skill
 ،)Biased Technological Changeحيث أنها ال
تفيد كل األشخاص وكل البلدان على نحو متكافئ ،فهي
يمكن أن تكون سبباً في تصاعد الفوارق بين البلدان أو
األشخاص ،وهو ما يتطلب هنا أيضاً وضع استراتيجيات
خاصة للتنمية.
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وحتى وقت قريب كانت األنظمة السياسية تعيق التعبير عن
مبادرات المواطنين التي يمكن أن تدعم تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت واالنترنت .وفي هذا االتجاه فإن
مبادرات سياسة كبيرة كان يمكن أن تتخذ بهدف تشجيع
المهارات االستراتيجية وتعزيز الديناميات اإليجابية
المرصودة على مستوى المهارات القاعدية والمعلوماتية.

االستراتيجية تضيق اإلمكانيات بالنسبة لبلدان جنوب
المتوسط حين يجيء دورها في تطوير صناعات ذات
محتوى خاص .إن التطوير المشترك الستراتيجية تسمح
بالتوافق في المصالح بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب
بحوض المتوسط يجب أن يكون مركز التأسيس المستقبلي
لالتحاد من أجل المتوسط (.)UfM

االقتصاد واإلقليم | الهيكل اإلنتاجي وسوق العمل

دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في
اقتصادات البحر األبيض المتوسط :التجربة المصرية
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يتعبر عام  2011عام التغيير .إن مستقبل بلدان جنوب
البحر األبيض المتوسط ،من المغرب إلى تركيا ،لم يزل إلى
حد بعيد غير معروف ،السيما في ضوء االنتفاضات
األخيرة والتغيرات السياسية التي تحدث حاليا في تونس
ومصر .إن أسباب هذه الحركات واالحتجاجات هي أساساً
نفسها في كل مكان ،وال تشمل الفقر فقط وإنما أيضاً الصراع
الذي يخوضه الشباب في البحث عن وظائف والصعوبات
التي يواجهها أصحاب المشاريع ،وكلها تترافق مع الفساد
والقمع .أما مدى شدة تأثير هذا االضطراب على اقتصاد
ً
أصال
المنطقة ،فهذا ما سوف نراه ،على الرغم من وجود
بعض العالمات التي تنذر بالخطر ،مثل انخفاض قيمة
العملة الحاد وخفض مستوى مصر وتونس من قبل وكاالت
التصنيف الدولية.
في خضم هذه الظروف العصيبة ،يصبح الحل اإللزامي
ً
متمثال بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
لالقتصاد
( .)SMEsفقد ظهر أن هذا النوع من المشروعات يشكل
العمود الفقري ألي اقتصاد ،السيما بالنسبة القتصادات
األسواق الناشئة ،والتي ثبت أنها شديدة المقاومة تجاه األزمة
المالية الدولية األخيرة .تسهم المشروعات الصغيرة
والمتوسطة بشكل كبير في خلق الوظائف ،وهي وراء
التوسع وتحقيق القيمة المضافة في عدد من القطاعات التي
تحرك ليس النمو االقتصادي فحسب ،وإنما التنمية أيضاً.
وتزداد أهمية قطاع هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة
كلما تطورت االقتصادات؛ إذ تزداد الحصة الرسمية لهذه

المشروعات بشكل كبير مع مستوى التنمية .وترتفع مساهمة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي اإلجمالي
من متوسط  15.6%في البلدان المتدنية الدخل إلى متوسط
 51.5%في البلدان المرتفعة الدخل.
في مصر ،كما في سائر بلدان البحر األبيض المتوسط،
تهيمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الهيكل
االقتصادي .وتختلف التقديرات ،ولكن حسب أوثق المصادر،
فإنها في مصر تشكل أكثر من  80%من المشاريع ،مع أن
مساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي ال تتجاوز نسبة .25%
بناء على ذلك ،ولمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
المصرية في تحقيق إمكانياتها ،فقد تم تنفيذ عدد من
االستراتيجيات والسياسات والتدخالت الناجحة جداً رغم
تجزئتها خالل السنوات القليلة الماضية .إال أن مصر بلد ذو
كثافة سكانية منتشرة على مساحة جغرافية واسعة ،وفي
ضوء التغيرات السياسية األخيرة وتداعياتها االقتصادية
المتوقعة هناك اآلن حاجة ماسة لبذل جهود أكثر تنسيقاً
لضمان تحقيق هذا القطاع إلمكانياته على أتم وجه.

التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة:
الحالة المصرية
تعتبر مصر من البلدان ذات الدخل دون المتوسط ويقدر عدد
ً
قليال
سكانها بـ  80مليون نسمة مع معدل نمو سنوي يزيد
عن  .2%وقد بلغ معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الفعلي
 7.2%في عام  ،2008بينما بلغ متوسط النمو السنوي
للناتج المحلي اإلجمالي  4.7%خالل الفترة من  2000إلى
 .2008وقد تمخضت اإلصالحات األخيرة في مصر عن
تقدم ملفت للنظر على مستوى االقتصاد الكلي .كما انعكس
ذلك بمؤشرات اقتصادية صحية جداً ،مثل ارتفاع النمو
وسعر صرف مستقر وتراكم جدير بالثناء الحتياطي النقد
األجنبي وفائض في ميزان المدفوعات وتفجر غير مسبوق

في االستثمارات المحلية واألجنبية على حد سواء .إال أن
معدالت النمو المثيرة لإلعجاب على مدى السنوات القليلة
الماضية لم تترجم إلى تراجع معدالت الفقر أو تحسن في
توزيع الدخل أو زيادة في اإلنفاق للفرد الواحد .وتفسير ذلك
هو أن النمو كان بالدرجة األولى نتيجة ازدياد عوائد قناة
السويس والسياحة والنفط والتحويالت المالية من قبل
العاملين في دول الخليج وليس ناجماً بأي حال عن تنمية
قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو نمو نشاط
المشاريع اإلبداعي.
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لقد تغير المشهد االقتصادي والسياسي بشكل مثير في
مصر منذ يناير (كانون الثاني)  ،2011ونتيجة لذلك يواجه
ً
أوال ،كيفية التغلب على
االقتصاد حالياً تحديات كبرى:
الخسارات االقتصادية والمالية التي ترتبت على المستوى
االقتصادي الكلي والجزئي نتيجة للتوقف التام الذي أصاب
البلد ألكثر من ثالثة أسابيع؛ ثانياً ،كيفية تحقيق وإدامة
معدل نمو للناتج المحلي اإلجمالي بحيث يكون كافياً
المتصاص الزيادة في القوى العاملة ،السيما في ضوء
احتمال سحب أكثر االستثمارات األجنبية؛ ثالثا ،واألهم،
كيفية تحقيق مستوى من النمو االقتصادي له من الشمولية
الكافية بحيث تنهمر نتائجه وتشارك ثماره قاعدة عريضة
من المجتمع.
بوجود التحديات المذكورة فيما سبق ،فإن الواسطة الوحيدة
لمستقبل أفضل هي المشروعات الصغيرة والمتوسطة .لقد
ثبت عالمياً إن قطاع هذا النوع من المشروعات اتسم
بمقاومة الفتة للنظر طوال األزمة المالية لعامي 2008
و ،2009وقد نمت المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وحافظت على الوظائف وخلقت فرص عمل جديدة وسط
انتكاسة اقتصادية عميقة .مع ذلك ،على الرغم من هيمنة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة على االقتصاد المصري
كما تهيمن على أكثر االقتصادات األخرى إال أن حجمها
الصغير يضعها في موقف ضعيف مقارنة مع المشاريع
األكبر .فمن خصائصها أنها تتمتع بموارد داخلية أقل وقدرة
أقل على المنافسة في األسواق العالمية .إضافة لذلك ،إن
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أن هذا النوع من المشروعات يشكل العمود
الفقري ألي اقتصاد ،السيما بالنسبة
القتصادات األسواق الناشئة ،والتي ثبت أنها
شديدة المقاومة تجاه األزمة المالية الدولية
األخيرة

قابليتها على األداء بشكل ف ّعال محدودة أيضاً بعوامل
خارجية مثل السياسات والقوانين والتشريعات الخاصة بها.
ولقد حان الوقت أن ندرك بأن الطريق غير المعبد إلى نمو
المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعيق االستثمار ويفضي
إلى انخفاض النمو الداعم للفقراء .فعلى الحكومات إذن أن
تستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة كواسطة للنمو
االقتصادي :يجب أن تعطي السياسات المتعلقة بهذه
المشروعات نفس الوزن في خطط التنمية الوطنية الذي
يحظى به االستثمار األجنبي المباشر ( ،)FDIوالمشاريع
الكبيرة للمستثمرين المحليين
بينت التجربة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة المحلية
تشكل فرصة حقيقية لتطوير القطاع الخاص ولتحقيق مستوى
من النمو االقتصادي الشامل الذي تشارك في ثماره أغلبية
الشعب .ولتحقيق ذلك ،ولو جزئيا ً ،في مصر ينبغي على
استراتيجية التنمية الوطنية أن تركز على "النمو الكثيف –
التشغيل" ،حيث أن التشغيل هو أنجع آلية لضمان إعادة
توزيع الثروة والنمو .خلق الوظائف هو الجواب الوحيد
والخيار النهائي .وسيتطلب ذلك نقلة نوعية سريعة في
االستراتيجية الوطنية لجعل خلق الوظائف الهدف الذي ال
لبس فيه للتنمية .وهذا يثير السؤال المهم وهو أين نجد
مصادر جديدة لخلق الوظائف في وقت لم تعد فيه المصادر
التقليدية – الزراعة والحكومة – كافية .من هذا المنظور
يصبح دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة من دون شك
أساسياً .مع ذلك ،من الضروري التأكد من أن السياسات
الوطنية ال تنظر إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة
كوسيلة المتصاص العمالة في أسفل الهرم االجتماعي وتقليل
الفقر ،إذ أنه عند معاملة تنمية المشروعات الصغيرة
والمتوسطة كقضية اجتماعية فذلك سيؤدي إلى مستويات
عالية من أنشطة مشاريع للمعيشة مع إمكانية محدودة للنمو
االقتصادي.
غالباً ما يذهب النقاش إلى أن المشروعات الصغيرة
والمتوسطة هي العمود الفقري للنشاط االقتصادي في
االقتصادات النامية والمتقدمة على حد سواء .إال أن التحدي
يكمن في اإلسهام االقتصادي لهذه المشروعات التي تتباين
بشكل كبير حين تقاس ليس بمجرد عدد المشروعات وإنما
بمقدار ما تسهم به في خلق وظائف مستدامة وبمعدالت نمو
ُ
ّ
المسألة مسأل َة تحويل
فحينئذ تصبح
الناتج المحلي اإلجمالي.
القطاع من مجرد "اسفنجة" ألنشطة متدنية اإلنتاجية إلى
مساهم ديناميكي في النمو االقتصادي الحديث ،وهو ما يجب
أن يكون عليه الهدف الرئيسي ألية استراتيجية مصممة
لتطوير النمو والتنمية لقطاع المشروعات الصغيرة
والمتوسطة.

يعاني قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر،
بالتحديد ،من قيود ملموسة تعيق نموه وتطوره والتي يمكن
تلخيصها بنقص شديد في العوامل األساسية التالية:

على مدى السنوات القليلة الماضية أدركت مصر أهمية
تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة .وبناء على
ذلك ،بُذلت جهود كبيرة من قبل مختلف الهيئات الحكومية
ومنظمات المجتمع المدني والمانحين الدوليين لتمهيد الطريق
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .إال أن هذه المبادرات لم
ّ
مجزأة وعلى األكثر غير
تعط النتائج المتوقعة ألنها كانت
منسقة بسبب غياب منظمة أو جهة واحدة في مقدورها أخذ
زمام القيادة في هذا المجال واالضطالع بالمسؤولية عن
تنسيق جميع الجهود من أجل مضاعفة االنتاج.

إن االفتقار إلى هذه العوامل إلى جانب قطاع لوجستي
ضعيف و َمنفذ محدود إلى األسواق وقنوات التوزيع وروابط
التوريد مع شركات أكبر قد خلقت كلها بيئة أعمال معيقة
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر .فوق كل شيء،
أصبحت الصفة الغالبة لمشهد المشروعات الصغيرة
والمتوسطة أنها غير رسمية .تشير التقديرات بأن القطاع
غير الرسمي يشكل أكثر من  30%من االقتصاد المصري،
مقارنة مع أقل من  15%في بلدان مثل الصين وسنغافورة
وفيتنام (.)Schneider and Buehn, 2009

خارطة الطريق :ابدأ باألصغر
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وهذا يثير السؤال المهم وهو أين نجد مصادر
جديدة لخلق الوظائف في وقت لم تعد فيه
المصادر التقليدية – الزراعة والحكومة –
كافية
مع ذلك ،تظل المشكلة األهم التي تعاني منها المشروعات
الصغيرة والمتوسطة هي محدودية المال المتوفر والمطلوب
لضمان نمو القطاع .تشير اإلحصائيات إلى أنه في مصر،
على الرغم من أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
يشكل أكثر من  80%من جميع الوحدات االقتصادية ،إال أن
مصادر التمويل المتاحة له تقل عن  .10%في الواقع،
تكشف بعض الدراسات عن أن  5%فقط من المشروعات
الصغيرة في مصر لديها قروض مصرفية .ومما زاد الطين
بلة ،شهد عام  2009تراجعاً مؤلماً في األموال المتاحة
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر .وكان ذلك أثراً
مباشراً لألزمة المالية العالمية األخيرة حيث أجرت البنوك
مزيداً من التخفيض في تسهيالتها المقدمة إلى هذا القطاع،
ولو أن بعض الممولين لم يتمكنوا من التدخل لملء الفجوة،
ومستثمروا األسهم بصفة خاصة الذين لم يكن بالكاد لهم
وجود قبل  ،2009انسحبوا حتى أكثر.

من المعتقد أن أحد األسباب وراء الموجات األخيرة من
االضطرابات السياسية والثورات التي اجتاحت الشرق
األوسط هي الزيادة الهائلة في عدد الشبان العاطلين عن
العمل على مدى السنوات العشرين الماضية .إن المحرك
الحقيقي لنمو الناتج المحلي اإلجمالي – والوظائف الجديدة –
هو اإلبداع والبدء بمشروعات صغيرة ومتوسطة .وتلعب
الحكومات دوراً حاسماً في دعم خلق المشاريع وتهيئة
أرضية مستوية للمشاريع الصغيرة وبناء القدرات لقطاع
المشروعات الصغيرة والمتوسطة لضمان نموها .إن مما
ينصح به لمصر وسائر االقتصادات النامية بقوة أن تركز
على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعلى برامج أنشطة
مشاريع إبداعية .ويجب أن تكمن أجندة المشاريع الصغيرة
في قلب جميع اإلستراتيجيات واألنشطة الوطنية ألن هذه
المشاريع وحدها هي التي يمكنها أن تقدم مساهمة إيجابية
للتنمية باعتبارها محركات النمو االقتصادي و"بناة المجتمع
المدني".
في الختام ،يمكن تلخيص التوصيات الرئيسية لتحقيق نمو
معافي لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة المصري
بما يلي:
 .1هيئة واحدة حكومية أو غير حكومية أو منظمة يجب أن
تكون مسؤولة عن التطوير والنمو الشامل للمشروعات
الصغيرة والمتوسطة وأنشطة المشاريع اإلبداعية.
 .2فيما يخص توفير األموال للمشاريع ،فالمسألة هي ليست
بالضرورة مسألة نقص في التمويل وإنما تتعلق بعدم
التطابق بين المنتجات المتوفرة وبين قدرة أصحاب
المشاريع المحتملين على خلق خطط ألعمال مقنعة
و"صالحة للدعم المصرفي" وقواعد مناسبة الستخدامها.
لذلك ،من المهم التأكد من أن تتوفر للمشاريع مجموعة
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الحكومات عامة وفي مصر بالتحديد هي المشتري المنفرد
األكبر للسلع والخدمات .وإن سوق المشتريات الحكومية
واسعة؛ إال أن عمليات ما قبل التأهل الصعبة والمعقدة
وطرح المناقصات المستخدمة من قبل الحكومة تجعل من
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واسعة من المنتجات المالية ،مثل أموال أسهم خاصة
وأموال رؤوس أموال استثمارية وتسهيالت تأجير
وتحصيل وشراء وخصم الديون...الخ ،وتحسين
المهارات المالية ألصحاب المشروعات والمبتدئين،
إضافة إلى قدرتهم على تقديم حالة تجارية مقنعة ونقل
األداء التجاري بشكل صحيح إلى المؤسسات المالية.
 .3السياسة الضريبية هي إحدى األدوات الرئيسية التي
تستطيع الحكومة أن تستخدمها لتحفيز نمو الشركات
الصغيرة والمتوسطة وأنشطة المشاريع .ومن هذا
المنطلق يجب أن تصمم هذه السياسة وفي األذهان
الشركات الصغيرة مع الحرص بأنها تعزز الشفافية،
وتشجع الشركات المبتدئة ونمو التجارة واإلبداع ونقل
األعمال.
 .4يجب دعم اإلبداع والنشاط التجاري والنهوض بهما
باعتبارهما الوسيلة الوحيدة لخلق وظائف جديدة مستدامة.
في مصر ،يقتصر التعليم التجاري بالدرجة األولى على
تعليم الطلبة كيفية إعداد خطط تجارية رصينة بحيث أن
البنوك لن ترغب مع ذلك في تمويلها ما لم تدعم بضمانات
كافية .لذا يجب على الحكومة أن تتبنى برامج متكاملة
ناضجة تزود أصحاب المشاريع بالمهارات التجارية
المطلوبة والخبرة العملية وتدريب ورصد متواصلين قبل
أن يشيروا إليهم الطريق ويساعدوهم في الوصول إلى
المنتجات المالية التي تتطابق وحاجاتهم .إضافة إلى ذلك،
ينبغي على الحكومة أن تشجع المصارف األهلية والعامة
على استثمار رؤوس أموال صغيرة ربما بضمانات
قروض حكومية.

المحال على صغار الموردين الذين ليس لديهم فريق إعداد
مناقصات متخصص أن يفوزوا بمقاوالت حكومية .وعليه،
ولدعم قطاع المشروعات الصغيرة ينبغي على الحكومة أن
تتبنى أسلوب الالمركزية في إجراءات المناقصات وإدخال
نظام الشراء اإللكتروني والتأكد من أن متطلبات المناقصات
تتناسب والعمل المضطلع به والتحوط من الفساد وأخيراً
تثقيف الموردين حول عملية المناقصات.
لقد اجتازت مصر األزمة المالية العالمية بسهولة نسبياً.
ويُتوقع من االقتصاد المصري أن يمتص الصدمات التي
ولّدها التحول السياسي األخير بالتحرك السريع نحو تحسين
وتمكين قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع تركيز
خاص على خلق جيل جديد من أصحاب األعمال المبدعين.

االقتصاد واإلقليم | العالقات التجارية

تراجع استثمارات دول الخليج في منطقة
البحر األبيض المتوسط
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عقب األزمة االقتصادية العالمية في  2009-2008حققت
التدفقات العالمية لالستثمار األجنبي المباشر ( )FDIنموا
طفيفا بنسبة  ،1%لترتفع من  1114مليون دوالر في
 2009إلى ما يقرب من  1122مليون دوالر في ،2010
وفقا لتقديرات مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"
( .)UNCTADولقد رافقت هذا الركود في التدفقات العالمي
خالل عام  2010اتجاهات مختلفة في مكونات االستثمار
األجنبي المباشر :التعافي الكبير لتدفقات االستثمارات
األجنبية المباشرة إلى البلدان النامية في آسيا وأمريكا الالتينية
قد وازن مزيداً من التراجع في التدفقات إلى الدول المتقدمة.
فاالقتصادات النامية واالنتقالية ،ألول مرة ،استوعبت أكثر
من نصف تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة العالمية.
لقد كانت بلدان جنوب البحر األبيض المتوسط على نحو ما
أقل تأثراً باألزمة االقتصادية العالمية .فقد ساعد تدني مستوى
اندماجها في االقتصاد العالمي على تخفيف األثر وكانت
أسواقها المالية أقل تعرضاً للمنتجات المالية المعقدة .وكان
آلثار الجولة الثانية (السيما انخفاض تدفقات السياحة
والصادرات إلى أوروبا وتحويالت المهاجرين واالستثمارات
األجنبية) آثار سلبية أكثر على األداء االقتصادي لهذه البلدان.
إال أن نمو الناتج المحلي اإلجمالي لهذه البلدان بقي إيجابياً
ً
مسجال متوسط من  2إلى  3%وهي نسبة تفوق،
بتواضع
مثال ،معدل النمو في دول الجوار الواقعة على الضفة
الشمالية.
لذلك استمرت بلدان جنوب البحر األبيض المتوسط في
اتجاه إيجابي نحو اجتذاب رؤوس األموال واالستثمارات

الدولية .واستناداً إلى المراجعة السنوية للمرصد المتوسطي
لالستثمار والشراكة ( ،)ANIMA-MIPOتميز عام
 2010بإنجازات جيدة من حيث اجتذاب االستثمارات
األجنبية المباشرة والشراكات الدولية في بلدان البحر
األبيض المتوسط .في الواقع منذ مطلع العقد الماضي كان
لنشوء الفرص االقتصادية في منطقة البحر األبيض
المتوسط أن اجتذبت اهتمام العبين خارجيين جدد ،مثل
الصين والهند ودول الخليج ،إضافة إلى أوروبا وأمريكا
الشمالية.
بوجه خاص ،منذ عام  ،2003عززت دول مجلس التعاون
الخليجي (البحرين والكويت وعمان وقطر والعربية
السعودية واإلمارات العربية المتحدة) حضورها االقتصادي
في بلدان البحر األبيض المتوسط ،وبصفة خاصة من خالل
زيادة االستثمار األجنبي المباشر .وقد خفضت األزمة
االقتصادية العالمية ،التي لم تكن دول مجلس التعاون
الخليجي في حصانة منها ،فوائضها المالية وقدرتها على
االستثمار في البحر المتوسط .ودول الخليج ،التي تأتي عادة
في المرتبة الثانية بعد أوروبا فيما يتعلق باالستثمارات
األجنبية في بلدان جنوب البحر األبيض المتوسط ،،لحقت
بها في عام  2010كل من الواليات المتحدة /كندا والبلدان
الناشئة.

البحر المتوسط يواصل اجتذاب االستثمار األجنبي المباشر
تعتبر بلدان البحر األبيض المتوسط اقتصادات صغيرة
منفتحة ذات روابط وثيقة مع منطقة اليورو .وفيما أن بعض
بلدان البحر المتوسط مصدرة كبيرة للنفط ،إال أن أغلبها
لديها قطاعات سياحية كبيرة وتستفيد من تحويالت المغتربين.
ولذلك فإن اقتصاداتها تتأثر بتراجع الصادرات والعوائد
النفطية واإليرادات السياحية والتحويالت وتدفقات االستثمار
األجنبي المباشر .لم تفلت بلدان جنوبي البحر المتوسط من

التغير في مبالغ ومشاريع االستثمار األجنبي المباشر (القيمة بالمليون يورو ،بلدان جنوب البحر األبيض المتوسط )MED-11/
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األزمة االقتصادية العالمية ولكنها أظهرت أنها في وضع
جيد في االستجابة لها .وقد عانت بسبب آثارها الثانوية ،ولو
بدرجات متفاوتة ،تبعاً للصنف والقطر .لقد كان هبوط
الصادرات يمثل القناة األكبر والمباشرة التي من خاللها
أثرت األزمة العالمية على المنطقة ،ويبدو أن تراجع تدفقات
االستثمار األجنبي المباشر كذلك مهماً في حين أن التحويالت،
قياساً على التجربة السابقة ،هي مصدر للعوائد يميل إلى
االستقرار نسبياً.
نتيجة لذلك ،تراجع الناتج المحلي االجمالي الفعلي بدرجة
كببرة في عام  2009وتعافى بصورة معتدلة في عام
 ،2010رغم استمراره إيجابياً .إال أن تراجع النشاط
االقتصادي في منطقة البحر األبيض المتوسط كان أقل
وضوحاً منه في االقتصادات المتقدمة وأغلب مناطق
األسواق الناشئة األخرى.
ويعود السبب بالدرجة األولى إلى أن التأثير المباشر
لإلضطراب المالي العالمي على القطاعات المصرفية
وأسواق المال في بلدان البحر األبيض المتوسط كان محدوداً
نسبياً .ويعزى ذلك أساساً إلى )1( :عدم تعرضها إلى أصول
الرهونات العقارية للواليات المتحدة والتي تحولت إلى
أصول "سامة" ،وهي سمة تشترك فيها المنطقة مع أسواق
ناشئة أخرى ،و( )2التطور المالي المحدود لبلدان عديدة في
المنطقة واندماجها المحدود في األسواق المالية العالمية.

مع ذلك ،خالل األعوام القليلة الماضية اجتذب العديد من
بلدان البحر المتوسط هذه تدفقات كبيرة من االستثمار
األجنبي المباشر ،السيما عند مقارنتها مع العقود السابقة.
ويعود هذا بالدرجة األولى إلى طلب محلي أكثر ديناميكية
وقادر على استقطاب مستثمرين أجانب تجتذبهم حلول قليلة
التكاليف ،السيما ما يتعلق بالعمالة الرخيصة .بيد أن هذا
االتجاه تباطأ في عام  2009بسبب األزمة.
كان عام  2010أيضاً عام انتقال لبلدان الضفة الجنوبية
للبحر األبيض المتوسط ،مع تحسن صاف في االستثمار
األجنبي خالل العام المذكور .واستناداً إلى المرصد
المتوسطي لالستثمار والشراكة ( ،)ANIMA-MIPOالذي
يتابع االستثمارات الوافدة إلى البحر المتوسط ،تصاعد عدد
اإلعالنات عن مشاريع االستثمار األجنبي المباشر في البلدان
المتوسطية حيث ُسجل  826مشروعاً في  2010مقابل
 542مشروعا في  ،2009مولداً زيادة قدرها  .52%إال
أن هذا االتجاه الصاعد في عدد المشاريع االستثمارية كان
أقل وضوحاً فيما يتعلق بزيادة التدفقات 33.2 :مليار يورو
مقابل  28.4مليار في  ،2009بزيادة نسبتها ( 17%الشكل
.)22
ارتفعت الشراكات الدولية بين الشركات ،من جانبها ،بنسبة
 493 :71%مشروعاً في  2010مقابل  288مشروعا في
 .2009ويعود هذا جزئياً إلى تأثير برنامج االستثمار في
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"استثمر في المتوسط" ( ،)Invest in MEDوالمكرس
لهذه الشراكات ويبدو األفضل من حيث الكشف عن مثل هذه
االستثمارات.
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ُتظهر معطيات السنوات الثالث الماضية أن تركيا (التي
أخذ صعودها المثير إلى القوة يجتذب االستثمارات)،
ومصر (التي لم تزل بعيدة عن سجالتها الماضية) وإسرائيل
أثبتت أنها الدول التي تشكل المقاصد الثالثة الرئيسية
لالستثمارات األجنبية المباشرة .أما بلدان المغرب العربي
فقد بقيت إلى الوراء وكان أداؤها مخيباً على العموم .تونس
فقط هي التي سجلت ارتفاعاً قوياً في االستثمار األجنبي
المباشر قبل األزمة السياسية في نهاية  .2010بلغت
إعالنات االستثمار األجنبي المباشر أدنى مستوياتها خالل
أربع سنوات في ليبيا .في المغرب ،النجمة المضيئة
للشراكات التي تحبذها المشروعات الصغيرة ومتوسطة
فقد بقيت االستثمارات تقريباً على نفس المستوى الذي
كانت عليه في  .2009وكانت االستثمارات في الجزائر
أقل وضوحاً بسبب بعض المواقف المعادية لليبرالية (قيود
على الواردات والرقابة على االستثمار األجنبي المباشر،
الخ .)..أما في المشرق فإن سوريا ما فتئت تؤكد جاذبيتها
الجديدة ،ولبنان تستقبل فقط استثمارات غير مباشرة،
والبلدان األخرى (األردن وخاصة فلسطين) فهي في حالة
ركود.
القطاعات الرئيسية التي يحبذها عادة المستثمرون هي
الطاقة ،والبناء واألشغال العامة ،واالتصاالت ،والمواد
(أسمنت ،زجاج ،الخ )...استحوذت على حصة األسد من
تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في عام  .2010إال أن
انخفاضاً كبيراً حدث في استثمارات السياحة بسبب وجود
سعة فائضة في هذا القطاع .وكانت هناك زيادة كبيرة في
عدد المشاريع المصرفية ،ال سيما في سوريا نتيجة تحرير

هذا القطاع منذ عام  .2009كما لوحظ تأثير نشوء قطاعي
التوزيع والفرنشايز ونمو قطاع السيارات (السيما في تركيا
والمغرب) على االستثمار األجنبي المباشر .لقد كان أداء
األعمال مخيباً بالنسبة لألغذية الزراعية (لم يعلن سوى عن
 219مليون يورو في عام  )2010وصناعة البرمجيات
(التي يفترض أن تكون أحد مصادر القوة لبلدان جنوب
المتوسط ،بقيمة  535مليون يورو فقط) والكيمياويات/
بتروكيمياويات واألسمدة (فقط  394مليون يورو) .كما
لوحظ أن الصناعات الرائدة مثل الصناعات الفضائية (في
تونس والمغرب) والهندسة واإللكترونيات االستهالكية
واللوجستيات قد توسعت ،في حين بقي قطاع المنسوجات
وهو قطاع كبير في المنطقة على مستوى متدن بالنسبة
لالستثمارات األجنبية ( 128مليون يورو).

إال أن صافي استثمارات دول الخليج في
منطقة البحر األبيض المتوسط والتي كانت
تتنامى خالل العقد الماضي تم تداركها في
عام  .2010وهكذا تفوقت "البلدان األخرى"
على دول الخليج السيما من قبل بلدان ناشئة
وهي على قدم المساواة مع الواليات المتحدة
وكندا
من حيث عدد المشاريع ،تصدر قطاع الطاقة القائمة بمجموع
 123مشروعا ،تاله القطاع المصرفي ( 88مشروعا) ثم
البرمجيات ( 77مشروعا) فالمعدات اإللكترونية (51
مشروعا) فالمشاريع الهندسية ( 51مشروعا) وقطاع
السياحة ( 45مشروعا) والبناء واألشغال العامة (41
مشروعا) وصناعة السيارات ( 38مشروعا) ،وأخيراً قطاع
األغذية الزراعية ( 37مشروعا).
ومن الجدير بالمالحظة أنه في عام  2010خلق االستثمار
األجنبي المباشر ما يقرب من  175000وظيفة مباشرة
(مقابل  93000في  )2009وحوالي  585000وظيفة
غير مباشرة ،مما يصل إلى مجموع  760000وظيفة.
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دول الخليج ،كسائر دول العالم ،لم تستطع اإلفالت من
األزمة االقتصادية والمالية الشديدة ،ولو بمستوى معتدل .فقد
تقلص الناتج المحلي اإلجمالي في دول مجلس التعاون
الخليجي الست بنسب  0.6%فقط خالل عام  ،2009ولكن
حتى حين تراجعت أسعار النفط والعائدات فقد تقلصت
فوائض الحساب الجاري ولكنها بقيت إيجابية .واستمر نمو
الناتج المحلي اإلجمالي في القطاعات غير النفطية بسبب
ارتفاع االستثمارات في االقتصادات المحلية خالل الفترة
 ،2010-2000ونتيجة للزيادات السريعة في اإلنفاق
الحكومي لمواجهة الكساد ،فإن الكساد في بلدان مجلس
التعاون الخليجي لم يكن بالعمق الذي بلغه في البلدان
الصناعية ،وصادرات النفط التي تدعم اقتصادها تعافت في
األعوام التالية (الشكل .)23
في الواقع ،وخالل معظم سنوات العقد الماضي (-2000
 ،)2010كانت دول مجلس التعاون الخليجي تشكل أكبر
مصدر لتدفقات رأس المال العالمية في العالم وبذلك تنافس
الصين كـ"قوة مالية عظمى جديدة" .كما أنها مقر لبعض
من أكبر وأقدم صناديق الثروة السيادية ( )SWFالتي
تقدر أصولها ما بين  600مليار دوالر وترليون دوالر في
نهاية  .2008إال أنه بسبب األزمة ،استخدمت فائضها
المالي ولجأت إلى صناديق الثروة السيادية لمواجهة

تحديات مثل تدني السيولة المالية ومعدالت بطالة عالية
وكذلك لتخفيف تأثير تداعيات األزمة على أنظمتها
االقتصادية .كما أنها سعت إلى لعب دور في مساعدة
البلدان المجاورة في منطقة الشرق األوسط األوسع للتغلب
على األزمة االقتصادية.
ً
إن مجلس التعاون الخليجي أكثر اندماجا مع بقية العالم منه
مع منطقة البحر األبيض المتوسط بسبب دور النفط والغاز
في أنماط التجارة .ولكن االندماج عن طريق أسواق العمالة
مهم ،السيما في بلدان المشرق ومصر .كما أن روابط
االستثمار األجنبي المباشر من مجلس التعاون الخليجي إلى
سائر البحر األبيض المتوسط مهمة أيضاً وقد أصبح
المستثمرون الخليجيون ،خالل العقد الماضي ،العبين
رئيسيين في المنطقة ،متفوقين على أوروبا في بعض
األحيان .منذ بداية عمل مرصد الشبكة األورومتوسطية
لوكاالت تشجيع االستثمار (( )ANIMAيناير /كانون
الثاني  )2003استثمر الخليجيون نحو  70مليار يورو في
حوالي  700مشروع ،ويميلون إلى التركيز على مشاريع
كبيرة "عالية التكاليف" (تقرب نسبتها من  100مليون
يورو لكل مشروع) وأكثرها في منطقتي المشرق والمغرب.
على سبيل المثال ،أعلن بيت التمويل الخليجي فتح أول
مركز للشؤون المالية الخارجية في أفريقيا بميناء تونس
المالي ،بالتعاون مع الحكومة التونسية ( 2100مليون
يورو) ،فيما أعلنت قطر تيليكوم "كيوتل" ( )Qtelأنها
ستمارس حقها االستباقي على النسبة الباقية من األسهم
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والبالغة  50%في تونس من أوراسكوم تيليكوم
( )Orascom Telecomالتي حصلت عليها مؤخراً
شركة فيمبيلكوم ( )Vimpelcomالروسية (1100
مليون يورو) .في الواقع إن دول مجلس التعاون الخليجي
قد أعلنت عن مبالغ أضخم الستثمارها في جنوب البحر
األبيض المتوسط ( 160مليار يورو) ولكن ،بطبيعة
الحال ،خفضت األزمة العالمية بعض طموحاتها .لقد أخذت
استثماراتها تتسارع مؤخراً ( 2006و )2007وبالدرجة
األولى بفضل اإلمارات ،وارتبطت بشكل ما بالفقاعة
العقارية/السياحية.
إال أن صافي استثمارات دول الخليج في منطقة البحر
األبيض المتوسط والتي كانت تتنامى خالل العقد الماضي
ولحقت لمدة سنوات باستثمارات أمريكا الشمالية وفي بعض
السنين لحقت حتى باستثمارات أوروبا ،تم تداركها في عام
 .2010وهكذا تفوقت "البلدان األخرى" على دول الخليج
السيما من قبل بلدان ناشئة وهي على قدم المساواة مع
الواليات المتحدة وكندا (الشكل  .)24تص ّدر كل من هذه
المجموعات الثالث ما بين  15و 16%من االستثمار
األجنبي المباشر موجهاً نحو بلدان جنوب البحر األبيض
المتوسط .وكان لالستثمارات األوروبية الريادة للسنة الثالثة
على التوالي وبقيت مصدر االستثمار األجنبي المباشر
الرئيسي لتبلغ نصف االستثمارات في البحر األبيض
المتوسط خالل عام .2010

استثمارات دول الخليج ،التي تشغل عادة المرتبة الثانية،
آخذة في التراجع .ودول الخليج التي لم تكد تضربها
األزمة المالية وتفجر مشاريع اإلسكان قامت بتعديل
استراتيجيتها االستثمارية .وجهزت  18%من التدفقات
التي أعلنتها خالل األرباع الثالثة األولى من عام ،2010
مقابل  25%في المتوسط منذ  .2003وانخفض متوسط
حجم مشاريع استثماراتها إلى النصف بواقع  50مليون
يورو ،مقابل متوسط قدره  100مليون يورو منذ عام
.2003
أما القطاعات الثالثة المفضلة لدى مستثمري دول الخليج،
وهي األشغال العامة والمصارف والسياحة ،فلم تزل في
القمة ولو أن األشغال العامة ومشاريع السياحة في تراجع
نسبي والمشاريع المصرفية تسجل زيادة ملحوظة .وقد برز
ً
مسجال أكثر من  10%من
التوزيع كقطاع رئيسي جديد
مجموع عدد المشاريع لألشهر التسعة األولى من السنة،
مقابل  5%في المتوسط .ما عدا الصناديق السيادية ،يبدو أن
المستثمرين الخليجيين يفضلون التزامات أخف وآماداً
قصيرة :الشراكات من دول الخليج في صعود ،فقد ُكشف
عن مجموع  40مشروعاً في تسعة أشهر مقابل ما مجموعه
 21في عام  ،2009مستضافة بصورة رئيسية من قبل
بلدان المشرق .ويبدو أن قطاع النقل يجتذب العديد من
مشاريع الشراكة :طائرات نقل منخفضة الكلفة ،مثل
"الخطوط العربية اإلماراتية" و"فالي دبي" ،تستحوذ على

الشراكات التراكمية حسب المنطقة( 2010-2003 ،بالعدد)
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المصدر :الشبكة األورومتوسطية لوكاالت تشجيع االستثمار (.)ANIMA

الخاتمة
ما أسماه البعض "بداية عالقة" بين منطقتي الخليج والبحر
األبيض المتوسط ما زالت نشيطة ،على الرغم من األزمة
العالمية واإلقليمية .على مدى العقد الماضي أصبح
المستثمرون من دول مجلس التعاون الخليجي من كبار
الالعبين في البحر األبيض المتوسط ،ومتفوقين في بعض
األحيان على نظرائهم األوروبيين .لقد بات الخليج أكثر
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أسهم سوقية جديدة وتفتح رحالت جديدة إلى بلدان جنوب
البحر األبيض المتوسط.
كما يالحظ أن هيمنة أوروبا أقوى بالنسبة للشراكات (264
مشروعاً من مجموع  545في  )2010تليها أمريكا الشمالية
بالمرتبة الثانية ( 20%من مجموع المشاريع) بينما تمثل
دول الخليج  12%فقط .وشكلت الشراكات الصادرة من
البلدان الناشئة  9%وداخل بلدان جنوب البحر المتوسط
 .6%إال أنه بالمقارنة مع  2009فإن شراكات الخليج قد
بلغت ثالثة أضعاف والشراكات بين بلدان جنوب البحر
المتوسط قد بلغت الضعف ،مما يشكل مصدر تشجيع بالغ.
وإن ألوروبا الحصة الكبرى من مقاوالت األشغال العامة
وعقود اإلدارة (شراكات القطاعين العام والخاص) (أنظر
الشكل .)25

"عشقاً" للبحر األبيض المتوسط ،ليس بسبب إرثهما التاريخي
والثقافي والديني المشترك فحسب ،وإنما بسبب فرص توثيق
عالقات اقتصادية وزيادة العائدات االستثمارية.
إال أن االندماج الخليجي – المتوسطي أبعد ما يكون عن
التحقق ،ولم تزل المنطقتان قطبين متباعدين .وتساعد
استثمارات الخليج في البحر األبيض المتوسط في َجسر
الفجوة وتقديم فرصة لتنوع االستثمارات بالنسبة لألولى
ومصدر تنمية اقتصادية للثانية على حد سواء .كما أن
الدول الخليجية هي األكثر انغماساً في أسواق المال
العالمية ،بالدرجة األولى من خالل صناديقها السيادية.
ولهذا كانت هي أول منطقة عربية تشعر بتداعيات األزمة
المالية واالقتصادية العالمية التي تباين أثرها باختالف
الدول .فاألزمة لم تخفض قوتها المالية وتضعف ثقتها
فحسب ،وإنما شجعتها أيضاً على تركيز استثماراتها
بالدرجة األولى على السوق المحلية في مسعى لحفظ
استقرار اقتصاداتها ونظامها المالي .ومع أنها استمرت في
االستثمار في الدول المجاورة ودعمها ،فقد تخلفت
استثماراتها في منطقة البحر المتوسط وراء استثمارات
أوروبا ووقفت على قدم المساواة مع استثمارات الواليات
المتحدة وكندا في .2010
إال أن منطقة البحر المتوسط على الرغم من بعض االنتكاسات
األولية التي نجمت عن األزمة االقتصادية العالمية ،تمكنت
من التعافي وفي عام  2010استطاعت أن تجتذب حصتها
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دور تركيا في البنية االقتصادية الجديدة للشرق األوسط

()Javier Albarracín
مسؤول عن التنمية االجتماعية واالقتصادية
المعهد األوروبي للبحر األبيض المتوسط ( ،)IEMedبرشلونة

 1تشير دراسات التوقعات االقتصادية لعام  ،2050الصادرة عن بنكي غولدمان ساكس ( )Goldman Sachsوإتش إس بي سي ( ،)HSBCإلى أن تركيا ستكون من بين االقتصادات الرئيسية الناشئة
بغض النظر عن إمكانية انضمامها لالتحاد األوروبي.
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تعلمت تركيا كيف تكون مستقرة وقوية في لحظات من تاريخها
الحديث كان محيطها يعاني من تغييرات جيواستراتيجية
عميقة .وهذا ما أثبتته بالفعل في السنوات  1991-1989إبان
انهيار الكتلة السوفياتية وموجة الصدمات التي تلتها والتي
أثرت بشكل كبير على جميع المناطق التي تشكل تركيا جزءا
منها بطريقة أو بأخرى :البلقان والبحر األسود والقوقاز وآسيا
الوسطى وحتى الشرق األوسط ،نتيجة حرب الخليج األولى
ضد عراق صدام حسين .وسطع نجم تركيا آنذاك كقوة
ديموغرافية وسياسية وعسكرية حاضرة في مناطق متعددة.
بعد أن عانت من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها عام
 ،2001استطاعت تركيا بقيادة حكومة حزب العدالة
والتنمية استرجاع طاقتها وإدخال إصالحات هيكلية مكنتها
في  2010من احتالل الرتبة  16عالميا من الناحية
االقتصادية .وتشير تقديرات منظمة التعاون والتنمية
االقتصادية إلى أن تركيا ستكون العضو الذي سيحقق أعلى
نسبة نمو بين عامي  2011و ،2017بمتوسط سنوي يصل
إلى  .6.7%وفي هذه الظرفية الحالية التي تتميز بأزمة
عالمية حادة ،حقق االقتصاد التركي نموا بنسبة  8.9%في
 ،2010وهي ثالث أسرع نسبة نمو مسجلة في العالم هذا
العام واألولى في أوروبا.
في هذا الصدد ،قدر البنك الدولي ،عام  ،2008أن تركيا
تمثل  50%من الناتج المحلي اإلجمالي في منطقة الشرق
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خابيير ألباراثين

األوسط وشمال أفريقيا ،بما في ذلك إسرائيل وإيران .وقد
ارتفعت هذه النسبة قليال منذ ذلك الحين.
تضع مصادر مختلفة 1تركيا ضمن االقتصادات الناشئة
الرئيسية في العقود المقبلة ،كما تهدف حكومتها إلى ولوج
نادي االقتصادات العشرة الكبرى في العالم بحلول سنة
 2023التي تصادف الذكرى المئوية لتأسيس تركيا.
جعلت هذه الدينامية االقتصادية الداخلية من تركيا قوة تجارية
تحتاج إلى أسواق جديدة للحفاظ على هذا التوسع االقتصادي.
وعلى هذا األساس تمحورت السياسات التجارية لحكومة
حزب العدالة والتنمية منذ منتصف العقد الماضي والتي
تعززت بتعيين أحمد داود أوغلو وزيرا للخارجية في  1مايو
(أيار) .2009
وقد أتت هذه الجهود ثمارها نتيجة للحملة التركية النشطة
والمنتظمة على مختلف المستويات للوصول إلى أسواق
ناشئة أخرى غير تلك الكالسيكية والمضمونة مثل سوقي
الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي.
ونتيجة لهذه الحاجة االقتصادية ،تمت إعادة تقييم األسواق
المجاورة لتركيا ،خصوصا أسواق الشرق األوسط ،بسبب
قوتها الديموغرافية واحتياجاتها الكبيرة إلى استثمارات في
البنية التحتية وسهولة الوصول إلى الخدمات اللوجستية
واستجابتها إلقامة عالقات تجارية مع تركيا وقدرتها
المتزايدة على الشراء سواء في القطاع العام أو الخاص.
في عام  ،2002شكلت أسواق االتحاد األوروبي أكثر من
 56%من الصادرات التركية ،وانخفضت هذه النسبة إلى
أقل من  50%في عام  .2009وبالتوازي ،ارتفعت نسبة
الصادرات التركية إلى اقتصادات منطقة الشرق األوسط
حيث انتقلت من  9%في  2002إلى  12.5%في عام
 2004وإلى  19%في  .2009في العام نفسه ،تجاوزت
الصادرات التركية إلى كل من سوريا وإيران تلك الموجهة
إلى الواليات المتحدة.
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وقد توازى التنويع اإلنتاجي لالقتصاد التركي مع تنويع في
المحافظات والمدن التي يتم فيها ترسيخ هذا التطور .ظهرت
في السنوات األخيرة في المدن الداخلية لمنطقة األناضول
برجوازية ديناميكية أكثر تحفظا ،نشطة بشكل خاص في
تطوير القطاعات االقتصادية التقليدية مثل الزراعة والمواد
الغذائية وصناعة السيارات والمنسوجات .هذه الطبقة
الوسطى الناشئة كانت ترى في أخالقيات العمل وخلق
وتوزيع الثروة وسيلة لإلحساس باإليمان الجيد ،نظرا
لتركيبتها الدينية .وقد سميت هذه الظاهرة بالكالفينية
اإلسالمية.2
وبسبب هذه التركيبة االجتماعية التقليدية حتى النخاع
وتموقعها في المدن الداخلية لتركيا ،مثل غازي عنتاب
وقونيا ودنيزلي وأضنة ومرسين وقيصري ،تمت إقامة
العالقات االقتصادية الدولية لهذه الطبقة من رجال األعمال
بشكل متزايد وتفضيلي مع االقتصادات األخرى األقرب
اجتماعيا وجغرافيا ،مثل اقتصادات الشرق األوسط .حيث
صاغت البرجوازية مصالحها االقتصادية في إطار عدد من
المنظمات التي تم إنشاؤها في مطلع التسعينات بناء على قيم
تدور حول الحوار أو المسؤولية األخالقية أو التضامن أو
الوعي بالمسؤولية االجتماعية للشركات ورجال األعمال.3
كما سيطرت على الطابع التمثيلي للمؤسسات االقتصادية
والسياسية في مناطقها مثل الحكام والمجالس البلدية والغرف
التجارية.
نتيجة لهذه العملية ،وحسب جمعية المصدرين األتراك
( ،)TIMخالل  2001وصل عدد القطاعات االقتصادية
التركية التي تصدر أكثر من مليار دوالر إلى  9قطاعات،
زادت إلى  18قطاعا في  .2009كما أن تركيا كانت في
 2001تصدر أكثر من مليار دوالر إلى خمس دول فقط،
وأصبحت في عام  2009تصدر قيمة أكبر إلى  25دولة.
في عام  ،2001كانت أربع محافظات تركية فقط تصدر
بقيمة تزيد عن مليار دوالر ،ارتفع عددها إلى  12محافظة
في عام .2009
خالل عام  2010بلغ عدد الشركات التركية التي تصدر
بانتظام  50000شركة .على هذا المنوال ،ارتفع عدد
الشركات المسجلة في تركيا من  723503في عام 2001
إلى  1170248في عام .2008
بعدما كان حجم التجارة الخارجية التركية قد وصل إلى
 87613مليون دوالر في  ،2002ارتفع بأكثر من ثالثة

أضعاف في عام  2010ليصل إلى  299423مليون
دوالر.4

تركيا كمركز للجذب والتنمية االقتصادية في الشرق
األوسط
ولّدت النتائج االجتماعية واالقتصادية اإليجابية للتنمية
التركية اهتماما متزايدا من طرف اقتصادات المنطقة.
وهكذا ،أبرمت مصر وسوريا واألردن وإسرائيل وفلسطين
والمغرب وتونس ودول أخرى اتفاقيات تجارة حرة مع تركيا
قصد مضاعفة الروابط االقتصادية واالجتماعية على جميع
المستويات.
في بعض الحاالت ،مثل ليبيا وإيران وسوريا واألردن
والعراق ولبنان ،تم توقيع اتفاقيات بشأن اإلعفاء المتبادل من
تأشيرات الدخول لمواطني البلدان الموقعة عليها .وقد مكن
هذا النوع من االتفاقيات من تسهيل حرية تنقل األشخاص
بين هذه الدول وتكثيف الروابط الثقافية والتجارية والسياحية
والسياسية واالجتماعية.

أحد األسباب التي سهلت قبول تركيا كمحرك
لهذه السياسات في المنطقة ،بصرف النظر
عن شرعيتها بوصفها نموذجا للتنمية
الناجحة ،هو غياب المشروطية في مقترحاتها
واتفاقياتها الدولية
بين عامي  2002و ،2008ارتفع عدد مواطني الدول
المجاورة الذين دخلوا األراضي التركية بنسبة ،170%
وتتصدر سوريا هذه الظاهرة (بنسبة نمو بلغت ،222%
حيث ارتفع عدد المواطنين السوريين من  126428إلى
 ،)407000متبوعة بروسيا (بلغت نسبة النمو ،204%
حيث ارتفع عدد الوافدين من روسيا خالل الفترة المذكورة
من  946500إلى  )2879000ثم إيران (بزيادة ،163%
إذ ارتفع العدد من  432280في  2002إلى 1135000
في  .5)2008ومن المرجح أن تواصل هذه األرقام ارتفاعها
نتيجة لتعزيز ديناميكية التعاون في المنطقة :دخول اتفاقية

 2للمزيد من التفاصيل حول هذا المصطلح انظر مبادرة االستقرار األوروبي ( )European Stability Initiativeفي دراستها 'Islamic Calvinism: Change and Conservatism in Central
Anatolia' www.esiweb.org/pdf/esi_document_id_69.pdf
 3الحاالت البارزة هي MÜSIAD www.musiad.org.tr, TUSKON www.tuskon.org/ & ASKON www.askon.org.tr/default.asp
 4البنك المركزي التركيwww.tcmb.gov.tr ،
( T. C. Emniyet Generl Müdürlügü 5الشرطة الوطنية التركية).

 6مجموعة بيانات مستخرجة من وزارة الشؤون الخارجية التركية.

▪

▪

المشاريع الطاقية :شبكة خطوط أنابيب الغاز والبترول
التي تربط ،من خالل تركيا ،موارد الطاقة في العراق
بأوروبا ،وكذا موارد الطاقة في مصر ،عن طريق
األردن وسوريا وتركيا ،باألسواق األوروبية (مشروع
الغاز العربي – األوروبي في المشرق).
البنيات التحتية للسكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع:
ربط سوريا بإيران عن طريق تركيا؛ وربط حلب
بغازي عنتاب؛ مشروع على المدى المتوسط لربط
تركيا بشمال العراق وبغداد؛ ممر جنوب – شمال يمتد

نظرة شاملة

وفي هذا اإلطار ،ارتفع عدد الفاعلين األتراك الذين أقاموا أو
وسعوا أو عززوا عالقاتهم االقتصادية والسياسية واالجتماعية
مع دول المنطقة بشكل انتقلت فيه العالقات بين هذه الدول من
مسألة ثنائية محضة بين الحكومات لتشمل مجموع مصالح
وأعمال مختلف الفاعلين غير الحكوميين ،وخاصة في المجال
االقتصادي.
أصبحت العالقات االقتصادية الثنائية بين تركيا ودول الشرق
األوسط ،وخصوصا مع الدول المجاورة ،عبارة عن شبكة
كثيفة ومتماسكة بشكل كبير تتكون من الشركات العامة
والخاصة (خصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة) والغرف
التجارية وجمعيات رجال األعمال والبلديات والمحافظين
ومراكز البحوث والجامعات والمنظمات غير الحكومية...
الهدف الصريح للسلطات ،والضمني لهؤالء الفاعلين
االجتماعيين واالقتصاديين اآلخرين ،هو تشجيع التبعية

خالل السنوات األخيرة تم تعزيز الطابع اإلقليمي المتنامي
للعالقات االقتصادية بين تركيا ومنطقة الشرق األوسط من
خالل تطوير مشاريع البنية التحتية التي تشكل بشكل واضح
العمود الفقري لالندماج في المنطقة بتقوية اعتمادها المتبادل
الناشئ على المدى المتوسط.
تتطلب هذه المشاريع اإلقليمية التعاون النشط من جانب
سلطات البلدان التي يتم فيها تنفيذ هذه المشاريع ،وتغذيته
بالفوائد االقتصادية وقدرتها على التأثير في المجال السياسي.
ومن بين هذا النوع من مشاريع البنيات التحتية الرئيسية،
القائمة أو التي قيد التنفيذ نذكر ما يلي:
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إن سطوع نجم تركيا واالعتراف بها كقوة
اقتصادية مقبولة لدى دول المنطقة قادرة على
سهل من مهمة
توحيد مشاريع التعاون الدولي ّ
القادة األتراك في االستفادة من هذه الظرفية
بتزعمها سياسة إقليمية سياسية واقتصادية
منفتحة في الشرق األوسط

البنيات التحتية :خطوط التبعية اإلقليمية المتبادلة

المتوسطي 2011

اإلعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول حيز التنفيذ بين تركيا
وروسيا في  16أبريل (نيسان) .2011
وقد رأت السلطات السياسية واالقتصادية لعدة بلدان في
منطقة الشرق األوسط أن التجربة التركية خيار محتمل
للمحاكاة ،وخاصة الدول الصغيرة التي تراهن على التأثير
الجانبي من خالل ارتباط أكبر القتصاداتها باالقتصاد
التركي .في هذا الصدد ،تبنى عدد كبير من الفاعلين
السياسيين ،وبخاصة في المجال االقتصادي ،سياسات فعالة
للتقريب بين دولهم وتركيا ولقوا تفاعال كبيرا من قبل
نظرائهم األتراك.
وكدليل على العالقة السياسية الجيدة بين السلطات التركية
ودول الشرق األوسط هناك معطى قيام رئيس الوزراء
التركي ،رجب طيب أردوغان ،في الفترة الممتدة بين عام
 2003ومارس (آذار)  ،2011بزيارات رسمية أكثر إلى
الشرق األوسط ( )45منه ،على سبيل المثال ،إلى االتحاد
األوروبي (.6)41

االقتصادية المتبادلة المتزاية التي تؤدي إلى التنمية المشتركة
وتجنب النزاع من خالل حوار سلس يهم جميع المستويات
ويسمح بتطوير سيناريوهات المستقبل المشترك بين دول
المنطقة.
أحد األسباب التي سهلت قبول تركيا كمحرك لهذه السياسات
في المنطقة ،بصرف النظر عن شرعيتها بوصفها نموذجا
للتنمية الناجحة ،هو غياب المشروطية حتى اآلن ،في
مقترحاتها واتفاقياتها الدولية .يربط فاعلون اقتصاديون
مؤثرون في منطقة الشرق األوسط كما في االتحاد األوروبي
أو الواليات المتحدة إبرام االتفاقيات وإقامة العالقات االقتصادية
مع المنطقة بضرورة تنفيذ هذه البلدان إلصالحات متعددة
(تحرير االقتصاد واحترام حقوق اإلنسان والديمقراطية) .أما
تركيا فلم تمارس هذا الدور الصريح في تشجيع اإلصالحات
االقتصادية والسياسية في دول المنطقة على أمل أن نفوذها في
هذا المجال قد يكبر في المستقبل على وقع نجاح نموذجها
(القوة الناعمة).

الخريطة 2

ممرات لوجستية في منطقة المشرق العربي
ﺗﺭﻛﻳﺎ

ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺷﺭﻕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ
ﻣﻣﺭﺍﺕ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ

ﺍﻟﻣﻭﺻﻝ

ﻁﺭﻕ ﺳﻛﻙ ﺣﺩﻳﺩﻳﺔ
ﻣﻭﺍﻧﺊ

ﻛﺭﻛﻭﻙ

ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ

ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ

ﻁﺭﻕ ﺑﺭﻳﺔ ﺭﺋﻳﺳﻳﺔ
ﺣﺩﻭﺩ ﺩﻭﻟﻳﺔ

ﻗﺑﺭﺹ

ﻁﺭﻁﻭﺱ

ﺳﻭﺭﻳﺎ

ﻁﺭﺍﺑﻠﺱ

ﺩﻣﺷﻕ
ﺑﻐﺩﺍﺩ

ﺑﻳﺭﻭﺕ

ﻟﺑﻧﺎﻥ

ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ
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ﻛﺭﺑﻼء

ﻋﻣّﺎﻥ

ﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻷﺑﻳﺽ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ

ﺇﺭﺑﺩ

ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ

ﺍﻟﺿﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺑﻳﺔ
ﻏﺯﺓ

ﻏﺯﺓ

ﺍﻟﻧﺎﺻﺭﻳﺔ
ﺃﻡ ﻗﺻﺭ

ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ

ﺍﻷﺭﺩﻥ

ﺍﻟﺑﺻﺭﺓ
ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ

ﻣﺻﺭ

ﺍﻟﻌﻘﺑﺔ
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ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ
ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ

ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ

المصدر :البنك الدوليRegional Cross-Border Trade Facilitation and Infrastructure Project for Mashreq ،
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▪
▪
▪

▪

من المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون
الخليجي إلى تركيا وأوروبا .وتتواجد بعض هذه
المشاريع بالفعل في قائمة قصيرة لألولويات المتفق
عليها بين دول البحر األبيض المتوسط في إطار التعاون
اإلقليمي لالتحاد من أجل المتوسط (.)UfM
تحديث وبناء شبكات الطرق البرية والطرق السريعة
خاصة من تركيا إلى سوريا وشمال العراق.
ربط الشبكات الكهربائية بين اقتصادات بلدان المشرق
وتركيا.
روابط البنيات التحتية لالتصاالت المتقدمة :مثل
مشروع جادي ( ،)JADIوهو عبارة عن شبكة اتصال
كبيرة من كابالت األلياف البصرية تحت األرض
ستربط بين جدة وعمان ودمشق واسطنبول ،أو مشروع
شبكة الكابالت اإلقليمية ( )RCNالذي تصل تكلفته إلى
 500مليون دوالر ويمتد بطول  7750كم ذهابا وإيابا،
ّ
سيمكن من إنشاء خط سريع لالتصال الثابت
حيث
باأللياف البصرية بين الفجيرة في دولة اإلمارات
العربية المتحدة وأوروبا عبر تركيا.
افتتاح وتحديث مراكز حدودية جديدة من أجل تسهيل
التجارة في المنطقة ،وخصوصا على طول الحدود بين
تركيا وسوريا وتركيا والعراق .في هذا السياق ،تسعى

تركيا وإيران إلى افتتاح خمسة مراكز حدودية جديدة
من أجل التجارة ما بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران)
 ،2011حيث سيفتتح وزيرا خارجية البلدين المركز
األول في  16أبريل (نيسان) .كما تم تحديد وتنفيذ عدة
عمليات لتبسيط نظام عبور البضائع من أجل تسهيل
النقل بين بلدان المنطقة وبينها وبين بلدان أخرى.
نشر البنك الدولي في عام  2010دراسة تقنية تبين أن البنية
التحتية الموجودة في المشرق لم تكن كافية لتغطية النمو المتوقع
الحتياجات قطاع النقل الناجمة عن النمو اإلقليمي التجاري
والسكاني (Trade Facilitation and Infrastructure
.7)Assesment for the Mashreq Countries
وقد حددت هذه الدراسة ثالثة ممرات لوجستية رئيسية في
المنطقة ،كما هو مبين في الخريطة رقم :2
▪

▪

ممر يمتد من الشمال إلى الجنوب ،ويربط بين االتحاد
األوروبي والمملكة العربية السعودية ودول الخليج عبر
تركيا وسوريا واألردن ،مع فروع إلى لبنان ومصر.
ممر أول يمتد من الشرق إلى الغرب ليربط بين موانئ
الالذقية وطرطوس وطرابلس وبيروت ،والعراق عبر
سوريا.

www.euromedtransport.org/fileadmin/download/maincontract/01octobre2010/PPP_World_Bank.pdf 7

▪

ثان يمتد من الشرق إلى الغرب ،ويربط بين
ممر ٍ
الموانئ اللبنانية السابقة الذكر وميناء العقبة في األردن
والعراق.

توقعات البنك الدولي بالنسبة لهذه الممرات في أفق 2020
هي كالتالي:
▪

مجلس الشراكة االقتصادية والتجارية لدول الجوار
( :)CNETACالسوق المشتركة للشرق األوسط؟
إن سطوع نجم تركيا واالعتراف بها كقوة اقتصادية مقبولة
لدى دول المنطقة قادرة على توحيد مشاريع التعاون الدولي
س ّهل من مهمة القادة األتراك في االستفادة من هذه الظرفية
بتزعمها سياسة إقليمية سياسية واقتصادية منفتحة في الشرق
األوسط.
وقد ساهم في ذلك عدة عوامل إقليمية سمحت وشجعت على
هذه المقاربة بين دول شرق البحر األبيض المتوسط .وقد

 8االسم يوازي االتفاقية األوربية ”شنغن” للتنقل الحر لألشخاص باستعمال اسم عاصمة سوريا بالتركية :شام.
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لمواجهة هذه التحديات ،قدم البنك الدولي "برنامج ممر
المشرق" ( )MCPمن أجل تنفيذ هذه المشاريع تدريجيا
خالل فترة ال تتعدى خمسة عشر عاما ،بتكلفة قدرها 5200
مليون دوالر.
وتعتبر اآلثار االقتصادية واالجتماعية التي ستنجم عن تنفيذ
هذه المشاريع ،في مجاالت التعاون وخلق فرص العمل،
حافزا قويا لتعزيز التعاون بين اقتصادات المنطقة المعنية.

وكانعكاس لهذه الرؤية المشتركة في الحاجة إلى خلق وجهة
اقتصادية مشتركة ،وقعت حكومات تركيا وسوريا واألردن
ولبنان ،في  31يوليو (تموز)  ،2010اتفاقية التجارة الحرة
اإلقليمية والتي تهدف أساسا إلى خلق السوق المشتركة
للشرق األوسط .وتسعى هذه االتفاقية الطموحة المسماة
بمجلس الشراكة االقتصادية والتجارية لدول الجوار
( )CNETACعلى المدى المتوسطإلى تسهيل حرية تنقل
األشخاص والسلع ورؤوس األموال من خالل خلق ما يطلق
عليه "شامغن Shamgen/الشرق األوسط" .8كما ينص
أيضا على سلسلة من اآلجال وآليات المتابعة المتعددة
األطراف لضمان تنفيذ التدابير الالزمة لتحقيق هذا الهدف.
ولضمان وحماية هذا المشروع تم إنشاء "المجلس األعلى
للتعاون االستراتيجي" (High Level Strategic
 )Cooperation Councilبين الدول األربع والذي
سيجتمع بانتظام لمناقشة التقدم المحرز ودعمه.
الخطوط االقتصادية التي يتم التركيز عليها في المقام األول
هي :التجارة والنقل والسياحة والطاقة .وقد تم تحديد في كل
مجال الدولة المسؤولة عن قيادة وتنسيق التطورات في هذا
المجال تحت مسؤوليتها.
يتكون مجلس الشراكة االقتصادية والتجارية لدول الجوار
من ثالث ركائز في مجال التعاون :السياسية والثقافية
واالقتصادية ،وفي حال هذه األخيرة تم التنصيص عليها
بتفاصيل أكثر صرامة و ُوضعت لها أهداف وآجال ملموسة
أكثر وفورية.
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▪

وقد وجدت حاجة األتراك إلى التوسع اقتصاديا
صدى في حاجة االقتصادات المجاورة لهم إلى
التدويل والبحث عن مسارات جديدة للتنمية
لمواجهة التحديات االجتماعية واالقتصادية في
بلدانهم
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▪

نقل يومي في الممر شمال – جنوب ،الذي لديه خط
اإلنطالق/النهاية في تركيا ،يقارب  12500وحدة
مكافئة لعشرين قدما (حاويات بحجم  20قدما) في اليوم
الواحد ،أي ما يعادل  2500شاحنة و 15قطارا في كل
اتجاه.
الحركة المشتركة للممرين شرق – غرب سيقارب
 11000وحدة مكافئة لعشرين قدما في اليوم الواحد،
أي ما يعادل  2200شاحنة و 12قطارا في كل اتجاه.
حجم البضائع المشحونة سيتجاوز تماما قدرة شبكات
الطرق الحالية والمراكز الحدودية القائمة .يمكن لممرات
السكك الحديدية جذب ما بين ثلث ونصف حركة النقل
بالنسبة للمسافات الطويلة .في هذا اإلطار ،فإن الممرات
الثالثة تشتمل على خطة إلنشاء خطوط السكك الحديدية.

وجدت حاجة األتراك إلى التوسع اقتصاديا صدى في حاجة
االقتصادات المجاورة لهم إلى التدويل والبحث عن مسارات
جديدة للتنمية لمواجهة التحديات االجتماعية واالقتصادية في
بلدانهم (النمو الديموغرافي وثقل القطاع العام غير الفعال.)...
وقد تعززت هذه الحاجة الموضوعية بوجود التناغم ونوع
من الرؤية لتحقيق األهداف المشتركة بين قادة العديد من هذه
البلدان.

الخريطة 3

القدرة التوسعية لمجلس الشراكة االقتصادية والتجارية لدول الجوار
ﺍﻟﺑﺣﺭ
ﺍﻷﺳﻭﺩ
ﺑﺣﺭ
ﻗﺯﻭﻳﻥ

ﺗﺭﻛﻳﺎ
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وتنقسم هذه الركائز الثالث إلى أربعة عشر هدفا ،بدءا من
الشركات الصغيرة والمتوسطة وصوال إلى األمن الغذائي
ومرورا بالتعاون في أسواق ثالثة ،وتحديد وتنفيذ البنيات
التحتية المشتركة والتعاون في مجال التعليم والتبادل الثقافي.
كما تم وضع خارطة طريق لكل واحد منها لتطوير التعاون
بشكل شامل بين البلدان األربعة ،لتصبح بذلك عبارة عن
تراث مشترك.
وترى االقتصادات األربعة التي تشكل في الوقت الراهن هذه
المنظمة أن هذا المشروع سيطور اتحادات إيجابية ناجمة
عن إنشاء نواة السوق المشتركة في الشرق األوسط .في هذا
اإلطار ،تأمل البلدان األربعة في جلب أعضاء جدد إلى هذا
المشروع بحلول عام ( 2014كما هو مبين في الخريطة
المرفقة) وتقديم أول حصيلة شاملة حول مجلس الشراكة
االقتصادية والتجارية لدول الجوار في عام .2015
في البداية تمت إثارة مسألة ضم مصر والعراق على
المدى القصير ،نظرا للوزن الديموغرافي واالقتصادي
واالستراتيجي الذي سيضيفانه للمشروع .ومن المتوقع أن
ترى سلطات كال البلدين في اإلنضمام إلى هذا المشروع
أمرا إيجابيا لما سيوفر لهما من فوائد اقتصادية وتأثير
سياسي ،باإلضافة إلى إدماجهما في كتلة إقليمية في وقت تتم
فيه إعادة توزيع األدوار والعالقات اإلقليمية االقتصادية على
المستوى الدولي.

مجلس الشراكة االقتصادية والتجارية لدول الجوار
والتعاون اإلقليمي :إلى ما هو أبعد من الوضع الراهن؟
مجلس الشراكة االقتصادية والتجارية لدول الجوار هو
عبارة عن اتفاقية بين الحكومات ،ولكن أحد العوامل الكامنة
وراء هذا التقارب هو االهتمام الصريح للقطاع الخاص لهذه
االقتصادات ،المتطور بدرجات متفاوتة حسب حالة كل لبلد.
وتقود الهيئات الممثلة لهذا المجلس ،في حدود صالحياتها،
مهمة تعزيز هذه العالقات .ومن أجل تعزيز هذا المشروع
ومراقبة التقدم المحقق من الخارج ،تم إنشاء منتدى أعمال
المشرق .ومن بين مهام هذا المنتدى الدائم الذي يجتمع بشكل
سنوي إعداد "الكتاب األبيض" وخطة عمل للتنفيذ الناجح
التفاقية التجارة الحرة وتحرك جميع عوامل العمل .كما
يهدف أيضا إلى أداء دور "اللوبي" للضغط على حكوماته
من أجل التنفيذ السريع لإلصالحات الالزمة لتحقيق هذه
األهداف.
ويعتبر هذا الجانب مهما جدا في وقت يتفاقم فيه عدم استقرار
بعض األنظمة في المنطقة ،كما يحدث اليوم في حالة سوريا،
ولكنها ليست الحالة الوحيدة ،ألن مختلف دول المنطقة
تتعرض كل يوم أكثر إلى العديد من التوترات السياسية
واالجتماعية .بما أن جز ًءا كبيراً من تعزيز العالقات في
المنطقة راجع إلى التنوع الكبير في الجهات الفاعلة غير

الحكومية (الشركات من جميع األحجام والقطاعات
والجامعات والغرف التجارية والجمعيات المدنية ومراكز
البحوث والبلديات واألفراد والمجتمع المدني في نهاية
المطاف) فإن هذا يدعو إلى التفكير في أن هذه العالقات
ستتجاوز أي تغييرات محتملة في الحكومات ،سواء عن
طريق االنتخابات أو الثورات.
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تبشر وجهة نظر الفاعلين الوطنيين اإليجابية كل يوم أكثر
حول الفوائد االجتماعية واالقتصادية لمصير اقتصادي
مشترك بنوع من التحصين على مستوى التعاون اإلقليمي
المفتوح على التقلبات السياسية في المنطقة.
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التمويل اإلنمائي لالتحاد األوروبي في جنوبي
البحر األبيض المتوسط :التشخيص واآلفاق
نظرة شاملة

عيادي1

ريم
زميل كبير الباحثين بمركز دراسات السياسة األوروبية (،)CEPS
بروكسل
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سالم جادي
()Salim Gadi
مساعد بحوث
مركز دراسات السياسة األوروبية ( ،)CEPSبروكسل

نظرة عامة لسياسات وأطر التمويل لدى االتحاد األوروبي
مع بلدان جنوب البحر األبيض المتوسط
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أطر السياسة وأدوات التمويل لتعاون االتحاد األوروبي مع
بلدان جنوب البحر األبيض المتوسط قبل عام 2007

( :1995-1970 )1السياسة المتوسطية العالمية
والسياسية المتوسطية المجددة
استفادت بلدان جنوب المتوسط )SMC( 2من مساعدة
التنمية لالتحاد األوروبي منذ سبعينات القرن الماضي
ضمن أطر سياسية مختلفة لسلسلة من االتفاقيات الثنائية
شكلت بموجبها العمود الفقري للتمويل الذي يقدمه االتحاد
األوروبي للمنطقة .بدءاً من السياسة المتوسطية العالمية
( )GMPفي عام  1972عقد جيران أوروبا الجنوبيون
اتفاقيات تعاون تقوم على ركائز التعاون الثالثة :التجاري
واالجتماعي والمالي .وقد بنيت هذه الركيزة األخيرة على
بروتوكوالت مالية حددت حجم المساعدات األوروبية
لبلدان جنوب البحر األبيض المتوسط .وقد اتخذ التعاون
المالي واالقتصادي ثالث صيغ :مِنح وبنك االستثمار
 1تشغل أيضاً منصب مدير شبكة اآلفاق المتوسطية (www.medpro-foresight.eu) Medpro

األوروبي ( )EIBوقروض من قبل المفوضية األوروبية
( )ECبفائدة .1%
استدعى توسع االتحاد األوروبي بشمول اليونان والبرتغال
وإسبانيا في الثمانينات إعادة تحديد عالقاته مع جيرانه
الجنوبيين .وقد سعت السياسة المتوسطية المج َّددة ()RMP
لعام  1990إلى تقوية األطر القائمة مع تضمينها أهداف
واستراتيجيات أضيق .ويمثل مبلغ  2.37مليار وحدة عملة
صص للفترة 1996-1992
أوروبية ( ،)ECUالذي ُخ ِّ
زيادة االلتزامات بنسبة  40%مقارنة مع إطار السياسة
السابق .وكان الهدف منها دعم تنفيذ برامج التعديل الهيكلي
من قبل صندوق النقد الدولي ( )IMFوالبنك الدولي ،السيما
تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ()SMEs
وتمويل مبادرات التعاون اإلقليمية .وتعمقت العالقات
التجارية من خالل إتاحة دخول السلع الزراعية المعفاة من
الرسوم الجمركية إلى األسواق األوروبية في عام .1993
وكان التجديد الرئيسي في السياسة المتوسطية المجددة يتمثل
في دعم االندماج اإلقيمي جنوب – جنوب ،الذي اعتبر عامل
استقرار للمنطقة ولالتحاد األوروبي .والمبادرات التي
أعقبت السياسة المتوسطية المجددة أكدت أهمية االندماج
اإلقليمي مع الطموح إلى استحداث منطقة تجارة حرة
أورومتوسطية.
( :2007-1995 )2عملية برشلونة ()BP
في أعقاب حرب الخليج وتوقيع اتفاقيات أوسلو في عام
 ،1993ذهبت الشراكة األورومتوسطية في عام 1995
إلى أبعد من السياسة المتوسطية المجددة من خالل محاولة
لربط متطلبات استقرار االتحاد األوروبي بحاجات التنمية
االجتماعية – االقتصادية لبلدان جنوب البحر األبيض
المتوسط .في نوفمبر (تشرين الثاني) ّ 1995
شكل المؤتمر

 2يشير تعبير بلدان جنوب المتوسط ( )SMCsإلى الجزائر ومصر وإسرائيل واألردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وسوريا وتونس وتركيا.

ً
تحوال هاماً في هيكلة العالقات،
الوزاري بمدينة برشلونة
وذلك بإشراك وزراء خارجية بلدان جنوب المتوسط في
البيان الختامي .وفيما كانت المداخل السابقة تتحدث عن
"البلدان الثالثة" للبحر المتوسط ،استخدم مؤتمر برشلونة
الذي أنشأ الشراكة األورومتوسطية ،عبارة "الشركاء
المتوسطيين" .3وتقدمت الشراكة خطوة إلى األمام أبعد من
المبادرات األخرى وأسست على ثالث ركائز:
▪

كما أن عملية برشلونة مأسست العالقات على المستوى
اإلقليمي من خالل إقامة مؤتمرات حول الشؤون الخارجية
على المستوى الوزاري ،تهدف إلى رصد التقدم المحرز
في تحقيق األهداف الواردة في إعالن برشلونة .5كما
عقدت عدة مؤتمرات وزارية قطاعية في إطار الشراكة،
ومن بينها مؤتمرات حول الزراعة والماء والطاقة
والصحة ،على سبيل المثال ال الحصر .إضافة إلى ذلك،
فإن اللجنة األورومتوسطية ،المؤلفة من كبار المسؤولين
من االتحاد األوروبي والدول األعضاء وبلدان جنوب
البحر األبيض المتوسط ،هي المسؤولة عن اإلدارة العامة
للشراكة .إن الجمعية البرلمانية األورومتوسطية ،التي
تتألف من برلمانيين من البرلمانات األوروبية والدول
األعضاء وبلدان جنوب المتوسط ،تعد توصيات للعضوية.
إضافة إلى ذلك ،إن حوار  5+5وهو تركيبة غير رسمية
تجمع سوية وزراء خارجية و/أو وزراء داخلية إسبانيا
وفرنسا وإيطاليا ومالطة والبرتغال مع وزراء المغرب
والجزائر وتونس وليبيا وموريتاينا ،تهدف إلى تقوية عملية
برشلونة من خالل بحث كافة القضايا التي تمسهم .ومع أن
الفكرة تعود إلى الثمانينات ،إال أن حوار  5+5لم يتجسد

 3تستهدف الشراكة األورومتوسطية/عملية برشلونة ً
كال من المغرب والجزائر وتونس ومصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية واألردن ولبنان وسوريا وتركيا.
 4إسرائيل مستثناة ألن اتفاقية الشراكة بين االتحاد األوروبي وإسرائيل ال تتضمن فقرة تخص التعاون المالي.
 5إعالن برشلونة الذي تم تبنيه في المؤتمر األورومتوسطي 28-27 ،نوفمبر (تشرين الثاني)  .1995يتوفر النص الكامل لإلعالن على الموقع http://eeas.europa.eu/euromed/docs/
bd_en.pdf
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على المستوى المؤسسي ،فسخت عملية برشلونة اتفاقيات
التعاون السابقة وأسست اتفاقيات ثنائية للشراكة ()AAs
باعتبارها لبنات لبناء عالقات أورومتوسطية .تُعقد اتفاقيات
الشراكة لفترة زمنية غير محددة ،وتغطي األبعاد الثالثة
للشراكة األورومتوسطية مع فروق طفيفة بين البلدان .فهي
تتألف عموماً من فقرات تغطي تجارة السلع والخدمات،
والتعاون االقتصادي ،والتعاون االجتماعي/الثقافي ،والتعاون
المالي .ويحدد هذا الجانب األخير أن األموال ستخصص
لمساعدة بلدان جنوب المتوسط على تحقيق األهداف الواردة
في اتفاقيات الشراكة الخاصة بها.4
لبلوغ هذه األهداف يتم تنفيذ مبادرات التعاون على مرحلتين
"تحت مظلة" عملية برشلونةً .
أوال ،أوراق استراتيجية البلد
( )CSPالمتبناة من قبل المفوضية األوروبية وبلدان جنوب
البحر األبيض المتوسط ،تلخص الوضع السياسي
واالقتصادي لكل بلد وتبين "االستجابة االستراتيجية لالتحاد
األوروبي" كما تذكر بالتفصيل األهداف العامة والمحددة
للتعاون .أما البرامج التأشيرية الوطنية ( )NIPsالمتبناة من
قبل المفوضية األوروبية وبلدان جنوب المتوسط ،فتصنف
هذه األهداف إلى أولويات وأولويات فرعية .ولتحقيق
األهداف المصنفة كأولويات فرعية ،تخصص أموال
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▪

ذهبت الشراكة األورومتوسطية في عام
 1995إلى أبعد من السياسة المتوسطية
المجددة من خالل محاولة لربط متطلبات
استقرار االتحاد األوروبي بحاجات التنمية
االجتماعية – االقتصادية لبلدان جنوب البحر
األبيض المتوسط
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▪

التعاون السياسي والحوار مع الهدف النهائي لتحقيق
مجموعة إقليمية مزدهرة ومستقرة من خالل تبني
البلدان الشركاء لتدابير تشجع التطور الديمقراطي
والحوكمة الرشيدة،
التعاون االقتصادي واالندماج اإلقليمي بهدف تحقيق
منطقة تجارة حرة بحلول عام ،2010
التعاون االجتماعي – الثقافي من خالل تنشيط التواصل
بين الناس ومجتمع مدني نابض بالحياة من خالل
مبادرات ملموسة.

لمشاريع تعاون محددة يستعمل قسم منها لتمويل مبادرات في
البلدان المستفيدة كأنشطة زيادة الوعي والمشاريع التجريبية.
ولتحقيق أهداف التعاون اإلقليمي تتبع نفس الخطوات حسب
أوراق االستراتيجية اإلقليمية والبرامج التأشيرية اإلقليمية
ولكليهما نفس هيكلية نظرائها الوطنية .بموجب عملية
برشلونة صيغت أوراق استراتيجية البلد /أوراق االستراتيجية
اإلقليمية للفترة  .2006-2002وقد َع ّرفت سلسلتان من
البرامج التأشيرية الوطنية /البرامج التأشيرية اإلقليمية أهدافها
للفترة  2004-2002و.2006-2005

نظرة شاملة
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على أرض الواقع حتى عام  .1990عقد أول اجتماع في
عام  ،1991ولكن العملية توقفت إلى عام  .2001وقد
عقدت عدة اجتماعات منذ ذلك الحين وكان آخرها في
أبريل (نيسان) .2010
كما أدخلت الشراكة األورومتوسطية تغييرات على المستوى
المالي ،من خالل استحداث برنامج ميدا ( MEDAمن
الفرنسية “،)”measures d'accompagnement
وهو عبارة عن مجموعة من اإلجراءات المالية والفنية
لترافق إصالح الهياكل االقتصادية واالجتماعية ،وآلية
االستثمار والشراكة األورومتوسطية ( .)FEMIPلقد فسخ
برنامج ميدا البروتوكوالت المالية التي استخدمت لتمويل
التعاون األورومتوسطي من خالل تقديم الدعم المالي والفني
إلى بلدان جنوب المتوسط بشرط تنفيذ اإلصالحات المتفق
عليها .وخالفاً لألحكام السابقة لم تعد التخصيصات تعطى
على أساس البلد وإنما على أساس المشروع .استمر برنامج
ميدا إلى نهاية عام  ،2006وكانت موازنته الكلية  8.7مليار
يورو مقسمة إلى فترتي برمجة :ميدا 1-من  1995إلى
 ،1999بموازنة كلية قدرها  3.43مليار يورو وميدا 2-من
 2000إلى  ،2006بموازنة كلية قدرها  5.35مليار يورو.
تأسست آلية االستثمار والشراكة األورومتوسطية التي
يديرها بنك االستثمار األوروبي ( )EIBفي عام 2002
وتهدف إلى تحسين القطاع الخاص في المنطقة وحصول
المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تمويل .وتستفيد آلية
االستثمار والشراكة األورومتوسطية من تخصيص سنوي
من موازنة االتحاد األوروبي ( 32مليون يورو سنوياً
للفترة  .)2013-2007وتدير آلية االستثمار والشراكة
األورومتوسطية أداة مالية إضافية ،هي صندوق إئتمان آلية
االستثمار والشراكة ( .)FTFيمول هذا الصندوق مساعدات
فنية ومشاريع برؤوس أموال استثمارية في جنوب البحر
األبيض المتوسط بمساهمات من المفوضية األوروبية و15
دولة عضوا.

سياسة الجوار األوروبية واآللية األوروبية للجوار
والشراكة ()ENPI
استدعت التوسيعات التي أجريت من قبل االتحاد األوروبي
في عامي  2004و 2007إعادة أخرى لتعريف سياساتها
الخارجية وسط مخاوف من أن الجيران الشرقيين 6يجتذبون

اهتماماً متزايداً من بروكسل مما يضر ببلدان جنوب
المتوسط .ومن أجل منع هذه التصورات بين شركاء االتحاد
الجنوبيين أُطلقت سياسة الجوار األوروبي ( )ENPعام
 2007لتضم البلدان الشرقية والجنوبية معاً .وقد سعت
سياسة الجوار األوروبي إلى تشجيع حوار سياسي
واقتصادي واجتماعي وثقافي وعلمي والنهوض بالتعاون
عبر الحدود والمسؤولية المشتركة في ميادين األمن والرخاء
والعدالة واالستقرار اإلقليمي وحل ومنع الصراعات .إن
ً
أصال في عملية برشلونة
معظم هذه األهداف متض َمنة
وتأخذ في االعتبار عدم تجانس كلتا المنطقتين إضافة إلى
خبرتها في التعامل مع مؤسسات بروكسل وبرمجة
المساعدات لالتحاد األوروبي التي كانت مجزأة إلى شرق
وجنوب.

منذ عام  2008استفادت بلدان جنوب
المتوسط من إطار سياسة إضافي هو االتحاد
من أجل المتوسط الذي استحدث تحت الرئاسة
الفرنسية لالتحاد األوروبي
على المستوى المؤسسي ،لم يؤد دخول سياسة الجوار
األوروبي حيز التنفيذ إلى تعديل هيكل العالقات الثنائية،
ولكنها استلزمت تغييرات كبيرة بالنسبة لبلدان جنوب
المتوسط على المستوى المالي .فيما كان برنامج ميدا
يستهدفها بالتحديد ،فإن اآللية األوروبية للجوار والشراكة
( )ENPIصممت لفائدة كلتا المنطقتين .بالمقاييس المطلقة،
لم يترجم دخول اآللية األوروبية للجوار والشراكة حيز
التنفيذ إلى تخفيض االلتزامات تجاه بلدان جنوب المتوسط،
مع ذلك وبالنظرة األولى ،توحي األرقام بأن االتحاد
األوروبي يح ّول اهتمامه أكثر فأكثر إلى شركائه الشرقيين.
إذا استثنينا إسرائيل ولبنان وفلسطين 7تكون االلتزامات
السنوية للفرد تجاه بلدان جنوب المتوسط أقل من االلتزامات
للجيران الشرقيين بمعامل  .3يبين الجدول التالي تفاصيل
التزامات اآللية األوروبية للجوار والشراكة تجاه بلدان
المنطقتين للفترة .2009-2007
لم يُستب َعد التعاون اإلقليمي بموجب اآللية األوروبية للجوار
والشراكة :للفترة  2009-2007بلغ مجموع االلتزامات
تجاه بلدان جنوب المتوسط  371.4مليون يورو .كما
استُحدث جهاز آخر :برنامج التعاون عبر الحدود (.)CBC

 6تشمل بلدان أوروبا الشرقية بموجب سياسة الجوار األوروبية أرمينيا وأذربيجان وجورجيا وأوكرانيا ومولدوفا ،ويشار اليها هنا بـ"الجيران الشرقيين".
 7كال لبنان وفلسطين يستفيدان من التزامات كبيرة لإلغاثة من الكوارث وإعادة التأهيل والمساعدات اإلنسانية.
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توزيع التزامات التعاون الثنائي في إطار اآللية األوروبية للجوار والشراكة خالل الفترة  2009-2007حسب البلد (القيمة بالمليون يورو)

اآللية األوروبية للجوار والشراكة

المتوسط السنوي

تعداد السكان
(بالمليون نسمة)2009 ،

المتوسط السنوي
للفرد الواحد

146.99

49.00

34.90

1.40

428.25

142.75

83.00

1.72

إسرائيل

0.00

0.00

7.44

0.00

األردن

227.12

75.71

5.95

12.72

لبنان

206.09

68.70

4.22

16.26

ليبيا

10.04

3.35

6.42

0.52

المغرب

561.36

187.12

31.99

5.85

مناطق اإلدارة الفلسطينية

1256.61

418.87

4.04

103.60

110.86

36.95

21.09

1.75

تونس

255.09

85.03

10.43

8.15

متوسط بلدان الجنوب

320.24

106.75

209.49
(مجموع السكان)

15.20

متوسط بلدان الجنوب عدا إسرائيل ولبنان ومناطق االدارة
الفلسطينية

248.53

82.84

193.78

4.59

أرمينيا

187.03

62.34

3.08

20.22

أذربيجان

89.87

29.96

8.78

3.41

جورجيا

474.12

158.04

4.26

37.10

أوكرانيا

677.31

225.77

46.01

4.91

305.8

101.93

3.60

28.29

346.826

115.61

65.74

18.78

جنوب المتوسط
الجزائر
مصر

نظرة شاملة

سوريا

الجيران الشرقيون

المتوسطي 2011

مولدوفا
متوسط بلدان الشرق

المصدر :منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( ،)OECDقاعدة بيانات نظام تقارير الدائنين ( )CRSولجنة المساعدات اإلنمائية (.)DAC

منذ عام  2008استفادت بلدان جنوب المتوسط من إطار
سياسة إضافي هو االتحاد من أجل المتوسط الذي استحدث
تحت الرئاسة الفرنسية لالتحاد األوروبي .فيما تعمقت
العالقات األورومتوسطية أكثر مع كل خطوة ،لم يفعل تعاون
االتحاد األوروبي ومساعداته الكثير لتحسين التنمية
االقتصادية واالجتماعية الشاملة لبلدان جنوب المتوسط .وقد
ُذكر سببان لذلك من قبل مؤسس االتحاد من أجل المتوسط
نيكوال ساركوزيً :
أوال ،في الوقت الذي يتصرف فيه االتحاد
األوروبي ككتلة موحدة فإن بلدان جنوب المتوسط منقسمة،
مما يعرقل نتائج التعاون .وثانياً ،لم تكن مبادرات االتحاد
األوروبي بادية للعيان بما يكفي .لمعالجة هاتين القضيتين
وإلنعاش التفاؤل الذي كان ملموساً في ظل عملية برشلونة،
ففي يوليو (تموز)  2008أسس رؤساء الدول األورومتوسطية
عملية برشلونة :االتحاد من أجل المتوسط.
بينما كانت المبادرة في باديء األمر تسعى الستهداف الدول
األوروبية المحاذية للبحر األبيض المتوسط فقط ،فعلى أثر
انتقاد من جانب ألمانيا تم فتح االتحاد من أجل المتوسط إلى
األعضاء السبعة والعشرين كافة .ويتألف االتحاد من أجل
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تتألف أهداف برنامج التعاون عبر الحدود من أربعة نقاط:
تشجيع التنمية االقتصادية في المناطق الحدودية؛ والدعم
لحدود آمنة وكفوءة؛ وتشجيع التواصل بين شعب وآخر؛
والتعاون في ميادين الصحة العامة والحرب على الجريمة
المنظمة والبيئة .وقد خصص لبرنامج التعاون عبر الحدود
مجموع  1.11مليار يورو للفترة  ،2013-2007منها
 355مليون يورو ( 31%من مجموع موازنة برنامج
التعاون عبر الحدود) خصصت لمبادرات متعددة البلدان من
أجل حماية حوض البحر األبيض المتوسط ،ولكل من
المغرب وتونس لتنفيذ برامج حماية الحدود مع إسبانيا
وإيطاليا.
كان لدخول سياسة الجوار األوروبية حيز التنفيذ أن َخلق
جهازاً آخر للتمويل يديره بنك االستثمار األوروبي :آلية
تسهيل االستثمارات في دول الجوار ( .)NIFتهدف هذه
اآللية إلى دعم االستثمارات في البنى التحتية والقطاع
الخاص (مع تركيز خاص على بلدان جنوب المتوسط) في
كلتا الجيرتين الشرقية والجنوبية .وتستفيد هذه اآللية من
التزام قدره  700مليون يورو من قبل المفوضية األوروبية
ومن مساهمات طوعية من  15دولة عضوا بلغ مجموعها
 47مليون يورو في .2009

االتحاد من أجل المتوسط ()UfM

المتوسط اليوم من مجموع  47بلداً تجتمع حول ست
مبادرات ملموسة:8
▪
▪
▪
▪
نظرة شاملة

▪
▪

إزالة التلوث من البحر األبيض المتوسط.
بناء طرق بحرية وبرية.
برنامج حماية مدني مشترك لمنع الكوارث الطبيعية
والمسببة من قبل البشر واالستعداد واالستجابة لها.
خطة الطاقة الشمسية المتوسطية ،والتي تستكشف فرص
تطوير الطاقة الشمسية في المنطقة.
الجامعة األورومتوسطية التي افتتحت في يونيو (حزيران)
 2008ومقرها في سلوفينيا.
مبادرة تنمية األعمال التجارية للبحر المتوسط والتي تدعم
شركات عاملة في المنطقة من خالل تقديم المساعدات
الفنية والتسهيالت المالية.

المتوسطي 2011
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على المستوى المؤسسي يستند االتحاد من أجل المتوسط
على هيئتين :الرئاسة المشتركة واألمانة العامة .يشغل
الرئاسة المشتركة ممثل واحد من كل من دولة عضو ودولة
غير عضو في االتحاد األوروبي وتتداور كل سنتين .شغلت
مصر وفرنسا الرئاسة المشتركة إلى وقت االنتفاضة الشعبية
في فبراير (شباط)  2011والتي أطاحت بحسني مبارك .منذ
ذلك الحين بقيت الرئاسة المشتركة شاغرة .وتتخذ قرارات
االتحاد من أجل المتوسط في القمة التي تعقد كل سنتين
لرؤساء الدول والحكومات ،وفي المؤتمر السنوي لوزراء
الخارجية استناداً إلى أجندة يعدها كبار المسؤولين من خالل
اجتماع بالمقر الرئيسي في بروكسل .أما األمانة العامة التي
مقرها برشلونة ،فهي مسؤولة عن تنفيذ السياسات والمشاريع
التي يحددها ويتبناها االتحاد من أجل المتوسط .بعد عامين
من التأخيرات فتحت األمانة العامة أبوابها بمدينة برشلونة
في سبتمبر (أيلول) .2010
على المستوى المؤسسي ،حدد االتحاد من أجل المتوسط أهدافاً
طموحة وهيكليات للحوكمة من أجل المزيد من التنشيط
لالندماج اإلقليمي .على المستوى المالي ،تم استحداث جهازين:
إنفراميد ( )InfraMedوصندوق فارو (.)Faro Fund
أطلق إنفراميد في مايو (أيار)  ،2010بمساهمة كل من
مؤسسة ()Caisse des Dépôts et Consignations
من فرنسا ومؤسسة ()Cassa Depositi e Prestiti
اإليطالية وبنك االستثمار األوروبي ( )EIBومؤسسة

( )Caisse de Dépôts et de Gestionمن المغرب
والمجموعة المالية هيرميس( )EFG Hermesبمصر .9إن
إنفراميد هو أول آلية مالية لالتحاد من أجل المتوسط ،والغرض
منه تمويل مشاريع بنى تحتية .وتبلغ التزاماته  385مليون
يورو ،ومن المتوقع زيادتها إلى مليار يورو .أما صندوق فارو
فقد خصص له ما مجموعه  1مليون يورو لتمويل مشاريع
إبداعية على ضفتي البحر األبيض المتوسط .ويدار فارو من
قبل مشروع "استثمر في المتوسط" (،)Invest in Med
ويقدم ألصحاب المشاريع إلى حد  20000يورو لكل مشروع
ً
مموال نصف نفقاتهم.10
كرأسمال أولي ،

تحليل وتقويم التمويل اإلنمائي المقدم من االتحاد
األوروبي إلى بلدان جنوب المتوسط

مصر ،األردن ،تونس ،المغرب – المستفيدون الرئيسيون
من المساعدات اإلنمائية الرسمية لالتحاد األوروبي
بصرف النظر عن تفاوت التخصيصات بين بلدان الجوار
الشرقيين والجنوبيين فقد أثبت االتحاد األوروبي أنه مانح
مستقر ومتزايد االلتزام لبلدان جنوب المتوسط .بدءاً من
مستوى  0.2%في عام  ،1995بلغت نسبة المساعدات
اإلنمائية الرسمية لالتحاد األوروبي المقدمة إلى بلدان جنوب
المتوسط إلى النتاج المحلي اإلجمالي له  0.89%بحلول
عام  .2007عليه ،من متوسط سنوي قدره  400مليون
يورو التزم به لبلدان جنوب المتوسط للفترة البرامجية
 ،2009-1995ارتفعت المساعدات اإلنمائية الرسمية
لالتحاد األوروبي لبلدان جنوب المتوسط بمقدار أربعة
أضعاف لتصل إلى  800مليون يورو للفترة البرامجية
 .2006-2005وعلى نفس المنوال بين دخول عملية
برشلونة حيز التنفيذ وسياسة الجوار األوروبية ازداد مجموع
االلتزامات تجاه بلدان جنوب المتوسط بنسبة 150%
مرتفعة من  2.16مليار يورو في  1995إلى  3.2مليار
يورو في .2007
بيد أن هذه األرقام تخفي تغيرات مهمة في المساعدات
اإلنمائية الرسمية لالتحاد األوروبي إلى بلدان جنوب
المتوسط .مع التزام متوسط يبلغ  216مليون يورو للفترة
 ،2010-2007ركزت سياسة االتحاد نحو بلدان جنوب

 8باإلضافة إلى الدول األعضاء في االتحاد األوروبي السبع والعشرين ،يشمل أعضاء االتحاد من أجل المتوسط الدول التالية :ألبانيا والجزائر والبوسنة والهرسك وكرواتيا ومصر وإسرائيل واألردن
ولبنان وموريتانيا وموناك ،ومنتينيغرو والمغرب والسلطة الفلسطينية وسوريا وتونس وتركيا .رفضت ليبيا الدعوة ،ولكن لها وضع المراقب .كما ُمنحت الجامعة العربية وضع المراقب.

“Lancement du Fonds InfraMed Infrastructure,” www.caissedesdepots.fr/actualite/toutes-les-actualites/toutes-les-actualites-hors-menu/lancement- 9
 .du-fonds-inframed-infrastructure.htmlآخر دخول للموقع بتاريخ  17مايو (أيار) .2011
“Un nouveau soutien pour les projets innovants en UPM : le FARO, fonds d’amorçage et d’orientation,” www.lejmed.fr/Un-nouveau-soutien-pour-les. 10
 .htmlآخر دخول للموقع بتاريخ  17مايو (أيار) .20

الشكل 26

توزيع مساعدات االتحاد األوروبي المبرمجة حسب البلد ( 2009-1995مليون يورو % ،من مجموع االلتزامات)

ﺳﻭﺭﻳﺎ274.91 :
3%
ﺗﻭﻧﺱ1115.48 :
14%

ﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻳﺔ:
1576.91
19%

ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ520.72 :
7%

ﻣﺻﺭ1673.71 :
21%

ﻟﻳﺑﻳﺎ12.54 :
0%

نظرة شاملة

ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ0.00 :
0%
ﺍﻷﺭﺩﻥ598.92 :
ﻟﺑﻧﺎﻥ319.09 :
7%
4%

ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ2058.73 :
25%

المصدر :منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( ،)OECDقاعدة بيانات نظام تقارير الدائنين (.)CRS

تتم هيكلة أولويات االتحاد األوروبي للتعاون الثنائي مع
بلدان جنوب المتوسط على أساس دعم التنمية االقتصادية

المتوسطي 2011

 11بالتحديد هؤالء المانحون العرب هم :الكويت والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة.
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المتوسط على مصر واألردن والمغرب وتونس .إن هذا
االتجاه ليس بجديد ،حيث أن هذه البلدان استأثرات بـ 60%
من التزامات المساعدات اإلنمائية لالتحاد إلى المنطقة منذ
تأسيس عملية برشلونة .وتتضح أهميتها في سياسة االتحاد
المتوسطية أكثر عند تحليل حصتها من مجموع المساعدات
تعرف المساعدات المبرمجة
المبرمجة حسب البلد (ّ .)CPA
حسب البلد على أنها مبلغ المساعدة الذي يذهب مباشرة إلى
موازنة البلد المتلقي لتنفيذ برامج إصالح متفق عليها بين
الطرفين .وهي تستبعد االلتزامات لغرض أصناف غوث
الطواريء وغوث الكوارث والمساعدات اإلنسانية
والمساعدات الغذائية وإعفاء الديون والتعاون الفني والتكاليف
اإلدارية للمانحين ( .)Mwega, 2004على مدى الفترة
 2009-1995استأثرت مصر واألردن والمغرب وتونس
بـ  67%من المساعدات اإلنمائية لالتحاد األوروبي
المخصصة لبلدان جنوب المتوسط .وخالل نفس الفترة ،بلغ
متوسط حصة المساعدات المبرمجة من مجموع المساعدات
اإلنمائية الرسمية التي استلمتها من االتحاد األوروبي
 .100%ويختلف هذا الرقم عن األرقام التي تلقتها الجزائر
ولبنان وسوريا التي كان متوسط حصتها من المساعدات
المبرمجة من مجموع مساعدات االتحاد األوروبي اإلنمائية
الرسمية  66%و 52%و 76%على التوالي ،منذ عام
 .1995هناك عدد من العوامل تعين على تفسير هذه
االتجاهات .بالنسبة للجزائر ،استدعت الحرب األهلية في
البلد ،والتي انتهت بصورة رسمية في  ،1999إلى مساعدات
غير المساعدات المبرمجة ،بل على هيئة غوث طواريء/

كوارث ومساعدات غذائية التي شكل مجموعها نسبة 25%
من إجمالي مساعدات االتحاد األوروبي اإلنمائية الرسمية
للبلد بين عامي  1995و .1999إضافة لذلك ،لم تقدم نعمة
الهيدروكاربونات التي ينعم بها البلد أي حافز لها لإلنخراط
بإصالحات مستدعاة أجنبياً ما دامت عائدات النفط يمكن
إعادة توزيعها للتخفيف من أي ضغط ممكن وبنفس الوقت
حماية المصالح القائمة .بالنسبة إلى سوريا ولبنان فتفسر
أهمية المانحين من غير االتحاد األوروبي لماذا تلقيا مبالغ
أقل من كال المساعدات اإلنمائية الرسمية والمساعدات
المبرمجة لكل بلد .طوال فترة التسعينات كانت سوريا من
المتلقين الرئيسيين للمساعدات اإلنمائية الرسمية من مانحين
عرب ،11الذين خصصوا ما مجموعه  2مليار دوالر للبلد.
وعلى الرغم من أن لبنان تلقى  830مليون دوالر فقط لنفس
المدة ،إال أن الرقم مع ذلك بلغ مرتين ونصف أكثر مما تعهد
به االتحاد األوروبي بين  1995وWorld( 2009
 .)Bank, 2010من المرجح أن حضور المانحين العرب
البارز سيحول ببساطة اهتمامات هذه البلدان بعيداً عن
االتحاد األوروبي ،خاصة وأن المساعدة غير مشروطة
بإجراء إصالحات.

المساعدات اإلنمائية لالتحاد األوروبي إلى جنوب المتوسط حسب القطاع %( 2009-1995 ،من مجموع االلتزامات)
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والتجارة والحد من الفقر وإجراء إصالحات مؤسسية ،كما
جاء في األهداف العامة لعملية برشلونة وسياسة الجوار
األوروبية ومختلف البرامج اإلرشادية الوطنية (.)NIPs
في الواقع عند النظر إلى تفاصيل االلتزامات نحو بلدان
جنوب المتوسط حسب القطاع ،للمدة  ،2009-1995يتبين
أن ميادين البنى التحتية والنقل؛ والصناعة والتجارة؛ والتعليم
والحكومة والمجتمع المدني والصراعات والسالم واألمن
والمصارف والخدمات المالية ،قد استأثرت بـ 60%من
مجموع االلتزامات على المنطقة .وبقدر تعلق األمر بالتعاون
اإلقليمي فقد استأثرت التجارة والصناعة والمبادرات متعددة
القطاعات والتعليم بـ  67%من مجموع االلتزامات.
ً
إن المساعدات اإلنمائية الرسمية مدفوعة عموما بثالثة
ً
أوال ،دافع إنمائي محض يحفز المانحين على
اعتبارات.
متلق ما لتعزيز النمو والتخفيف من
التعهد بتقديم موارد إلى
ٍ
الفقر .ويُنظر تقليدياً إلى قطاعات مثل الرعاية الصحية
والتعليم بأنها تعكس دوافع غير مصلحية لتقديم العون .ثانياً،
يمكن استخدام المساعدات اإلنمائية الرسمية كوسيلة لتمتين
العالقات التجارية والمالية مع البلد المتلقي من خالل فتح
أسواق ،مما يؤمن فرصاُ للمصدرين والموردين والمقاولين
في البلدان المانحة .في العادة ،تستخدم المساعدة المقيدة ،أي
مبلغ المساعدة التي يتعهد البلد مقابله بشراء سلع وخدمات
من البلد المانح ،كبديل للدوافع التجارية الكامنة تحت تدفقات
المساعدات اإلنمائية .ثالثاً ،من الممكن أن تكون المساعدات

اإلنمائية الرسمية صادرة من دوافع سياسية لضمان والء
الحكومات المتلقية ألهداف المانح السياسية .ويمكن استخدام
االلتزامات الخاصة باإلصالح المؤسسي والحوكمة الرشيدة
وقطاع األمن كبديل للمساعدات المدفوعة سياسياً (Mwega,
.)op. cit
الحصة الكبيرة من االلتزامات الخاصة بالنقل والبنى التحتية
والصحة والتعليم تضفي على االتحاد األوروبي في المقام
األول صفة المانح المتجرد لبلدان جنوب البحر األبيض
المتوسط ،حيث أن هذه األصناف قد استأثرت بـ  39%من
كافة االلتزامات إلى المنطقة على مدى الحقبة بما مجموعه
 3.8مليار يورو .ثانياً ،المبالغ الكبيرة التي خصصت
لقطاعات التجارة والصناعة والمصارف والخدمات المالية
والتي بلغت التزاماتها  1.6مليار يورو للمدة ( 16%من
المجموع) تبين أن االتحاد األوروبي مانح تسوقه دوافع
تجارية .ويبرز ذلك بصفة خاصة عند النظر إلى التأكيد الذي
وضع على تأسيس منطقة تجارة حرة بين االتحاد األوروبي
وبلدان جنوب البحر األبيض المتوسط ،إضافة إلى الزخم
الذي أعطي لالندماج اإلقليمي جنوب – جنوب منذ .1995
بيد أن االلتزامات المتعلقة بالحوكمة والمجتمع المدني
واإلصالح المؤسسي ،أي بدائل المساعدات ذات الدوافع
السياسية ،فإنها تبين أن االتحاد األوروبي مانح مهتم بصورة
خاصة بخلق أطر مؤسسية مستقرة وقابلة للمحاسبة في
المنطقة ( .12)Woods, 2005ويتضح ذلك بصفة خاصة

التوزيع القطاعي لمساعدات االتحاد األوروبي اإلنمائية إلى دول جنوب المتوسط حسب الفترة البرامجية (المتوسط السنوي ،القيمة بالمليون يورو)
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بالنظر لألهمية التي استأثر بها صنف الحكومة والمجتمع
المدني والصراعات والسلم واألمن خالل فترة البرمجة
 .2010-2007بين عامي  2005و 2009ازدادت
االلتزامات في هذا المجال بمعدل  145%جاعلة أياه األهم
للفترة  ،2010-2007كما يتبين من الشكل أدناه.
بالنسبة للفترة  ،2009-2007يكشف البرنامج اإلرشادي
الوطني بأن التأكيد على استحداث إطار قضائي مستقل
وشفاف وخاضع للمحاسبة يحتل مكانة عالية في التعاون
األورومتوسطي .من األمثلة على ذلك البرنامج الجزائري
لتحديث القضاء الذي يضع بوضوح هدف النهوض باستقاللية
القضاء وبرامج مماثلة نفذت في كل من لبنان وسوريا
واألردن ،وبدرجة أقل في المغرب .ومما يثير االهتمام ،أنه
في ضوء الربيع العربي عام  ،2011لم تستفد تونس من مثل
هذه البرامج خالل المدة موضوع البحث .وكذلك قبل إخراج
حسني مبارك وسط مشاعر القلق من تزوير االنتخابات في
سبتمبر (أيلول)  ،2010ألتُزم بمبلغ  13مليون يورو لمصر
إلصالح إدارتها ودعم العمليات االنتخابية في البلد .كما أن
الهجرة واالتجار بالمخدرات ،وكالهما مدرج في كافة
اتفاقيات الشراكة ،احتلت مرتبة عالية بين أولويات تعاون

االتحاد األوروبي مع مصر للفترة  .2010-2007إال أنه
بصرف النظر عن هذه األهداف الموضحة في وثائق برامج
االتحاد األوروبي ،لم يحدث إال تغير طفيف بقدر ما يتعلق
األمر بتبني إصالحات ديمقراطية من قبل البلدان المتلقية
المعنية ( .)Youngs, 2008في األردن ،صد النظام
محاوالت االتحاد األوروبي لتطوير مجتمع مدني وإصالح
وسائل اإلعالم وقوانين االنتخابات ،في حين ترجم برنامج
إصالح القضاء إلى مجرد دعم مالي للحكومة لزيادة قدرة
النظام القضائي وتحقيق انسيابية اإلجراءات.
بالنسبة للفترة  ،2013-2011ال يتيح فحص البرنامج
اإلرشادي الوطني التعرف بصورة واضحة على االتجاهات
القطاعية ،ألن حصة كبيرة من االلتزامات وردت تحت
عنوان "متعدد القطاعات" .إال أنه من المرجح أن االتجاهات
العامة الموصوفة هنا ستستمر .على مستوى البلد ،تالحظ
أعلى االلتزامات هي تلك الممنوحة للمغرب واألردن ،والتي
ارتفعت بمقدار  27و 12%على التوالي .وعلى مستوى
القطاع ،تتركز االلتزامات الخاصة بالتنمية االقتصادية
والتحديث والحوكمة وحقوق اإلنسان بنسبة  ،25%على
األقل ،من كافة االلتزامات إلى المنطقة.

مستقبل المساعدات اإلنمائية التي يقدمها االتحاد
األوروبي إلى جنوب البحر األبيض المتوسط

استجابة المفوضية األوروبية للربيع العربي" :شراكة نحو
الديمقراطية ومشاركة الرخاء"
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في ضوء االنتفاضات التي بدأت تهز منطقة جنوب البحر
المتوسط في مطلع عام  ،2011فمن المفيد أن نحلل ردود
األفعال األولية لالتحاد األوروبي بقدر تعلق األمر بمستقبل
وجهات المساعدات اإلنمائية الرسمية .جاءت االنتفاضات
التونسية والمصرية والليبية مفاجأة للعديد من الالعبين،
السيما االتحاد األوروبي .ولقد أظهرت القوة والسرعة
والتنسيق الذي تحلى به المجتمع المدني في اإلطاحة بأنظمة
استبدادية متأصلة منذ عقود من الزمن كيف أنه من
المستحيل االستمرار في سياسات ماضية في الوقت الذي
تُهمل فيه تطلعات الشعوب الديمقراطية واالجتماعية –
االقتصادية.
إن استجابة االتحاد األوروبي إلى "الربيع العربي" ورؤيته
المبدئية لمستقبل سياسة الجوار نحو جنوب المتوسط ترد
في بيان المفوضية في الثامن من مارس (آذار) حول
"شراكة من أجل الديمقراطية والرخاء المشترك".
فباإلضافة إلى المساعدات اإلنسانية الفورية المقدمة من
أجل "دعم التحول الديمقراطي" في تونس ،وفيما بعد في
مصر ،طرح البيان تغييرات عدة بالطريقة التي سيدير بها
االتحاد األوروبي السياسات المستقبلية نحو جنوب البحر
األبيض المتوسط.
ً
أوال ،يستند مدخل االتحاد األوروبي الجديد أكثر على مبدأ
"االختالف" .بمقتضى هذا المبدأ سيلتزم االتحاد األوروبي
بموارد أكثر للبلدان التي تقوم باإلصالح .بموجب "المدخل
المستند على الحوافز" ستسحب البلدان التي تحرز تقدماً
سريعاً نحو اإلصالحات موارد على حساب بلدان متوقفة عن
تنفيذ اإلصالحات .على مستوى البلد ،الشراكة من أجل
الديمقراطية والرخاء المشترك (نطلق عليها فيما يلي
":الشراكة") من المرجح أنها ستقوي األنماط الحالية المستندة
على األساس البلدي اللتزامات المساعدات اإلنمائية الرسمية،
حيث أنه ،اعتباراً من  10مايو (أيار)  2011لم توافق سوى
مصر واألردن والمغرب وتونس على إجراء اإلصالح أو
تعديل دساتيرها لتأخذ في االعتبار الحريات السياسية
المتعاظمة.
ثانياً ،من المتوقع حدوث تغير نوعي بقدر ما يتعلق بدعم
الديمقراطية وبناء المؤسسات .ففي الوقت الذي يحتل فيه
تشجيع اإلصالحات الديمقراطية والحوكمة الرشيدة مرتبة

عالية في مدخل االتحاد األوروبي إلى العالقات مع جنوب
البحر المتوسط ،لم ي ُّنفذ إال القليل وفشل الكالم في الترجمة
إلى مبادرات ملموسة .منذ َسن عملية برشلونة سجلت بيانات
لجنة المساعدات اإلنمائية لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية
( )OECD DACالتزاماً كلياً لدعم المنظمات غير الحكومية
بواقع مليون يورو فقط ،وتبين دراسة عن اإلصالح
الديمقراطي في المغرب بأن الضغط من جانب االتحاد
ً
فعاال بأي
األوروبي لتشجيع اإلصالح الديمقراطي لم يكن
شكل ( .)Khakee et al., 2008واستحدثت (آلية
للمجتمع المدني والجوار) للتركيز على القدرة الدفاعية
لمنظمات المجتمع المدني ( ،)CSOحيث أن قدرتها على
رصد اإلصالح والمشاركة بصورة فاعلة في حوار السياسة
قد تمكنها من عكس مسار االتجاهات الماضية إذا ما نُفذت
باألسلوب الصحيح .إن ما سيصدر من تفاصيل إضافية في
المستقبل سيتيح إجراء تقويم أكثر لفاعليتها وخاصة في ضوء
"الجهاز األوروبي للديمقراطية وحقوق اإلنسان" الحالي.
ثالثاً ،يتم تأكيد دعم التنمية االقتصادية بمقترحات لزيادة
صالحية اإلقراض لبنك االستثمار األوروبي ،ويدعو
المجلس إلى تبني مقترحات المفوضية األوروبية حول إعادة
تدفقات بنك االستثمار األوروبي .بموجب الترتيب الحالي،
ليس من المسموح ال لبنك االستثمار األوروبي وال ألي
وسطاء ماليين إعادة استثمار مبالغ من عمليات سابقة .حسب
بيان المفوضية األوروبية ،إن إلغاء هذا القيد سيحرر على
الفور إلى حد  120مليون يورو لتمويل عمليات جديدة ،وهو
مبلغ يعادل  32%من القروض االمتيازية التي يصدرها بنك
االستثمار األوروبي إلى المنطقة منذ  .1995إضافة إلى
ذلك ،إن تعديل صالحية البنك األوروبي إلعادة اإلعمار
والتنمية ( )EBRDالذي تقدمت به المفوضية األوروبية
سيوفر أيضاً مزيداً من الموارد المالية .وإن مذكرة التفاهم
الموقعة في  1مارس (آذار) بين المفوضية األوروبية وبنك
االستثمار األوروبي وصندوق االستثمار األوروبي ()EIF
تمهد الطريق إلرساء مكان للبنك األوروبي لإلعمار والتنمية
في المنطقة.
رابعاً ،يقر بيان المفوضية األوروبية بالحاجة لتكييف
استراتيجيتها للتعاون اإلقليمي مع الوضع الحالي السائد في
المنطقة من أجل التركيز على "مشاريع تقدم منافع ملموسة
في الطاقة والبيئة والنقل والتجارة والحوار االجتماعي" .في
الوقت الذي تحث فيه معاهدة لشبونة االتحاد من أجل المتوسط
على اإلصالح ،فإن المدخل المتمثل بإمكانية منح المؤسسة
دور جديد يمكن أن يتألف من منح االتحاد األوروبي رئاسة
مشتركة ونقل حصة من األموال المخصصة للتعاون اإلقليمي
إلى االتحاد من أجل المتوسط من أجل تصميم وتنفيذ مشاريع

نظرة شاملة
2011 المتوسطي
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European Commission, European Investment
Bank, European Investment Fund and European Bank for Reconstruction and Development. Memorandum of Understanding
between the European Commission, the
European Investment Bank together with
the European Investment Fund and the European Bank for Reconstruction and Development in Respect of Cooperation Outside
the European Union, 2011 ) آذار/ (مارس1.
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European Commission, High Representative
of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. Joint Communication to the
European Council, the European Parliament, the Council, the European Economic
and Social Committee and the Committee
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for Development at the Brookings Institution
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إنمائية تتطابق وأهداف كل من عملية برشلونة وسياسة
.)Ayadi and Fanelli, 2011( الجوار األوروبي

مالحظات ختامية
ًمنذ السبعينات كان جنوب البحر األبيض المتوسط مستهدفا
من قبل سياسات مختلفة نشأت في ظلها التزامات لمساعدات
إنمائية جنباً إلى جنب مع توسيع وتعميق التعاون مع االتحاد
 إذ تعكس المساعدات اإلنمائية لالتحاد األوروبي.األوروبي
تنوع األنظمة السياسية على السواحل الجنوبية فإنها تركزت
 في حين أن التوزيع القطاعي اللتزاماته،على قلة من البلدان
ًتظهره كمانح تحكمه اهتمامات تجردية وتجارية معا
ً
فضال
 إال أنه وكما.عن اهتمام متزايد بمساعدات تتعلق بالحوكمة
يتبين من االنتفاضات الشعبية التي حفزتها أنظمة سياسية
 على الرغم من،قمعية وأحوال اجتماعية – اقتصادية هزيلة
 لم ينجز،زيادة األموال الملتزم بها للمساعدات اإلنمائية
.الكثير
على الخلفية الحالية للتغيرات العميقة في الجوار الجنوبي
لالتحاد األوروبي واألزمنة المضطربة في المنطقة
 إن. أقيمت الشراكة األورومتوسطية لتتطور،األوروبية
الرؤية المتمثلة بـمقولة "دع األعمال كالمعتاد" والتي تستند
ّ
ومجزأ في ميادين اهتمام
بدرجة كبيرة على تعاون جزئي
محددة بين االتحاد األوروبي ودول منفردة من جنوب
 لقد.المتوسط لم تعد سيناريو للمستقبل متسم بالمصداقية
 فرصة لالتحاد األوروبي2011 خلقت االنتفاضة العربية في
 يجب أن.إلعادة النظر في سياستها المجزأة نحو المنطقة
تظهر رؤية أورومتوسطية جديدة لتمكين أربعة عقود من
الشراكة المجزأة أن تتجسد أخيراً في نتائج إيجابية ملموسة
.للمنطقة ولالتحاد األوروبي

المراجع
Ayadi, R. and Fanelli A. “A New Framework for
Euro-Med Cooperation on Micro, Small and
Medium Sized Enterprise Support: The Role
of the Union for the Mediterranean,” CEPS
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European Commission. Macro-regional strategies in the European Union, Directorate
General for Regional Policy, 2009.
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االقتصاد واإلقليم | التنمية المستدامة

التصحر في منطقة البحر األبيض المتوسط

ما هو التصحر؟

نقوم التصحر؟
كيف ّ
في األصل ،اعتبر التصحر امتداد الصحارى إلى بيئات
خضراء (أي الزحف الرملي) ،وقد بذلت جهود حثيثة لقياس
مثل هذا التوسع من خالل تكنولوجيا االستشعار عن بعد أو
العمل الحقلي ،ال سيما في أفريقيا جنوب الصحراء .ولكن
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التصحر مصطلح يستعمل على نطاق واسع ولكنه غير
مفهوم على الوجه الصحيح .فغالباً ما يخلط الناس بينه وبين
الصحارى الطبيعية وينسون أن التصحر في األكثر عملية
من صنع اإلنسان وتحدث خارج الصحارى .لقد ابتكر هذا
المصطلح عالم البيئة الفرنسي أوبرفيل (،)Auberville
حيث استعمله في مطلع خمسينات القرن الماضي ليصف
عملية تحول الغابات االستوائية في أفريقيا إلى سافانا وفي
نهاية األمر إلى بيئة شبه صحراوية .وقد مضى أكثر من
عقدين من الزمن على التحذير الذي أطلقه أوبرفيل إلى أن
وصل الموضوع إلى األجندة السياسية .والسبب يعود بدرجة
كبيرة إلى أثر امتداد الجفاف في ساحل أفريقيا الغربية في
أوائل السبعينات ،مما دعا إلى عقد مؤتمر األمم المتحدة
حول التصحر في نيروبي عام  .1977على أثر قمة
"األرض في ريو دي جانيرو" التاريخية عام ،1992
دخلت اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ()UNCCD
معرفة التصحر بأنه عملية
حيز التنفيذ في عام ،1996
ّ
تدهور األراضي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة
شبه الرطبة في العالم والتي تحدث نتيجة ظواهر طبيعية
(مثل التغير المناخي) وعوامل بشرية  .وقد اعتبرت حصيلة
هذا النوع من التدهور أن تكون انخفاض أو فقدان اإلنتاجية
البيولوجية واالقتصادية لألرض ونوعية البيئة .تستخدم
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر "مؤشر قحولة"
(والذي يحتسب كنسبة لمتوسط التبخر السنوي ( )Pإلى
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()Pandi Zdruli
عالم بحوث أقدم
المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة في البحر المتوسط
المعهد الزراعي المتوسطي في باري ( – )Bariقسم األراضي إو�دارة
الموارد المائية ()CIHEAM IAMB

نظرة شاملة

البروفيسور د .باندي زدرولي

متوسط التبخر والنتح المحتمل السنوي ( ))PETلتعريف
األراضي الجافة التي تشمل األراضي التي يبلغ مؤشر
القحولة لديها بين  0.05و( 0.65باستثناء المناطق القطبية
وشبه القطبية) .ومنذ وقت قريب أقرت االتفاقية مصطلحات
جديدة تضع التصحر وتدهور األرض والجفاف ()DLDD
سوية ضمن مجموعة واحدة .ويبدو أن هذا مناسب أكثر
ً
بدال
بالنسبة للتحالف الواسع للبلدان التي وقعت االتفاقية،
من االبتعاد عن األولوية القصوى ،أال وهي األراضي
الجافة .بالنظر للنتائج المختلف عليها على أرض الواقع،
فإن االعتقاد السائد حالياً هو التركيز بكثافة ليس على
"مكافحة التصحر" ،بل على دعم اإلدارة المستدامة لألرض
من خالل تنشيط أفضل ممارسات اإلدارة التي تجمع بين
األساليب التقلديدية وبين التكنولوجيا الحديثة.
إن أثر التصحر يطال البحر األبيض المتوسط أيضا على
الرغم من أن كثافة العملية تتغاير من الجنوب إلى الشمال
وتعتمد على كل من السياقات الفيزيائية – الحيوية
واالجتماعية – االقتصادية والسياسية .ومع ذلك هناك نقص
في تقديرات كاملة ودقيقة لمدى تأثير التصحر على المنطقة
ككل ،على الرغم من الدراسات المنسقة والبحوث المستفيضة
التي أجريت ،السيما على مدى العقدين الماضيين .ولكن
يجدر التأكيد على أنه إلى جانب اتفاقيتين أخريين لألمم
المتحدة ،وبالتحديد اتفاقيتي التغير المناخي والتنوع الحيوي،
فإن اتفاقية مكافحة التصحر لها أهمية بالغة في أجندة البيئة
العالمية.

الخريطة 4

الحساسية للتصحر في شمال البحر األبيض المتوسط

نظرة شاملة
ﻣﺅﺷﺭ ﺣﺳﺎﺳﻳﺔ ﺍﻟﺗﺻﺣﺭ) (SDIﻓﻲ ﺷﻣﺎﻝ ﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻷﺑﻳﺽ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ
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ﺍﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﺄﺛﺭﺓ )(0 ≤ SDI < 1.15
ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺟﺩﺍً )(1.15 ≤ SDI < 1.20
ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ )(1.20 ≤ SDI < 1.25

ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺗﺩﻟﺔ )(1.25 ≤ SDI < 1.30
ﻣﻌﺗﺩﻟﺔ )(1.30 ≤ SDI < 1.40
ﻣﻧﺎﻁﻕ ﺣﺿﺭﻳﺔ ،ﻛﺗﻝ ﻣﺎﺋﻳﺔ ﺃﻭ ﻻ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ

المصدرEuropean Environment Agency (2008) :
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التصحر ليس أمراً مستقيماً وسهل التقويم ،وخصوصاً
بالمقاييس الكمية ،وهناك حاجة إلى عدد من المؤشرات.
وباعتباره عملية تدهور أرضي فله آالف المكونات مثل،
عوامل التعرية المائية والريحية والتملح ونضوب المكون
الغذائي ونقص المادة العضوية في التربة ،الخ ،..والتي
بمجموعها تتمخض عن تدهور فيزيائي وكيميائي وبيولوجي
لألرض .والعمليات التي يقوم بها اإلنسان مثل الرعي
الجائر وإزالة الغابات وحرائق الغابات المتعمدة ورص
ودك التربة كلها تفاقم كثافة التصحر .وغالباً ما يكون
الضرر الحاصل خارج الموقع ،كالترسب ،أشد بكثير من
الضرر الواقع في الموقع .وحين تجتمع هذه العوامل مع
األحوال االجتماعية – االقتصادية فتكون اآلثار النهائية
مدمرة.
شغلت الحاجة إلى عمليات تقييم أفضل وأكثر دقة للتصحر
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر طوال خمسة عشر
عاماً ،منذ دخولها حيز التنفيذ ،ومن ثم تم التأكيد عليها مرة
أخرى في مؤتمر األطراف ( )COP9األخير الذي عقد في
بوينس آيرس ( )Buenos Airesباألرجنتين في سبتمبر
(أيلول)  .2009وقد طرح عدد من منهجيات التقويم لتلبية
هذه الحاجة ،والتي تسعى جميعها لدمج تقويم التصحر من
خالل استخدام كال المؤشرات البيوفيزيائية واالجتماعية –
االقتصادية التي لُخصت مؤخراً بعبارة "نموذج تطوير
األرض الجافة" ( .)Lambin et al., 2009إال أنه في

الغالب ال تنتج المشاكل الكبيرة من االفتقار إلى المنهجيات،
وإنما من االفتقار إلى التناغم وصعوبة استخدام أرقام
التصحر (نوعية أم كمية) لوصف مساحات ومناطق تتباين
سياقاتها البيوفيزيائية واالجتماعية – االقتصادية والسياسية
بشكل كبير.
أفضل ما يقال عن الوضع في البحر األبيض المتوسط أنه
غير كامل .تشير الدراسات إلى أن  30%من األراضي
الجافة شبه القاحلة في البحر األبيض المتوسط متأثرة
بالتصحر ( )Rubio and Recatala, 2006وأن
 47%من سكان المنطقة يعانون من هذه اآلثار (Safriel,
 .)2009إن الدراسات والتقديرات للدول المختلفة موجودة
ولكنها إما ال تغطي األراضي الوطنية برمتها أو أنها تستند
إلى طرائق للتقدير مطورة محلياً ،مما يخلق إرباكاً
للمستخدمين اإلقليميين حيث أن ما قد يعتبر "تعرية شديدة"
في إيطاليا قد ال يكون نفسه في تونس والمغرب ،والعكس
بالعكس.
أعد المركز الموضوعي األوروبي الستعمال األراضي
والمعلومة الفضائية (European Topic Centre on
 ،)Land & Spatial Informationالتابع لوكالة البيئة
األوروبية ()European Environment Agency
خارطة بقياس  1:1مليون تبين حساسية شمال البحر األبيض
المتوسط للتصحر ،وذلك باستخدام نموذج تقويم مركب
للتربة والمناخ واألوصاف التضاريسية ولكن بدون أن تؤخذ

في االعتبار العوامل االجتماعية-االقتصادية (الخريطة .)4
على الرغم من محدودية هذه المنهجية ،إال أنه من الممكن
توسيعها للتمكن على األقل من وضع تقويم إقليمي أولي.

لماذا القلق حول التصحر في البحر األبيض المتوسط؟
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منطقة البحر األبيض المتوسط منطقة نشيطة تكتونياً
وعرضة لهزات أرضية متكررة وإن بركان أيتنا ()Etna
من أنشط البراكين في العالم (ونأمل أال يستيقظ بركان
فيزوف .)!Vesuvius/والتربة حديثة نسبياً بالمقاييس
الجيولوجية ومعرضة بشكل شديد إلى التعرية ،بينما يتصف
المناخ بتوزيع سنوي غير متساو لتساقط المطر حيث يتساقط
أكثر من  80%منه من أكتوبر (تشرين األول) إلى مارس
(آذار) ،وفي الغالب يسقط في هيئة سيول مطرية .فصل
الصيف حار وجاف والتضاريس األرضية متعرجة في
الغالب .وإذا أضفنا فترات طويلة من الرعي الجائر وقطع
الغابات وأشعال الحرائق العشوائية تتكون لدينا "المكونات
المثالية" لتدهور األرض.
تغطي األراضي الجافة حسب تعريفها بمؤشر القحولة
 33.8%من أراضي دول االتحاد األوروبي في البحر
األبيض المتوسط (باستثناء فرنسا ،فجميع هذه الدول مدرجة
في الملحق  4من اتفاقية مكافحة التصحر) .وتغطي األراضي
الجافة نحو  69%من إسبانيا و 66%من قبرص وتتراوح
النسبة في اليونان والبرتغال وإيطاليا وفرنسا من  62%إلى
 .16%إن توزيع األراضي الجافة بارز في بلدان جنوب
وشرق البحر األبيض المتوسط حيث تصل هذه األراضي
إلى  61.3%من أراضي البلدان المشمولة .تضم البلدان
الجنوبية التي تحد الصحراء ( )Saharaوالصحراء
العربية أراضيا جافة مرتفعة القحولة (صحاري حقيقية)،
وأخرى جافة شبه قاحلة أو جافة شبه رطبة .بالمقابل تضم
بلدان شمال البحر المتوسط أراضياً جافة شبه قاحلة وأخرى
جافة شبه رطبة ،ومناطق غير جافة أو رطبة .بصورة
عامة ،هناك  30مليون هكتار من األراضي الجافة شبه
القاحلة في البحر األبيض المتوسط (& Rubio
.)Recatala, 2006
من األمور األخرى الجديرة باالهتمام تتعلق بحقيقة معروفة
هي أن توفر تربة خصبة صالحة إلنتاج المحاصيل في
المنطقة محدود تماماً .ويصح ذلك على وجه الخصوص في
دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا ( ،)MENAحيث تبلغ
النسبة المئوية لألراضي الزراعية ،باستثناء تركيا5% ،
فقط .والوضع في ليبيا دقيق ( ،)1.2%إضافة إلى الجزائر

ومصر حيث تبلغ النسبة في كل منهما  ،3.4%واألردن
حيث ال تزيد نسبة األرض الصالحة للزراعة عن .4.5%
أما بقية األراضي في هذه الدول فتتألف من رمال صحراوية
وتربة ضحلة ملحية مشبعة بالماء وجبسية إضافة إلى
نتوءات صخرية .إضافة إلى ذلك ،الخيارات المثيرة للجدل
نحوالتوسع الزراعي على حساب الغابات أو المراعي (كما
يحدث في المناطق االستوائية) محدودة أو منعدمة في منطقة
البحر األبيض المتوسط .وحتى لو تم استصالح األرض
لغرض اإلنتاج الزراعي ،فمن المرجح أنها ستكون متدنية
الجودة وتتطلب استثمارات مكثفة لتكون أو لتبقى منتجة.
وعليه ،يعتمد تحدي اإلنتاج الزراعي المستدام بدرجة كبيرة
على االستخدام الصحيح وإدارة األرض والموارد المائية
الموجودة والتي ال شك أنها تكمل واحدتها األخرى أفضل
من أية منطقة في العالم .إذا زادت وفرة الماء في المنطقة
فستزداد خيارات زراعة المحاصيل.
مؤشر آخر جدير باالعتبار هو نصيب الفرد من األراضي
الزراعية .على العموم ،تتمتع منطقة البحر األبيض المتوسط
األوروبية بنعمة توفر األراضي الصالحة للزراعة أكثر من
دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا (باستثناء تركيا
أيضاً) .وتبلغ هذه النسبة حوالي  0.25في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا ،مقارنة بنسبة  0.30في منطقة
البحر المتوسط لدول االتحاد األوروبي .بالمقابل يزداد عدد
السكان بمعدالت أسرع في الجنوب .وتبين البيانات والتكهنات
للمنطقة كلها أنه بحلول عام  2020سيصبح نصيب الفرد
من األراضي الزراعية بواقع  0.22هكتار ،بينما كان
 0.48هكتار في عام  .1961ويعود هذا االنخفاض بالدرجة
األولى إلى النمو السكاني وأيضاً إلى التصحر والتراجع
السريع في جودة التربة.
من األمثلة البارزة على ذلك هو تراكم ملوحة التربة ومما
يزيدها تعقيداً استعمال مياه متدنية النوعية للري .في مصر،
اتسعت المناطق المتأثرة بأكثر من مليون هكتار من األراضي
الزراعية على مدى العقدين الماضيين .وكذلك تنتشر الملوحة
والصوديوم بصورة طبيعية في أنحاء المنطقة مؤثرة على
أكثر من  10ماليين هكتار ،منها  3.4مليون هكتار في
إسبانيا يليها  2مليون هكتار في تركيا .كما اتسعت المناطق
الحضرية السيما على ساحل البحر األبيض المتوسط وحول
المدن الكبيرة على حساب األرض الزراعية الخصبة .ومن
أبرز األمثلة مدن برشلونة وأثينا والقاهرة وطرابلس (ليبيا)
وبيروت والدار البيضاء والعديد من المدن الكبيرة األخرى
في إسبانيا والساحل الالزوردي "الريفييرا" (Côte
 )D´Azurفي فرنسا وجزيرتي سردينيا وصقلية (إيطاليا)
ومالطا وغيرها.

الضغط السكاني والسياحة وكسب العيش والتصحر
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منطقة البحر األبيض المتوسط وطن ألكثر من  430مليون
نسمة ،ولكنها تضم  7.9%فقط من األرض الزراعية في
العالم .لقد ارتفع عدد سكان المنطقة بنسبة  50%على مدى
الثالثين سنة الماضية ،واالتجاه نحو االرتفاع مستمر بقوة،
السيما في الجنوب الذي سجل نمواً سنوياً بواقع .2.1%
على نفس المنوال ،سجلت المناطق الحضرية في منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،والتي تتركز في المناطق
الساحلية ،نمواً سكانياً مرتفعاً بواقع  .4%وهناك احتمال أن
يصل عدد السكان في الجنوب ،بما فيه تركيا ،إلى 300
مليون نسمة بحلول عام .2020
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التصحر ينبغي أن يعتبر أيضاً تهديداً كبي اًر
لألمن البيئي بالنسبة للمنطقة من جراء
الجوانب السلبية العديدة له والتي تؤدي إلى
تدهور اإلنتاجية البيولوجية ،مما يسبب
المجاعة وسوء التغذية
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وكان لصناعة السياحة أيضاً أثر كبير .وحسب التصورات
الخاصة بعام  2025يمكن أن يرتفع التدفق السياحي إلى
 396مليون سائح ،مما يرفع عدد سكان المنطقة إلى الضعف
تقريباً السيما في فصل الصيف .ومن األمثلة الملحوظة هي
مالطا التي يبلغ عدد سكانها أقل من نصف مليون ،ولكنها
تستقبل نحو  1.2مليون سائح كل عام .عموماً ،مثل هذا
الضغط البشري العالي إلى جانب التغيرات الحادة (وسوء
اإلدارة في بعض األحيان) في استخدام األراضي تؤثر
بصورة مباشرة على استهالك الماء واألرض وتدهور
خدمات النظام البيئي ،مما سارع في التصحر إلى درجة
حدت بالعديد من الباحثين إلى مقارنة التأثير الذي حدث
خالل الخمسين سنة الماضية بتأثير القرون الماضية برمتها.
وقد لعبت صناعة السياحة إضافة لذلك دوراً كبيراً في تطوير
المناطق الساحلية بصورة مفرطة ،وقد سارع هذا في شكل
خاص من أشكال التصحر يُعرف بـاالمتداد إلى الشواطي
( ،)littoralisationمع ارتفاع نسب المواد العضوية
(ظاهرة التأجين) في مياه البحر األبيض المتوسط.
وتشمل القضايا األخرى التي تؤثر على التصحر الفقر
ومستويات الدخل والصحة العامة وتدفقات الهجرة بين
الجنوب والشمال التي تخلف نتائج مختلفة على كل جانب.
كما تجدر اإلشارة إلى أن التصحر ينبغي أن يعتبر أيضاً

تهديداً كبيراً لألمن البيئي بالنسبة للمنطقة من جراء الجوانب
السلبية العديدة له والتي تؤدي إلى تدهور اإلنتاجية
البيولوجية ،مما يسبب المجاعة وسوء التغذية السيما بين
النساء واألطفال ،وبالنتيجة عدم االستقرار االجتماعي.

التغير المناخي والتصحر في منطقة البحر األبيض
المتوسط
هناك أدلة زاخرة على أن التغير المناخي سيؤثر على منطقة
البحر األبيض المتوسط بمختلف الطرق ،ولكن جميع النماذج
ً
سخونة
المناخية تتكهن بأن المنطقة ستصبح أكثر جفافاً وأكثر
وإن شدة األحداث المتطرفة والجفاف ستزداد .ثمة قضية
أخرى ،هي ارتفاع منسوب البحر .ففي بلدان مثل مصر ،إذا
ارتفع منسوب البحر بمقدار متر واحد فقط يمكن أن يغمر
مساحة  970كليومتراً مربعاً في دلتا النيل ،مما يؤثر على
 9%من سكان البلد ونحو  13%من األراضي الصالحة
للزراعة ،ناهيك عن ما يسببه من الضرر الواسع لألراضي
الرطبة الساحلية .كما أن إيطاليا يمكن أن تخسر  6%من
أرضها ،وقد يختفي العديد من بحيراتها الواقعة على البحر
األبيض المتوسط (.)ISMEA IAMB, 2009
من األمثلة النموذجية على العالقة بين التغير المناخي
والتصحر نجد زيادة المناطق القاحلة على حساب المناطق
األكثر رطوبة ،مما يرافقها تدني في إنتاجية المحاصيل.
إضافة لذلك ،يمكن أن تعاني الزراعة أيضاً من موسم
زراعي أقصر وشدة الحر أثناء التزهير والمطر أثناء البذر.
وتشمل نتائج التغير المناخي األخرى تزايد التعرية
والفيضانات المفاجئة وانخفاض في استقرار المنحدرات
وإعادة تكون المياه الجوفية .وأخيراً يمكن لصناعة السياحة
أن تعاني أيضاً ،فقد يبحث السواح عن جهات أكثر برودة.

التعلم من الماضي واالستعداد للمستقبل
لقد أجريت بحوث مستفيضة بتمويل من المفوضية األوروبية
على مدى العقدين الماضيين وأغلبها في منطقة شمال البحر
األبيض المتوسط .منذ مشروع (التصحر واستخدام األراضي
في منطقة البحر األبيض المتوسط)MEDALUS /
المعلمي الذي استمر خالل الفترة  1999-1991تحت قيادة
الدكتور جي بي ثورنس ( ،)Dr J. B. Thornesتم تنفيذ
عدد من المشاريع األخرى .أحد األمثلة اإليجابية األخيرة
الجديرة بالذكر على عجل هو (نظام معلومات مراقبة
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الصحراء) الذي تستخدمه وكالة الفضاء األوروبية
( )European Space Agencyكنموذج أصلي
لمساعدة البلدان خارج البحر األبيض المتوسط لتلبية
التزامات اإلبالغ وفق اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر.
إال أنه من غير المتوقع أن يبقى المرء في مرحلة التقويم إلى
ً
ً
آجال أن يكون لـ"أعراض البحر
عاجال أم
األبد ،إذ يجب
المتوسط" السيئة الصيت من نهاية .إن الحاجة إلى العمل
على األرض من أجل أن نخلف عهد التشاؤم وراءنا هي
أقوى من ذي قبل ،وإن أفضل طريقة لمكافحة التصحر تكون
من خالل دعم "إدارة األرض المستدامة" ( .)SLMبينت
الدراسات أن إدارة األرض المستدامة تتمتع بإمكانية زيادة
المحاصيل بنسبة  ،170%-30وزيادة عزل الكربون
العضوي للتربة بنسبة تصل إلى  ،3%وبذلك تخفف من
التغير المناخي وترفع من كفاءة استخدام المياه بنسبة تصل
إلى  .100%كما يتطلب األمر تنفيذ تقنيات مثل الزراعة
الصيانية وأنظمة االستغناء عن الحرث أو تقليله وزراعة
الغابات ودمج الغابات بالزراعة وزراعة الـنباتات الملحية
في المناطق الملحية والحصاد المائي وزيادة كفاءة استخدام
الماء واستعمال األغطية والرعي المنضبط وعمل المدرجات
األرضية .إن البحر األبيض المتوسط موطن والدة الزراعة
وكانت لشعوبه المهارة في بناء أنظمة ري كفوءة منذ قديم
الزمان ،بما في ذلك بناء المدرجات األلفية في (Cinque
 )Terreبإيطاليا التي لم تزل قائمة حتى اليوم .بيد أن الوقت
قد حان لتنمية زراعية وريفية مستدامة في المنطقة وبخاصة
تطوير األراضي الجافة وربطها بأنشطة اقتصادية أخرى،
أيضاً ،مثل السياحة البيئية وإنتاج الطاقة الشمسية (وليس
على حساب التربة الخصبة) والزراعة المائية ،وربما التقليل
من أنشطة المزارع والمراعي في المناطق التي وصلت
عملية التدهور فيها إلى مستويات ال يمكن إصالحها.
يقع البحر المتوسط عند مفترق ثالث قارات ودوله مقسمة
إلى أربعة مالحق مختلفة في اتفاقية مكافحة التصحر لألمم
المتحدة ( 1و 2و 4و .)5يعتبر بعض هذه الدول متأثراً
بالتصحر في حين يعتبر البعض اآلخر متأثراً ومانحاً بنفس
الوقت (الملحق  .)4بالنظر لهذه الحالة الفريدة ،قد تدرس
أمانة االتحاد من أجل المتوسط استحداث وحدة خاصة ضمن
شعبة البيئة والماء في المنظمة لضمان تنسيق متناغم أكثر
لنقاط االهتمام ُ
القطرية ،ليس في إطار اتفاقية األمم المتحدة
لمكافحة التصحر فحسب وإنما في إطار اتفاقيات أخرى
لألمم المتحدة ،مثل تلك الخاصة بالتغير المناخي والتنوع
الحياتي .باختصار ،إن التصحر ،إلى جانب استخدام الماء
غير الكفوء والجائر يفاقم الصعوبات وعدم االستقرار
السياسي والحلول لهذه المشاكل لم تزل عالقة.
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تحديات المحافظة على التنوع الحيوي في البحر األبيض
المتوسط
تواجه منطقة البحر األبيض المتوسط الغنية بالموارد الحيوية
والثقافية تحديا مهما يتمثل في حماية التنوع الحيوي من
تهديدات العالم الحديث :االرتفاع المطرد في معدل النمو
السكاني وتدمير المواطن وتجزئتها واإلفراط في استغالل
الموارد الطبيعية .انعكست الجهود المبذولة من أجل الحفاظ
على التنوع الحيوي في البحر األبيض المتوسط خالل
السنوات األربعين الماضية في عدد كبير من االتفاقيات
والمعاهدات المبرمة بين الدول لتحديد المجاالت ذات
األولوية للتنوع الحيوي واتخاذ التدابير الالزمة لحمايتها
وإدارتها .يتمثل التحدي خالل السنوات القادمة في تنفيذ هذه
االتفاقيات بطريقة متوازنة بين جميع دول المنطقة.

قيمة التنوع الحيوي
يعرف التنوع الحيوي بأنه عبارة عن التنوع في أشكال
الكائنات الحية التي تعيش في منطقة ما ،وهو يشكل تراثا

قيما ألن كل نوع ،وحتى كل ساكنة ،تضم في مجينها
معلومات خاصة بماليين السنين من التكيف التطوري .تجدر
اإلشارة إلى أن الفوائد الحالية التي تمنحها لنا هذه األنواع
غير معروفة نسبيا ،ونفس الشيء يمكن قوله عن اإلمكانات
الهائلة لهذا المصدر الخصب للمعلومات.
يعتبر حوض البحر األبيض المتوسط من المناطق الغنية
بالتنوع الحيوي في العالم .وقد أدت ظروفه الخاصة من
حيث المناخ والتاريخ الجيولوجي إلى نوع من التعقيد
الفيزيوغرافي لدرجة وجود تنوع كبير في أنواع النباتات
على أساس مزيج معقد من العوامل مثل المناخ
والجيومورفولوجيا والتربة والهيدرولوجيا واستخدام
األراضي .وقد سمحت هذه الظروف بوجود واحدة من أكبر
تجمعات النباتات المستوطنة في العالم .تشير التقديرات إلى
أنه من بينأكثر من  22500نوع نباتي متواجد في المنطقة،
هناك حوالي  11500نوع متواجد بشكل حصري .وتصبح
هذه األرقام أكثر منطقية عند مقارنتها ،على سبيل المثال،
بـ  6000نوع من النباتات الموجودة في المنطقة المتوسطية
غير األوروبية .حيث توجد أنواع األشجارالرمزية وذات
القيمة التجارية العالية مثل أرز لبنان أو شجرة األركان في
جنوب غرب المغرب أو شجرة الصمغ الحلو أو نخيل تمر
كريت في اليونان وتركيا حصريا بمنطقة البحر األبيض
المتوسط.
لكن النباتات ليست المجموعة الوحيدة التي تتميز بالتنوع في
المنطقة ،حيث تم تسجيل حتى اآلن  319نوعا من الثدييات
( 89مستوطنة) و 489من الطيور ( 25مستوطنة) و230
من الزواحف ( 77مستوطنة) و 79من البرمائيات (27
مستوطنة) و 253من أسماك المياه العذبة المستوطنة .األمر
نفسه يحدث في مجال البيئات البحرية ،فعلى الرغم من أن
البحر األبيض المتوسط يمثل أقل من  1%من مساحة البحار
في العالم ،إال أنه يحتوي على  7%من األنواع البحرية ذات
الحجم الميكروسكوبي المعروفة في العالم ،والتي تعتبر ما
بين  25و 30%منها مستوطنة (الجدول  .)14تشمل معظم

الجدول 14

التنوع الحيوي في منطقة البحر األبيض المتوسط*

النباتات
النباتات المائية

تقديرات مجموع األنواع

أنواع مستوطنة

أنواع في خطر

أنواع ال تتوفر بشأنها بيانات كافية
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1

2473

150

73
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الطيور

601
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22
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الثدييات

334

89

54

30

106

68

27

الحيتان والدالفين
الزواحف

355

170

46

19

أسماك المياه العذبة

2253

253

142

41

األسماك البحرية

600

74

47

180

جراد البحر في المياه العذبة

12

5

1

0

اليعاسيب وحشرات الرعاش

165

23

31

6

البرمائيات

المصدر :االتحاد العالمي لحفظ البيئة (.)IUCN
* العدد اإلجمالي المقدر لألنواع واألنواع المستوطنة واألنواع المدرجة في القائمة الحمراء لألنواع المهددة وفقا لبيانات مركز التعاون المتوسطي ،بدرجة من درجات التهديد بالنقراض (المعرضة لخطر كبير والمعرضة للخطر والضعيفة) .يعكس عدد األنواع التي ال تتوفر على بيانات كافية درجة
عالية من الجهل ببعض المجموعات في المنطقة.
 1تم تقييم إلى حد اآلن  50نوعا من النباتات في  12جزيرة في البحر األبيض المتوسط.
 2يشير هذا الرقم إلى عدد األنواع التي تم تقييمها حتى اآلن في القائمة الحمراء للبحر األبيض المتوسط.

كثرت التغييرات في المناظر الطبيعية والنظم البيئية
األرضية في العقود األخيرة وخاصة في منطقة البحر
األبيض المتوسط .هناك ضغوط خاصة على النظم البيئية
والتنوع الحيوي ترجع أساسا إلى السياحة والتركز
الحضري في المناطق الساحلية واإلفراط في صيد األسماك
وتطوير الزراعة المكثفة وتلك المعتمدة على الري والتخلي
عن اإلدارة الزراعية التقليدية .ويمكن رصد بعض اآلثار
الناتجة عن هذه األنشطة بسهولة ،مثل التغيرات في الغطاء
النباتي .وتشير التقديرات إلى أن  5%فقط من الغطاء
النباتي األصلي ال يزال سليما نسبيا في المنطقة .ومع ذلك،
يبقى من الصعب جدا رصد وتحديد اآلثار التي يعاني منها
التنوع الحيوي ووظيفة النظام البيئي بسبب التلوث الناجم
عن هذه األنشطة.
أدت وتيرة تدمير النظم البيئية في هذه المنطقة الغنية جدا
باألنواع الفريدة إلى اعتبارها نقطة ساخنة للتنوع الحيوي.
وقد أطلق هذا المصطلح على بعض المناطق في العالم التي
تتوفر على عدد كبير من األنواع المستوطنة التي تتواجد
حصريا بهذه المناطق ،والتي تعاني موائلها من عملية تدمير

عوامل التهديد
يُذكر أن نسبة جيدة من التنوع الحيوي في البحر األبيض
المتوسط مرتبطة بالنشاط البشري .ربما ال توجد منطقة
أخرى في العالم يرتبط فيها تطوير النظم البيئية بشكل وثيق
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"نقطة ساخنة" للتنوع الحيوي
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أرقام التنوع الحيوي المذكورة حتى اآلن فقط مجموعات
الكائنات الحية المعروفة والتي تمت دراستها ،علما أن هذه
ال تمثل سوى جزء صغير من األنواع التي تعيش في البحر
األبيض المتوسط ،حيث إنه هناك فقط في البيئة البحرية ما
يقدر بحوالي  17000نوع (كول وآخرونColl et al../
.)2011

في السنوات األخيرة ،ما يجعل من مهمة الحفاظ عليها أولوية
ضرورية لتفادي إلحاق ضرر جسيم بالتنوع الحيوي العالمي.
تسارع فقدان التنوع الحيوي ،أصبح من
في ظل سيناريو
ُ
الضروري استخدام أدوات قياس لتقييم حجم وتطور هذه
العملية بطريقة ما .وضع االتحاد العالمي لحفظ الطبيعة ،من
أجل قياس احتمال انقراض هذه األنواع" ،درجات ومعايير
للقائمة الحمراء" مصممة بطريقة مناسبة لقياس مستوى
التهديد لجميع األنواع الحية باستعمال معايير دقيقة وحسابية.
تبين نتائج القائمة الحمراء الخاصة بالمنطقة المتوسطية أن
المشاكل البيئية التي تعاني منها هذه المنطقة والتهديدات التي
تتعرض لها نسبة التنوع الحيوي العالية فيها 54 :نوعا من
الثدييات ،بعضها مستوطنة مثل فقمة الراهب في البحر
األبيض المتوسط أو السعدان أو الوشق اإليبيري المعرضة
لخطر محدق .كما أن أكثر من  142نوعا من أسماك المياه
العذبة المتوطنة وما مجموعه نحو  442نوعا من الحيوانات
والنباتات تم تصنيفها على أنها مهددة باالنقراض .مما ال شك
فيه أن الرقم الحقيقي أعلى مما ذكر ،ولكنه حتى اآلن لم يتم
تقييم سوى ما يقرب من  3000نوع من بعض مجموعات
الكائنات ،خاصة الفقارية أو األنواع البرية .وتبقى درجة
الجهل باألنواع األخرى عالية جدا حتى بالنسبة للمجموعات
المدروسة جيدا مثل الثدييات.
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بيانات أساسية حول منطقة البحر األبيض المتوسط

اإلتساع (بالكيلومتر المربع)

الشكل 29
2085292

بقايا النباتات (بالكيلومتر المربع)

98009

األنواع التي تم تقييمها على المستوى اإلقليمي في القائمة الحمراء

2948

األنواع المهددة باإلنقراض

368

األنواع المنقرضة †
الساكنة البشرية (عدد السكان)
المناطق المحمية (بالكيلومتر المربع) في األصناف *IV-I

عدد اإلعالنات عن المناطق المحمية في الدول المتوسطية
(تصنيف االتحاد العالمي لحفظ البيئة *)IV-I
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المصدر :االتحاد العالمي لحفظ البيئة ( )IUCNوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ( .)UNEPالمنظمة الدولية للحفاظ على البيئة ()CI
† عدد االنقراضات المسجلة منذ عام .1500
*يمثل تصنيف االتحاد العالمي لحفظ البيئة  IV-Iأعلى مستويات الحماية.
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جدا بالمجموعات البشرية لفترة طويلة .فإلى جانب اآلالف
من األنواع النباتية والحيوانية ،تتمتع منطقة البحر األبيض
المتوسط بتنوع ثقافي كبير .يقدر عدد السكان الحالي بحوالي
 452مليون نسمة ،باإلضافة إلى 170مليون سائح يزورون
المنطقة سنويا ،ويتوقع أن يصل عدد السكان اإلجمالي إلى
 523مليون نسمة بحلول عام  .2025كما سيرتفع عدد
سكان المناطق الساحلية من  143مليون نسمة في عام
 2000إلى  174مليون بحلول عام ( 2025برنامج األمم
المتحدة للبيئة /خطة عمل البحر المتوسط – المخطط
األزرق .)2009 ،مع ذلك ،هناك تباين في تأثير النشاط
البشري بين شمال وجنوب البحر األبيض المتوسط بسبب
االختالف في مستويات الجفاف واستخدام األراضي
والظروف االجتماعية االقتصادية ،وخصوصا الضغط
السكاني .في الوقت الراهن ،أصبح التفاوت االقتصادي بين
دول أوروبا المتوسطية ودول جنوب وشرق المتوسط يعادل
خمسة أضعاف ناتجها المحلي اإلجمالي (برنامج األمم
المتحدة للبيئة /خطة عمل البحر المتوسط – المخطط
األزرق .)2009 ،ويزيد النموذج الحالي للتنمية االقتصادية
من الضغط على البيئة ،كما أن الفقر بدوره يزيد من التبعية
على مستوى الموارد الطبيعية .وبالتالي فإن فقدان التنوع
الحيوي يؤثر على قوة النمو االقتصادي عن طريق تقليص
الرفاهية التي يعيشها السكان (الصحة والغذاء وخدمات
النظام البيئي) والحد من خياراتها .ولذلك فإن التحديات
والفرص المتاحة للمحافظة على التنوع الحيوي تتأثر بشكل
مهم بالتفاوت االقتصادي.

الجواب :تحقيق أهداف مشتركة
تتطلب الحاجة لتقليص وتأخير فقدان التنوع الحيوي ردود
أفعال جماعية من قبل المؤسسات الدولية والحكومات
والمواطنين .وهكذا ،فإن الحكامة ،بمفهومها المعروف
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المصدر :االتحاد العالمي لحفظ البيئة ( )IUCNوبرنامج األمم المتحدة للبيئة (* .)UNEPارتفع عدد المناطق المحمية في البحر األبيض
المتوسط بشكل ملحوظ خالل السنوات األربعين الماضية ،ولكن ال تزال هناك حاجة إلى تظافر جهود الفاعلين المعنيين لوضع وتنفيذ خطط
لإلدارة في هذه المناطق.

كإدارة للسياسات االجتماعية أو البيئية ،ستمكن من مواجهة
هذا الوضع من خالل تبادل الخبرة والمعرفة بين جميع
الجهات الفاعلة االجتماعية والمؤسسية المعنية التي تشكل
األساس للتصدي لتحديات المحافظة على التنوع الحيوي.
وكعالمة على حدوث تقدم في هذا المجال نذكر العديد من
االتفاقيات المتعددة األطراف الموقعة والمصادق عليها خالل
األربعين سنة الماضية لحماية التنوع الحيوي في المنطقة
(انظر الشكل رقم .)29
يتطلب وضع وتنفيذ سياسات إلدارة الموارد الطبيعية تطوير
وقياس مؤشرات حول حالة التنوع الحيوي .على سبيل
المثال ،فإن تقييم مخاطر انقراض األنواع في البحر األبيض
المتوسط هو مؤشر مهم بالنسبة للمبادرات السياسية اإلقليمية
مثل "اتفاقية برشلونة" .في هذا الصدد ،تعطينا القائمة
الحمراء فكرة عن حالة التنوع الحيوي وبيانات علمية
لتطوير سياسات المحافظة على الموارد الطبيعية وإدارتها.
وتسمح هذه المعطيات بتحديد ما إذا كان بلد ما قد استوفى أم
ال التزاماته وأهدافه في إطار اإلتفاقيات الدولية المختلفة،
مثل الهدف المتمثل في الحد من فقدان التنوع الحيوي بحلول
عام  ،2020كما هو منصوص عليه في "اتفاقية التنوع
الحيوي" (انظر الجدول  .)16في هذا السياق ،تشكل المناطق
المحمية جوهر الجهود المبذولة من أجل حماية األنواع
والنظم البيئية المهددة ،والتي مع مرور الوقت أصبح العالم

الجدول 16

اتفاقيات دولية مهمة للحفاظ على التنوع الحيوي في الدول المتوسطية

اتفاقية برشلونة

اتفاقية رامسار
()Ramsar

اتفاقية "سايتس"
()CITES

اتفاقية التنوع
الحيوي

اتفاقية برن

االتفاقية اإلفريقية
لحفظ الطبيعة
والموارد الطبيعية

اتفاقية بون

التوجيه الموئلي
(Habitats
)Directive

ألبانيا
الجزائر
البوسنة والهرسك
كرواتيا
قبرص
مصر
سلوفينيا
إسبانيا
فرنسا
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اليونان
إسرائيل
إيطاليا
األردن
لبنان
ليبيا
مالطا
موناكو
الجبل األسود
*

صربيا
سوريا
األراضي الفلسطينية
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المغرب

تونس
تركيا
*في طور اإلنضمام.
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الحكامة في البحر األبيض المتوسط :اتفاقيات ذات طابع دولي تتعلق بالحفاظ على التنوع الحيوي
اتفاقية التنوع الحيوي ( :)CBDتنص االتفاقية على ثالثة أهداف رئيسية:
الحفاظ على التنوع الحيوي واالستخدام المستدام لمكوناته والتجارة والتوزيع
العادل للفوائد الناتجة عن استخدام الموارد الجينية.
اتفاقية "سايتس" (( )CITESاتفاقية التجارة الدولية باألنواع المهددة
باالنقراض من الحيوانات والنباتات البرية) :تسعى هذه االتفاقية إلى ضمان
أن التجارة الدولية في أنواع الحيوانات البرية والنباتات ال تهدد بقاءها.
تتضمن هذه االتفاقية درجات مختلفة من الحماية ألكثر من  33000نوع من
النباتات والحيوانات ،كما تنص على نظامل تنظيما الستيراد والتصدير،
وذلك لمنع االستغالل الجائر لألنواع المدرجة في الالئحة.
االتفاقية األفريقية لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية :هي اتفاقية إقليمية تحث
الدول المتعاقدة على اتخاذ التدابير الالزمة لضمان حفظ واستخدام وتطوير
األراضي والمياه والنباتات والحيوانات وفقا للمبادئ العلمية مع المراعاة
الواجبة لالهتمامات الرئيسية لألشخاص.
اتفاقية برشلونة :تهدف هذه االتفاقية إلى الحد من التلوث في البحر األبيض
المتوسط وحماية وتحسين البيئة البحرية في هذه المنطقة ،وبالتالي المساهمة
في تحقيق التنمية المستدامة.
اتفاقية برن ،أو اتفاقية حفظ األحياء البرية والموائل الطبيعية األوروبية:
وتتمثل أهدافها في الحفاظ على الحياة البرية والنباتات في موائلها الطبيعية،
وخاصة تلك األنواع والموائل التي يستلزم الحفاظ عليها تعاون بين دول

مختلفة ،باإلضافة إلى تعزيز هذا التعاون .بالرغم من أن هذه االتفاقية
تخص أوروبا ،فقد تم إدراج تونس والمغرب بصفتهما مراقبين رسميين
لالتفاقية.
اتفاقية رامسار ( :)Ramsarتنص االتفاقية على قائمة األراضي الرطبة
ذات األهمية الدولية وتعمل على تعزيز االستخدام السليم لجميع األراضي
الرطبة من أجل الحفاظ على الخصائص البيئية المستمدة من هذه النظم.
اتفاقية األنواع المهاجرة أو اتفاقية بون :تهدف هذه االتفاقية إلى المحافظة
على األنواع المهاجرة البرية والبحرية المهددة باالنقراض على طول خط
توزيعها .وتلتزم جميع األطراف بمضاعفة الجهود لتوفير حماية مشددة لهذه
األنواع عن طريق حفظ أو ترميم األماكن التي تعيش فيها وتذليل العقبات
التي تحد من هجرتها ومراقبة العوامل األخرى التي قد تعرض ساكنتها
للخطر.
التوجيه الموئلي :إن الغرض من هذا التوجيه هو الحفاظ على التنوع
الحيوي من خالل المحافظة على الموائل الطبيعية والحيوانات والنباتات
البرية داخل أراضي الدول األعضاء .ومن أجل هذا الغرض ،فقد تم خلق
شبكة بيئية للمناطق الخاصة بالمحافظة ،أطلق عليها اسم ناتورا 2000
( .)Natura 2000وللرفع من تماسك وانسجام الشبكة ،تمت برمجة
أنشطة أخرى في مجاالت المراقبة والمتابعة وإعادة إدخال األنواع المحلية
وإدخال األنواع غير المحلية والبحث والتعليم.

الخريطة 5

توزيع المناطق المحمية في البحر األبيض المتوسط*

نظرة شاملة
ﻓﺋﺎﺕ ﺗﺻﻧﻳﻑ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻔﻅ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ
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IV
V
VI
ﺑﺩﻭﻥ ﻓﺋﺎﺕ

Ia
Ib
II
III

المصدر :االتحاد العالمي لحفظ البيئة ( )IUCNوبرنامج األمم المتحدة للبيئة (.)UNEP
* يتم توزيع المناطق المحمية بشكل غير متكافئ في بلدان البحر األبيض المتوسط .توجد أكثر من  90%من المناطق المحمية في شمال المنطقة.

أصناف إدارة المناطق المحمية
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تشكل أصناف إدارة المناطق المحمية وفقا لالتحاد العالمي لحفظ الطبيعة
إطارا دوليا مرجعيا ،معترف به في اتفاقية التنوع الحيوي ،لتصنيف أنواع
طرق إدارة المناطق المحمية:
▪  Iحماية مشددة
▪  IIحفظ وحماية النظام البيئي (حديقة وطنية)
▪  IIIالمحافظة على المعالم الطبيعية (معلمة طبيعية)

يعترف بدورها الفعال ،ليس فقط كمصادر أساسية لتوفير
خدمات النظام البيئية وإنما كعناصر رئيسية في استراتيجيات
تخفيف التغير المناخي.
تشكل المناطق المحمية جوهر الجهود المبذولة من أجل
حماية األنواع والنظم البيئية المهددة ،ومع مرور الوقت
أصبح العالم يعترف بدورها الفعال ،ليس فقط كمصادر
أساسية لتوفير خدمات النظام البيئية وإنما كعناصر رئيسية
في استراتيجيات تخفيف التغير المناخي .وقد أثبتت في
بعض األحيان أنها ضرورية لحماية بعض المجتمعات
البشرية المهددة وأماكن ذات قيمة ثقافية وروحية كبيرة.
ومع ذلك ،فإن هناك تباين كبير على مستوى تطوير
أنشطة المحافظة بين بلدان البحر األبيض المتوسط .على
الرغم من أنها تتوفر على تنوع كبير في األنواع ،ال تزال
تعاني بعض البلدان من اختالالت بنيوية وغياب أساليب

▪  IVالحفظ من خالل اإلدارة النشيطة (منطقة إدارة الموائل /األنواع)
▪  Vحفظ المناظر الطبيعية والبحرية والترفيه (المناظر الطبيعية
والبحرية المحمية)
▪  VIاالستخدام المستدام للموارد الطبيعية (على سبيل المثال ،منطقة محمية
بإدارة الموارد)

العمل التي تؤدي إلى ظهور نقاط ضعف في حماية
المناطق الحساسة أو المهمة للتنوع الحيوي .على الرغم
من كل هذا ،ارتفع عدد المناطق المحمية في البحر األبيض
المتوسط بشكل كبير خالل السنوات الثالثين الماضية.
حيث تم اإلعالن عن أكثر من  4200منطقة بدرجات
متفاوتة من الحماية في جميع أنحاء المنطقة .هناك تحيز
واضح تجاه دول شمال البحر األبيض المتوسط ،حيث أن
 95%من المناطق التي تتوفر على أكبر درجات الحماية
( )I-IVتوجد في هذه المنطقة .ومع ذلك ،فقد ارتفعت
بشكل متزايد عدد المناطق التي تتوفر على نوع ما من
اإلدارة المنظمة في جنوب البحر األبيض المتوسط ،كما
أن  200منطقة تتوفر على بعض فئات الدرجة العالية من
الحماية (الفئات )I-IVفي هذه المنطقة (انظر الخريطة
رقم .)5
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تدل البيانات المقدمة على أن التنوع الحيوي في البحر
األبيض المتوسط يحتاج إلى مزيد من الدراسة ألننا ما زلنا
نفتقر إلى بيانات موثوقة كافية تسمح بإجراء مقارنات من
حيث الزمان والمكان بخصوص وضعها الحالي والضغوط
 ولكن.المفروضة على النظم البيئية وآثارها على مدى الزمن
ال يجب اإلنكار أن المعلومات حول وضعية التنوع الحيوي
في البحر األبيض المتوسط في ازدياد مستمر وأصبحت
 رغم أنها متاحة بصفة مجزأة،متاحة أكثر لصناع القرار
وبتغطية ضعيفة لجميع البلدان مع غياب دراسات تحليلية
 يخلق.كافية من شأنها تيسير عمل مختلف الجهات المعنية
االلتقاء حول البحر األبيض المتوسط تبعية متبادلة كبيرة بين
 حيث أن،البلدان فيما يتعلق بالتأثيرات على التنوع الحيوي
استعماله والحفاظ عليه يتطلب حتما مساهمة كافة البلدان
 نحتاج للحصول على نتائج جيدة في مجال، لذلك.وكل منها
الحفاظ على التنوع الحيوي إلى تطوير بيانات ومنهجيات
.مشتركة تسمح بتنفيذ خطط وسياسات منسقة
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الرحالت البحرية السياحية في البحر األبيض المتوسط
كمحفزات لإلستثمار والعالقات بين الموانيء والمدن
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الرحالت البحرية في البحر األبيض المتوسط عام :2010
سياحة خالية من األزمات
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مع ارتفاع عدد المسافرين بنسبة  163%فقد سجلت صناعة
الرحالت البحرية األوروبية نمواً كبيراً في األعوام العشرة
الماضية وخرجت من األزمة االقتصادية في 2009-2008
سالمة تقريباً من الضرر .ويمثل هذا الوضع شهادة بالدرجة
األولى ،إلمكانيات السياحة البحرية في منطقة البحر األبيض
المتوسط والتي أطلق عليها خبراء هذا القطاع اسم "الكاريبي
الجديد".
حسب بيانات منظمة ميدكروز ( )MedCruiseارتفعت
حصة البحر األبيض المتوسط من عرض الرحالت العالمي
(محتسب على أساس سرير/يوم) من  11.65%في عام
 2000إلى  18.25%في عام  ،2009وهو أكبر كسب
سوقي ( )6.56%في العالم .بالمقابل ،في الكاريبي ،هبطت
السعة بنسبة  7.80%لنفس المدة.
في  ،2009استقبلت موانيء البحر األبيض لمتوسط نحو
 26مليون مسافر .إضافة لذلك ،بين عامي  2000و2009
ارتفع متوسط عدد المسافرين للميناء الواحد من  830إلى
 1715ويمكن أن يعزى هذا الفرق إلى الزيادة في متوسط
حجم السفن.
تشير التقديرات األخيرة ،إلى زيادة أخرى في عام .2011
وبهذا من المتوقع أن يشهد تواجد مجموعة رويال كاربيان
( )Royal Caribbeanفي البحر المتوسط ارتفاعاً
ً
مذهال
بنسبة  45%مقارنة مع  ،2010مع مجموع  23سفينة
و 2.5مليون مسافر و 865زيارة موانيء .وعلى نفس

المنوال ،ستشهد مجموعة كارنيفال ( )Carnivalزيادة
قدرها  17%في تواجدها مقارنة مع  ،2010مع مجموع
 51سفينة ،و 4.3مليون مسافر و 1724زيارة موانيء.
إضافة لذلك ،في عام  ،2011وألول مرة بالمطلق ،من
المقرر أن تبحر ما ال يقل عن  17سفينة بطاقة استيعابية
أكثر من  3000مسافر في البحر األبيض المتوسط.
وبفضل نمو التدفقات السياحية ومتوسط حجم السفن فقد حفز
قطاع الرحالت البحرية عدداً
ً
هائال من مشاريع البنى التحتية
الحضرية والمعمارية المستندة إلى إنشاء مرافيء جديدة
للسفن السياحية.
من الواضح أن قضية العالقة بين موانيء البحر المتوسط
والمدن ،تلك القضية الواسعة ،ال تقتصر على هذا القطاع .إال
"جدة" هذه الظاهرة وضخامة حجمها فمن
أنه بالنظر لدرجة ِ
الجدير إيالء اهتمام خاص لموانيء السفن السياحية حيث
أنه ،وتحت ظروف معينة ،يمكن أن تنتبه السياسة الحضرية
والموانئية إلى الفرص التي تقدمها السفن السياحية فتستخدم
هذه الموانيء إلطالق عملية "إنعاش حضري" عام وبشكل
كبير ( .)CTUR, 2010ومن الضروري باإلضافة لذلك
االستناد إلى هذا المنظور "القطاعي" من أجل فهم بعض
أحداث  2010التي كان لها أثر كبير على العالقة بين
موانيء البحر األبيض المتوسط والمدن.

توزيع موانيء السفن السياحية في البحر األبيض
المتوسط
في عام  ،2010كانت إيطاليا هي البلد الذي سجل أعلى عدد
للمسافرين خالل العام ،بواقع  7.6مليون مسافر (31.8%
من المجموع) ،تلتها اليونان ( 6ماليين مسافر ،أي ما يعادل
نحو  25%من المجموع) ،ثم البحر المتوسط اإلسباني
بواقع نحو  5ماليين مسافر ،أي ما يعادل  70%من مجموع
مسافري الرحالت البحرية السياحية اإلسبانية ( 7.1مليون).

موانيء ميدكروز :تفاصيل أنشطة السفن السياحية حسب المنطقة الجغرافية للبحر األبيض المتوسط في 2009
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ﺣﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻓﺭﻳﻥ

ﺍﻟﺯﻳﺎﺭﺍﺕ

ﺍﻷﺩﺭﻳﺎﺗﻳﻙ 21.9%

ﺍﻷﺩﺭﻳﺎﺗﻳﻙ 17.4%

ﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻷﺳﻭﺩ 2.1%

ﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻷﺳﻭﺩ 0.6%
ﺷﺭﻕ ﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ 2.4%

ﺷﺭﻕ
ﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ 4.6%
ﻏﺭﺏ
ﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ 71.4%

ﻏﺭﺏ ﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ 79.6%
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المصدر :ميدكروز (.2010 )MedCruise

يبين الجدول ( )17مدن الموانيء الكبرى ،أي "الموانيء
الوطنية" (نقاط الصعود والنزول إلى السفن السياحية)
و"موانيء المرور العابر" (زيارات سياحية).
الموانيء الوطنية (والتي تسمى أيضاً "موانيء المغادرة
والعودة" (أنظر الجدول /17أ) تشمل عدداً صغيراً من مدن
عالية التخصص وهي مراكز سياحة كبرى تضم تركيزاً قوياً
لتدفقات السكان التي قد تولّد طلباً وبنى تحتية مثالية (مطارات
وطرق سريعة) ومحطات بحرية قادرة على معالجة المهام
التنظيمية المعقدة المطلوبة لبدء وانتهاء الرحالت السياحية.
أكبر مدن الموانيء الوطنية هما برشلونة والبندقية حيث تبلغ
تدفقات المسافرين لكل منهما أكثر من مليون مسافر ،يليهما

المتوسطي 2011

إنشاء بنى تحتية مكلفة لمحطات بحرية في
موانيء المرور ليس ضرو اًر في الواقع
الجتذاب شركات سياحية حيث أن ما يهمها
قبل كل شيء هو وضع المدينة
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وإلعطاء فكرة عن أهمية هذا النوع من السياحة ،في عام
 2010في إسبانيا ،شكل مسافرو الرحالت البحرية السياحية
ما يقرب من  12%من جميع السواح األجانب إلى البلد
( 52.6مليون).
ولكي نحلل الظاهرة من وجهة نظر الموانيء ستركز هذه
المقالة على اإلحصائيات الخاصة بالموانيء العائدة لشبكة
(ميدكروز) ،وهي منظمة تضم  67عضواً يمثلون  98ميناء
سياحيا في البحر األبيض المتوسط والمناطق المجاورة له
(البحر األسود والبحر األحمر واألطلسي القريب) .من
المعتقد أن بيانات ميدكروز تشمل ما يقرب من  70%من
جميع التدفقات السياحية المتوسطية.

ميناء تشييفيتافيكيا ( )Civitavecchiaالسياحي في روما.
من الواضح أن تسلسل المرتبات هذا ال يشمل مدن الموانيء
الوطنية على الساحل الجنوبي للبحر المتوسط.
يمكننا مالحظة توزيع أقل تركيزا نوعاً ما في مجموعة
موانيء المرور (الجدول  /17ب) التي ترأسها نابولي
وتشيفيتافيكيا /روما (من كبريات مناطق الجذب الفنية
والثقافية) ،تليها برشلونة ودوبروفنيك .ويتضمن تسلسل
مراتب موانيء المرور العابر أيضاً بعض موانيء الساحل
الجنوبي ،حيث تحتل الموانئ التونسية المركز السابع .ويشير
هذا إلى ما يسمى بإمكانيات "الجنوب" ،التي ستتزايد دون
شك خالل السنوات المقبلة ،شريطة وجود الظروف
الضرورية لالستقرار السياسي.
بصورة عامة ،في العديد من الوجهات السياحية الكبرى،
زادت الرحالت البحرية السياحية بشكل كبير نسبياً عن
السياحة "التقليدية" على مدى السنوات العشر الماضية.
لذلك ،بين عامي  2000و ،2009ازدادت حركة مسافري
الرحالت البحرية السياحية وحجوزات الفنادق في البندقية
بعامل  4.1مقارنة مع  ،1.4وفي نابولي  2.9مقابل ،1.1
وفي برشلونة  3.6مقابل  ،2.1وفي جنوا  1.8مقابل ،1.3
وفي فالنسيا ما ال يقل عن  13.3مقابل  ،2.2وأخيرا في
دوبروفنيك  6.5مقابل .2.4
يبين تحليل تدفقات "ميدكروز" حسب المنطقة الجغرافية بأن
منطقة غرب البحر المتوسط تحتل وضعاً مهيمناً واضحاً،
مسجلة  79.6%من المسافرين و 71.4%من زيارات
الموانيء ،وذلك بفضل حجم المنطقة وعدد الموانيء
الوطنية .وتأتي منطقة األدرياتيك ،التي تعتمد أساسا على
ميناء البندقية ،في المرتبة الثانية كأهم منطقة (مسجلة
 17.5%و 21.9%على التوالي) تليها منطقة شرق البحر
المتوسط (بواقع  2.4%و.)4.6%

الجدول 17

المسافرون في موانيء "ميدكروز" الرئيسية (مواني المغادرة والعودة وموانيء المرور العابر)

الجدول  /17أ

موانئ المغادرة والعودة
الميناء

المنطقة

برشلونة

غرب البحر المتوسط

القادمون/المغادرون
(المسافرون)

النسبة المئوية من مجموع الحركة المرورية للميناء

1180239

54.9%

منطقة األدرياتيك

البندقية

1170298

82.4%

غرب البحر المتوسط

تشيفيتافيكيا

720451

40.0%

غرب البحر المتوسط

جزر الباليار

447853

36.2%

غرب البحر المتوسط

جنوا

436385

65.0%

منطقة األدرياتيك

باري

228259

40.2%

غرب البحر المتوسط

مرسيليا

175000

27.7%
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غرب البحر المتوسط

نابولي

145258

11.2%

غرب البحر المتوسط

فالنسيا

97189

52.6%

شرق البحر المتوسط

موانيء قبرص

95720

29.9%

غرب البحر المتوسط

لشبونة

83873

20.2%

غرب البحر المتوسط

مالقة

78020

16.0%

غرب البحر المتوسط

باليرمو

66449

13.9%

غرب البحر المتوسط

ليفورنو

40348

5.1%

غرب البحر المتوسط

المتوسطي 2011

الريفييرا الفرنسية

36980

5.0%

غرب البحر المتوسط

ال فاليتا

28324

6.4%

غرب البحر المتوسط

موناكو

24283

10.3%

شرق البحر المتوسط

التاكيا

16912

100.0%

منطقة األدرياتيك

رييكا

14500

100.0%

غرب البحر المتوسط

طولون

14253

12.0%
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المنطقة
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غرب البحر المتوسط

الميناء

المرور
(المسافرون)

نسبة من مجموع الحركة المرورية للميناء

نابولي

1154742

88.8%

غرب البحر المتوسط

تشيفيتافيكيا

1082487

60.0%

غرب البحر المتوسط

برشلونة

971226

45.1%

منطقة األدرياتيك

دوبروفنيك /كوركوال

901389

100.0%

غرب البحر المتوسط

جزر الباليار

789509

63.8%

غرب البحر المتوسط

ليفورنو

754965

94.9%

غرب البحر المتوسط

الموانيء التونسية

752246

100.0%

غرب البحر المتوسط

الريفييرا الفرنسية

707929

95.0%

غرب البحر المتوسط

مرسيليا

456000

72.3%

غرب البحر المتوسط

ميناء ماديرا

425433

97.6%

غرب البحر المتوسط

ال فاليتا

413589

93.6%

غرب البحر المتوسط

باليرمو

412451

86.1%

غرب البحر المتوسط

مالقة

409935

84.0%

غرب البحر المتوسط

جبل طارق

348199

100.0%

منطقة األدرياتيك

باري

339626

59.8%

غرب البحر المتوسط

لشبونة

331885

79.8%

منطقة األدرياتيك

البندقية

250682

17.6%

غرب البحر المتوسط

مسينة

243378

96.1%

غرب البحر المتوسط
غرب البحر المتوسط

جنوا

235083

35.0%

ميناء شمال سردينيا

234923

100.0%
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وبصرف النظر عما جاء فيما سبق ،من الجدير بالمالحظة
أن خالل الفترة بين عامي  2000و 2009كان منطقة
األدرياتيك األكثر حركة في قطاع الرحالت البحرية

السياحية في البحر األبيض المتوسط بالمقاييس النسبية.
بالمقابل ،لم تزل منطقة شرق البحر المتوسط تحتل مرتبة
هامشية فقط.

لقد سببت زيادة تدفقات السياحة والطرق في
منطقة غرب البحر المتوسط ارتفاعاً حاداً
باالستثمارات حتى في أقصى الساحل الغربي
بالمغرب
مع ذلك ،غالباً ما تولت منظمات الموانيء والسلطات المحلية
إنشاء بنى تحتية ومحطات بحرية حتى في المدن التي ليس
لها إمكانية أو ذات إمكانية محدودة لتصبح موانئ المغادرة
والعودة ،وإنما تضطلع بها كمشاريع ذات "صيت" أو لتأكيد
اهتمام المدينة بسوق الرحالت البحرية السياحة.
قررت بعض سلطات الموانيء ومجالس المدن حتى أن تبني
محطات بحرية جديدة في مدن قريبة الواحدة من األخرى.
مثل هذا االنتشار ال يخاطر فقط بأن يخلق تنافساً حاداً بين
المدن ،وإنما أيضاً وقبل كل شيء يستلزم انفاقاً اقتصادياً ال
فائدة منه عملياً سيتحمله دافعو الضرائب في نهاية األمر.
وفي سياق منفصل ،من الجدير بالمالحظة أن شركات سياحية
تستثمر بشكل متزايد رؤوس أموال خاصة أكثر في وجهات
تطمح بحق أن تصبح موانيء وطنية تلعب فيها المحطات
البحرية دوراً أساسياً .ويستخدم هذا الرأسمال في إدارة
المحطات البحرية وفي تأمين الحد األعلى من كفاءة ونوعية
الخدمة وتحقيق أقصى الفوائد االقتصادية من هذه المرافق (كما

نظرة شاملة

قبل تحليل التطورات التي حدثت مؤخراً في البنية التحتية
للرحالت البحرية السياحية ،يجب المالحظة بأن إنشاء بنى
تحتية مكلفة لمحطات بحرية في موانيء المرور (أي في
المواقع التي ال تلبي الشروط الالزمة لتصبح موانيء وطنية
حقيقية رغم أمال السلطات المحلية) ليس ضروراً في الواقع
الجتذاب شركات سياحية حيث أن ما يهمها قبل كل شيء هو
وضع المدينة .وينعكس ذلك من خالل رابطات مهنية في
القطاع مثل كروز كوبنهاغن ()Cruise Copenhagen
التي تنظم وتقترح خدمات سياحية تهم كال المسافرين
والمالحين ،أو في قدرة المدن في منطقة رحالت سياحية
معينة على إنشاء لجان (كما فعلت رابطة كروز بلطيق ،على
سبيل المثال) وبناء شبكات واالتفاق على معايير مشتركة تقدم
قيمة أعظم ،من المنظور التعاوني – التنافسي ،إلى منظومة
من وجهات الزيارة مما إلى وجهات منفردة تعتبر تنافسية.

إن تطور األدرياتيك كمنطقة سياحية يرتبط ،قبل كل شيء،
بتطور البندقية عاصمة السياحة الحضرية العالمية .في
الواقع في عام  2010استقبل ميناء البندقية الحديث ،الواقع
جنب الحي التاريخي للمدينة ،عدداً قياسياً من المسافرين
بواقع ( 2075175بمجموع  1426زيارات موانيء) ،أي
بزيادة قدرها  193.08%عن عام .1997
البندقية برهان على أن النمو في التدفقات السياحية (ومتوسط
حجم السفن) يشكل تحدياً أساسياً لما يسمى بالمدن السياحية.
وليس من الصدف بأنه ،في عام  2010أيضاً ،حتى وإن
كان العمل جارياً على فتح منطقة محطة بحرية جديدة في
الحي التاريخيُ ،منح الترخيص الالزم لبناء رصيف سياحي
جديد ليكون موقعه بعيداً عن المدينة التاريخية على أرض
جافة وبالتحديد في فوسينا (.)Fusina
إن هذه المحطة البحرية الجديدة للسفن الكبيرة التي تفترش
مساحة قدرها  7000متر مربع ،ستستخدم للتعامل مع
مرور أكثر من  6000مسافر في الوقت الواحد ،وستكون
بمثابة "بوابة" جديدة متعددة الوظائف للمدينة .إضافة لذلك،
سيبنى مجمع تجاري مساحته  25000متر مربع ليضم
مساحات للمكاتب ومراكز تسوق وفندق ومرأب للسيارات
متعدد الطوابق يستوعب  2300سيارة.
بطبيعة الحال ستستمر السفن السياحية باإلبحار بمحاذاة
ساحة سان ماركو ( ،)San Marcoباستثناء السفن الحديثة
جداً التي يبلغ طولها  360متراً .ال تتمكن هذه السفن في
الوقت الحاضر من الدخول إلى أرصفة ميناء البندقية ،إال
أنها ستتمكن من الرسو في ميناء األرض اليابسة الجديد
بحيث تدخل البحيرة من خالل أحد مداخل الميناء األخرى.
كما ستبنى محطات للطرق البحرية الرئيسية ورصيفا للخدمات
اللوجستية ومحطة حاويات قرب محطة السفن السياحية
الجديدة .ستتيح هذه االستثمارات إعادة تطوير جزء من
المنطقة الصناعية (بورتو مارغيرا)Porto Marghera /
أحد مراكز البتروكيمياويات الرئيسية في إيطاليا ،مع أن هذا
المجمع مهجور في الوقت الحالي.
ونتيجة لتطوير صناعة "وجهات الرحالت البحرية السياحية"
وبدءأً بإدارة المحطات البحرية ،فقد ازدادت العمليات التي
تمول برؤوس أموال شركات وطنية وحتى دولية كبيرة
والتي تتبع أحيانا استراتيجية الشبكات وفقا لسياسات
المسارات التي تتبعها.
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مقدمة عن سياسة المحطات البحرية

التطور في منطقة األدرياتيك
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ُ
مثال حقيقة أن هذه الشركات غالباً ما تحاول أن
تشهد عليه
ً
توسع وظائفها لتشمل أصناف أخرى من المستخدِمين أيضا).
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لهذا الغرض ،تنفذ شركة إدارة محطات المسافرين في
البندقية سياسات االستثمارات المشتركة لتطوير محطات
بحرية جديدة في البحر األدرياتيكي مثل مرفأ رافينا
(( )Ravennaانتهى الجزء األول من أشغال المشروع
عام  .)2010على نفس المنوال ،في ضوء التكهنات حول
تأسيس "شبكة تعاون" بين مختلف وجهات األدرياتيكي نفذت
البندقية في عام  2010سياسة تعاون مع دوبروفنيك ،ثاني
أكبر ميناء للسفن السياحية في األدرياتيكي.
ً
وتفترض "ظاهرة األدرياتيكي" أيضاَ توسعا ألقصر الطرق
في هذه المنطقة ذات االهتمامات التاريخية والطبيعية الكبيرة.
لذلك ،فباإلضافة إلى رافينا المذكورة آنفاً ،فقد ساهمت
محطات ثانوية أخرى في هذا النمو والتي أضطلعت في
بعض الحاالت ببناء محطات جديدة في محاولة الجتذاب
خطوط سفرات سياحية.
تحاول دالماتيا ( ،)Dalmatiaعلى سبيل المثال ،سحب السفن
ً
شماال إلى أبعد من دوبروفنيك ،وبالتحديد إلى مدن
السياحية
ً
صغيرة نسبيا ليس لها حتى هذا التاريخ سوى حضور سوقي
ضعيف ،مثل سيبينيك (( )Šibenikبتمويل من قبل بنك
االستثمار األوروبي) وزادار ( .)Zadarوهذه المدينة األخيرة
التي زارها  18000مسافر في  2010قد بدأت بالعمل على
محطة بحرية جديدة تقع بمنطقة مينائية جديدة وستغطي نحو
 25هكتارا وتحتوي حسب الخطة  12رصيفا جديدا.
أخيراً في أقصى شمال البحر األدرياتيكي تقع كوبر
( ،)Koperمدينة الميناء الوحيدة في (سلوفينيا) ،والمتصلة
جيداً مع شبكة الطرق .في السنوات األخيرة برزت هذه
المدينة كنقطة مرجعية للعديد من الشركات (مستقبلة نحو
 40000مسافر في  )2010ويجرى حالياً بناء محطة سفن
سياحية جديدة هناك .في غضون ذلك ،قررت ترييستي
( ،)Triesteالتي تقع على بعد بضع كيلومترات من هذه
المدينة ،خصخصة الشركة التي تدير محطتها البحرية
(الواقعة في المدينة التاريخية) والتي يتم حالياً إعادة تنظيمها
وتوسيعها .ويمثل المدراء الجدد مصالح كال بنائي السفن
السياحية والبنوك وقد كلفوا بمهمة إعادة تفعيل نشاط السفن
السياحية والتي استؤنفت في عام  2010بعد عدة سنوات من
اإلهمال الكلي تقريباً للمدينة من قبل السفن السياحية.

منطقة غرب البحر المتوسط :بين الشاطيء الشمالي
والشاطيء الجنوبي.
ال زالت ثمة عجالة في بناء محطات بحرية للسفن السياحية،
وعلى العموم في إدارة تدفقات سياحية بحرية حتى في أكثر
المناطق ازدحاماً من البحر المتوسط الغربي.

وهكذا ،تشتمل خطة التطوير لسلطة الموانيء في جنوا لسنة
 2013-2011بناء محطة سفن سياحية جديدة (بقيمة 10
ماليين يورو) ،مع رصيف طوله  340متر الستيعاب سفن
حديثة كبيرة .وقد اختارت "ال سبيتزيا" ()La Sepzia
القريبة أن تتبع خطة مشابهة بما في ذلك خطط لبناء محطة
بحرية جديدة في برنامجها لتطوير جبهة البحر.
في برشلونة ،بدأت شركة "كوستا كروسييري" (Costa
 )Cociereالتي تحتل مركز الريادة في السوق ،مفاوضات
مع السلطات المحلية في عام  2010لبناء محطة كبيرة ثانية
"لمثل هذا الصنف من السفن حصراً" بوقت قصير فقط بعد
إكمال محطة "باالكروثيروس" ( )Palacrucerosفي
 .2007على نفس المنوال ،واصلت (مالقة) العمل طوال
عام  2010على بناء محطة جديدة مقرر تدشينها في 2011
( 15مليون يورو) مجهزة بمناطق تجارية وواقعة قرب
المحطة التي أكملت في  ،2007وذلك من أجل تعزيز
إمكانياتها كميناء وطني وتقديم الخدمات التي تطلبها أكبر
السفن .وقد قامت نفس المدينة أيضاً ببناء محطة مسافرين
أصغر في الميناء كجزء من خطة إلعادة تصميم جبهتها
البحرية والتي ستشمل أيضاً استحداث منطقة تجارية
( 14000متر مربع) ومساحة لألغراض الثقافية (4000
متر مربع) إضافة إلى حوض يسع  626يختاً.
تهدف عمليات برشلونة ومالقة من الناحية االستراتيجية إلى
تقوية ليس فقط مكانة هاتين المدينتين باعتبارهما مينائين
وطنيين ،وإنما أيضاً مكانتهما باعتبار كل منهما "ميناء مقر"
لشركات السفن السياحية .وبعبارة أخرى ،أنهما ستمكنان
هذين المينائين من تقديم السلع والخدمات للسفن واألنشطة
التي تنظمها شركات السفن السياحية .وهذا سوف ال يتيح
للموانيء المنافسة الواقعة على ساحل البحر التيراني
ً
مجاال
( )Tirrenoفي إيطاليا ،مثل (تشيفيتافيكيا) ،سوى
ً
قليال للمناورة .كما تجدر اإلشارة بأن أنشطة الميناء – المقر
لها تداعيات اقتصادية مهمة وأنها تساهم بدرجة كبيرة في
زيادة التأثير االقتصادي الستضافة سفن سياحية من خالل
توليد مزيد من اإلنفاق ،إضافة إلى اإلنفاق الذي يتم من قبل
المسافرين في زياراتهم للمدينة.
في فرنسا ،أعطت مجموعة بناء شركات السفن السياحية
التي تدير بشكل مباشر محطة مرسيليا منذ عام 2009
دعمها إلنشاء محطة جديدة تمتد على مساحة  6000متر
مربع الهدف منها تمكين الميناء من الوصول إلى مليون
مسافر في المستقبل .وحتى في (طولون) فقد ُطرح مقترح
لبناء رصيف قادر على استيعاب سفن كبيرة وزيادة السعة
الفندقية للمدينة ،بسبب اإلمكانيات العديدة التي ال ينكر أن
الموانيء الوطنية تقدمها.

Association Internationale Villes E Ports.
“News” (2010), http://news.aivp.org/
MedCruise. The New MedCruise Statistics
Report, 2010 Edition, Ca’Foscari Formazione e Ricerca, University of Venice (2010).
URBACT - Cruise Traffic And Urban Regeneration (CTUR) Thematic Network. First
CTUR Thematic Journal: Topics and Cases Studies on “Physical and Environmental Components”, Naples, 2010.
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إن تطور البنية التحتية على الشواطيء الشرقية للبحر
المتوسط ،والتي ما فتئت تعتبر وجهات لـ"الرحالت اليومية"
لسواح السفن السياحية ،كانت قليلة السيما منذ إتمام بناء
المحطة البحرية الجديدة في اإلسكندرية عام .2008
مؤخراً ،دشن ميناء "كوساداسي" ( )Kuşadasiفي تركيا،
وهو نقطة الصعود للرحالت النهارية في المنطقة ،بناية
جديدة ،في حين هناك خطط في قبرص لفتح محطة بحرية
جديدة في  .2012بالمقابل ،توقف العمل مؤقتاً على مشروع
ميناء غاالتا ( )Galata port Projectفي إسطنبول
على الرغم من أنه يبدو أن مناقصة ستعلن قريباً لبناء الموقع
الذي سيغطي نحو  100000متر مربع ليس بعيداً عن

المراجع
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لقد سببت زيادة تدفقات السياحة والطرق في منطقة غرب
البحر المتوسط ارتفاعاً حاداً باالستثمارات حتى في أقصى
الساحل الغربي بالمغرب .في الواقع ،في تونس ،كانت
محطة "الغوليت" للسفن السياحية عاملة منذ  2008وهي
سنة المرحلة األولى من بنائها وهي تعمل كجزء ال يتجزأ من
منتجع تجاري وسياحي بني من الصفر على األسلوب
"التاريخي التقليدي" .وهذا المشروع مثال للجهد المبذول
لإلستفادة من اإلمكانية الهائلة للسياحة الكثيفة التي تولدها
السفن التي تبحر على طول الشاطيء الجنوبي ،حيث أنها
مندمجة بانسيابية في الدائرة التجارية.
تقدم طنجة مثاال آخر على تنفيذ استراتيجية سياحية جيدة
تستند إلى "رحالت بحرية سياحية" وأنواع أخرى من
السياحة البحرية ،والتي يمكن توسيعها إلى موانيء أخرى
في المغرب ،شريطة توفر الظروف الالزمة لإلستقرار
السياسي .لهذا الغرض ،دشنت المدينة مشروع مدينة طنجة
( )Tanger-Villeفي  2010الذي يهدف إلى نقل جزء
من الميناء التجاري ( 84هكتارا) إلى منطقة متعددة الوظائف
مخصصة للسياحة البحرية وقادرة على التعامل مع نزول
إلى حد  300000سائح من السفن السياحية بحلول ،2016
إضافة إلى التدفقات السياحية التي تصل على المعديات.
ويعتقد القائمون على تطوير المشروع بأنه بحلول 2020
ً
أصال على استقبال  750000مسافر
ستكون المرافق قادرة
سنوياً .ويجب أن يكون الميناء السياحي ،المدمج في المنطقة
السياحية المتعددة الوظائف ،قادراً على استيعاب 1600
مرسى .والمباني التي ستضم أيضاً متحفاً ومركز مؤتمرات
ودار عرض سينمائي ومناطق متعددة للتسوق والتسلية
ستربط مع المدينة التاريخية بواسطة عربات سلكية (ترام)
لنقل حوالي  2800شخص في الساعة.

المحطة البحرية الحالية .لهذا الغرض ،سيعد مخطط رئيسي
يشمل إنشاء ثالثة أرصفة لسفن الرحالت السياحية ومحطة
بحرية جديدة وكل ذلك سيكون جزءاً من عملية تجارية
تهدف إلى إجراء تجديد متعدد الوظائف للوجه البحري
والذي سيشمل فندقاً فخماً ومركز تسوق ومتاجر معفاة من
الرسوم.
ً
وفي المنطقة الشرقية أيضا ،من الجدير بالمالحظة أنه خالل
عام  2010تم تدشين محطة سفن سياحية تغطي 3330
متراً مربعاً في ميناء السلطان قابوس ب ُعمان في منطقة
الخليج الفارسي .وقد تعامت المرافق الجديدة مع نحو
 300000مسافر في  .2010وقد أفتتحت في نفس السنة
محطة بحرية ثانية بإمارة دبي (في ميناء راشد) التي يتوقع
أن يمر بها  500000مسافر بحلول  ،2015مقارنة مع
 325000تقريباً في  .2010تشير هذه الحقائق إلى أن
المنطقة ،وليس سواحل البحر المتوسط الشرقية ،هي األكثر
إبداعاً في الخليج فيما يخص السياحة وهي التي توطد نفسها
كمنطقة موانئ المغادرة والعودة للرحالت السياحية الخريفية
في الشرق األوسط .ويعود الفضل بذلك جزئياً إلى البنية
التحتية المثلى للمطار الواقع هناك وإلى سياسة المحور التي
تنفذها بعض خطوط الطيران التي تحقق حالياً نمواً قوياً ،مما
يجعلها قادرة على أن تقدم للمسافرين الذين يخططون
للصعود من موانئ المغادرة والعودة في المنطقة عروضاً
لرحالت من أوروبا بأسعار منافسة جداً.
تبين حالة الخليج الفارسي أن التحديات اإلقليمية الكبيرة
الجتذاب رحالت سياحية يمكن التغلب عليها في نهاية األمر
من خالل التنفيذ الكفوء الستراتيجية إقليمية تتعدى مسألة
إنشاء مجرد محطة بحرية أو إعادة الحيوية إلى الوجه
البحري.

االقتصاد واإلقليم | اإلقليم والنقل

اللوجستيات في البحر األبيض المتوسط:
مقاربة وتوقعات
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مصطفى الخياط
أستاذ جامعي
رئيس الجمعية المغربية للوجستيك – الدار البيضاء
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تشكل اللوجستيات عامال رئيسيا لالندماج األورومتوسطي،
فهي حاضرة في جميع مراحل خلق القيمة .وقد أظهرت
الدراسات المنجزة حول التبادالت األورومتوسطية واالندماج
األهمية االستراتيجية للوجستيات .إن تحسين السالسل
اللوجستية هو عنصر من عناصر التفوق التنافسي للفضاء
المتوسطي .بعد دراسة الوضع ،تم اتخاذ وتطبيق قرارات
ماكرولوجستية وميسولوجستية وميكرولوجستية .ووفقا لهذا
المنطق فقد تم تبني السياسات اللوجستية لبلدان جنوب البحر
األبيض المتوسط ،والتي انضمت إلى القائمة الموجودة قبال
في بلدان الضفة الشمالية .لفهم التحديات التي تواجهها هذه
السياسات ،نرى أنه من الضروري تحليل وضع الخدمات
اللوجستية في البحر األبيض المتوسط (وخاصة في الضفة
الجنوبية) من أجل توضيح الرؤى الخاصة بها.

مقاربة لقطاع اللوجستيات في البحر األبيض المتوسط

قطاع غير مطور بالشكل الكافي
تعاني الدول المتوسطية الشريكة ،وخصوصا دول الضفة
الجنوبية ،من العديد من نقاط الضعف في مجالي الخدمات
اللوجستية والنقل .المقاربة التي تنهجها دول مثل المغرب
وتونس ،المندمجين بشكل جيد في مجال المبادالت
األورومتوسطية فيما يتعلق بالسوق األوروبية ،تعطيهما
ميزة تنافسية من حيث القدرة على رد الفعل في اإلجراءات
العاجلة بالنسبة للمناطق األقل تكلفة ولكن األكثر بعدا من
حيث الموقع الجغرافي .ولكن لسوء الحظ ،فإن هذا االمتياز

في التنافسية وليس في المنافسة ،يتأثر بشكل سلبي بسبب
األداء اللوجستي الضعيف على جميع المستويات
(الماكرولوجستية والميسولوجستية والميكرولوجستية):
▪ تكلفة لوجيستية مرتفعة تعادل نسبة  20%من الناتج
المحلي اإلجمالي في المتوسط بالنسبة لدول جنوب
البحر األبيض المتوسط.
▪ قل بري مشتت ،في معظمه خاص بالقطاع غير
الرسمي ،على الرغم من اإلصالحات الجارية .يجدر
التركيز على األهمية التي مازال يحظى بها النقل
باالعتماد الذاتي ،خاصية أدنى من المعاييرالمتبعة ونقل
بري دولي تهيمن عليه شركات النقل األوروبية.
▪ بنيات تحتية للتخزين غير مطورة بالمرة أو مطورة
بشكل ضعيف وغياب أرضية الشبكات اللوجستية
والخبرة في جميع أنشطة السلسلة اللوجستية العالمية.
عرض للخدمات اللوجستية ضعيف وغير متنوع ونقص
مقدمين حقيقيين للخدمات اللوجستية الوطنية ووجود
الشركات متعددة الجنسيات مع ظهور بعض الشركات
الوطنية ،خاصة في المغرب.
▪ شبكة نقل للسكك الحديدية تحتكرها الشركات الحكومية،
ولكنها خاضعة إلصالحات مهمة ومرفقة باستثمارات
قوية.
▪ النقل البحري والموانئ في خضم عملية إعادة الهيكلة
(إصالح الموانئ مع نقل إدارة المحطات إلى مراقبين
خاصين ،في الغالب دوليين .تعاون فعال بين القطاعين
العام والخاص مع تفويت اإلدارة والمراقبة لوكالء
دوليين ،في الغالب منتمين للقطاع الخاص[ ،طنجة
المتوسط والدار البيضا وميناء بجاية والجزائر العاصمة،
إلخ ].وخصخصة أسطول [المغرب] أو تقويته في
اإلطار العام [الجزائر وتونس وليبيا ،إلخ.)].
يفضل الصناع والتجار عموما تدويل األنشطة اللوجستية.
قليلون هم من يستعينون بمصادر خارجية في عملية النقل

▪

أماكن لتبادل الخبرات والمناقشة واالقتراحات بشأن
الخدمات اللوجستية في البحر األبيض المتوسط
إن السياسة األوروبية المتوسطية بدأت تتهيكل لبناء فضاء
لوجستي أورومتوسطي للسالم والنمو .تم تنظيم عدة لقاءات

▪
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يعوق البطء اإلداري ومنافسة القطاع غير الرسمي في
مجال النقل البري والودائع نمو القطاع الرسمي واحترام
معايير الجودة العالية .وأخيرا ،ال يتم تكييف المؤسسات
والنصوص في كثير من األحيان مع منطق الخدمات
اللوجستية .كما أن أنظمة المعلومات غير مطورة بالشكل
الكافي لالحتياجات الحقيقية لسلسلة التوريد .في العديد من
بلدان البحر األبيض المتوسط تم عقد لقاءات بتنظيم من
الهيئات العامة الوطنية واالتحاد األوروبي والجمعيات
المهنية ومراكز الدراسات أو البحوث والجامعات .أصبحت
المعارض المخصصة للوجستيات والنقل تشكل فرصا لعقد
اجتماعات بين الشركات اللوجستية العمومية والخاصة،
الوطنية والدولية ،إلخ .حيث وفرت كل هذه األماكن
المخصصة لالجتماعات واألنشطة فضاء للدراسة والتأمل
والمقترحات لتطوير القطاع اللوجستي في الدول المتوسطية
الشريكة.
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تم تنظيم عدة لقاءات ومشاريع أورومتوسطية
منذ اإلعالن عن هذه السياسة التي تندرج في
إطار وجهة نظر االتحاد األوروبي بخصوص
التنمية في الضفة الجنوبية للبحر األبيض
المتوسط

المنتدى المتوسطي للوجستيات والنقل .أصبح
المعرض الدولي للخدمات اللوجستية ( )SILفي
برشلونة فضاء لتنظيم اللقاء السنوي "للمنتدى
المتوسطي للوجستيات والنقل" حول جميع المسائل
التي تخص السلسلة اللوجستية العالمية".البحر األبيض
المتوسط في حركة" كان شعار المنتدى عام .2008
وقد تمحورت المناقشات أساسا على السؤال التالي :هل
دول الضفة الجنوبية مستعدة ،من ناحية الخدمات
اللوجستية والنقل ،لإلنضمام إلى منطقة التجارة الحرة
األورومتوسطية في عام 2010؟ دفع هذا السؤال
أعضاء المؤسسات والشركات الحاضرين إلى تحليل
الوضع وتقديم توصيات لتطوير البنى التحتية وتكييف
المؤسسات .في عام  ،2009تركز النقاش حول إنشاء
مجتمع لوجستي متوسطي .وقد انطلق هذا المنتدى
الذي يسمح بمناقشة السياسات الجديدة في قطاع
الخدمات اللوجستية في بلدان حوض البحر األبيض
المتوسط ،من بين أمور أخرى ،في إطار مشروع
"االستثمار في البحر األبيض المتوسط" الذي يموله
االتحاد األوروبي .وقد عاد منتدى  2010ليؤكد على
مسألة الموانئ في إطارها الشامل (البنى التحتية
والمؤسسات واألزمة والتمويل والتعاون ،إلخ.).
ويمتلك هذا المنتدى ميزة إضافية بفضل قربه من
"المعهد األوروبي للبحر األبيض المتوسط" ()IEMed
و"مركز دراسات النقل لغرب البحر األبيض المتوسط"
( )CETMOو"بنك االستثمار األوروبي" ()EIB
و"مركز مرسيليا لإلندماج المتوسطي" ()CMI
و"األمانة العامة لالتحاد من أجل المتوسط" (.)UfM
وتشكل اللوجستية المتجه المفضل لهذا المنتدى من
منظور تنمية الفضاء األورومتوسطي .تتمثل مهمة
"مركز مرسيليا لإلندماج المتوسطي" في تسهيل
الوصول إلى المعرفة وتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق
اندماجية أكبر للسياسات ،ومن بين اهتماماتها هناك
المادة المتعلقة بالنقل واللوجستيات.
مركز دراسات النقل لغرب البحر األبيض المتوسط .لقد
كانت هذه المنظمة هي الرائدة والمحفزة لسياسات
التقارب فيما يخص قطاع النقل أوال ،والخدمات
اللوجستية في ضفتي البحر األبيض المتوسط بعد ذلك.
تشكل الدراسات التي أنجزها هذا المركز مساهمة كبيرة

نظرة شاملة

والتخزين .يستجيب تدويل اللوجستية إلى عدم ثقة هذه
الشركات في أطراف ثالثة عندما يتعلق األمر بتزويدها
بمعلومات داخلية تخص أعمالها التجارية.
يمثل النقل والتخزين سوقا كبيرة لمقدمي الخدمات اللوجستية.
لسوء الحظ ،فإن مستوى الخدمات المقدمة ضعيف نسبياً
وشروطها التقنية ال ترقى إلى مستوى المعايير المطلوبة.
يأتي التعهيد اللوجستي من نوع ( 3PLمورد لوجستي
خارجي :التخزين وإدارة المخازن وإعداد الطلبات وتنظيم
التوزيع المادي وخدمات المعلومات وذات القيمة المضافة)
أساسا من الشركات األجنبية أو الشركات الموجهة للتجارة
الدولية ،في حين أن عروض شركات شمال أفريقيا لديها
القدرة فقط على التكلف بالنقل أو التخزين.

ومشاريع أورومتوسطية منذ اإلعالن عن هذه السياسة التي
تندرج في إطار وجهة نظر االتحاد األوروبي بخصوص
التنمية في الضفة الجنوبية للبحر األبيض المتوسط:
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لفهم ليس فقط التحديات التي يطرحها النقل والخدمات
اللوجستية ،ولكن أيضا طريقة إدارتها لبناء الفضاء
األورومتوسطي .تشكل الدراسة األخيرة عن قطاع
الخدمات اللوجستية في الضفة الجنوبية للبحر األبيض
المتوسط قراءة لواقع قطاع يعاني من العديد من نواحي
القصور الهيكلي .وتوضح الدراسة غياب التوازن في
التنمية اللوجستية على مستوى دول اتحاد المغرب
العربي .صحيح أن هذه القطاع يتقدم بشكل جيد في
بعض دول االتحاد ،خصوصا في المغرب وتونس،
ولكن في البلدان الثالثة األخرى يتأخر بشكل متفاوت.
وتقترح هذه الدراسة حلوال مستدامة يجب دمجها في
مجموعة من الحلول المقترحة من قبل المؤسسات
األخرى (البنك الدولي وبنك االستثمار األوروبي
ومركز دراسات النقل لغرب البحر األبيض المتوسط،
إلخ .)...
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اإلدارة اللوجستية والجودة مرتبطتان :تشكل
جودة النقل البحري عامال ضروريا للتنمية
واالستفادة من السلسلة اللوجستية
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▪

ساهم المعهد المتوسطي للنقل البحري بمرسيليا في
إطار هذه المناقشات حول الخدمات اللوجستية في
منطقة البحر األبيض المتوسط بتنظيم عدة فعاليات.
ففي عام  ،2002نظم المعهد المتوسطي للنقل البحري
ندوة في مالطا حول األرضيات اللوجستية في البحر
األبيض المتوسط .في هذه الندوة تم استعراض
األرضيات اللوجستية للموانئ الحالية وتلك الموجودة
قيد اإلنجاز وتحديد المشاكل القائمة بين موانئ البحر
األبيض المتوسط ،التي تنافس بقوة بعضها البعض،
حيث أن كثرة ورش ومشاريع األرضيات اللوجستية
جعلت كل ميناء يسعى إلى الحصول على "أرضيته"،
وما إلى ذلك .كما أنه ،في عام  ،2007نظم المعهد
المتوسطي للنقل البحري ندوة في اإلسكندرية حول
إدارة الجودة في فضاءالبحر األبيض المتوسط .وقد
شكلت اللوجستيات في هذا االجتماع جوهر النقاش.
اإلدارة اللوجستية والجودة مرتبطتان :تشكل جودة
النقل البحري عامال ضروريا للتنمية واالستفادة من
السلسلة اللوجستية (نحن بحاجة إلى مجتمع لوجستي
متوسطي لتحديد المعايير وتقييم جودة الخدمات البحرية
اللوجستية بشكل مستمر من خالل إدارة سياسة مشتركة
في البحر األبيض المتوسط) .في عام  2008تم عقد

▪

ندوة بمدينة طنجة تحت عنوان "نحو شبكة من
األرضيات اللوجستية في البحر األبيض المتوسط:
واقع أم أسطورة" نظمها المعهد المتوسطي للنقل
البحري والجمعية المغربية للوجستيك .في هذه الندو،
كانت هناك محاولة لتوضيح مفهوم الشبكة وجوانبها
االقتصادية والقانونية والمؤسسية واإلعالمية ،وتقييم
الوضع في دول البحر األبيض المتوسط (نقاط ضعف
وقوة الدول والجهات والمواني والجمعيات المهنية
والمؤسسات) .وقد أثبتت هذه الندوة أن شبكة األرضيات
اللوجستية ينبغي أن تكون فضاء للتعاون والتضامن من
منظور متوسطي متوازن.
مشاريع اندماج اللوجستيات والنقل بين دول جنوب
البحر األبيض المتوسط وإيطاليا ( )ItalMedودول
البلقان ( .)ItalBalkفي  14و 15يوليو (تموز)
 ،2009انطلقت في نابولي أشغال المشاريع المندمجة
للتعاون اإلقليمي "إيطالميد" و"إيطالبلق" المخصصة
لقضايا إدماج اللوجستيات والنقل في العالقات بين
إيطاليا والضفة الجنوبية للبحر األبيض المتوسط ومنطقة
البلقان.
جعلت المشاريع المندمجة الممولة في إطار" برنامج
دعم التعاون اإلقليمي" منطقة كامبانيا ()Campania
رائدة في مجال التعاون واسع النطاق الذي يشمل 11
منطقة إيطالية (أبروز وبازيليكاتا وكاالبريا وإميليا
رومانيا وفريولي فينيتسيا جوليا والتسيو وليغوريا
وبوليا وصقلية وتوسكانا وفينيتو) وسبعة بلدان شريكة:
الجزائر ومصر والمغرب وتونس من جهة البحر
األبيض المتوسط ،وألبانيا وصربيا والجبل األسود من
جهة منطقة البلقان.
وتم تخصيص هذين اليومين ،على التوالي ،لمحاضرة
تقديم المشاريع ولزيارة ورشتين للخدمات اللوجستية من
المستوى األول في منطقة كامبانيا .وقد شكلت الندوة
التي عقدت في المحطة البحرية لميناء بارتينوب
( ،)Parthenopeفي الواقع ،أول حدث رئيسي في
تقديم مشاريع وفرصة هامة لمواجهة قضايا النقل
والخدمات اللوجستية في منطقة البحر األبيض المتوسط
والبلقان والتعميق فيها.
وقد شارك في هذا الحدث ،الذي تم بتنسيق من قِبل
"قطاع الدراسات وإدارة مشاريع االتحاد األوروبي" في
منطقة كامبانيا فيما يتعلق بالجزء المؤسسي (جلسة
عامة) و"منظمة األعمال للوكالء اللوجستيين"
(" ،)LOGICAوكالة إنعاش اللوجستيات ونقل بضائع
كامبانيا" فيما يتعلق بورش العمل ،وممثلون مؤسسيون
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وكنتيجة لتعزيز التعاون المؤسسي وإقامة اتصاالت
مباشرة بين مشغلي القطاع تم تحديد ،بموجب اتفاق
مشترك ،أرضية عمل تستند عليها أنشطة المشاريع
المبرمجة في إطار (إيطالميد) و(إيطالبلق) ،وذلك
بفضل إمكانية مساعدة وتشجيع والدة مبادرات أعمال
مشتركة.
ميدبورتس (( )MedPortsموانئ البحر األبيض
المتوسط)  3مايو (أيار) –  30يوليو (تموز) )2010
– تطوير تجمع الشركات الصغيرة والمتوسطة في
مجال الخدمات اللوجستية المينائية في حوض البحر
األبيض المتوسط – مشروع ممول بشراكة من قبل
االتحاد األوروبي عن طريق برنامج "استثمر في
المتوسط" ( ،)Invest in Medيهدف إلى زيادة حجم
وجودة االستثمارات األورومتوسطية والتجارة وكذا
المساهمة في التنمية المستدامة للمنطقة .في هذا الصدد،
سعى "ميدبورتس" إلى تحسين الخدمات اللوجستية
المينائية المتقدمة للدول األوروبية ودول جنوب البحر
األبيض المتوسط من أجل بلورة نظام نقل متكامل في
حوض البحر األبيض المتوسط .ويكمن الهدف الرئيسي
للمبادرة في توفير الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة
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يمكن لمشروع "لوجيسميد" أن يكون وسيلة
إلعادة تشجيع تطوير "األرضيات اللوجستية
األورومتوسطية" بإعطاء ختم الجودة
لألرضيات النموذجية لكل واحد من البلدان
المتوسطية الشريكة
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نظرة شاملة

لوزارتي الشؤون الخارجية والتنمية االقتصادية في
إيطاليا وممثلو وزارة النقل في ستة بلدان شريكة،
الجزائر ومصر والمغرب وتونس من البحر األبيض
المتوسط ،وألبانيا وصربيا من البلقان ،باإلضافة إلى
ممثلي المناطق اإليطالية المرتبطة بالمشاريع وكذا
العديد من المشغلين واالستشاريين في هذا القطاع .وقد
شكلت الندوة إجماال معلما مهما للمواجهة التي ستحدد
الطريق الذي يجب سلكه لتحسين اتصاالت الحركة
التجارية في البحر األبيض المتوسط ومنطقة البلقان.
كما أنه بفضل هذا الحدث األول من نوعه ذي األهمية
الدولية ،تم إعطاء دفعة قوية لخلق مناخ مناسب للتضامن
والتعاون الدولي بين المؤسسات والشركات التقنية
التابعة لمختلف البلدان المعنية.

والمنظمات األخرى التي تعمل في قطاع اللوجستيات
والنقل المينائي في المناطق المهتمة بهذا المشروع
(طنجة في المغرب ورادس في تونس وبور سعيد في
مصر وكالياري Cagliari/في إيطاليا) وتعزيز
العالقات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في
قطاعات النقل والخدمات اللوجستية في البلدان المعنية.
برنامج لوجيسميد ( .)LogisMedالشبكة األورو-
متوسطية لألرضيات اللوجستية (لوجيسميد) هي مبادرة
"أطلقها البنك األوروبي لالستثمار بهدف تطوير القطاع
اللوجستي في الدول المتوسطية الشريكة .وتنص هذه
المبادرة على خلق "شبكة لألرضيات اللوجستية
األورومتوسطية" والتي لها خصائص واضحة المعالم
تروم دعم تحديث قطاع رئيسي لتطوير منطقة متوسطية
للتجارة الحرة" .هذا المشروع ،الذي يروج له البنك
األوروبي لالستثمار ،منفتح على البلدان المتعاونة
المعنية والدول المتوسطية الشريكة والمؤسسات التقنية
والمالية .ومن بين الشركاء التقنيين هناك "معهد العلوم
والتقنيات للمعدات والبيئة من أجل التنمية" ()ISTED
و"مركز دراسات النقل لغرب البحر األبيض المتوسط".
مفصل للوضع اللوجستي في دول الضفة
في تحليل
ّ
الجنوبية للبحر األبيض المتوسط ،أكد برنامج
"لوجيسميد" أن قطاع اللوجستيات في الدول المتوسطية
الشريكة غير مطور بالشكل الكافي ألسباب عديدة .وقد
أقرت الدول المتوسطية الشريكة نتائج دراسة
"لوجيسميد" خالل المنتدى األورومتوسطي للنقل في
يناير (كانون األول)  .2010يمكن لمشروع "لوجيسميد"
أن يكون وسيلة إلعادة تشجيع تطوير "األرضيات
اللوجستية األورومتوسطية" بإعطاء ختم الجودة
لألرضيات النموذجية لكل واحد من البلدان المتوسطية
الشريكة .بهذا الشكل ،ستعطي األرضيات المهمة دفعة
قوية لألرضيات اللوجستية المحلية أو اإلقليمية
بالمطارات والموانئ .ويكمن أحد أهداف "لوجيسميد"
في أن تكون هذه التغييرات مقترنة بالتكوين اللوجستي
على الصعيد المتوسطي ووضع أختام جودة مشتركة
للتدريب في هذا المجال .وقد كان هذا هو اإلطار الذي
نظم فيه البنك األوروبي لالستثمار والمعهد األوروبي
للبحر األبيض المتوسط ندوة رفيعة المستوى في
برشلونة بتاريخ  23و 24نوفمبر (تشرين الثاني) عام
 ،2010حول حاجة الدول المتوسطية الشريكة للتكوين
اللوجستي في إطار شبكة "لوجيسميد" .وقد تم في هذه
الندوة تبادل وجهات النظر بين مختلف الخبراء حول
النموذج المقترح وصياغة توصيات ملموسة .ينص

نظرة شاملة
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برنامج "لوجيسميد" في مجال التدريب على تكوين
شركات مختصة في اللوجستيات على مختلف المستويات
في البحر األبيض المتوسط ،في إطار شبكة تقوم على
أساس برنامج مشترك وخلق شبكة من المدرسين
والخبراء في مجالي النقل والخدمات اللوجستية لضمان
التدريب ،إلخ .ويأتي برنامج "لوجيسميد" لتعزيز
مشاريع أخرى مثل "مشروع يوروميد" 2010-2003
و"خطة العمل اإلقليمية النقل" (-2007 )PART
 ،2013إلخ.
المؤتمر المتوسطي للوجستيات (.)MEDLOG
قررت وكالة طنجة المتوسطية الخاصة ومختلف
شركائها ،ال سيما شركاء المجتمع المينائي ،إنشاء
أرضية متكررة للتبادالت والمناقشات ولتحيين المعرفة
ولالستعداد للتغييرات الكبيرة في مهنهم المخصصة،
وكذا لجمع ومقارنة وجهات نظر الخبراء والمهنيين
واالستشاريين والمشغلين وتسهيل المناقشات بين
مسؤولي الحوكمة العامة ورجال األعمال ،بدءا من
الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة وصوال إلى الشركات
المحلية األصغر حجما .كانت هذه هي الروح التي
ألهمت في عام  2007خلق المؤتمرالمتوسطي
للوجستيات.
عقدت أربعة مؤتمرات (في أعوام  2007و2008
و 2010و .)2011كان موضوع المؤتمر األول
"البحر األبيض المتوسط ،مكان جديد دائري للتجارة
العالمية" وضم أكثر من  350شخصا من مختلف
أنشطة التجارة العالمية (شركات النقل والشحن ومش ّغلو
الموانئ والشركات المصنعة لمعدات السيارات
واالستشاريون ومهنيو الخدمات اللوجستية ،إلخ .)...
وقد بحث المشاركون موضوع التعاون بين بلدان حوض
البحر األبيض المتوسط والعديد من القضايا األخرى
(مناطق التجارة الحرة ودور موانئ الربط وتطوير
المعلومات
وتكنولوجيا
اللوجستية
المناطق
واالتصاالت ...إلخ) .وركز المؤتمر الثاني ()2008
على" التميز المينائي :اندماج السالسل اللوجستية
العالمية وتعزيز المناطق الخلفية للموانئ" .وشارك في
هذا المؤتمر أكثر من  430مشاركا من أكثر من
عشرين دولة .ومن بين أبرز النقاط التي تم بحثها نذكر
اعتبار مضيق جبل طارق أرضية أطلنطية كبرى
والمبادرات الجديدة وتنويع الطرق البحرية والتحديات
التي يفرضها توطيد المنافذ إلى المناطق الخلفية للموانئ.
شددت المناقشات التي دارت خالل مؤتمر  2010على
"التبادالت الدولية للقطاع الغذائي ولسلسلة الخدمات

اللوجستية للتبريد" .يواجه أمن التزويد الغذائي تحديات
دولية كبيرة .ويحظى هذا األمن بأهمية أكبر بالنسبة
للمنتجات القابلة للتلف التي تحتاج إلى سلسلة لوجستية
للتبريد متكاملة .كما تمت دراسة محاور متعددة مثل
المتطلبات والخدمات والتغييرات إلظهار التحديات
المرتبطة بتقنين لوائح الصحة النباتية وتنظيم العرض
اللوجستي للمنتجات الطازجة والمجمدة .يشكل االبتكار
استجابة واضحة لمطالب السالسل اللوجستية للتبريد،
سواء في قطاعات الطاقة أو األنظمة المعلوماتية أو
التخزين أو العربات أو التكوين والتدريب ،وما إلى
ذلك .وقد تم أيضا تناول مسألة الفاعلين في سلسلة
التبريد ،األجانب والمغاربة ،الذين ينتقلون إلى المغرب
ً
استجابة لمتطلبات العمالء من خالل وسائل مكيفة
ومتطورة .بعد ذلك تم تقديم حالة البرازيل في مجال
تجارة منتجات الصناعات الغذائية ،وخصوصا عبر
األطلنطية.

الشبكة األورومتوسطية لألرضيات
اللوجستية (لوجيسميد) هي مبادرة "أطلقها
البنك األوروبي لالستثمار بهدف تطوير
القطاع اللوجستي في الدول المتوسطية
الشريكة

▪

في حين خصص مؤتمر مارس (آذار)  2011المنعقد
تحت شعار "سالسل لوجستيكية خضراء وموانئ
خضراء" لمناقشة التحديات البيئية في السالسل
اللوجستية .حيث قدم المشاركون في السالسل اللوجستية
المعقدة و/أو المعولمة تجاربهم لمواجهة المتطلبات
البيئية التي تستوجب خلق المزيد من االبتكار واألفكار
إلدارة التدفقات اللوجستية العالمية بأقل تكلفة لوجستية
واجتماعية ممكنة .وقد تناولت مجموعات الخبراء
المسائل التالية حول البيئة :تجربة الواليات المتحدة فيما
يخص التحديات البيئية في قطاع الموانئ ،والتحديات
البيئية في اللوجستية مع التأكيد على أهمية البعد البحري
وكذا ما يسمى بلوجستية الميل األخير.
المعرض المغربي لمهن النقل واللوجستيك
( .)LOGIMAهو معرض اللوجستيات بامتياز في
المغرب .ويهدف هذا المعرض إلى مساعدة الشركات
على اكتساب ثقافة لوجستية وتمكين الشركات من
تطوير أدائها وتنظيم فضاء لتبادل المعلومات

▪

 1اتفاقية عقد النقل الدولي للبضائع برا لسنة  ،)CMR( 1956واتفاقية النقل الدولي للبضائع بالسكك الحديدية ()CIM

نظرة شاملة

في نوفمبر (تشرين الثاني)  ،2010كان ضيف الجمعية
المغربية للوجستيك ( )AMLOGهو المكلف بالترويج
لمؤتمر حول "الطرق البحرية السريعة" .ومكن هذا
المؤتمر من وضع تواز بين المقاربة األوروبية بمشاركة
العمدة هنري دي ريشمونت ()Henri de Richmont
(محرر التقرير حول الطرق البحرية السريعة)
ودومينيك بوسيرو ()Dominique Bussereau
(وزير الدولة الفرنسي للنقل) من جهة ،والمقاربة
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شكلت هذه المنتديات والمعارض والمشاريع
عناصر أساسية إزاء ظهور إرادة سياسية
أورومتوسطية حقيقية لتطوير اللوجستيات
في البحر األبيض المتوسط ،وعلى
وجه الخصوص في الدول المتوسطية
الشريكة
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والخبرات وتحديد تطورات وتوجهات الخدمات
اللوجستية وطنيا ودوليا وتقديم لكل أولئك الذين
يطلبون المنتجات والخدمات والمنافسة في مجالي
النقل واللوجستيات ،وأخيرا ،تجميع مجتمع النقل
واللوجستيات سنويا حول أرضية االجتماعات
واالتصاالت والمصالح .انعقدت خمس دورات
للمعرض مع مؤتمرات متعددة حول القضايا الراهنة
في مجالي النقل واللوجستيات.
الصالون الدولي للنقل والبنى التحتية والمعدات
واللوجستيك ( .)SITIELهذا المعرض هو أيضا
فضاء للقاء للجهات التي تتدخل في السالسل اللوجستية
وفي قطاع النقل في الجزائر .وقد وصل إلى نسخته
الثامنة .اكتسب المعرض سمعة دولية بمزجه بين
صالونات المشغلين الخواص والمؤسسيين في
المؤتمرات وورش العمل حول مواضيع ساخنة تخص
قطاع النقل اللوجستي اليوم .ال يعود نجاحه إلى الدينامية
اللوجستية في الجزائر ،بل إلى منظميه .قطاع
اللوجستيات هو القريب الفقير للسياسة الجزائرية
الماكرولوجستية .ك ج ن ( ،)KGNمنظم المعرض،
هو ناشر أفضل مجلة حول النقل اللوجستي في المغرب
العربي ،لو فار ( .)Le Phareكما ينظم هذا الصالون
على طول العام العديد من الندوات والمؤتمرات حول
جميع قضايا النقل واللوجستيات بدعوتها لخبراء
ومهنيين دوليين.
الجمعية المغربية للوجستيك .نظمت الجمعية وشاركت
ودعمت بقوة عدة لقاءات حول اللوجستيات في جميع
جوانبها :الندوة المنعقدة في  9ديسمبر (كانون األول)
 2009بالدار البيضاء ألعضاء وشركاء هذه الجمعية،
"الطرق والنقل المشترك بين السككي والبري ،نقاط
القوة والضعف .هل هناك مستقبل في المغرب وتحت
أي ظروف؟" من قبل جان لويس ديريس (Jean
 .)Luis Deyrisمؤتمر  11ديسمبر (كانون األول)
 2009المنعقد بأغادير في إطار الصالون الدولي
المهني للفواكه والخضر ( )SIFELحول األرضيات
اللوجستية لهذا القطاع .في هذا المؤتمر سيتم تحديد نقاط
القوة والضعف على مستوى السلسلة اللوجستية ،من
المنتج إلى الموزعين ،وسيتم اقتراح الحلول المستوحاة
من تجارب القطاعات المتنافسة.
كما نظمت الجمعية في  28يناير (كانون الثاني) 2010
بالدار البيضاء ندوة حول" قواعد روتردام" وتأثيرها

على السلسلة اللوجستية مع تقديم دراسة مقارنة بين
مساهمة هذه القواعد بالمقارنة مع االتفاقيات القائمة
(اتفاقية بروكسل لعام  ،1924بروتوكوال 1968
و 1979وقواعد هامبورغ واتفاقية جنيف لسنة 1980
التي لم يتم تطبيقها) .تصب قواعد روتردام في صالح
الناقالت الكبيرة والحاويات الضخمة ،فضال عن
موردي الخدمات اللوجستية على الصعيد العالمي .تفتقر
شركات الشحن الصغيرة والمتوسطة ومالك السفن
وشركات النقل في الدول المتوسطية الشريكة إلى القوة
الالزمة لمواجهة المخاطر المرتبطة بقواعد روتردام.
وتخص هذه القواعد أيضا النقل متعدد الوسائط (المادة
 .)26ولكن إذا ما كان هناك نزاع ستحدث مشكلة .كيف
يمكن للقاضي أن يفسر كلمة "دولية" لتطبيق "اتفاقية
القانون المتعلق بعقد النقل الدولي للبضائع برا" (سنة
 )1956أو "اتفاقية القانون المتعلق بعقد النقل الدولي
بالسكك الحديدية للبضائع" في حال حدثت مشكلة في
مجال النقل البري؟ ونفس المشكلة ستثار بالنسبة
للمرحلة القبلية أو البعدية للنقل البري في نطاق الفضاء
الوطني :كيف يمكن للقضاة تطبيق "اتفاقية القانون
المتعلق بعقد النقل الدولي للبضائع برا" 1أو "اتفاقية
القانون المتعلق بعقد النقل الدولي بالسكك الحديدية
للبضائع" بدال من القانون الوطني بالنسبة للنقل المحلي؟

المغربية حول الطرق البحرية السريعة لبرنامج
"ميداموس  )MEDA MoS I( "1ميناء أغادير –
ميناء فوندر ( ،)Port Vendresالتي قدمتها البحرية
التجارية المغربية.
بمناسبة هذا اللقاء ،وألول مرة ،سيتم تناول استراتيجيات
التعاون بين المتدخلين في جميع مراحل السلسلة
اللوجستية للطرق البحرية السريعة.

نظرة شاملة
المتوسطي 2011

في حالة المغرب ،ترجمت إرادته السياسية
القوية في مجال تطوير القطاع اللوجستي في
عقد – برنامج ،يشكل حالة فريدة من نوعها في
المغرب العربي ،بين الحكومة والقطاع الخاص،
موجه لتعزيز الخدمات اللوجستية ودعم هيكلة
السوق اللوجستية الداخلية
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في هذا المؤتمر ،تم نفض الغبار عن النقاش حول
الطرق البحرية السريعة ،ما أدى بالمغرب إلى اعتماد
موقف أكثر إيجابية واعتداال وابتكارا في مشروع
ميداموس  .)MEDA MoS II( 2وكانت الجمعية
المغربية للوجستيك أيضا المتعاون الرسمي للعديد من
الندوات (الندوة الدولية لوجستيك " 2010إدارة سلسلة
التوريد ،رافعة للقدرة التنافسية في ظرفية األزمة"،
المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير ،أغادير ،مايو (أيار)
2010؛ ندوة "اللوجستيك :مفتاح القدرة التنافسية
للشركات .الوضع الحالي والتوقعات" جامعة شعيب
الدكالي – الكلية المتعددة التخصصات بالجديدة ،مايو
(أيار) 2010؛ ندوة في جامعة الحسن الثاني بالمحمدية
حول اللوجستيك وتنافسية التجارة الخارجية ،يونيو
(حزيران)  ،2010إلخ .).كما نذكر على وجه
الخصوص:
–	 ندوة"  "�International Conference Infor
mation Sytems, Logistics and Supply
Chain International Conference Information ILS 2010 Third International
،Systems, Logistics and Supply Chain
الدار البيضاء 16-13 ،أبريل (نيسان) ."2010

في هذه المناسبة ،أكد رئيس الجمعية المغربية
للوجستيك "أنهم يقيمون عالقة بين المصالح العامة
(المجموعات) والخاصة (الشركات) .ويجمعون
بين المدى الطويل (تنظيم الفضاء) والقصير

(مرونة السوق) .ما يشكل تحديات اجتماعية
(التحديات اإلقليمية) تتجاوز األسواق األقرب.
انطالقا من هذا المنظور الماكرولوجستي
والميكرولوجستي سنقدم األرضيات اللوجستية في
المغرب".
–	 وخالل ندو ة �ICHCA International Bien
( nial Conferenceالدار البيضاء  26و27
أبريل /نيسان  ،)2010قدم رئيس الجمعية المغربية
للوجستيك عرضا حول تحديات السلسلة البحرية
اللوجستية (النقل البحري والميناء ومنطقته الخلفية)
إلدارة مجموع التكاليف اللوجستية.
– وأخيرا ،في فبراير (شباط)  ،2011نظمت الجمعية
ندوة حول الشروط التجارية الدولية (إنكوترمز)
 .2010ونشط هذه الندوة السيد برنار دراير
( )Bernard Dreyerالذي قارن بين إنكوترمز
عامي  2010و 2000من وجهة نظر السلسلة
اللوجستية الدولية.
في الختام ،تشكل هذه المنتديات والمعارض والمشاريع
عناصر أساسية إزاء ظهور إرادة سياسية أورومتوسطية
حقيقية لتطوير اللوجستيات في البحر األبيض المتوسط،
وعلى وجه الخصوص في الدول المتوسطية الشريكة .كما
أن هذه اللقاءات مكنت من تحسيس المسؤولين السياسيين في
الدول المتوسطية الشريكة بأنه من األنسب منح وضع خاص
لقطاع اللوجستيات من أجل تشجيع نمو اقتصاداتها.

التوقعات

السياسات اللوجستية
تبذل في نطاق دول جنوب البحر األبيض المتوسط مجهودات
حميدة لتطوير قطاع اللوجستيات.
في حالة المغرب ،ترجمت إرادته السياسية القوية في مجال
تطوير القطاع اللوجستي في عقد – برنامج ،يشكل حالة
فريدة من نوعها في المغرب العربي ،بين الحكومة والقطاع
الخاص ،موجه لتعزيز الخدمات اللوجستية ودعم هيكلة
السوق اللوجستية الداخلية ،وذلك بخلق شبكة من األرضيات
اللوجستية في جميع مناطق المغرب والمساعدة على تطوير
أنشطة الفاعلين اللوجستيين المغاربة وتشجيع تكوين
المهارات على جميع المستويات وفي جميع األنشطة
اللوجستية وإعداد الموظفين اإلداريين المكلفين بتقنين النظام
اللوجستي المغربي .نفس الشيء يحدث في تونس ،حيث أن

الشروط المثلى لخلق شبكة أرضيات أورومتوسطية
▪
▪
▪
▪

▪

موقع جغرافي استراتيجي.
شبكة مواصالت كثيفة وفعالة.
سياسة لوجستية حازمة من جانب الجهات المحلية (األقاليم والبلديات،
إلخ ).لجذب المستثمرين الحقيقيين والمحتملين.
تعدد وسائط األرضيات هو معيار قوي للترويج لها ألنه يوفر ميزة تقديم
عقد ربط أكثر فعالية مع مجموعة متعددة من التشكيالت اللوجستية
الممكنة.
بنى تحتية فعالة :شبكة برية جيدة وشبكة للسكك الحديدية تربط بين المدن
الرئيسية.

لضمان تطوير القطاع اللوجستي في الدول المتوسطية
الشريكة ،من الضروري توجيه االستراتيجيات اللوجستية
الوطنية مع األخذ بعين االعتبار عنصرين أساسين:
▪

في بلدان المغرب العربي الثالثة هناك استثمارات مهمة في
البنى التحتية (الطرق والطرق السريعة ومناطق األنشطة
اللوجستية ،إلخ)ِ :ورش عمل ضخمة للطريق السريع
شرق – غرب وخصخصة جزء من البنى التحتية المينائية
وتحديث النقل السككي في الجزائر ،مع التركيز على تحسين
الربط بين الموانئ ومناطقه الخلفية وكذا على انفتاح المغرب
العربي الكبير .في المغرب ،يتم بناء شبكة من الطرق
السريعة وخطوط السكك الحديدية (القطار السريع
طنجة – الدار البيضاء  ،)2015كما أننا أمام بروز محور
مينائي دولي في طنجة (طنجة المتوسط) .كما أن الموانئ
المغربية تمضي قدما في طريق خصخصة صيانة الموانئ.
ويمكننا أن نذكر أيضا تطوير الطرق السريعة ومشروع
الميناء الجديد في المياه العميقة بالنفيضة في تونس.
بدأ يتأكد شيئا فشيئا ظهور الشركات متعددة الجنسيات
والوكالء العالميين في النقل والخدمات اللوجستية ،ما عدا في
المغرب حيث هي موجودة بقوة.

▪

في كثير من األحيان ،تتواجد األرضيات ذات البعد
األورومتوسطي في منطقة نشاط لوجستي مجاورة لمنطقة
نشاط اقتصاد متعدد األشكال والصناعات قريبة من منطقة
مينائية .وتحتاج هذه األرضيات إلى مجموعة من الخدمات
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يجب أن يكون نموذج مشروع "لوجيسميد"
منارة شبكة األرضيات اللوجستية
األورومتوسطية والكتلة اللوجستية
األورومتوسطية

تكييف البيئة اللوجستية بخلق مجتمع لوجستي
أورومتوسطي على شكل كتلة لوجستية متوسطية تقوم
بدعم الكتل الوطنية واإلقليمية والمحلية .تعتبر تجربة دول
شمال البحر األبيض المتوسط غنية في الدراسات (الموقع
اإللكتروني "لمرصد الكتلة األوروبية" (European
 .)Cluster Observatoryفي هذا المستوى ،سيكون
من الضروري مناقشة مقترحات الدراسة التي أنجزها
مركز دراسات النقل لغرب البحر األبيض المتوسط
(انظر "القطاع اللوجستي في الضفة الجنوبية لغرب
البحر األبيض المتوسط :التشخيص والمقترحات")
وتطبيقها بشكل ذكي لتعزيز القدرة التنافسية اللوجستية
لدى الدول المتوسطية الشريكة.
إنشاء شبكة أرضيات لوجستية أورومتوسطية :ستحتاج
هذه الشبكة إلى عرض شامل ومتكامل وسياسة موحدة في
التنظيم والبنى التحتية (منافذ عبر الطرق والطرق السريعة
وعرض األراضي بسعر معقول ومخازن متخصصة –
غرف التبريد – ومناطق البضائع الخطر ومباني للخدمات
الجماعية وخطوط السكك الحديدية ومناطق لشحن
الحاويات ومحطات الحاويات ،وما إلى ذلك).

نظرة شاملة

نحو إنشاء كتلة لوجستية وشبكة أرضيات لوجستية
أورومتوسطية

المتوسطي 2011

هذا البلد لديه استراتيجية لوجستية ترتكز على إنشاء
األرضيات اللوجستية مع إبراز الفاعلين المحليين والتكوين
في مجال اللوجستيات .في الجزائر ،ال توجد حتى اآلن
سياسة لوجستية حقيقية ،ولكن كل المؤشرات تشير إلى أنه
قريبا سيتوفر البلد على سياسة لوجستية تواكب اإلصالحات
الجارية .في مصر ،أدركت السلطات أهمية القطاع اللوجستي
في االقتصاد الوطني ،لذلك تم إطالق العديد من المبادرات
واإلصالحات المؤسسية من أجل تعزيز هذا القطاع.

▪ موانئ بحرية تتوفر على روابط جيدة ،باإلضافة إلى مجموعة من المطارات.
▪ تطوير النقل المشترك لضمان التنمية المستدامة .عندما تتكثف التدفقات،
يقلل النقل المشترك من استهالك الوقود األحفوري ويقلص من انبعاثات
غازات االحتباس الحراري ،بفعالية أكبر أو أقل ،وذلك وسائط النقل
(بحري أو سككي أو نهري) .كما يشارك النقل المشترك في تخفيف العبء
على البنى التحتية الطرقية التي تتضرر اليوم بفعل الزيادة المستمرة في
حركة المرور البرية التي تعتبر مصدر تفاقم غياب السالمة الطرقية.
▪ وأخيرا ،التسهيالت المالية واألرضية والتدريب هي عناصر ال غنى عنها
لخلق هذه الشبكة.

الجماعية المعينة (األراضي والبنية التحتية والمهارات
والتمويل والمؤسسات وقوانين مكيفة ،إلخ).
يجب أن يكون نموذج مشروع "لوجيسميد" منارة شبكة
األرضيات اللوجستية األورومتوسطية والكتلة اللوجستية
األورومتوسطية.

الخاتمة
نظرة شاملة
المتوسطي 2011
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ستلعب القضايا المالية والمهارات دورا حاسما في إنشاء
شبكة األرضيات األورومتوسطية.
يجب إيجاد الحلول المناسبة إلنشاء شراكة أورومتوسطية
"خاصة – عامة" لتسهيل تنفيذ شبكة "األرضيات اللوجستية
األورومتوسطية" التي تهدف إلى تيسير اندماج ناجح وعادل
لمصالح الجهات الفاعلة الخاصة والعامة في ضفتي البحر
األبيض المتوسط .ولتحقيق ذلك ،هناك عدة حلول (البنك
األوروبي لالستثمار وبنك التنمية اإلفريقي والبنك الدولي
واألموال العامة والخاصة والمحلية والدولية ،إلخ .)...كما أنه
من الضروري تشجيع مشاريع االبتكار في مجاالت المال
واألراضي والتكوين والعمل من أجل خلق مجتمع لوجستي
أورومتوسطي من خالل المنتديات والمعارض والمشاريع....
من أجل بناء منطقة أورومتوسطية تنعم بالسالم والتقدم.
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تؤكد االستراتيجية على مساهمة المساواة بين الجنسين في
النمو االقتصادي والتنمية المستدامة وتدعم تنفيذ بُعد مساواة
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.1
.2
.3
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متساو.
استقالل اقتصادي
ٍ
متساو ولعمل متساوي القيمة.
متساو لعمل
أجر
ٍ
ٍ
مساواة في صنع القرار.
الكرامة والسالمة ووضع نهاية للعنف القائم على النوع
االجتماعي.
المساواة بين الجنسين في العمل الخارجي.
قضايا أفقية (أدوار النوع االجتماعي ،والتشريعات،
وآليات الحوكمة).
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حسب منظور المفوضية األوروبية 1تُعتبر المساواة بين
الرجل والمرأة مبدءأً أساسياً معترفاً به في قانون حقوق
اإلنسان الدولي وقيمة مشتركة لالتحاد األوروبي وشرطاً
ضرورياً لتحقيق أهدافه في مجاالت النمو والتشغيل
والتماسك االجتماعي .وعلى الرغم من أن عدم المساواة ال
زال قائما ً ،إال أن االتحاد األوروبي قد أحرز تقدماً كبيراً
على مدى العقود المنصرمة في مجال نشر المساواة بين
النساء والرجال .ويعود الفضل في ذلك إلى تشريعات حول
المساواة في التعامل وإدماج منظور النوع االجتماعي في
شؤون الحياة العامة وإجراءات محددة للنهوض بالمرأة،
إضافة إلى تنفيذ ورصد اتفاقيات وأطر االتحاد األوروبي
ذات العالقة.
هنالك ك ٌم كبير من النصوص التشريعية مكرسة للمساواة
بين المرأة والرجل .ويتألف أكثرها من أحكام وإرشادات
لمعاهدات مختلفة تتعلق بتوفير العمل والمساواة في
المرتبات وحماية األمومة واإلجازات ألسباب عائلية
والضمان االجتماعي والضمان االجتماعي المهني
ومسؤولية اإلثبات في حاالت التمييز والعمل للحساب
الشخصي.
وقد أرست "خارطة الطريق من أجل المساواة بين المرأة
والرجل" لالتحاد األوروبي ،األولويات للفترة -2006
 .2010وقد جمعت هذه الخارطة بالتحديد بين مبادرات
ملموسة وبين إدماج المساواة بين المرأة والرجل في كافة

نظرة شاملة

جوديث نايسي

سياسات وأنشطة االتحاد األوروبي ("إدماج منظور النوع
االجتماعي في شؤون الحياة العامة") بما في ذلك العالقات
الخارجية والتنمية.
يقاس التقدم فيما يتعلق بالمساواة في االتحاد األوروبي
سنويا ،ويقدم النقييم في "تقرير عن المساواة بين المرأة
والرجل" تعده المفوضية األوروبية بالتعاون الوثيق مع
الدول األعضاء في االتحاد األوروبي.
وقد اعتُمدت "استراتيجية [جديدة] للمساواة بين المرأة
والرجل ( 2")2015-2010في  21سبتمبر (أيلول)
 .2010وتمثل هذه االستراتيجية إطاراً
ً
شامال يلزم
المفوضية بالدفع نحو مساواة أعظم في جميع سياساتها.
وبناء على خارطة الطريق  ،2010-2006إضافة
لـ (المعاهدة األوروبية من أجل المساواة بين الجنسين) ،فقد
طرحت االستراتيجية إجراءات في خمسة ميادين ذات
أولوية تم تحديدها في ميثاق المرأة إضافة إلى ميدان واحد
يعالج اهتمامات متقاطعة:

ال ُبعد الخارجي لخارطة طريق االتحاد األوروبي للمساواة
بين المرأة والرجل 2010-2006

نظرة شاملة
المتوسطي 2011

تضع خارطة الطريق واستراتيجية  2015-2010كلتاهما
األسبقية لتعزيز المساواة بين الجنسين في السياسات
الخارجية وسياسات التنمية ،والسيما تعزيزالمساواة بين
الجنسين في سياسة الجوار األوروبية ( .)ENPإن سياسة
االتحاد األوروبي حول تعزيزالمساواة بين الجنسين داخل
االتحاد األوروبي تتعلق بشكل وثيق بالعمل الذي يضطلع
االتحاد به في الدول الثالثة.
في سياق سياسة الجوار األوروبية يدعم االتحاد األوروبي
جهود البلدان الشريكة في تعزيزالمساواة بين الجنسين.
وتضع خطط العمل لسياسة الجوار األوروبية أجندة متفق
عليها بالتضامن ألولويات اإلصالح ،وتتضمن التزامات
البلدان الشريكة للدخول في حوار حول قضايا ذات عالقة
(حقوق اإلنسان وحقوق المرأة) والقيام بإصالحات سياسية
وتشريعية.

288

إن االتحاد األوروبي ملتزم التزاماً قوياً
بالمساواة بين الجنسين في تعاونه اإلنمائي
وعالقاته الفردية مع الدول الثالثة .فهو يعزز
ال مزدوجاً يتمثل بإدماج منظور النوع
مدخ ً
االجتماعي في الشؤون العامة وبأعمال
محددة إلى جانب الحوار السياسي والفكر
السياسي
يبقى االتحاد األوروبي ملتزماً باإلسراع في تحقيق األهداف
اإلنمائية لأللفية وفي المساعدة على بلوغ المعايير التي
حددتها معاهدة القضاء على كل أشكل التمييز ضد المرأة
"سيداو" ( ،)CEDAWإضافة إلى أهداف برنامج عمل
بكين ( )BPfAوبرنامج العمل القاهرة ،حسب تكهنات خطة
عمل االتحاد األوروبي بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين
المرأة في التنمية ( .3)2015-2010إن "إرشادات االتحاد
األوروبي حول العنف ضد النساء والفتيات ومحاربة كل
أشكال التمييز ضدهن" 4تقدم توجيهات حول إجراء حوار
سياسي واتخاذ إجراءات ،حيثما وجد مناسباً ،في حاالت

فردية النتهاكات حقوق المرأة .وسيواصل االتحاد األوروبي
استخدام سياسته للتنمية في تعزيز المساواة بين الجسنين
وتمكين المرأة.
إن االتحاد األوروبي والدول األعضاء به هم الالعبون
األساسيون في جهود التنمية الدولية ويتمسكون باالتفاقيات
والمواثيق المعترف بها دوليا ً ،مثل معاهدة القضاء على كل
أشكال التمييز ضد المرأة واإلعالن األلفي للتنمية ()2000
واألهداف اإلنمائية لأللفية ( )MDGsوالمؤتمر الدولي
للسكان والتنمية ( )ICPDوبرنامج العمل ()1994
وبرنامج العمل لبكين ،وإجماع مونتري ()Monterrey
حول التمويل والتنمية ،وإعالن باريس وأجندة عمل أكرا
( .)Accrكما أكد االتحاد األوروبي على المساواة بين
الجنسين كأحد المباديء الخمسة األساسية لسياسة التنمية في
اإلجماع األوروبي حول التنمية 5وقد تبنى مؤخراً إرشادات
االتحاد األوروبي المذكورة فيما سبق حول العنف ضد
النساء والفتيات.
ً
ً
إن االتحاد األوروبي ملتزم التزاما قويا بالمساواة بين
الجنسين في تعاونه اإلنمائي وعالقاته الفردية مع الدول
ً
مدخال مزدوجاً يتمثل بإدماج منظور النوع
الثالثة .فهو يعزز
االجتماعي في الشؤون العامة وبأعمال محددة إلى جانب
الحوار السياسي والفكر السياسي ويقر بأن المساواة بين
ً
ارتباطا وثيقاً بالهدف اإلنمائي المهمين
الجنسين ترتبط
للتخفيف من الفقر.
من بين األعمال األخرى المذكورة تحت بند (األولوية )6
في خارطة الطريق  ،2010-2006على المفوضية
األوروبية أن "تعزز المساواة بين الجنسين في منطقة البحر
األبيض المتوسط ،بما في ذلك تنظيم مؤتمر وزاري
أورومتوسطي في  2006حول المساواة بين الجنسين
مسبوقاً بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني ،مما قد يفضي
إلى تبني خطة عمل".

أعمال ثنائية
فيما يخص العالقات الخارجية الثنائية ،فقد أدرج موضوع
المساواة بين الجنسين في خطط العمل المحددة بمقتضى
سياسة الجوار األوروبية .وقد أطلق الحوار بين المفوضية
األوروبية والدول الشريكة حول هذه القضية في عدة

 3ملحق الستنتاجات المجلس حول األهداف اإلنمائية لأللفية لالجتماع العام لألمم المتحدة في نيويورك وما بعده؛ اجتماع مجلس الشؤون الخارجية رقم  3023في لوكسمبورغ 14 ،يونيو (حزيران)
[ .www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/115157.pdf .2010آخر دخول للموقع في  6يونيو (حزيران) .]2011
[ .www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16173cor.en08.pdf 4آخر دخول للموقع في  6يونيو (حزيران) .]2011
 5بيان مشترك للمجلس وممثلي حكومات الدول األعضاء المجتمعين ضمن المجلس والبرلمان األوروبي ،ومفوضية سياسة اإلنماء لالتحاد األوروبي" :اإلجماع األوروبي" )(2006/C 4601
[ http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/european_consensus_2005_en.pdfآخر دخول للموقع في  6يونيو (حزيران) .]2011

▪

السياق األورومتوسطي اإلقليمي
في المؤتمر الوزاري األورومتوسطي حول تعزيز دور
المرأة في المجتمع ،والذي عقد يومي  15-14نوفمبر
(تشرين الثاني)  2006بمدينة إسطنبول ،اتفق الشركاء على

▪

"برنامج تحسين المساواة بين الرجل والمرأة في منطقة
اليوروميد" هو إجراء مرافق لدعم األنشطة الحالية
لعملية التعاون بين الحكومات ضمن إطار الشراكة
األورومتوسطية واالتحاد من أجل المتوسط (.)UfM
ويساهم هذا البرنامج في الهدف الشامل لدعم الديناميكيات
الحالية وتقوية قدرة الالعبين المؤهلين من أجل تعزيز
المساواة بين الرجل والمرأة ويتضمن متابعة النتائج
الوزارية إلسطنبول.
يهدف برنامج "االستثمار في الناس" ( )IiPإلى تقوية
قدرة منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال تعزيز
حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.

[ .http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:0522:FIN:EN:PDF 6آخر دخول الموقع في  6يونيو (حزيران) .]2011
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يذكر تقرير التقدم القطاعي لعام  2008حول تنفيذ سياسة
الجوار األوروبية 6أن "مشاركة المرأة في الحياة االجتماعية
والسياسية واالقتصادية لم تزل بحاجة إلى تقوية بدرجات
مختلفة .ولم يزل التمييز ضد المرأة و/أو العنف المنزلي
شائعاً .فالمطلوب معاملة المزيد من المخالفات ضد المرأة
باعتبارها جرائم .وفي الوقت الذي ال زالت هناك حواجز
كبيرة ،فقد اتخذ العديد من الدول إجراءات نحو مزيد من
التشجيع للمساواة بين الجنسين".
لتحقيق هذه الغاية ،تجدر المالحظة بأن لدى مصر وإسرائيل
واألردن والمغرب برامج ثنائية خاصة في مجال النوع
االجتماعي.

المتوسطي 2011

إن النتائج التي تبناها مؤتمر إسطنبول
كانت تهدف إلى تعزيز :الحقوق السياسية
والمدنية واالجتماعية واالقتصادية للمرأة،
وكذلك حقوقها في المجال الثقافي،
وبالنسبة لدور اإلعالم ووسائل االتصال
الجماهيرية

نظرة شاملة

لجان فرعية .وأدرج منظور النوع االجتماعي والمساواة
بين المرأة والرجل بصورة رئيسية تحت األقسام التالية
من خطط عمل سياسة الجوار األوروبية :تعزيز حقوق
اإلنسان ،والسياسات االجتماعية والتشغيل ،ومحاربة
المتاجرة بالبشر ،والسيما النساء واألطفال .على وجه
الخصوص ،تشمل خطط معظم الدول :تعزيز دور المرأة
في المجاالت السياسية (سياسات تتعلق باألنظمة االنتخابية
وعملياتها) واالقتصادية واالجتماعية ،وتنفيذ معاهدة
القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة ومحاربة
العنف القائم على النوع االجتماعي ،بما في ذلك جرائم
الشرف والجرائم المتعلقة باألحوال الشخصية والتقاليد
العائلية.

العمل وفقا ألهداف يتم االتفاق عليها (ضمن إطار عمل
مشترك) على مدى السنوات الخمس القادمة .كما اتفقوا على
تبني "إجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسين ومنع كل
أشكال التمييز وضمان حماية حقوق المرأة".
إن النتائج التي تبناها مؤتمر إسطنبول كانت تهدف إلى
تعزيز :الحقوق السياسية والمدنية واالجتماعية واالقتصادية
للمرأة ،وكذلك حقوقها في المجال الثقافي ،وبالنسبة لدور
اإلعالم ووسائل االتصال الجماهيرية.
أما بالنسبة آللية المتابعة والمراجعة ،فقد دعيت اللجنة
األورومتوسطية إلى "عقد اجتماع متوسطي لهذا الغرض،
مرة واحدة سنويا على األقل ،وذلك على مستوى الخبراء من
كبار المسؤولين لمراجعة تنفيذ اإلجراءات الواردة في
االستنتاجات وإبالغ المؤتمر السنوي لوزراء خارجية
اليوروميد .وستتم في عام  2009متابعة المؤتمر الوزاري
األورومتوسطي لبحث القضايا المتعلقة بالتمتع التام بجميع
حقوق اإلنسان من قبل النساء ،والتقدم المحرز [حول تنفيذ]
هذه اإلجراءات"
في سياق الشراكة األورومتوسطية ( ،)EMPفإن العملية
التي أرسيت من قبل مؤتمر إسطنبول إنما هي نهج فريد
ورائد من حيث أنه ّ
مكن من تطوير إجراءات مرافقة (بناء
قدرة فنية ومؤسسية مثل التدريب و/أو تطوير إرشادات
وأطر عمل ،وتأسيس أدوات معرفية وآلية مراجعة
السياسات ،الخ )...تمولها المفوضية األوروبية وتهدف
إلى دعم عملية تشاور بين الحكومات على المستوى
اإلقليمي وتنص على مشاورات مع المجتمع المدني طوال
العملية.
لتحقيق هذه الغاية ،قامت المفوضية األوروبية بتطوير
أدوات تعاون عديدة:

▪

اآللية األوروبية للديمقراطية وحقوق اإلنسان
( :)EIDHRإن بلدان البحر األبيض المتوسط مؤهلة
لمشاريع دعم حسب البلد وتهدف إلى دعم منظمات
المجتمع المدني التي تعزز حقوق االنسان .إن تعزيز
حقوق المرأة معترف به بشكل صريح كأولوية بموجب
هذا الهدف.

نظرة شاملة

إضافة إلى هذه األدوات يمكن استخدام آلية "تايكس"
للمساعدات التقنية وتبادل المعلومات ) )TAIEXوبرامج
التوأمة لمزيد من تطوير أعمال يوروميد المشتركة.

المتوسطي 2011

إن تعزيز دور المرأة في المجتمع جزء ال
غنى عنه في تنمية المنطقة .وهذا هو سبب
ما جاء في البيان المشترك لقمة باريس
لدول البحر المتوسط ( 13يوليو /تموز
 )2008بأن "مستقبل المنطقة
األورومتوسطية يكمن في تحسين التنمية
االجتماعية  -االقتصادية
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إال أن النموذج ما زال في مرحلة التطوير .ومن الضروري
تحسين طرقه وصياغة هوية فريدة ومحددة له ،إضافة إلى
تشخيص أوجه التكامل مع مشاريع بين الحكومات على
نطاق دولي من أجل االعتراف به كمساهمة فعالة وملموسة
للتنفيذ التام للمعاهدات الدولية بشأن حقوق اإلنسان للمرأة،
مثل معاهدة القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة
(سيداو) والتوصيات ذات العالقة لنظام حقوق اإلنسان
لألمم المتحدة ،مثل تلك المشتقة من إجراءات خاصة
لمجلس حقوق االنسان أو من النشرة الدورية العالمية.

التحديات أمام عملية إسطنبول
إن ذلك الجزء من استنتاجات إسطنبول الذي ورد في خطة
العمل يجب أال يعتبر خطة للعمليات وإنما بياناً سياسياً
يشخص مجاالت العمل الممكن و/أو المزمع .وهو َيذكر
باإلسم أداة واحدة فقط للمتابعة ،وهي لجنة خبراء خاصة،
وال يحدد عمليات اإلبالغ أواألدوات التي ستستخدمها اللجنة.
تعرف قيمتها المضافة الخاصة
كما أن عملية إسطنبول ال ّ

بها ،وتُعتبر من قبل بعض الشركاء ذوي العالقة كنسخة من
نماذج قائمة.
إن تعزيز دور المرأة في المجتمع جزء ال غنى عنه في
تنمية المنطقة .وهذا هو سبب ما جاء في البيان المشترك
لقمة باريس لدول البحر المتوسط ( 13يوليو /تموز
 )2008بأن "مستقبل المنطقة األورومتوسطية يكمن في
تحسين التنمية االجتماعية – االقتصادية ( )...والمعرفة.
هناك حاجة لزيادة التعاون في ميادين مثل التعليم ()...
وتعزيز دور المرأة في المجتمع".7
كما يؤكد إعالن وزراء الخارجية لالتحاد من أجل المتوسط
( 4نوفمبر /تشرين الثاني  )2008الحاجة لتعزيز دور
ً
قائال "في سياق متابعة مؤتمر إسطنبول
المرأة في المجتمع
الوزاري المنعقد في  2006حول "تعزيز دور المرأة في
المجتمع" ،ونظرا ألن مؤتمراً ثانياً للوزراء سيعقد في
 2009بالمغرب ،يشجع الوزراء على تحقيق المزيد من
المبادرات الملموسة لإلسراع في تنفيذ استنتاجات مؤتمر
إسطنبول .ومن النتائج المحتملة وضع مجموعة ملموسة
من األنشطة المشتركة في كافة الميادين التي أقرتها
االستنتاجات الوزارية في إسطنبول".
وقد عقد مؤتمر وزاري ثان ليوروميد بالمغرب ،يومي
 12-11نوفمبر (تشرين الثاني)  ،2009حول تعزيز دور
المرأة في المجتمع .وتضمنت أهداف المؤتمر :زيادة
الوعي لخطة عمل إسطنبول ( )IPAواستقصاء الفرص
الستخدامها كأداة دعوة إلى التغير االجتماعي والقانوني؛
واستقصاء العالقات المشتركة بين األطر الوطنية واإلقليمية
والدولية لتشجيع وحماية المساواة بين الجنسين (خطة عمل
إسطنبول) ،ومعاهدة القضاء على كل أشكال التمييز ضد
المرأة (سيداو) ،وآليات األمم المتحدة األخرى ،والشراكة
األورومتوسطية ،وسياسة الجوار األوروبية ،واالتحاد من
أجل المتوسط) وتقوية تعاون المجتمع المدني وبناء التحالف
في المنطقة األورومتوسطية بشأن المساواة بين الجنسين
وحقوق المرأة.
في مؤتمر مراكش أكد الوزراء على دعم عملية إسطنبول
التي تشجع المساواة بين الرجل والمرأة ،والتي دخلت حيز
التنفيذ قبل ثالث سنوات ،وذلك من خالل زيادة فاعلية
إطار العمل .كما تم تحديد أولويات وزيادة فاعلية ترتيبات
المتابعة للتحسينات التي تقررت في الخطة.
وفي مؤتمر مراكش أيضاً ،وافق االتحاد من أجل المتوسط
على خلق مؤسسة إقليمية وشبكة تعاون للدعوة إلى حقوق
المرأة ،وتأسيس مرصد أورومتوسطي متعدد األطراف
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حول العنف ضد المرأة .وستقيم المؤسسة التي س ُتطلق
بدعم من البنك الدولي أول مواقعها في باريس ومراكش
وجبيل بلبنان .وقد قرر االتحاد من أجل المتوسط بأن
مؤسسة للمرأة يمكن أن "تنسق الطاقات والوسائل" و"تخلق
شبكة من النساء حول البحر األبيض المتوسط" .وسيتم
تمويل المؤسسة من مصادر عامة وخاصة وعلى أساس
طوعي حصراً ،ولكن البنك الدولي سيقدم مساهمة أولية
لمساعدتها على االنطالق.

المتوسطي 2011

إن الشراكة األورومتوسطية ،منذ إطالقها في برشلونة عام
 ،1995قد أولت اهتمامها السياسي ومواردها المالية على
حد سواء للمساواة بين الجنسين .ويتوافق هذا التركيز مع
العمليات واألجهزة الدولية مثل برنامج عمل بكين
واألهداف اإلنمائية لأللفية ،إضافة إلى توافقه مع معاهدة
القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) .على
الرغم من جهود االتحاد األوروبي هذه ،لم تستخدم كل
إمكانيات األجهزة األورومتوسطية أو الجوار لتسريع
عملية تحقيق مساواة تامة بين الرجل والمرأة في البحر

نظرة شاملة

االستنتاجات

األبيض المتوسط .إن المبالغ الكبيرة المخصصة حصراً
لهذه األولوية لم تزل نادرة تماماً .في الواقع ،إنها غائبة
تقريباً من التعاون الثنائي مع الشركاء المتوسطيين ،مما
يفسر حصة األسد من المبالغ المخصصة للتعاون معهم.
إن أجهزة مثل برامج التوأمة وآلية المساعدات التقنية
وتبادل المعلومات ( ،)TAIEXوخطط العمل الوطنية
لسياسة الجوار األوروبية ،الخ ...تعتبر تقريباً "حيادية
النوع االجتماعي" وتولي اهتماماً
ً
قليال لـ  50%من
المستفيدين في المنطقة .وفي ضوء األحداث األخيرة في
كل من تونس ومصر واألردن وسوريا والجزائر والمغرب
وليبيا ،فإن تصريح الممثل السامي لالتحاد األوروبي،
السيدة كاثرين أشتون ،الذي أدلت به بمناسبة االحتفال
باليوم العالمي للمرأة 8يجب أال يؤخذ على أنه "مجرد"
عبارات مجاملة.
ً
ً
فقد قالت في تصريحها "لعبت المرأة دورا أساسيا في
إحداث تغيير بمنطقة شمال أفريقيا .ففي خضم العنف،
انضمت المرأة إلى الكفاح من أجل التغيير .ونأمل أن
ينعكس الدور األساسي الذي لعبته المرأة حتى اآلن بشكل
ً
أصال موضوع
تام على التغييرات المؤسسية التي هي
بحث في المنطقة .يجب أن تكون المرأة في قلب المباحثات
حول النظام المستقبلي".
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االتحاد من أجل المتوسط :بين الشلل المؤسسي
والغموض
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()Silvia Colombo
زميل بحوث مبتدىء
برنامج البحر األبيض المتوسط والشرق األوسط
معهد الشؤون الدولية ( ،)IAIروما

292

طرأ على منطقة البحر المتوسط عدد من التغيرات الهامة
في عام  .2010إن الديناميكيات السياسية واالجتماعية –
االقتصادية اليمكن عزوها إلى مجرد ديمومة األنظمة
ً
بدال من
غير الليبرالية التي تحكم مجتمعات غير مبالية.
ذلك ،أسهم عدد من االتجاهات على المستوى المجتمعي
والتي تنبثق من العولمة النامية لهذه المجتمعات في بذر
بذور االضطراب الذي لف المنطقة في نهاية عام
.2010
إن هذه المقالة سوف ال تنظر إلى هذه االتجاهات ،إذ أنه لم
يزل من المبكر تقويم األحداث التي تتوالى وتغير حالياً وجه
بعض البلدان العربية المتوسطية ،وإنما ستتفحص السنة من
منظور آخر ،ألن عام  2010من المرجح أنه سيبقى في
الذاكرة كعام بدأ فيه االتحاد من أجل المتوسط ()UfM
احتضاره وانهياره.
ال يمكن غض النظر عن التناقض الصارخ بين التغيرات
التي تحدث في المنطقة ،من جهة ،وشلل وانهيار جزء من
بنية االتحاد من أجل المتوسط ،من جهة أخرى ،بل يجب أن
يدفع هذا التناقض إلى تقويم شامل للتعاون األورومتوسطي.
ستعالج هذه المقالة كال المكون المؤسسي وأهداف االتحاد
لغرض تسليط الضوء على األسباب الكامنة وراء االنهيار
الجزئي للعملية.
وفي االستنتاجات ستتطرق المقالة بصورة موجزة إلى
تصورات الدول والمجتمعات ذات العالقة ،السيما الواقعة
على الساحل الجنوبي ،وذلك من أجل إيجاد مخرج من
الطريق المسدود الحالي.

القصور المؤسسي والمالي
استغرق االتحاد من أجل المتوسط سنتين حتى رأى النور.
لقد أُطلقت المبادرة في باريس عام  2008كسياسة أوروبية
جديدة نحو البحر المتوسط،على الرغم من أن المبادرة ُقدمت
ً
أصال على أنها مبادرة وطنية فرنسية .إال أنه مباشرة بعد
اجتماع وزراء الخارجية الذي عقد بمرسيليا في مطلع
نوفمبر (تشرين الثاني)  ،2008والذي وضع أسس التأسيس
وحشر في زاوية النسيان
الفعلي والعملياتُ ،ج ّمد االتحاد ُ
بسبب اندالع األحداث بقطاع غزة في ديسمبر (كانون األول)
 .2008ولم يتمكن من الخروج من الطريق المسدود الذي
سببه الجمود بين إسرائيل والدول العربية حتى أوائل عام
 .2010وقد كان لهذه الصعوبات أن أثّرت على جميع
التطورات الالحقة.
كان من أهم المنجزات التي حققها االتحاد في األشهر األولى
من عام  2010هو تأسيس مقر مؤسسي وعملي في برشلونة
والمباشرة بمشاورات مع الحكومات الوطنية إلشغال
المناصب المختلفة ،بدءا من مناصب عالية المستوى وصوال
إلى الموظفين الفنيين واإلداريين .وأفضى ذلك إلى تعيين
أمين عام في  4مارس (آذار)  2010ونواب األمناء الستة
مدع ّوين من اليونان وإسرائيل وإيطاليا ومالطا واألراضي
الفلسطينية وتركيا.
يثير تخصيص هذه المناصب بعض الشكوك لكونها تمثل
بلدان البحر األبيض المتوسط فقط .فمن الواضح أن هذا
يتناقض مع روح "التأورب" التي في نهاية األمر ألهمت
االتحاد من أجل المتوسط جاعلة منه سياسة اتفق عليها جميع
الدول األعضاء في االتحاد األوروبي .إضافة إلى ذلك ،ليس
سراً أن العملية برمتها قد واجهت العديد من الصعوبات
العملية بسبب شكوك الحكومات الوطنية حيث أنها ،باستثناء
البعض ،لم تسهم في تحديد هيئة الموظفين الضروريين
والفنيين المناسبين لشغل هذه المناصب .نتيجة لذلك ،وبعد

سنة واحدة من استحداث األمانة العامة لم تزل لديها نقص
ً
طويال من الوقت
في الموظفين .وكنقطة نقاش ،استغرق
ُ
تحديد الهيكل المؤسسي لالتحاد من أجل المتوسط وك ّرس
الكثير من االهتمام في عام  2010إلى قضايا إدارية ،مما
أضر بالحاجة إلى العمل والبدء بعمل شيء ما إلظهار
اإلمكانية الفعلية لمثل هذه الصيغة للتعاون .كان هذا في
الواقع سيمنح االتحاد الوليد نفوذاً إضافياً ويطلق الحركة في
حلقة فاعلة.

نظرة شاملة
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ليس المقصود مما ذكرنا فيما سبق إلقاء ظالل الشك على
األهمية الحقيقية ألن يكون هناك هيكل مؤسسي صلد راسخ
كنقطة بداية ضرورية لمشروع يعمل جيداً .بيد أن االفتقار
التام للتقدم بما يتعلق بأفعال ملموسة لم يتع ّوض بالتقدم
أمست المحاولة كلها
المحدود في المسائل التنظيمية ،فقد َ
تعاني وبشدة نتيجة عدم التطابق بين أهدافه المعلنة ومساهمته
الفعلية نحو تحقيقها .وقد بات هذا الوضع أسوأ من جراء
المشاكل التي واجهها االتحاد من أجل المتوسط لحشد
األموال .في نوفمبر (تشرين الثاني)  2010التقى الممثلون
الساميون لحكومات االتحاد من أجل المتوسط في بروكسل
ونجحوا في الوصول إلى اتفاق حول ثالث قضايا بارزة:
موازنة االتحاد ،وأولويات خطة العمل ،وقواعد األداء
الوظيفي الداخلي لألمانة .إال أن عملية تحديد الموازنة ،في
الواقع ،لم تتم لحد اآلن .إن ما اتفقوا عليه هو الحاجة إلى
منحة بواقع  6.2مليون يورو ،منها  3ماليين يورو تيسرها
المفوضية األوروبية شريطة حشد األموال الباقية لتغطية
المبلغ بالكامل .وما عدا بعض االلتزامات الغامضة التي
تعهدت بها كل من إسبانيا وفرنسا وألمانيا لم يستجب أحد
للدعوة لحد اآلن .ويطرح هذا السؤال عما إذا كانت الحكومات
الوطنية أو المؤسسات غير الحكومية ستلتزم بتغطية
مصاريف االتحاد من أجل المتوسط وتمويل مشاريعه في
الوقت الذي لم يتم أي عمل إلثبات قدرة االتحاد الفعلية على
متابعة أهدافه.

لقد عانت بنية االتحاد من أجل المتوسط برمتها من جراء
عجزها عن تقديم نتائج ملموسة .فبقدر تعلق األمر
باجتماعات الممثلين عالي المستوى ،فقد تأجلت قمة
رؤساء دول وحكومات الدول األعضاء في هذا االتحاد
مرتين خالل عام  .2010وقد كان مقرراً
ً
أصال عقد هذا
ً
أوال إلى
االجتماع بتاريخ  7يونيو (حزيران) ولكنه تأجل
نوفمبر (تشرين الثاني) بسبب التدهور المستمر للعالقات
العربية – اإلسرائيلية وظهور صدع بين تركيا وإسرائيل
عقب أحداث (أسطول الحرية) في  31مايو (أيار).
وبعبارة أخرى ،لم يكن الوضع جاهزاً لطرح حوار بين
األطراف ضمن إطار االتحاد من أجل المتوسط .أما
المحاولة الثانية لعقد االجتماع ،وهذه المرة في  21نوفمبر
(تشرين الثاني) ،فقد باءت بالفشل هي األخرى ولم تظهر
أية إشارة في تلك المناسبة حول إعادة جدولة القمة في
موعد الحق .ويبدو أن الوضع قد تمت تسويته على الرغم
من محاولة فرنسا ومصر وإسبانيا – البلدان األكثر
مساهمة في تأمين عمل االتحاد رغم النتائج الهزيلة –
بعرض الوضع وكأنه ال يدعو إلى القلق أكثر من الالزم
بسبب ما زعم من تقدم حسن محرز مع إطالق البعد
العملي لالتحاد .وقد أصرت األطراف الثالثة على أنه "ما
دمنا ننتظر القمة الثانية فقد دعت كل من مصر وفرنسا
وإسبانيا مؤسسات االتحاد من أجل المتوسط لمواصلة
عمله .وأعربت عن ارتياحها حول تقدم المشاريع المطابقة
لألولويات التي وضعها رؤساء الدول والحكومات في قمة
باريس في  13يوليو (تموز)  .2008كما سجلت
الخطوات المهمة المتخذة نحو التنفيذ العملي لألمانة
الدائمة التي مقرها في برشلونة ،وكذلك نحو تبني موازنتها
وبرنامج عملها والتي ستمكن االتحاد من االستمرار
بخطى أكثر ثباتا في أعماله لتنمية عالقات أوثق بين
ضفتي البحر األبيض المتوسط".1
قد يبدو ذلك محاولة إليجاد عذر للتقدم القليل المحرز على
مدى السنة ولصرف االهتمام عن الوضع المحرج من الشلل
الذي غرق فيه االتحاد من أجل المتوسط .على هذه الخلفية
ثمة عدد من التطورات كان وشيك الوقوع في المنطقة.
وجهت االحتجاجات والثورات التي اندلعت بعد أقل من
شهرين في تونس ومصر ،ناهيك عن األردن والجزائر،
ضربة كبرى آلفاق التعاون على األساس الذي يتصوره
االتحاد من أجل المتوسط .وثمة عالمة أخرى على تفاقم

المتوسطي 2011

وجهت االحتجاجات والثورات التي اندلعت بعد
أقل من شهرين في تونس ومصر ،ناهيك عن
األردن والجزائر ،ضربة كبرى آلفاق التعاون
على األساس الذي يتصوره االتحاد من أجل
المتوسط

سياسة "دنيا" مقابل سياسة "عليا".

نظرة شاملة
المتوسطي 2011
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الشلل المؤسسي لهذا االتحاد تمثلت في استقالة األمين العام
بتاريخ  28فبراير (شباط) .2011
بالنسبة لالجتماعات الوزارية القطاعية ،فقد واجهت
الصعوبات ذاتها وكانت النتيجة أن بعض االجتماعات
ً
فشال ذريعاً والبعض اآلخر ألغي قبل حلول المواعيد
فشلت
المقررة .وكان من أبرز األمثلة على مثل هذه االجتماعات
الفاشلة المؤتمر الوزاري األورومتوسطي حول المياه ،الذي
عقد في أبريل (نيسان)  ،2010والذي احتدمت فيه معركة
لغوية طوال الجلسة حول استخدام عبارة "األراضي
"أراض تحت االحتالل" باإلشارة إلى
المحتلة" مقابل
ٍ
األراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية المحتلة ،مما أدى
إلى اإلخفاق في تبني استراتيجية الماء المتفق عليها .وعلى
نفس المنوال ،ألغي عدد من االجتماعات المقررة لمعالجة
التعليم العالي والزراعة .وهذا يدعو إلى الشك في فرضية
أن االتحاد من أجل المتوسط بتركيزه على التعاون الفني
واالجتماعي – االقتصادي يمكن أن يدفع إلى حوار سياسي
طويل األمد بين الشركاء في المنطقة .بعبارة أخرى ،إنه
يلقي ظالل الشك على الفكرة األصلية بأنه إذا وضع التعاون
ً
بدال من ذلك على عدد من
السياسي جانباً وتم التركيز
المشاريع القطاعية الملموسة التي قد تلتقي عندها مصالح
األطراف ،فال تتمكن البلدان من تشجيع التنمية االجتماعية –
االقتصادية فحسب وإنما أيضاً ستخلق وضعاً أكثر إفضا ًء
إلى التعاون السياسي.

ويجب على األمثلة اإليجابية لـ"حوار"5+5
الذي أطلق عام  ،2000أن تدفع االتحاد من
أجل المتوسط باتجاه تطوير مشاريع "ذات
هندسة متغيرة" جغرافياً وموضوعياً معاً
إن المطبات الكامنة في هذه الفكرة أخذت تنكشف اآلن من
حيث أنه ليس من الممكن فصل التنمية االجتماعية-
االقتصادية عن السالم وتحسن األحوال السياسية الداخلية
واإلقليمية .إن استمرار العوائق الطبيعية والنفسية أمام
الحوار السياسي والتعاون بين البلدان في المنطقة قد أدى إلى
وضع يتوجب فيه ،حتى أكثر مما في الشراكة األورومتوسطية،
أن يتابع االتفاق على مشاريع البنية التحتية واالقتصادية
تحقيق خمسة من األهداف الستة الرئيسية لالتحاد من أجل
المتوسط ،مع استبعاد الجامعة األورومتوسطية (،)EMUNI
علما بأن تنفيذ هذه األهداف رهين للسياسة الخارجية
والداخلية لبلدان جنوب وشرق البحر األبيض المتوسط
المنفردة.

ويتعلق ذلك بالوضع الذي يُمنح للدول األعضاء في االتحاد
من أجل المتوسط .لقد رافق التحول من الشراكة
األورومتوسطية إلى االتحاد من أجل المتوسط إتجاه نحو
إعادة تأميم السياسة األوروبية في البحر المتوسط .كانت
الشراكة األورومتوسطية مشروعاً لالتحاد األوروبي لعبت
فيه المفوضية دوراً أساسياً وأقترنت به بلدان جنوب البحر
األبيض المتوسط كشركاء على مستوى ثانوي من حيث
عملية اتخاذ القرار .مع ظهور االتحاد من أجل المتوسط
ليست الحكومات األوروبية هي التي بدأت بالعمل مباشرة
مع حكومات جنوب وشرق المتوسط وحسرت المفوضية
عملياً إلى جانب ،بل أن الشركاء المتوسطيين استطاعوا
أيضاً الحفاظ على سيادتهم والمشاركة في المبادرة على قدم
المساواة مع األعضاء اآلخرين .في هذا اإلطار الحكومي
استخدم بعض الشركاء من جنوب وشرق المتوسط سلطتهم
بعدم الدفع نحو التعاون الرشيد وإنما استبعاده من اهتماماتهم
المتعلقة بسياساتهم األمنية والخارجية .نتيجة لذلك ،أصبح
التباعد بين شركاء جنوب المتوسط فيما بينهم ،وبينهم وبين
أوروبا أكثر مما كان عليه عام  1995عندما أطلقت السياسة
األورومتوسطية.

االتحاد من أجل المتوسط في السياق األوسع لسياسة
االتحاد األوروبي المتوسطية
يتضح من خالل البحث السابق أن االتحاد من أجل المتوسط
يمر بمرحلة دقيقة من تطوره .وبما أنه ينبغي أال تؤخذ قدرته
على العمل في المستقبل كأمر مفروغ منه ،يجب اتخاذ عدد
من الخطوات إلحيائهً .
أوال ،من الضروري إزالة الغموض
الذي يلف هدفه الرئيسي ورسالته :يُقدم أحياناً على أنه حوار
ً
أصال
سياسي لكونه مفوض بالوظائف التي كانت تغطى
تحت باب "الركيزة السياسية واألمنية" للشراكة
األورومتوسطية ( ،)EMPوأحياناً حوار اقتصادي يستند
على مشاريع قطاعية .حيث أن المدخل المتمثل بـ"السياسة
الدنيا ً
أوال ،والسياسة العليا الحقاً" يعني أن على االتحاد من
أجل المتوسط ً
أوال أن يقوي المكون االقتصادي الموجه إلى
المشاريع ،والذي يؤثر على الحياة اليومية للسكان
األورومتوسطيين ،مع األخذ في الحسبان خلق الظروف
الالزمة لتأمين قدرة سياسية فاعلة .إال أن الظروف السياسية
الحالية التي البد من تنفيذ المبادرة في سياقها ،وأبرزها
الصراع العربي – اإلسرائيلي ،تظل عقبة كبيرة أمام التعاون
األورومتوسطي ،على األقل في نظر الشركاء في جنوب
المتوسط.
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ثانياً ،يجب التذكر بأن االتحاد من أجل المتوسط ال يعمل في
فراغ .فعليه أن يسعى إلى التنسيق اإليجابي بين مشاريعه
ً
أصال في منطقة البحر
والبرامج التي لدى المفوضية
األبيض المتوسط ،حيث أن بعض األمور االقتصادية التي
تركز عليها ،مثل حرية حركة البضائع وتنفيذ مشاريع
واسعة النطاق للبنى التحتية والنقل ،تتداخل بشكل كبير .قد
يقدم هذا طريقة ممكنة لإللتفاف حول مشكلة النقص في
األموال الذي يؤثر حالياً على االتحاد من أجل المتوسط .إال
أن تنفيذ واستدامة المشاريع ،باإلضافة إلى عمل الهيئات
المؤسسية لالتحاد من أجل المتوسط ،ال يمكن ربطه حصراً
بشرط األموال المخصصة من قبل المفوضية ،إذ أن ذلك
سيكون بمثابة خطوة إلى الوراء فيما يتعلق بالخطط
األصلية.
أخيراً ،واألهم ،ينبغي األخذ في الحسبان أن لدى كل شريك
من الشركاء المتوسطيين غير األوروبيين مجموعة مختلفة
من المصالح والتوقعات حول مشاركته في االتحاد من أجل
المتوسط .ففي الوقت الذي يمثل فيه االتحاد من أجل المتوسط
للبلدان في الجزء الشرقي من البحر األبيض المتوسط –
منطقة األدرياتيكي – بعداً مرحباً به للتعاون من أجل تعزيز
عالقاتها مع االتحاد األوروبي ،فإنه ال يقدم نفس اآلمال
لبلدان شمال أفريقيا والشرق األوسط ،ألنه بالنسبة لمعظم
هذه البلدان تقبع األولويات في خطط العمل ضمن إطار
سياسة الجوار األوروبية ،ولهذا فهي تحاول أن تحصل على
أكثر ما يمكن من المزايا في عالقاتها الثنائية مع االتحاد
األوروبي .إضافة لذلك تشكو بلدان المغرب العربي من
تهميشها في االتحاد من أجل المتوسط حين يتعلق األمر
بأُمنائها .لمعالجة هذه النواقص ،ينبغي على التعاون
األورومتوسطي ،سواء داخل أو خارج االتحاد من أجل
المتوسط ،أن يتجه بصورة متزايدة إلى الخطوط دون
اإلقليمية لغرض تقدير واألخذ في الحسبان خصوصيات
البلدان األعضاء وحاجاتها المختلفة .ويجب على األمثلة
اإليجابية لـ"حوار  "5+5الذي أطلق عام  ،2000أن تدفع
االتحاد من أجل المتوسط باتجاه تطوير مشاريع "ذات هندسة
متغيرة" جغرافياً وموضوعياً معاً .على العموم ،بالنظر من

زاوية أوسع ،يحتاج االتحاد األوروبي إلى إعادة النظر في
ليجرد الحقائق المتغيرة في
سياسته المتوسطية برمتها
ِ
المنطقة ويستجيب لها.

الثقافة والمجتمع | الهجرة

الثورات العربية والهجرة .وراء جدار البحر األبيض
المتوسط ،وحدة أوروبا
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منذ ديسمبر (كانون األول)  ،2010بدأت تهب رياح
االحتجاج على عدد متزايد من البلدان التي تعاني من عجز
ديمقراطي وصعوبات اقتصادية واجتماعية مهمة .وقد أثرت
هذه الموجة الشعبية ضد األنظمة االستبدادية والفاسدة ،التي
انطلقت من تونس ،خصوصا على منطقة شمال أفريقيا التي
اتخذت فيها هذه التغييرات طابعا راديكاليا .بعد سقوط
الرئيس التونسي في  14يناير (كانون الثاني)  ،2011ثم
نظيره المصري في  11فبراير (شباط)ّ ،
شكل – "يوم
الغضب" – في ليبيا 17 ،فبراير (شباط) ،نقطة انطالق حالة
التمرد التي رافقها بعد شهر واحد تدخل مسلح قاده ائتالف
دولي بإذن من مجلس األمن وبدعم قوي من فرنسا والمملكة
المتحدة .فاجأ اتساع رقعة الثورات وشدتها زعماء أوروبا
الذين اعتادوا على أنظمة قوية ومستقرة على حدودها
وأظهروا جليا قلقهم قبل أن يميلوا إلى مباركة معركة
الشعوب من أجل كرامتها.1
ويعود السبب الرئيسي لهذا الشعور بالقلق إلى تبعات الهجرة
التي قد تسفر عنها حالة عدم االستقرار .منذ بداية العقد األول
من القرن الحالي ،رفعت دول االتحاد األوروبي إلى حد
كبير من مسؤولية ومشاركة دول شمال أفريقيا في مجال
مراقبة الحدود األوروبية .باعتبارها بلدان المنشأ و/أو العبور
بالنسبة للمهاجرين ،بدأت دول جنوب البحر األبيض المتوسط
تدريجيا تلتزم على نحو متزايد بالمشاركة في منع تدفقات
محتملة غير مرخصة لرعاياها أو أشخاص أجانب نحو

االتحاد األوروبي .وكانت تونس وليبيا قد عدلتا تشريعهما
في عام  2004إلعطاء مزيد من األهمية لفرض عقوبات
ضد المساعدة على الهجرة غير الشرعية ،وكانت تجمعها مع
إيطاليا ،من بين دول أوروبية أخرى ،اتفاقيات خاصة
بمراقبة الحدود البحرية وإعادة قبول المواطنين واألجانب
الذين انطلقوا من سواحلها.2
شكل تراجع حدة مراقبة الحدود التونسية بسبب الثورة فرصة
جيدة ليحاول مئات التونسيين مغادرة البالد واالستفادة من
تلك الفجوة المؤقتة .بعد وصول حوالي  5000تونسي إلى
جزيرة المبيدوسا ( ،)Lampedusaأعلنت إيطاليا في
 12فبراير (شباط) عام  ،2011حالة الطوارئ اإلنسانية
بتسليط الضوء على الطابع الخطير واالستثنائي لهذا الوضع.
بعد خمسة أيام من اندالع أعمال العنف في ليبيا ،عبرت
روما عن خشيتها من حصول تدفق مفاجئ يصل إلى 200
ألف أو  300ألف مهاجر ،في حين حصرت بروكسل العدد
ما بين  500ألف و 700ألف شخص .ولكن بالرغم من أن
هذه األرقام كانت تشير بشكل عام إلى العدد اإلجمالي
لألشخاص الفارين من ليبيا ،إال أن أقلية صغيرة فقط كانت
تتجه إلى أوروبا ،في حين كان على تونس ،التي كانت تعيش
في أوضاع غير مستقرة ،التعامل مع وصول  10آالف
شخص يوميا إلى حدودها ،حيث استقبلت حوالي  200ألف
شخص في شهر واحد ،ومثلها فعلت مصر في وقت الحق
(حسب بيانات المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين.)UNHCR /
أدى انصهار التطورات السياسية في شمال أفريقيا تحت ظل
مصطلح واحد" ،الثورات العربية" ،إلى حدوث بلبلة حول
التحركات الجماعية التي أفرزتها تحت عنوان "تدفقات
الهجرة غير الشرعية" إلى أوروبا والتي تعتبر "تهديدا لألمن
الداخلي" .3فضال عن ذلك ،وبما أن حاالت الخروج القسري

 1هذا ما سيعلن عنه المجلس األوروبي في بيانه الصادر بتاريخ  11مارس (آذار) "باعترافه بشجاعة المواطنين" و"بأعمال الشغب التي تحمل معها األمل "EUCO 7/11 .
 2تستثني االتفاقية الموقعة بين تونس وإيطاليا في  1998إعادة استقبال تونس لألشخاص القادمين من الدول األعضاء في اتحاد المغرب العربي.
 3مصطلحات أولويات الرئاسة البولندية فيما يتعلق بالهجرة من شمال أفريقيا.

في  12فبراير (شباط)  ،2011إزاء عجز سلطات شمال
أفريقيا عن غلق حدودها والوقف الفعلي التفاقيات إعادة
قبول المهاجرين وأمام رفض تونس لوجود الشرطة
اإليطالية في مياهها اإلقليمية ،وجدت إيطاليا نفسها بدون
شريك في الجنوب وأعلنت حالة الطوارئ اإلنسانية .إن
النتيجة المتمثلة في عجز إيطاليا عن مواجهة التدفقات
الجماعية للمهاجرين إلى كافة دول أوروبا كان ينبغي أن
يعمل على تحسيس شركائها في الشمال .في الواقع ،قدم
الغياب الواضح للتنظيم في كيفية إدارة وصول المهاجرين
إلى المبيدوسا صورة توحي بأن الجزيرة قد تم اجتياحها من
طرف عدد من األجانب ،ليس فقط أكبر من السكان
المحليين ،بل ويتجاوز تماما القدرة االستيعابية للمركز
المفتوح لهذا الغرض.

باندالعها في مرحلة تتميز فيها أوروبا
بالتوجهات القومية وبتصاعد االستغالل
السياسي لكره األجانب ،أصبحت الثورات
العربية تغذي األحكام المسبقة األوروبية أكثر
مما تدمرها
لم تجد الحكومات األوروبية أية مشاكل عندما ذكرت أن
 20ألف أو  30ألف مهاجر ،حتى ولو كانوا جاءوا
مجتمعين ،ما كانوا ليشكلوا بأية حال من األحوال عبئا ال
يمكن السيطرة عليه بالنسبة لدولة واحدة فقط ،وهو ما يبرر
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على عكس األشخاص الذين غادروا ليبيا ،ومعظمهم من
األجانب ،المهاجرون الذين غادروا تونس خالل "ثورة
الياسمين" هم مواطنون تونسيون يحملون عموما خصائص
"المهاجرين االقتصاديين" .هذه التدفقات ليست سوى نتيجة
النعدام االستقرار التونسي بعد أن وفرت هذه األخيرة فرصة
تحقيق الطموحات التي كانت قائمة .وهذا ما يجعلنا نتذكر أنه
على الرغم من إشارة البيانات في السنوات األخيرة إلى
انخفاض مهم في التدفقات من سواحل البحر األبيض
المتوسط ،إال أن إجراء تعزيز الحدود يوقف ولكنه ال يقلص
ضغط الهجرة .في  5أبريل (نيسان)  ،2011كان البرلمان
األوروبي يعتبر بكل حق أنه "في الماضي ،تنوعت طرق
الهجرة بحسب األماكن التي كان فيها الضغط شديدا ولكنها
[ ]...لم تتوقف أبدا [ ]...ال يمكن للهجرة أن تتوقف" (القرار
 ،)INI( 2269/2010نسخة مؤقتة" ،تدفقات الهجرة
المرتبطة بعدم االستقرار :نطاق ودور السياسة الخارجية
لالتحاد األوروبي").
وتؤكد هذه التدفقات أن سياسة االحتواء تخدم مصالح
الصفة اإلجرامية المرتبطة بتنظيم الهجرة غير الشرعية
وتوسع تحركات الهجرة المركزة في لحظات متخفية
وأماكن مناسبة .مما ال شك فيه أن هذه القمم من التدفقات
الجماعية نحو أوروبا تخفي البعد الزمني الحقيقي للهجرة
التي يتم وضعها وتشييدها على المدى طويل بتغذيتها
بالدوافع العميقة التي ال تتأثر باألحداث السياسية التي
تحدث فجأة ،وإن كانت هذه األحداث ديمقراطية .كما يفسر
ثبات أهداف الهجرة قدرتها على التكيف مع سياسات
العرقلة التي تؤدي إلى إعادة بناء طرق الهجرة بال انقطاع
وتفتح المجال أمام تطور اإلجرام كرد فعل على تطور
أساليب مراقبة التنقل.

الطوارئ ،سياسة متعلقة بالهجرة

الثورة التونسية والهجرة :حدود االستعانة بمصادر
خارجية
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من ليبيا وقعت بعد التدفقات الطوعية من تونس ،فإن ردة
فعل أوروبا إزاء هذه األخيرة وجهت ،بل وحتى استبدلت،
إدارة الحالة األولى وفي األخير اختارت تعزيز الجدران في
منطقة البحر األبيض المتوسط بدال من ترجيح سياسة
أورومتوسطية افتراضية.

يخدم التركز الجغرافي والزمني للهجرة التونسية ،التي
تعتبر جد متواضعة من جهة أخرى ،بتغذية األحكام المسبقة
وتبرير إجراءات الطوارئ ،مصالح الخطابات األمنية وكره
األجانب التي تجد فيها الفرصة المناسبة للتلويح بشبح
"الهجرة غير الشرعية" (غيانت 17 ،Guéant /مارس/
آذار  ،)2011وحتى "بتسونامي بشري" (برلوسكوني/
 4 ،Berlusconiأبريل /نيسان  .)2011تجدر اإلشارة
إلى أن كافة الدول األوروبية أجمعت على عدم فائدة
التخفيف من أهمية التدفقات – ما عدا لهدف تفويض
اآلخرين – والتفكير في تخفيضها على المدى المتوسط
والتنصيص ،على المدى الطويل ،على العودة الطوعية إلى
دولة تونسية يمكنها توفير آفاق جديدة.

نظرة شاملة
المتوسطي 2011

توزيعهم المؤقت داخل االتحاد األوروبي .عاقدة العزم على
إشراك دول االتحاد بالقوة ،وخصوصا فرنسا التي طالبتها
عن طريق وزيرها للشؤون الداخلية "بإبقاء المهاجرين
داخل حدودها" ،منحت إيطاليا  26ألف تصريح إقامة
مؤقتة للتونسيين الذين وصلوا إلى أرضيها ما بين  1يناير
(كانون الثاني) و 5أبريل (نيسان)  ،2011وهو تاريخ
التوقيع ،أخيرا ،على اتفاقية إعادة الترحيل مع الحكومة
المؤقتة التونسية .وقننت هذه التصاريح ،التي تستند على
حكم من أحكام القانون اإليطالي حول الهجرة الذي يسمح
باعتماد "تدابير استثنائية لالستقبال في حالة وقوع أحداث
استثنائية" (المادة  ،)20وضعية التونسيين في منطقة شنغن
( )Schengenوالذين كانت غالبيتهم العظمى تود
الذهاب إلى فرنسا .ما جعل هذه األخيرة ،بلجوئها إلى تدبير
وقائي يسمح بإعادة بسط سيطرتها على الحدود الداخلية
لالتحاد األوروبي في حالة وجود تهديد ضد النظام العام أو
األمن الداخلي ،تقرر منع األجانب الحاملين لهذه الوثائق
من دخول أراضيها.
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يذ ّكر الوضع في ليبيا بالخيط الرقيق الذي
يفصل بين الالجئين وأولئك الذين يهاجرون
طواعية .حاليا ،ال يزال في ليبيا اآلالف من
المهاجرين محاصرين بسبب الحرب وعدم قدرة
دولهم األصلية على حمايتهم
بغض النظر عن االنقسامات الواضحة ،تبين أن للدول
األوروبية رؤية مشتركة تجاه سياسات الهجرة .باتخاذهم
جماعيا موقف عدم المشاركة في استقبال األشخاص الذين
يغادرون بلدان الضفة الجنوبية ،استغلت دول أوروبا اآلثار
المتعددة لهذه االضطرابات للتوحد حول هدف واحد :ضمان
أمن حدودها .حيث تبرر األخطاء المسجلة في الحدود
الخارجية تكثيف الرقابة على الحدود الداخلية في فضاء
شنغن .مبتعدا عن التحديات األكثر إلحاحا وكذا التحديات
على المدى الطويل التي تشكلها الهجرة ،أعلن وزير الداخلية
الفرنسي ،متبوعا بنظيره البريطاني ،في منتصف أبريل
(نيسان) أنه يعتزم أيضا تقليص الهجرة الشرعية إلى
األراضي الفرنسية .باندالعها في مرحلة تتميز فيها أوروبا
بالتوجهات القومية وبتصاعد االستغالل السياسي لكره
األجانب ،أصبحت الثورات العربية تغذي األحكام المسبقة
األوروبية أكثر مما تدمرها .في  20فبراير (شباط) ،2011
أي بعد ثالثة أيام من اندالع الثورة في ليبيا ،قرر االتحاد

األوروبي إطالق عملية هيرميس (،2011 )Hermes
لتمديد مجال وأجل أنشطة الوكالة األوروبية إلدارة التعاون
العملياتي على الحدود الخارجية ( ،)FRONTEXمن أجل
"تعزيز إمكانات مراقبة الحدود األوروبية في وسط البحر
األبيض المتوسط".

الثورة الليبية والهجرة :تعزيز االستعانة بمصادر خارجية

موشور "التدفقات المختلطة"
أدى انتشار أعمال العنف في ليبيا وتوسع نطاق االنتفاضة
والقمع المفرط والتدخل الدولي المسلح إلى نزوح مئات
اآلالف من األشخاص .نظرا لحاجة سوق العمل إلى اليد
العاملة ،عرفت ليبيا هجرة قوية منذ انطالق أنشطتها
النفطية قبل أربعين عاما .غير أنه ،واعتبارا من سنة
 ،2002أصبح هذا البلد يشكل أولوية بالنسبة لالتحاد
األوروبي لتحوله إلى فضاء عبور 'للتدفقات المختلطة"
التي تحاول الوصول إلى أوروبا .عرف النظام الليبي،
بتلويحه بانتظام بأن بالده قد اجتاحها أكثر من مليوني
"إفريقي" على استعداد لعبور البحر األبيض المتوسط،
كيف يحرك خيوط المخاوف األوروبية ويضخم شبح
االجتياح المرئي للهجرة .بسبب الحرب ،اختارت األغلبية
الساحقة من الفارين من ليبيا الطرق البرية للوصول إلى
تونس ومصر مع االحتفاظ باألمل في العودة إلى بلدهم .ال
يسلط النزوح الجماعي الضوء فقط على التنوع الكبير الذي
يتميز به المهاجرون في ليبيا ،بل وأيضا على مدى تعقيد
وتباين وجود "األفارقة" .سواء تعلق األمر بأفارقة غرب
أفريقيا الذين وجدوا في ليبيا سوق العمل التي تفتقر إليها
منطقتهم لألسف ،أو بالمليون من أفارقة الساحل القادمين
من الدولتين المجاورتين ،تشاد والسودان ،فإن الغالبية
العظمى من هؤالء المهاجرين كانوا يعيشون في ليبيا منذ
سنوات .حيث كان على الكثيرين منهم مواجهة عجز
حكوماتهم عن إعادتهم إلى مواطنهم ،وقد تفاقمت هذه
الحالة بسبب عدم تسجيلهم ،أو ببساطة الستحالة العودة إلى
ديارهم .ويوجد أيضا اآلالف من الصوماليين واإلثيوبيين
واإلريتريين في ليبيا منذ عقود .عاش هؤالء المهاجرون
الذين يتوفرون على جميع خصائص الالجئين فوق
األراضي الليبية بصفتهم "مهاجرين اقتصاديين" ووجدوا
لجوء األمر الواقع ،باإلضافة إلى العمل في بلد ال يعترف
بوجود الجئين داخل حدودها.

نظرة شاملة

بعد اندالع الحرب في ليبيا ،أصبح هناك فرق كبير بين واقع
تنقل األشخاص في فضاء المغرب العربي والساحل
والمواقف األوروبية المحذرة وغير المتناسبة .ويتم مالحظة
فرق مماثل أيضا في التحذيرات من موجة قادمة من
المهاجرين وفي غياب التدابير الجماعية لمحاولة استيعابهم.
في  25فبراير (شباط)  ،2011اعتبرت مفوضة الشؤون
الداخلية ،سيسيليا مالمستروم (،)Cecilia Malmström
أنه من السابق ألوانه تنظيم تدابير التضامن ألنه "لم يصل
بعد أي مهاجر من ليبيا" (لوموند26 ،Le Monde /
فبراير /شباط  .)2011بعد ذلك بشهرين ،لم تكن المفوضية
األوروبية قد قامت بأية مبادرة تستند على ما ينص عليه
قانون االتحاد األوروبي في باب اللجوء ،وخاصة في
توجيهات المجلس  CE/55/2001التي تقضي بمنح
الحماية المؤقتة في حالة تدفق أعداد كبيرة من األشخاص،
على الرغم من التوصيات الصريحة لكل من المفوضية
السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ()UNHCR
والبرلمان األوروبي .منطقيا ،من الصعب تصور تدفق
الالجئين من شمال أفريقيا في ظل وجود جدار البحر األبيض
المتوسط الذي ال يخترق .في 15 ،مارس (آذار)  ،2011تم

في هذه المرة ،أعادت إيطاليا نفس ممارسات الطرد التي
بدأتها عام  2003عندما اشتكت من عدم كفاية التعويضات
للمسؤوليات التي تتحملها كمركز متقدم في االتحاد ،وعدم
عدالة معايير دبلن التي تمت إعادة صياغتها في عام
 .2003في ذلك الوقت ،كانت إيطاليا قد توصلت إلى اتفاق
مع النظام الليبي لتنظيم الترحيل الجماعي لألشخاص الذين
يصلون إلى المبيدوزا ( )Lampedusaمن السواحل
الليبية .وتذرعت آنذاك المفوضية األوروبية بغياب
الصالحيات لفرض عقوبات على االنتهاكات المحتملة ضد
قانون االتحاد األوروبي .في عام  ،2009اشتكت إيطاليا
من ضعف مساهمة الوكالة األوروبية إلدارة التعاون
العملياتي على الحدود الخارجية في إدارة "التدفقات
المختلطة" القادمة من السواحل الليبية ،واتفقت مع طرابلس
على رفض القوارب التي يتم اعتراضها بين البلدين في
عرض البحر.
أدت الثورات العربية إلى االستماع إلى روما .حيث وافق
المجلس المنعقد في  11و 12أبريل (نيسان)  2011على
تعزيز صالحيات الوكالة األوروبية إلدارة التعاون العملياتي
على الحدود الخارجية وتعديل إطارها القانوني ،كما
أوصت بذلك المفوضية في  10مارس (آذار) 2011
( ،)COM(2011)118وبالتالي االقتراب من المطالب
اإليطالية حول وكالة أوروبية تكون أكثر انخراطا في إدارة
المهاجرين وإعادتهم إلى وطنهم (ماروني15 ،Maroni/
فبراير /شباط  .)2011في 15 ،أبريل (نيسان) ،2011
صرح وزير الشؤون الخارجية الفرنسي بأن تعزيز الوكالة
األوروبية إلدارة التعاون العملياتي على الحدود الخارجية
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اللجوء ،في أماكن أخرى

بعد اندالع الحرب في ليبيا ،أصبح هناك فرق
كبير بين واقع تنقل األشخاص في فضاء
المغرب العربي والساحل والمواقف األوروبية
المحذرة وغير المتناسبة .ويتم مالحظة فرق
مماثل أيضا في التحذيرات من موجة قادمة من
المهاجرين وفي غياب التدابير الجماعية
لمحاولة استيعابهم

المتوسطي 2011

يذكر الوضع في ليبيا بالخيط الرقيق الذي يفصل بين الالجئين
وأولئك الذين يهاجرون بإرادتهم .حاليا ،ال يزال في ليبيا
اآلالف من المهاجرين محاصرين بسبب الحرب وعدم قدرة
دولهم األصلية على حمايتهم .عندما ال يتم إخفاءهم أو
تجنيدهم قسرا في القوات الموالية القذافي ،بعضهم يفر عبر
أقرب الحدود البحرية .وقد سلطت المفوضية السامية لألمم
المتحدة لشؤون الالجئين ( )UNHCRالضوء على التناقض
الحاصل في كون مئات اآلالف من األشخاص يجدون
الحماية في تونس ومصر ،في حين أن األقلية التي تختار
عبور البحر تقع في خطر كبير (انظر البيان الصادر بتاريخ
 8أبريل /نيسان  .)2011بمناسبة اجتماعه االستثنائي في
 11مارس (آذار)  ،2011عبر المجلس األوروبي
عن"مدحه" و"دعمه" "للتضامن الذي أبداه الشعب التونسي
مع السكان الفارين من ليبيا" .ومع ذلك ،فإن المجلس المنعقد
في  11و 12أبريل (نيسان)  ،2011الذي من خالله كان
على وزراء الداخلية تقديم جواب جماعي على "إدارة الهجرة
القادمة من الدول المجاورة للجنوب" ،أكد على أولويتين في
األجندة األوروبية :تعزيز الحدود الخارجية واالستعانة
بمصادر خارجية للرقابة على استقبال المهاجرين سواء
الطوعيين أو غير الطوعيين.

إعادة مركب اقترب من سواحل صقلية وعلى متنه حوالي
 1800شخص إلى سواحل ليبيا ،التي كانت في حالة حرب،
من قبل السلطات االيطالية التي اتهمت بدورها مالطا برفض
استقبال المركب في موانئها (بانا ( 15 ،)PANAمارس/
آذار .)2011

يهدف إلى مساعدة األشخاص في عرض البحر من أجل
إعادتهم فورا إلى نقطة االنطالق وليس إرسالهم إلى
األراضي األوروبية.

برفضهم تحمل آثار ثورات "جيرانهم الجنوبيين"
على المدى القصير ،يبدو أيضا أنهم تجاهلوا
آثاره المحتملة الطويلة األمد
نظرة شاملة
المتوسطي 2011
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غير أنه ،في  5أبريل (نيسان) اعتبر البرلمان األوروبي أنه
"بما أن األمر يتعلق بتسوية األزمة اإلنسانية الراهنة في
شمال أفريقيا ،فإن الوكالة األوروبية إلدارة التعاون العملياتي
على الحدود الخارجية "فرونتكس" ال يمكنها أن تكون األداة
الرئيسية لمواجهة تدفقات الهجرة القادمة من المنطقة" ودعا
"المجلس إلى بلورة خطة عمل لتوزيع األعباء من أجل
المساهمة في استقرار الالجئين بالمنطقة ،استنادا إلى بند
التضامن الوارد في المادة ( )80من معاهدة سير العمل
باالتحاد األوروبى ( ،)TFEUومساعدة األشخاص
النازحين وفقا ألحكام توجيهات المجلس CE/55/2001
الصادرة في يوليو (تموز)  ."2001وإن لم يتم تنفيذها بعد،
يبدو أن الحماية المؤقتة المشار إليها في الوقت الذي كان فيه
االتحاد األوروبي متضامنا مع جيرانه في الشرق هي أفضل
أداة تتكيف مع الوضع الحالي .ولكن بما أنها مشروطة
بمبادرة المفوضية ،فإن هذا الرد الجماعي يبقى حبيس صمت
هذه األخيرة .أما فيما يخص بند التضامن في باب اللجوء،

فيمكن القول ببساطة أنه ما زال يتم تجاهله من قبل المجلس
الذي يدعم تعهيد الحماية .بطريقة مغايرة في ضوء ما حدث
في شمال أفريقيا ،تهدف استنتاجاته إلى أن تبقى عالقة في
رؤية طويلة األمد توصي بزيادة قدرة االستيعاب واإلدارة
لدى دول الجنوب في مجال الحماية الدولية ،خصوصا
بتفعيل أو تطوير برامج الحماية اإلقليمية.
على الرغم من المشهد الذي يبدو محزنا في التبادالت
األخيرة بين الدول األعضاء في االتحاد األوروبي ،إال أن
عدم لياقة المواقف المتخذة تنطوي على وحدة أكبر مما قد
يبدو في الوهلة األولى .حيث تتقاسم الدول األوروبية نفس
الرغبة في اإلبقاء على "عبء" الهجرة خارج البحر
األبيض المتوسط .من دون التشكيك في صيانة األنظمة
المغاربية لسياسة التعاون في مراقبة الحدود األوروبية،
بفضل االحتفاظ باختالل التوازن في القوى بين الجانبين،
أكدت الدول األوروبية وحدة صفها حول مسألة البعد
الخارجي إلدارة المهاجرين وتعزيز الحدود الخارجية التي
ظهرت إلى الوجود في المجلس المنعقد في إشبيلية عام
 .2002برفضهم تحمل آثار ثورات "جيرانهم الجنوبيين"
على المدى القصير ،يبدو أنهم أيضا تجاهلوا آثاره المحتملة
الطويلة األمد ،سواء تعلق األمر بتأثير جاذبية تونس أو
مغرب أكثر ديمقراطية ،أو بالنتائج المترتبة على اختفاء
سوق العمل الليبية أو التغييرات المحتملة في السياسة
المغاربية في مجال مراقبة األشخاص والتنقل ،أو بالذكرى
التي سيحتفظ بها دول جنوب البحر األبيض المتوسط
بخصوص التضامن األوروبي.

الثقافة والمجتمع | الهجرة

التغيرات وآفاق سكان البلدان العربية جنوب البحر
األبيض المتوسط في عام 2011

المتوسطي 2011
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سيظل عام  2011عاماً رائعا في تاريخ العالم العربي
وتاريخ اإلنسانية .فاالنقالبات الجارية (في تونس ومصر
وليبيا الخ) ستحمل تحوالت هامة على كل األصعدة :السياسية
واالجتماعية واالقتصادية والثقافية واأليديولوجية والدينية.
ولكن ،هل سيؤخذ في االعتبار بشكل كاف ما لهذه التغيرات
من قاعدة ديموغرافية؟
ً
في هذه األسطر ،سنتكلم أوال عن التغيرات الديموغرافية
الجارية منذ آخر إحصاء قدمناه في حوليات المتوسط لعام
 ،2007ثم سنتجاوز التوصيف لنبين كيف أن الديموغرافيا
تقبع في خلفية األحداث الحالية أوالقادمة.
ويظهر في المقام األول أن عملية التقارب الديموغرافي
مع الضفة الشمالية للبحر األبيض المتوسط قد تواصلت
بإيقاع مستمر في معظم البلدان العربية وغير العربية
على الضفة الجنوبية .ومن بين المؤشرات ،هناك مؤشر
الخصوبة الذي يحمل أكبر قدر من الشحنة العاطفية
والنفسية ،والذي تم استخدامه إلعطاء الصورة المنفرة
عن العالم العربي واإلسالمي كما في كتابات الصحفية
أوريانا فاالتشي ( ،)Oriana Fallaciوسنرى أن ذلك
التقارب بات ملحوظا في حاالت لبنان وتونس وتركيا،
وبالذهاب أبعد حتى الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،حيث
أصبحت المؤشرات عند المستوى األوروبي ،وبل وأدنى
منه .وهو تقارب لن يستغرق سوى بضعة سنوات حتى
يصل إلى المغرب وربما للجزائر ،وللدهشة إلى ليبيا
أيضاً حيث يواصل معدل الخصوبة االنخفاض .ومن
ناحية أخرى فإن التغير الديموغرافي يبدو أكثر لهاثاً
ومتراوحاً في مصر وسوريا أو في األردن .ولكن
التطورات األكثر إدهاشا تحدث في الثنائي إسرائيل –
فلسطين .

نظرة شاملة

يوسف كرباج
المعهد الوطني للدراسات الديموغرافية ( ،)INEDباريس

وما يثير الفضول ،هو أن الدول التي حدثت بها ثورات أو
التي ال تزال تحدث – تونس ومصر وليبيا – تضم حاالت
ذات مالمح ديموغرافية مختلفة .وبين البلدان التي يتكثف بها
ً
دوال في حالة تحول ديموغرافي ناجزة.
عدم االستقرار نجد
البحرين وغيرها حيث ال يزال هذا التحول في مراحله
األولى وكذلك اليمن والسودان .بيد أن التحول الديموغرافي
يخص كل الدول العربية وبكل مكان ،وهو ناقل للتحوالت
السياسية العظيمة.
وفي المغرب فإن مؤشر الخصوبة قد انخفض دون مقاومة
منذ عام  ،1975بينما ارتفع متوسط األعمار .في تعداد عام
 2004بلغ مؤشر الخصوبة  2.47وهو معدل جد منخفض
(في فرنسا يبلغ  )2.02وقد أكدت االستطالعات المتكررة
بين عامي  2009و 2010انخفاضه إلى ( )2.36ولكن
وتيرة التراجع قد تباطأت بنسبة ( -0.9%سنويا) ،وهو أمر
منطقي في مستويات الخصوبة المنخفضة .وقد ظل معدل
الخصوبة ثابتا في األوساط الحضرية ،وهو اآلن واصل
لمستوى أدنى من عتبة تجديد األجيال ( 2.05طفل لكل
امرأة) بينما تراجع فقط في المناطق الريفية ( 2.8طفل
مقابل  3أطفال منذ خمس سنوات).
وفي تونس فإن المؤشرات التركيبية األخيرة للخصوبة هي
منذ عقد من الزمان تحت عتبة تجديد األجيال (.)2.10
ويعود األخير تاريخاً إلى عام  2009وقد سجل .2.05
وفي كل بلدان المغرب العربي ،توجد صعوبة مشتركة في
القيام بتوقعات تخص معدالت الخصوبة نظرا لتراجعها
بشدة .منذ سنوات ،في عام  2002توقع الديموغرافيون
التونسيون معدل خصوبة منخفضا للغاية وهو  1.5فقط.
وفي توقعات أحدث ،عام  ،2005أشاروا إلى قيمة دنيا
بمقدار  1.75إعتباراً من عام  – 2024وهي أقل من
توقعات األمم المتحدة – مع العناية بالحفاظ على تجانس
عالمي في فرضيتهم .وفي وقت أحدث ،عام  ،2009جاء
االنخفاض المتوقع بمعدل أكثر تواضعاً 2.01 :لعام 2029
مع ثباته في السنوات التالية.
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تفردت الجزائر لفترة طويلة بمؤشر خصوبة سابق على
التحول وقوي يتجاوز المغرب وتونس بطفل واحد لكل
امرأة .والتغير الذي جاء متأخراً عن جيرانها هو أكثر
ارتباطاً بتأثيرات االقتصاد الريعي منه بالسياسة السكانية
الحكومية وسياسة المواليد .وفي هذه األثناء ،وخالل عقدين
من الزمن بلغت الخصوبة بالجزائر نفس المؤشر التونسي
والمغربي .ولكن منذ عام  ،2000ومخالفة لقانون التحول
الديموغرافي ،يبدو أن الخصوبة ترتفع .إن ارتفاع معدل
الخصوبة منذ عام  2000هام جدا ألنه ال يستند إلى مشكلة
إحصائية ،وربما يكون هاماً ألنه يستند إلى عوامل ظرفية:
تحسن الموقف االقتصادي وانفراج األزمة وانخفاض العنف
السياسي ،وهو ما أدى إلى ارتفاع الميل إلى الزواج – ارتفع
عدد الزيجات بين عامي  2005و 2009من  280ألف
زيجة إلى  341ألف زيجة ،ونتيجة لذلك ارتفعت نسبة
المواليد .وقد تكون هناك تعديالت جارية الستراتيجية
المواليد في الجزائر تقربها من ديموغرافيا الشرق األدنى،
وفي الواقع فأنه ليس من فراغ .إن ارتفاع الخصوبة مرتبط
كليا بارتفاع حاالت الزواج .فيما استمر تراجع معدل
الخصوبة داخل الزواج وتجدر اإلشارة هنا إلى أنه في
االستطالع األخير (Multiple Indicator Cluster
 )Survey [MICS] 3, 2006قد سجلت الخصوبة داخل
الزواج مؤشراً أقل من ذلك المسجل للحالة االجتماعية:
 2.27مقابل .2.71
ليبيا ذات االقتصاد الريعي واالنخفاض السكاني عاشت
تحوال ديموغرافياً
ً
ً
مماثال لما حدث في دول الخليج المنتجة
للبترول .ومنذ فترة طويلة وسياسة تشجيع المواليد الحكومية
عوضتها إعادة توزيع سخية لعائدات النفط .إن الصدمة
العائدة للبترول والحصار الدولي دفعا السكان في ليبيا على
طريق المالتوسية .فهذا البلد األكثر غموضاً على المستوى
الديموغرافي يُعلن عن احصاءاته قطر ًة قطرة .ومع ذلك فقد
استطعنا أن نعرف أن الخصوبة في ليبيا مستمرة في
ً
طفال في عام  2003وهو رقم
االنخفاض لتصل إلى 2.68
شديد القرب من رقم الجزائر.
إن الثبات الذي ال يصدق للخصوبة في مصر يتعارض مع
عدم االستقرار السياسي الحالي .أو قد يكون أحدهما يفسر
اآلخر؟ على الرغم من كثافة سكانية قصوى بالنسبة إلى أن
 4أو  5%فقط من مساحة البالد التي هي مليون كم مربع
صالحة للسكنى من سكان يبلغ تعدادهم  85مليون نسمة،
ويواصلون االرتفاع بمعدل سريالي يبلغ  2%سنويا .هذا
النمو القوي هو بسبب خصوبة ملحوظة جداً بالنظر إلى
السياق والذي اليبدو أن لديه الرغبة في التوقف ،وهو
يتأرجح بين  3.25-3.02طفل ،أي أكثر من المغرب أو

تونس بنسبة  .50%وال توجد تفسيرات وحيدة وبسيطة لهذه
الظاهرة المركبة ،ولكنها مزيج من المحددات الثقافية
والسياسية واأليديولوجية ،أو مرتبطة بتدفقات الهجرة التي
حملت المصريين على تفضيل دول الخليج كمقصد دوناً عن
أوروبا ،الوجهة المفضلة لسكان المغرب العربي ،مع التأثير
الذي تدخله هذه الوجهة على الخيارات األسرية.
وهذا الثبات نفسه يخص سوريا واألردن .وعلى الرغم من
التطور الكبير الذي حققه هذان البلدان على مستوى التعليم
ومحو األمية ،فقد ظلت الخصوبة مرتفعة تتعدى  3.5طفل
لكل امرأة .وتباطأ االنخفاض سريعا لينعدم تقريبا في
التسعينات ( 3.5طفل لكل امرأة عام  .)2005وأكد آخر
استطالع حول الصحة للفترة  2010–2009هذا الثبات
في الخصوبة عند  3.5طفل .وفي األردن فإن الخصوبة
ً
قليال ( )3.59وقد ثبت مستواها .وهنا أيضاً كمصر،
أعلى
ال يوجد تفسير مبسط ولكن مزيج من العوامل :النزعة
األبوية المطلقة والحاجة الملحة لوجود مولود ذكر يفسر
ثبات الخصوبة عند مستوى مرتفع ،على العكس من
المغرب العربي حيث يُعفى كثير من األزواج من هذه
الضرورة الحتمية .والتنافس العقائدي والمناطقي على
األصول (الفلسطينية أو الشرق أردنية) تكبح نوعاً ما
انخفاض الخصوبة ،بتأثير التنافس بين المجموعات
المختلفة.

بعبارة أخرى ،فعلى الرغم من وجود
حكومة إسالمية في السلطة تشجع زيادة
المواليد كما كانت حكومة نجم الدين
أربكان ()Necmettin Erbakan
فالمجتمع المدني ،وبالذات األسر،
تستطيع تحديد عدد األطفال بحرية وتنظيم
نسلها
أما لبنان فعلى العكس من ذلك ،يبدو وكأنه بلد في كوكب
آخر ،وهو حديث جداً بمعدل الخصوبة المنخفض للغاية
( )1.69وبحقيقة أن هذه الخصوبة قد صارت وقفاً على كل
المجموعات العقائدية ،من المارونيين للشيعة مروراً بالروم
األرثوذوكس أو الكاثوليك ،للسنة أو الدروز .إن التنافس
الديموغرافي هنا والذي دار في الستينات والسبعينات قبل
الحرب األهلية ،والذي ساهم في تأجيجها ،قد تبخر ليترك
البلد مسالماً على المستوى السكاني ،وفي انتظار أن يكون
كذلك على المستوى السياسي.

شراكة أفريقيا – االتحاد األوربي حول الهجرة والتنقل والعمالة

http://www.africa-eu-partnership.org/node/1744/
http://ec.europa.eu/development/services/events/3rdsummit/
side_events_en.html
http://ec.europa.eu/development/services/events/3rdsummit/
documents/publications/fr/6-DGDEV_Africa_Migration_Mobility_Employment_FR.pdf
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للمعايير األبوية ،مع زيادة السكان واألسر وزيادة
المواليد ،وهي قيم المؤسسة الحاكمة منذ نشأة الدولة
اليهودية.

قراءة ديموغرافية للثورات الجارية
فاجأ العرب العالم بكون تونس هي من بادر بإشعال الفتيل.
وعلى أي حال ،هذه الثورة كانت ال محالة واقعة .وتشهد
على ذلك الديموغرافيا .إن العملية التي عرفتها أوروبا منذ
القرن السابع عشر قد انتشرت في العالم بأسره .وهي ال
تستطيع تالفي جنوب البحر األبيض المتوسط ،الذي عايش
خالل أربعة عقود نفس التحوالت الديموغرافية والثقافية
واألنثربولوجية ألوروبا منذ كرومويل ( )Cromwellفي
إنجلترا وحتى روبسبيير ( )Robespierreمع الثورة
الفرنسية ،ثم الثورات األوروبية األخرى وحتى لينين في
ً
محمية ،وهو ليس
 .1917-1905إن العالم العربي ليس
استثنا ًء .واالعتقاد في عكس ذلك هو الوقوع في النزعة
الماهوية ،باختراع إنسان عربي ( )homo arabicusأو
إنسان مسلم ( )homo islamicusمعاند للتطور
بطبيعته.
ً
إن تطور التعليم ومحو األمية ،لألوالد أوال ثم للبنات كان
ً
حامال للتحوالت التي نعيشها اآلن .وباستثناء اللبنانيين
المسيحيين ،الذين استفادوا من وجود اإلرساليات المسيحية
وجامعاتها منذ القرن التاسع عشر ،فقد بدأ العالم العربي
في التحول بفضل ارتفاع مستوى التعليم وانخفاض
الخصوبة اعتبارا من الستينات بالنسبة للدول األكثر تقدماً.
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إن التحول الديموغرافي في تركيا قد تقدم بمؤشر للخصوبة
يصل إلى  ،2.09وهو اآلن تحت عتبة تجديد األجيال.
بعبارة أخرى ،فعلى الرغم من وجود حكومة إسالمية في
السلطة تشجع زيادة المواليد كما كانت حكومة نجم الدين
أربكان ( )Necmettin Erbakanفالمجتمع المدني،
وبالذات األسر ،تستطيع تحديد عدد األطفال بحرية وتنظيم
نسلها.
ومثال آخر على هذه الظاهرة من االنفصال ،وهو إيران
اإلسالمية نظريا ً ،وحيث الخصوبة أكثر انخفاضاً من تركيا
( .)1.83والفارق بين البلدين هو بال شك أن إيران
استطاعت أن تدمج أقليتها الكردية بشكل أفضل ،على
العكس من تركيا حيث تترجم خصوصية األكراد بخصوبة
أعلى من المتوسط.
وفي الواقع فإن كل هذه االتجاهات كانت متوقعة بشكل أو
بآخر منذ إحصائنا األخير عام  .2007وتأتي المفاجأة
الكبرى من المتجاورين إسرائيل – فلسطين أو من
السلوك الديموغرافي لليهود والفلسطينيين .فالخصوبة
لدى اليهود تواصل ارتفاعها عاماً بعد عام ،وهي تصل
اليوم إلى عتبة  3أطفال لكل امرأة ،بينما يواصل
االنخفاض لدى الفلسطينيين في األراضي المحتلة :في
الضفة الغربية (والقدس الشرقية) وحتى في غزة ،حيث
ُسجل رقم قياسي في أعوام االنتفاضة األولى .اليوم يصل
المؤشر إلى  3.5طفل فقط ،وهو ما يعتبر ضعيفاً قياساً
على التحدي الديموغرافي الصراعي (أنظر الشكل .)31
والمفارقة هي أن الخصوبة الفلسطينية يتم تحديثها تحت
تأثير ظهور الفرد الذي لم تعد قيمه هي القيم المجتمعية،
بينما الخصوبة لدى اليهود في إسرائيل "تتعرب" وتنتمي

لمزيد من المعلومات:
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حظيت خطة العمل الثانية لشراكة أفريقيا-االتحاد األوربي حول الهجرة والتنقل
والعمالة ( ،)MMEالتي تغطي الفترة  ،2013-2011بالموافقة في قمة
أفريقيا-االتحاد األوربي الثالثة التي عقدت في طرابلس يومي  30-29نوفمبر
(تشرين الثاني)  .2010كانت هذه الشراكة قد أطلقت في عام  2007خالل
قمة أفريقيا-االتحاد األوربي الثانية لرؤساء الدول والحكومات في لشبونة من
أجل تعزيز إدارة أفضل لتدفقات المهاجرين وتحفيز التشغيل وحرية الحركة.
إن التعاون بين بلدان المنشأ والمرور العابر والمقصد يجب أن يقوم على أساس
حقوق اإلنسان والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمهاجرين وطالبي
اللجوء وأن يكون هدفه إيجاد حلول مشتركة ومتوازنة للتنقل والتشغيل
والتنمية .وتشمل أهم ميادين التعاون ضمن الشراكة الشتات والهجرة القانونية
والدائرية والهجرة غير القانونية واالتجار بالبشر وحماية الالجئين.
تهدف الخطة الجديدة إلى تحسين مستوى الحوار السياسي واالستراتيجي بين
القارتين ،وتنفيذ أعمال محددة تشمل البعدين اإلقليمي والقاري للشراكة.
وكانت هناك تصورات لبعض األعمال استناداً إلى إنجازات الخطة السابقة

 2010-2008والمقترحات التي ُقدمت في ورشة العمل المشتركة بين
مفوضية االتحاد األفريقي والمفوضية األوربية ( ،)AUC-ECالتي عقدت
بمدينة داكار في يونيو (حزيران)  .2010ومما يجدر مالحظته بصفة خاصة
أن التعليم العالي قد حظي باهتمام أكبر ضمن الشراكة ،ويتم حاليا تنسيق
المناهج الدراسية في إطار برنامج " "Tuningمن أجل االعتراف المتبادل
لمؤهالت وشهادات التعليم العالي.

الجدول 18

المؤشرات الديموغرافية واالجتماعية االقتصادية نحو 2010
معدالت التعليم
مؤشر الخصوبة
األقصى

العام

معدالت وفيات
األطفال (لكل ألف)

رجال شباب ()%

فتيات ()%

الناتج المحلي
اإلجمالي للفرد
(دوالر)

المغرب

32911

2.36

7.40

1972

31

81

61

4330

الجزائر

35423

2.71-2.27

8.36

1962

31

94

86

7940

تونس

10374

2.05

7.25

1962

20

96

92

7070

ليبيا

6546

2.68

7.62

1982

18

98

97

15630

موريتانيا

3366

4.52

6.79

1987

73

68

56

150 2

مصر

84474

3.25-3.02

7.07

1962

35

90

79

5460

السودان

43192

4.23

6.67

1972

69

85

71

1930

العراق

المواليد في 2010
(باآلالف)

مؤشر الخصوبة
الحالي
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31467

3.50

7.30

1957

33

89

81

2300

سوريا

22505

3.50

7.80

1982

16

94

90

4350

األردن

6472

3.59

8.00

1967

19

99

99

5530

لبنان

3762

1.60

5.74

1948

15

99

99

10880

فلسطين

4409

4.31

8.00

1962

16

99

99

1100

السعودية*

26246

3.41

8.45

1976

18

96

96

22950

اليمن

24256

5.00

8.70

1982

55

59

44

2210

اإلمارات العربية المتحدة*

4707

2.93

7.50

1982

10

93

93

24090
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الكويت*

3051

3.24

7.50

1962

9

100

100

52610

عمان*

2905

2.85

8.70

1986

12

98

97

20650

قطر*

1508

2.38

7.75

1972

8

95

98

52000

البحرين*

807

2.30

6.21

1972

9

97

97

21290

تركيا

75705

2.09

6.90

1953

28

98

93

13770

إيران

75078

1.83

7.00

1963

31

99

97

10840

* عدد السكان من المواطنين (بدون األجانب).

المصدرWorld Fertility Survey (WFS); Demographic and Health Surveys (DHS); Pan Arab Project for Child Development (PAPCHILD); Pan Arab project for Family Health (PAPFAM) et des :
ouvrages suivants: United Nations, World Population Prospects as Assessed in 2008, New York, 2009; US Census Bureau, IDB Data Access -Spreadsheet, 2010; Population Reference
Bureau, World Population Data Sheet, Washington, 2010; Youssef Courbage, New Demographic Scenarios in the Mediterranean, INED, Paris, 2002
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وبالنسبة لبعض البلدان كتونس تحت حكم بورقيبة ،كانت
هناك إرادة للتحديث وللحصول على التعليم للفتيات كما
لألوالد .وفي المغرب كانت أولى حكومات االستقالل هي
من جعل من التعليم أولوية من أولوياتها ،قبل أن يتم تثبيط
ذلك حتى ال توضع التراتبية السياسية موضع المساءلة.
وحتى مجيء الملك محمد السادس ،كان رموز السلطة
يعيقون تقدم التعليم .وهو ما يفسر اليوم تأخر المغرب في
مجال محو األمية ،السيما بين الفتيات وفي األوساط
الريفية.
لقد أدى تعميم التعليم إلى التحكم في المواليد واستعمال
موانع الحمل ،والتي رغم مزاياها االقتصادية المعروفة قد
تؤدي إلى ضيق وقتي داخل األسر .إن انخفاض معدل
الخصوبة إلى طفلين في البلدان العربية األكثر تقدماً كان
من القوة بحيث أدى إلى انهيار القيم التقليدية ذات الطابع
األبوي .إن مساءلة مفهوم رب األسرة ()pater familias
قاد إلى مساءلة كل "آباء الشعوب" كما كانت الحالة في
تونس ومصر.
ومن ناحية أخرى ،فإن زواج األقارب أي تضييق الجماعات
األسرية والذي يؤدي إلى انغالق الجماعات االجتماعية

على نفسها وصرامة المؤسسات أصبح في تناقص .وبزواج
أقارب أقل ،ينفتح المجتمع أكثر نحو الخارج ويكون أكثر
ً
ميال للثورة إذا كان يُحكم أتوقراطياً أو استبدادياً .إن تعليم
الجموع وانخفاض المواليد يحفز بشكل غير مباشر على
استعادة الوعي والثورة أيضاً.
هذان العامالن يقودان إلى اضطراب الخلية األسرية.
والتأثيرات إيجابية وسلبية في نفس الوقت .فهي إيجابية
ألن تحديد النسل يسمح للمرء بعالج وإطعام وتعليم أفضل
ألطفاله ،وذلك لفترة أطول .كذلك فإنه في األسرة
الصغيرة ،وهو النموذج الذي تسير نحوه األسر العربية
والمسلمة ،فإن التفاعالت بين األب واألم ،وبين الوالدين
واألبناء تصبح أكثر ديمقراطية ،وهو ما ال يمكن أن يكون
له سوى تأثير إيجابي على المستوى المجتمعي والسياسي.
وهي سلبية ألنه في اللحظة التي يوجد فيها ابن متعلم مع
أب أُمي لكنه يحمل السلطة المطلقة ،بحكم أن كل هذه
المجتمعات كانت أبوية ،فإن التعايش يصبح صعباً .هذه
االضطرابات األسرية قد تُترجم مؤقتا باضطرابات على
صعيد أشمل ،وهو ما يفسر بشكل جزئي ظاهرة اإلسالم
السياسي.

الشكل 31

المواليد في إسرائيل – فلسطين :ارتفاع لدى اليهود وانخفاض لدى الفلسطينيين
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أنه من المغرب وحتى األردن كان مجموع الشرائح
العمرية والجنسين ممثلين بين المتظاهرين .إال أن ذلك ال
ينفي انحصارها على الشباب .وهي أيضاً ليست ثورة
إسالمية ،فهذا االرتجاج هو بشكل أساسي من أصل
علماني.
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وفي الوقت نفسة فإن االنتقال من التعليم المعمم لألوالد ثم
للفتيات إلى يقظة الوعي بسبب تعلم القراءة والكتابة يحث
على العلمنة وانخفاض الخصوبة .وهي المكونات التي ال
غنى عنها لعملية "التحول الديمقراطي" الشهيرة .حقيقة لقد
ثار الشباب الجامعي العربي العاطل منذ قليل .وفي حين
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البعد الخارجي لسياسة الهجرة األوروبية :حالتا ليبيا
ُ
وتونس في ضوء االحتجاجات األخيرة

نظرة شاملة

إيمانويال باوليتي
()Emanuela Paoletti
زميل بحوث مبتديء
كلية سومرفيل ( ،)Somervilleجامعة أوكسفورد
()University of Oxford
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أحدث الصراع الداخلي في ليبيا موجة كثيفة من النازحين
إلى البلدان المجاورة .حتى  26أبريل (نيسان)  2011كان
قد عبر الحدود ما مجموعه  634835شخصاً من ليبيا إلى
مصر وتونس والنيجر والجزائر والسودان وتشاد وإيطاليا
( .)UNHCR, 2011وقد كانت استجابة الدول األوروبية
مختلطة .فمن جهة ،كانت الدول األعضاء في االتحاد
األوروبي واالتحاد األوروبي ككل قد التزمت بتقديم دعم
مالي لكلي مسألتي حل حالة الطواريء القصيرة األمد على
الحدود وعملية بناء المؤسسات الطويلة األمد .من جهة
أخرى ،إصيبت دول مثل فرنسا وإيطاليا بالذعر حيال
احتمال "غزو" المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا وتونس
وشكت من غياب الدعم من جانب االتحاد األوروبي .ومن
أبرز ذلك ،بتاريخ  26أبريل (نيسان)  ،2011دعا كال
البلدين إلى إعادة النظر في نظام "شنغن" إضافة إلى إمكانية
وضع ضوابط حدودية داخلية في حاالت الصعوبات
االستثنائية في التعامل مع الحدود الخارجية المشتركة .في
الواقع ،إن األسلوب المتغير وأحياناً المتناقض الذي عالجت
به الدول األوروبية االضطرابات السياسية في شمال أفريقيا
ليس بالجديد .على العموم ،كانت العالقات مع البلدان الثالثة
من شمال أفريقيا ،في موضوع الهجرة ،أي ما يسمى بالبُعد
الخارجي لسياسة الهجرة ،مشحونة دائماً بالتوتر .على هذه
ً
تحليال تاريخياً موجزاً لألفكار
الخلفية ،تقدم هذه الورقة
والممارسات التي تؤطر البُعد الخارجي لسياسة الهجرة
األوروبية ،مع التركيز على حالتي تونس وليبيا بالتحديد.
ينقسم التحليل التالي إلى قسمينً .
أوال ،سأقوم بتعريف مفهوم
البعد الخارجي وأطرح النقاش (األكاديمي بالدرجة األولى)

حول القضية .سأذهب في نقاشي إلى أن النظرة السائدة
منحازة نحو انتقاد العملية لممارساتها الالليبرالية الموروثة،
مما يعزز تباين القوى القائم مسبقاً بين البلدان .بإيجاز ،تعتبر
ً
مثاال صارخاً على محاولة الدول األوروبية لإللتفاف
العملية
على التزامات حقوق اإلنسان الدولية ،وبهذا تنقل عبء إدارة
الهجرة إلى الدول المجاورة .على هذه الخلفية العامة ،يقدم
ً
تحليال مستنداً إلى التجربة للمفاوضات التونسية
القسم الثاني
والليبية مع االتحاد األوروبي حول موضوع الهجرة.
وستطرح هنا فكرة أساسية واحدة :الممارسات التي تتكشف
والمتعلقة بالحدود الخارجية لالتحاد األوروبي تولد مصادر
نفوذ ذات فائدة لكل من البلدان المرسِ لة والبلدان المستقبلة
للمهاجرين .وقد عززت االضطرابات السياسية الدائرة في
أفريقيا الشمالية هذا التحرك .إن القلق األوروبي حول
وصول أعداد على نطاق واسع من شمال أفريقيا ومبادرات
التعاون المتعددة المقصود منها استمالة البلدان الثالثة
لإلنضمام إلى أجندة البُعد الخارجي لالتحاد األوروبي منحت
أقطاراً مثل تونس وليبيا نفوذاً سياسياً أعظم إزاء نظرائها في
أوروبا.

تعريف البعد الخارجي لسياسة الهجرة األوروبية
منذ اندالع االحتجاجات عبر شمال أفريقيا احتلت قضية
إدارة الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط موقعاً
مركزياً في النقاش األوروبي (Cassarino and
 .)Tocci, 2011وقد أُولي اهتمام خاص للممارسة المثيرة
للجدل التي تتبعها دول أوروبا الجنوبية ،مثل إيطاليا،
للمحاولة في منع وصول المهاجرين الفارين من أفريقيا
الشمالية وإن أمكن إعادتهم إلى مواطنهم األصلية
( .)Geddes, 2008على العموم ،يشير البعد الخارجي
لالتحاد األوروبي إلى التعاون بين الدول األعضاء والبلدان
الثالثة والمنظمات اإلقليمية والدولية حول قضايا مثل

تع ّقب التعاون األخير بين ضفتي البحر األبيض المتوسط
تشكلت العالقات الثنائية والمتعددة األطراف بين دول
االتحاد األوروبي وشمال أفريقيا على األغلب ضمن ما
سميت بعملية برشلونة التي أطلقت في نوفمبر (تشرين
الثاني)  1995وشملت  15دولة عضوا في االتحاد
األوروبي و 14بلداً من شركاء البحر األبيض المتوسط.
وقد شكل إعالن برشلونة أساس الشراكة األورومتوسطية
التي ُغير اسمها في عام  2008عندما تحولت إلى (االتحاد
من أجل المتوسط) ( .)UfMومع توحيد (سياسة الجوار
األوروبية) ( )ENPفي عام  – 2004التي تنظم السياسة
الثنائية بين االتحاد األوروبي والبلد الشريك – أصبحت
عملية برشلونة المنتدى المتعدد األطراف للحوار والتعاون

نظرة شاملة

تواجه دول العبور ضغطا من قبل االتحاد األوروبي لمراقبة
الهجرة ومنع القادمين أو إعادة قبول المهاجرين الذين دبروا
الوصول إلى أوروبا .باختصار ،إن محاولة الدول األوروبية
ً
مثاال آخر على توسع القوة
لدفع حدودها جنوباً يعتبر
المعيارية لالتحاد األوروبي .إال أن التحليل المستند إلى
الوقائع لتعاون تونس وليبيا مع االتحاد األوروبي ال يدعم
مثل هذا التفسير .في مناسبات عديدة ،رفضت هذه البلدان
الرضوخ للطلبات األوروبية بضبط حدودها .وكما سيتبين
في األقسام التالية يكشف البعد الخارجي لسياسة الهجرة
األوروبية عن ترتيبات مساومات أخذ وعطاء معقدة مما
يدحض اإلجماع السائد حول المسألة.
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كانت تونس أول دولة من الشركاء
المتوسطيين توقع اتفاقية شراكة مع االتحاد
األوروبي وذلك في  17يوليو (تموز)
1995
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اإلرهاب والجريمة المنظمة والفساد والمخدرات والهجرة.
وعلى الرغم من أن تعاريف "االستعانة بمصادر خارجية"
في مجال الهجرة متعددة تماماً ،ولكن يبدو أن معظم
المراقبين متفقون على سمة واحدة كامنة :إن العملية التي
تحاول الدول األوروبية بواسطتها نقل الموقع الذي تتم فيه
السيطرة على حركة الهجرة إلى خارج حدودها اإلقليمية
تتعلق بدرجة كبيرة بالتطور التدريجي لحرية الحركة داخل
االتحاد األوروبي وتعزيز حدود خارجية واحدة ألوروبا
ً
أشكاال متعددة.
تحتضنها اتفاقية شنغن .ويتخذ هذا التوجه
تشمل السياسات التي تعتبر عادة جزءاً ال يتجزأ من البعد
الخارجي لالتحاد األوروبي :بعثات هجرة لتطوير حوار
حول الهجرة مع سلطات الدول الثالثة ،والهجرة الدائرية
تعرف بأنها حركة أشخاص (بصورة وقتية في أكثر
التي ّ
ً
الحاالت) بين بلدين أو أكثر مما قد يكون مفيدا لكافة
األطراف ،واتفاقيات إعادة لضمان عودة مواطني الدول
الثالثة المقيمين بصورة غير شرعية في الدول األعضاء إلى
مواطنهم األصلية .ويتعبر توسيع التعاون بين أجهزة
الشرطة على جانبي البحر األبيض المتوسط من المظاهر
البارزة للتوجه الخارجي لسياسة الهجرة .ويتضمن ذلك
التعاون في العمليات بين شرطة الحدود وضباط االرتباط
ومنتسبي المخابرات والحكام إضافة إلى تبادل البيانات من
خالل نظام معلومات شنغن ( )SISوالتعاون التقني حول
تزوير الوثائق وأخذ بصمات طالبي اللجوء .وما يتصل
بذلك ،يعتبر االستطالع قبل الحدودي وعمليات الدوريات
البحرية المشتركة ،كتلك التي تقودها وكالة الحدود الخارجية
األوروبية (فرونتكس) ( )FRONTEXأمثلة أخرى على
ما سمي أيضاً بتراجع الحاجز اإلقليمي لسياسات الهجرة
(.)Carrera, 2007
يتفق معظم األكاديميين على أن فحوى هذه اإلجراءات
ينطوي بدون استثناء على توجهات أمنية .إن المدخل
األوروبي حيال الهجرة من البلدان الثالثة مؤطر بالمقاييس
األمنية و ُمعالج من خالل اإلجراءات األمنية .وتدل على
ذلك حقيقة أن انفاق االتحاد األوروبي ،على الرغم من
التأكيد على الروابط بين الهجرة والتنمية ،يركز بشكل
مهيمن على إجراءات السيطرة .وبناء على ذلك ،يميل
األكاديميون باإلجماع إلى شجب مثل هذه السياسات
باعتبارها إرثاً من الالليبرالية .إن "هذيان" كراهية األجانب
المتصف بـ"جنون العظمة" يساهم في "عولمة الهيمنة"
التي تعيد خلق وتعزيز تباينات القوى بين الدول على
ضفتي البحر األبيض المتوسط ( .)Bigo, 1991وعلى
نفس المنوال ،مثل هذه الممارسات تقع خارج اختصاص
المعايير القانونية الدولية ومن المرجح أنها تشكل خرقاً

لمعايير حقوق اإلنسان الدولية .ومن األمثلة القريبة على
ذلك عمليات "الدفع إلى الخلف" السيئة الصيت في عامي
 2009و 2010إلى ليبيا وتونس ،التى ربما ّ
شكل فيها
صد المهاجرين في المياه الدولية وإعادتهم الفورية إلى
الدول الثالثة خرقاً لمبدأ "عدم تسليم المهاجر إلى البلد الذي
قدم منه" بقدر تعلق األمر بحرمانهم من المساعدة والحماية.
إضافة لذلك ،إن ممارسة نقل المهاجرين إلى بلدان مجاورة
إنما هو مؤشر لعالقات قوى بين البلدان المضيفة وبلدان
المنشأ.

بين االتحاد األوروبي وشركائه المتوسطيين .في الواقع،
تدار العالقات الثنائية في الوقت الحاضر تحت سياسة
الجوار األوروبية ومن خالل اتفاقيات شراكة َّ
توقع مع كل
بلد شريك.

نظرة شاملة

تظهر األحداث الجارية بأنه في النقاشات
حول الهجرة ،السيما تلك التي حدثت منذ بدء
االنقالبات السياسية عبر شمال أفريقيا تم ّكن
كال الطرفين من استخدام درجة من المرونة
واالستفادة منها
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كانت تونس أول دولة من الشركاء المتوسطيين توقع اتفاقية
شراكة مع االتحاد األوروبي وذلك في  17يوليو (تموز)
 .1995بمقتضى شروط االتفاقية ،التي دخلت حيز التنفيذ
في  1مارس (آذار)  ،1998تعهد الطرفان بالتعاون على
الحوار السياسي والتجارة والقضايا االقتصادية واالجتماعية
والثقافية والهجرة .وفي االتفاقية تصورات لتعاون مالي لدعم
اإلصالحات السياسية واالقتصادية في تونس .بناء على
ذلك ،ومنذ ذلك الحين ،كانت تونس تتعاون مع االتحاد
األوروبي لتشجيع استخدام القنوات القانونية للهجرة ومنع
الهجرة غير النظامية وإعادة المهاجرين الذين دخلوا بصورة
غير نظامية إلى دول االتحاد األوروبي ودعم األنشطة التي
تقودها الوكالة األوروبية إلدارة التعاون العملياتي على
الحدود الخارجية .ومنذ الثورة التونسية في يناير (كانون
الثاني)  2011أصبحت اإلصالحات مسألة مركزية
للمفاوضات بين االتحاد األوروبي وتونس.
في مسعى لتشجيع اإلصالحات المؤسسية ،التزم االتحاد
األوروبي ،في  11مارس (آذار)  ،2011بتقوية تعاونه مع
تونس في أربعة ميادين رئيسية )1( :التحضير النتخابات
الجمعية الدستورية المقرر أن تجرى في  24يوليو (تموز)
 )2( ،2011دعم منظمات المجتمع المدني في تونس)3( ،
تعزيز حقوق اإلنسان بصورة رئيسية من خالل الرابطة
التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان إضافة إلى المنظمات
األخرى الناشطة في هذا المجال ،و( )4دعم اللجان الوطنية
التي أسستها الحكومة اإلنتقالية لدعم عملية التحول
الديمقراطي.
من أجل دعم مثل هذه اإلصالحات الواسعة وعد االتحاد
األوروبي بمضاعفة مساعداته المالية إلى تونس للفترة
 2013-2012من  160إلى  320مليون يورو .في هذه
الحزمة تشكل القضايا المتعلقة بالهجرة القضية األساس.

طلب االتحاد األوروبي من تونس إعادة استقبال مواطنيها
الذين فروا إلى إيطاليا .ويتعلق هذا الطلب باالتفاقية الموقعة
بين إيطاليا وتونس في  5أبريل (نيسان)  2011والتي
التزمت إيطاليا بمقتضاها بتزويد تونس بمعدات سيطرة
حدودية متخصصة تصل قيمتها إلى  30مليون يورو
( .)Ministero dell’Interno, 2011كما تسمح
االتفاقية للتونسيين البالغ عددهم  20000الذين وصلوا إلى
إيطاليا منذ ما يسمى بثورة الياسمين أن يمكثوا لستة أشهر
على األقل برخص إقامة مؤقتة .وقد وافقت تونس بدورها
على تسريع وتسهيل إجراءات العودة للتونسيين الذين
وصلوا إلى إيطاليا في أو بعد  5أبريل (نيسان) .حسب
التقارير ،في  29أبريل (نيسان) ،أعيد  650تونسياً إلى
بلدهم تونس ( .)Migrants at Sea, 2011من المهم،
ً
مثاال على "التوجه الخارجي
يمكن اعتبار هذه الممارسة
لسياسة الهجرة" حسب تعريفه فيما سبق بقدر ما يتعلق
األمر باحتمال انتهاكات حقوق اإلنسان .مع ذلك ،هذه
ليست القصة كلها .يأتي شرط "االستعانة بمصادر خارجية"
كجزء من حزمة أوسع متضمنة مجموعة كاملة من الحوافز
القصد منها ضمان التعاون التونسي .وعليه يمكن النقاش
بأن االتفاقيات التي تشكلت على الهجرة التي تقع عادة
ضمن البعد الخارجي لالتحاد األوروبي ال يمكن اختزالها
إلى مجرد نقل المسؤوليات إلى البلدان الثالثة .تظهر
األحداث الجارية بأنه في النقاشات حول الهجرة ،السيما
تلك التي حدثت منذ بدء االنقالبات السياسية عبر شمال
أفريقيا ّ
تمكن كال الطرفين من استخدام درجة من المرونة
واالستفادة منها .نتيجة لذلك ،فإن "االستعانة بمصادر
بدال من إضعافها الدول الثالثة ستتيح لها فرصاً
خارجية" ً
جديدة لإلرتباط مع الدول األعضاء في االتحاد األوروبي
واستخالص تنازالت منها.
أما حالة ليبيا ،مع أنها تختلف بشكل واضح عن تونس،
السيما باعتبار الصراع الداخلي الجاري ،فهي تلقي الضوء
أيضاً على الطرق المتعددة التي خفضت بها الهجرة هامش
التحرك من قبل الدول األوروبية .فالمدى الذي ذهب إليه
االتحاد األوروبي ،السيما إيطاليا ،في السعي إلى استمالة
ً
أصال
ليبيا إلى التعاون حول الهجرة موثق بصورة مستفيضة
( .)Paoletti and Pastore, 2010عقب رفع
العقوبات األوروبية في عام  2004حاولت إيطاليا واالتحاد
األوروبي وضع صفة رسمية لعالقات واسعة مع ليبيا،
السيما في ميدان الهجرة .وفيما يتعلق بالعالقات اإليطالية-
الليبية بالذات فقد عُ قد ،بين عامي  1998و ،2008العديد
من االتفاقيات الرسمية وغير الرسمية حول الهجرة .وبخاصة
عقب توقيع معاهدة الصداقة في أغسطس (آب) 2008

المكتب األوروبي لدعم سياسة اللجوء ()EASO
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مع الغلق المؤقت لمكتب مفوضية األمم المتحدة السامية
لشؤون الالجئين ( )UNHCRفي ليبيا بتاريخ  9يونيو
(حزيران)  ،2010بدأ االتحاد األوروبي وليبيا الجولة
السابعة من المفاوضات حول الهجرة واللجوء .إال أن ليبيا
ظلت ترفض توقيع اتفاقية إعادة الالجئين .في الواقع ،خالل
هذه الجولة من المفاوضات ،وقع الجانبان مجموعة من
اإلرشادات التي تضمنت أولويات االتحاد األوروبي في
مساهمته المالية والفنية إلى ليبيا وأغفلت فقرة إعادة
المهاجرين .بعد ذلك بوقت قصير أعلنت المفوضية بأن
قضية إعادة الالجئين غير النظاميين من الدول الثالثة سوف
لن تُستبقى في المفاوضات مع الهدف بالوصول إلى اتفاق مع
ليبيا وإنهاء العملية (Council of the European
.)Union, 2010a
باختصار ،ثمة نقطتان متداخلتا العالقة واردتان هنا .أوالً،
تمسكت ليبيا بشكل انتقائي بكافة الطلبات التي طرحت من
قبل إيطاليا واالتحاد األوروبي .ثانياً ،إلى الوقت الذي جمد
فيه االتحاد األوروبي المفاوضات حول اتفاقية اإلطار في
 22فبراير (شباط)  2011كان على كل من إيطاليا
واالتحاد األوروبي أن يقدما تنازالت كبيرة من أجل
الحصول على تعاون ليبيا حول الهجرة .ومما يلفت النظر
أنه على الرغم من تصعيد الصراع الداخلي في ليبيا
وفرض االتحاد األوروبي حصاراً على البلد استمر قائد
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تراجعت تدفقات الهجرة من ليبيا بشكل الفت للنظر .وكجزء
من هذه االتفاقية تعهدت إيطاليا بدفع ما مجموعه  5مليارات
دوالر على مدى  20سنة كتعويض عن ماضيها اإلستعماري.
وقد تضمنت هذه الحزمة استثمارات في البنية التحتية كان
أضخم مشروع فيها الطريق السريع الساحلي بين الحدود
المصرية والتونسية .وقد أثبتت هذه االتفاقية كونها نقطة
تحول .منذ ذلك الحين ،على حد قول وزير الداخلية اإليطالي،
انخفضت الهجرة غير النظامية من ليبيا إلى إيطاليا بنسبة
 .)Camera dei Deputati, 2010( 90%وإلى وقت
الحرب األهلية في عام  2011شهدت العالقات مع االتحاد
األوروبي ،السيما االتفاقيات حول الهجرة ،جوانب تحسن
كبير.
في  12نوفمبر (تشرين الثاني)  ،2008أطلق االتحاد
األوروبي مفاوضات حول (إتفاقية إطار) واسعة .بعد أن
أطلق في  2007سراح الممرضات البلغاريات والطبيب
الفلسطيني الذين كانوا معتقلين ويواجهون احتمال عقوبة
اإلعدام بتهمة تعمد إصابة أطفال ليبيين بمستشفى في بنغازي
بفيروس اإليدز ،أعلنت المفوضة األوروبية السيدة
والدنر  -فيريرو ( )Waldner-Ferreroتحسن مستوى
العالقات بين االتحاد األوروبي وليبيا .في الواقع ،كان القصد
من اتفاقية اإلطار المقترحة أن تشمل  ،من بين جوانب
أخرى ،التنمية االقتصادية واالجتماعية و"إدارة الهجرة" .ما
يلفت النظر ،كانت هذه االتفاقية قيد المناقشة على الرغم من
أن ليبيا لم تكن طرفاً في عملية برشلونة وال في االتحاد من

أجل المتوسط الالحقة .مع ذلك ،عالجت المناقشات عددا
مختلفاً من القضايا بما فيها اتفاقيات إعادة المهاجرين .تزامناً
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بتاريخ  19مايو (أيار)  2010تبنى البرلمان األوروبي ومجلس االتحاد
األوروبي نظاماً لتأسيس (المكتب األوروبي لدعم سياسة اللجوء) كجزء من
اإلجراءات التي تهدف إلى تحقيق األهداف المخطط لها إلكمال (نظام اللجوء
األوروبي المشترك) .إن الهدف الرئيسي للمكتب هو زيادة التنسيق للتعاون
العملي بين الدول األعضاء من أجل تحقيق تناغم أعظم بين القواعد المشتركة
والحد األدنى من المعايير من خالل المساعدات الفنية وتبادل المعلومات
وأفضل الممارسات .كما أن الهدف من المكتب هو دعم الدول األعضاء التي
توجد تحت ضغط معين بحكم موقعها الجغرافي أو نتيجة القدوم المفاجيء
ألعداد كبيرة من مواطني دول ليست أعضاء في االتحاد األوروبي ،وذلك من
خالل تغيير أماكن طالبي اللجوء إلى دول أعضاء أخرى حسب مبدأ "مشاركة
العبء" .ضمن هذه المهمة ،أسس مكتب الدعم كهيئة مالية وإدارية ذاتية في
االتحاد وذات شخصية قانونية .وبموجب أحكام النظام على المكتب أن يعمل
بالتعاون الوثيق مع سلطات وخدمات اللجوء للدولة العضو ومفوضية األمم
المتحدة السامية لشئون الالجئين ( )UNHCRوشبكة الهجرة األوروبية
( )EMNوالوكالة األوروبية للتعاون العملياتي على الحدود الخارجية
(فرونتيكس) (.)FRONTEX
اقترحت المفوضية ألول مرة استحداث (المكتب األوروبي لدعم سياسة
اللجوء) ضمن (خطة سياسة اللجوء) في يونيو (حزيران)  ،2008من أجل

تقليل التباينات بين الدول األعضاء فيما يتعلق بإجراءات وشروط منح حماية
دولية ،إضافة إلى األشكال التي تتخذها مثل هذه الحماية.
لقد أصبح اللجوء جزءاً ال يتجزأ من (المنطقة األوروبية للحرية واألمن
والعدالة) في معاهدة ماستريخت  .1992منذ ذلك الحين ،عمل االتحاد
األوروبي ليحرز تقدماً في بناء سياسة لجوء مشتركة من أجل تحقيق معايير
أعلى لحماية طالبي اللجوء.
بيد أن تبني حد أدنى من المعايير أتاح للدول األعضاء حرية تصرف واسعة في
تطبيق اإلجراءات األوروبية .وقد نقلت معاهدة أمستردام القضية إلى الركيزة
األولى وأرست األساس لتبني إجراءات ملزمة حول قضايا اللجوء .حتى اآلن،
تمت الموافقة على أربعة إرشادات مستوحاة من ركيزتين أساسيتين لمعاهدة
جنيف  1951المتعلقة بوضع الالجئين :تعريف "الالجيء" ،ومبدأ عدم إعادة
الالجيء إلى البلد األصلي الذي اضطهده خشية أن يتعرض ثانية لإلضطهاد.
وقد دخل نظام (دبلن  )Dublin II/ 2حيز التنفيذ إلى جانب النظام األوروبي
لمضاهاة طبعات األصابع ( ،)Eurodacمن أجل إرساء آليات ومعايير لتحديد
أية دولة لها صالحية طلب لجوء مقدم في دولة ما من قبل مواطن من دولة
ثالثة .في سياق برنامج "تماسك وإدارة تدفقات المهاجرين" أسس االتحاد
األوروبي صندوقاً بمبلغ  614مليون يورو للفترة  ،2013-2008لدعم أعمال
ذات طبيعة غير ربحية موجهة إلى الالجئين أو المستفيدين من الحماية الدولية.

ليبيا بتهديد الدول األوروبية – ولو عبثاً – باحتمال تدفقات
كثيفة من المهاجرين من ليبيا إلى الشواطيء األوروبية.
وهكذا تبرز صورة متعددة األوجه .فإن البعد الخارجي
للهجرة ،أبعد ما يكون عن كونه ٌ
نقل باتجاه واحد لألفكار
والممارسات ،يتوقف على التفاعالت الثنائية والمتعددة
األطراف التي استطاعت دول شمال أفريقيا بها التأثير
على سلوكية نظرائها.

نظرة شاملة

الخاتمة
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منذ وقت طويل والبلدان على جانبي البحر األبيض المتوسط
تستخدم الهجرة كورقة مساومة في سياساتها الخارجية .من
المهم ،ينطبق استخدام الهجرة كأداة للسياسة الخارجية على
ً
مثال في أمريكا
ليبيا بقدر ما ينطبق على الدول األخرى،
الشمالية أو الجنوبية ( .)Greenhill, 2010وكما الحظ
أريستيد زولبرغ ( )Aristide Zolbergمنذ عام 1982
أن "العمل المتعمد" لتنظيم الهجرة مسألة أساسية لنظام
الدولة –األمة ( .)Zolberg, 1982: 2-3وثمة اعتراف
على نطاق واسع بأنه منذ أن تطور هذا النظام بشكله الحديث
كان حق تنظيم الدخول مترافقاً مع السيادة (Zolberg,
 .)1982وبعبارة أبسط ،إن ربط مثل تحركات الناس هذه
بالسياسة الخارجية ليست بالجديدة .بهذا المعنى ،يبدو أن
األحداث الجارية في البحر األبيض المتوسط تتبع ممارسة
راسخة في السياسة الخارجية .والبعد الخارجي لسياسة
الهجرة لالتحاد األوروبي تكشف الطبيعة التفاعلية ،وليس
األحادية الجانب ،للعالقات بين ضفتي البحر األبيض
المتوسط.

ومما يلفت النظر أنه على الرغم من تصعيد
الصراع الداخلي في ليبيا وفرض االتحاد
األوروبي حصاراً على البلد استمر قائد ليبيا
بتهديد الدول األوروبية – ولو عبثاً – باحتمال
تدفقات كثيفة من المهاجرين من ليبيا إلى
الشواطيء األوروبية
على العموم ،إن البعد الخارجي لسياسة الهجرة لالتحاد
األوروبي ال ينحصر بنقل إجراءات ضبط الهجرة إلى
خارج األراضي األوروبية .هنالك قيد التحضير عملية
مساومة بالغة التعقيد .إن ترتيبات التعاون المتغيرة التي

ُزجت بها كل من تونس وليبيا مع االتحاد األوروبي ال تنص
على تحويل مباشر آلليات ضبط الهجرة .ويقود هذا إلى
استنتاجين تجريبيينً .
أوال ،المخاوف التي أثارتها تكهنات ال
أساس لها من الصحة حول وصول موجات كثيفة إلى
إيطاليا تكشف عن فجوة "النفاق" األوروبي .ففي الوقت
الذي دعا فيه المعلقون والسياسيون إلى المعايير الدولية
وسيادة القانون عبر أفريقيا الشمالية كانت الخطابات
األوروبية وممارساتها مدفوعة بالسياسة االنتخابية القصيرة
األجل ( .)Greenhill, 2010ثانياً ،يتخذ التعاون
والتوترات بين البلدان على جانبي البحر األبيض المتوسط
ً
أشكاال متعددة والتي ،على سبيل المثال ،تدحض الصورة
األحادية الكامنة في عبارة "االستعانة بمصادر خارجية"
الغامضة .بناء على ذلك ،إن االضطراب السياسي الحالي
ً
تفصيال
عبر شمال أفريقيا قد يستدعي استقصا ًء أكثر
لديناميكية القوى المنتشرة والمتعددة الطبقات والتي تدعم
البعد الخارجي لالتحاد األوروبي.

المراجع
Bigo, D. “Ed itorial - L'idéologie de la menace du
Sud.” Cultures & Conflits, No. 2, p. 3-15, 1991.
متاح على موقع اإلنترنيت www.conflits.org/docu� :
( .ment2012.htmlتم الدخول إلى الموقع في 20
سبتمبر /أيلول )2006
Camera dei Deputati. Resoconto stenografico
della Comitato parlamentare di controllo
sull'attuazione dell'Accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione. 27 January 2010.
متاح على موقع اإلنترنيت( .www.camera.it :تم الدخول
إلى الموقع في  1مايو /أيار )2011
Carrera, S. “The EU Border Management
Strategy: FRONTEX and the challenges of
”irregular immigration in the Canary Islands.
CEPS Working Document No. 261/March
2007.
متاح على موقع اإلنترنيت( .www.ceps.eu :تم الدخول إلى
الموقع في  1مايو /أيار )2011
Cassarino, J. P. & Tocci, N. Rethinking the EU’s
Mediterranean Policies Post-1/11. 2011.

نظرة شاملة
2011 المتوسطي
311

www.interno.it/mininter� :متاح على موقع اإلنترنتيت
)2011  أيار/ مايو3  (تم الدخول إلى الموقع في.no
Migrants at Sea. 650 Tunisians Repatriated by
Italy Since 6 April. 2011a.
http://migrantsatsea.word� :متاح على موعقع اإلنترنيت
 أيار/ مايو1  (تم الدخول إلى الموقع في./press.com
)2011
Paoletti E., & Pastore, F. “Sharing the dirty
job on the Southern front? Italian-Libyan
Relations on Migration and their Impact on
the EU.” IMI Working Paper, University of
Oxford, 2010.
 (تم.www.imi.ox.ac.uk :متاح على موقع اإلنترنيت
)2011  أيار/ مايو3 الدخول إلى الموقع في
United Nations High Comm issioner for Refugees (UNHCR). Update no 22, Humanitarian Situation in Libya and the Neighbouring
Countries, 28 April 2011.
www.unhcr.org/4dba71b6 :متاح على موقع اإلنترنيت
)2011  أيار/ مايو1  (تم الدخول إلى الموقع في.12b.html
Zolberg, A. R. Dilemmas at the Gate: The Politics of Immigration in Advanced Industrial
Societies.
قدمت هذه الورقة في االجتماع السنوي لرابطة العلوم السياسية
American Political Science Asso�) (األمريكية
 أيلول/ سبتمبر2 ) فيciation, Denver, CO
.1982

www.iai.it/pdf/DocIAI/iai� :متاح على موقع اإلنترنتيت
)2011  أيار/ مايو2  (تم الدخول إلى الموقع في.wp1106.pdf
Council of the European Union. Outcomes
of proceedings, High Level Working Group
on Asylum and Migration (HLWG), 12-13
July 2010. Brussels, 2010a.
www.statewatch.org/ :متاح على موقع اإلنترنيت
news/2010/jul/eu-council-hlwg-asylum-migra (تم الدخول إلى الموقع.tion-outcomes-12423-10.pdf
)2010  آب/  أغسطس27 في
Council of the European Union. Relations with
Tunisia – Adoption of the European Union's
position for the Association Council's eighth
meeting. 2010b.
http://register.consilium. :متاح على موقع اإلنترنيت
.europa.eu/pdf/en/10/st09/st09143.en10.pdf
)2011  آذار/ مارس31 (تم الدخول إلى الموقع في
Geddes, A. “Il rombo dei cannoni? Immigration
and the centre-right in Italy 2001-6.” Journal
of European Public Policy, Vol. 15, No. 3, p.
349-66, 2008.
Greenhill, K. Weapons of Mass Migration: Forced
Displacement, Coercion, and Foreign Policy.
Ithaca: Cornell University Press, 2010.
Ministero dell’Interno. Maroni: L'accordo con
la Tunisia può risolvere il problema, con la
Libia siamo all'inizio. 2011.

الثقافة والمجتمع | الحوار الثقافي

اإلسالم واالنتخابات في أوروبا

نظرة شاملة

أوليفييه روا

المتوسطي 2011

()Olivier Roy
بروفيسور
مسؤول برنامج البحر األبيض المتوسط
مركز روبرت شومان للدراسات المتقدمة
(،)Robert Schuman Center for Advanced Studies
معهد الجامعة األوروبية ،فلورنسا

اإلسالم في الجدال اإلنتخابي
312

أصبح اإلسالم تحدياً انتخابياً كبيراً في أوروبا مع الصعود
القوي لألحزاب "الشعبوية" خالل السنوات األخيرة .ففي
هولندا حصل حزب الحرية (Partij voor de Vrijheid,
 ،)PVVحزب النائب الشعبوي اليميني جيرت فيلدرز
( ،)Geert Wildersعلى  17%من األصوات في
االنتخابات األوروبية عام  2009وعلى  20.5%من
األصوات في االنتخابات التشريعية عام  ،2010وهو ما
يضعه في المركز الثالث بعد الحزبين الكبيرين التقليديين
(الليبراليين والعمال) .وفي أكتوبر (تشرين األول) حصل
حزب الحرية النمسوي( )�Freiheitliche Partei Öster
 ،)reichs, FPÖالذي أسسه يورغ هايدر (Jörg
 )Haiderوالذي يقوده اليوم هانز كريستيان ستراش
( )Heinz-Christian Stracheعلى  27%في
االنتخابات المحلية بفيينا ،حيث جاء في المركز الثاني .وفي
الدنمارك جاء حزب الشعب الدنماركي (Dansk
 )Folkeparti, DFلبيا ميريت كايرسجارد (Pia
 )Merete Kjærsgaardفي الترتيب الثالث باالنتخابات
البرلمانية عام  2007بنسبة  13.9%من األصوات .وفي
فنلندا ،بانتخابات أبريل (نيسان)  2011جاء الحزب القومي
الجديد "الفنلنديون الحقيقيون" في المركز الثالث بنسبة تصويت
بلغت  .19%وفي فرنسا حصل حزب الجبهة الوطنية ()FN

والذي تقوده اآلن مارين لوبان ( )Marine Le Penعلى
نسب تقارب الحزبين الكبيرين  :االتحاد من أجل الديمقراطية
الفرنسية ( )UDFوالحزب االشتراكي ( .)PSوفي السويد
ظهر حزب الديمقراطيين السويديين( )�Sverigedemokra
 )terna, SDاليميني المتشدد بالبرلمان في سبتمبر (أيلول)
 2010بنسبة تصويت بلغت  .5.7%وفي النهاية يمكننا أن
نذكر االستفتاء السويسري في نوفمبر (تشرين الثاني) 2009
الذي حظر بناء المآذن .كما منع برلمانان أوروبيان (بلجيكا
وفرنسا) ارتداء النقاب اإلسالمي في األماكن العامة.
نحن نرى إذن في عدد من البلدان األوروبية حزباً "شعبويا"ً
يمحور حملته حول "الخطر" اإلسالمي في أوروبا جنباً إلى
جنب مع الحزبين التقليديين الكبيرين (عادة اليمين المحافظ
واليسار االشتراكي الديمقراطي) .وفي بلدان أخرى ،في نفس
الوقت ،وحيث ال تأخذ الشعبوية شكل حزب سياسي جديد
(بريطانيا وإسبانيا وألمانيا) ولكنها تتطور حول موضوعات
أخرى (كالوطنية أو العرقية أو االنفصالية) كما في بلجيكا أو
في إيطاليا ،فإن الحوار حول اإلسالم يلعب دوراً كبيراً في
الجدل السياسي .وقد برز هذا ،على سبيل المثال ،بنجاح كتاب
"ألمانيا تسعى لفشلها" (Deutschland schafft sich
 )abلمؤلفه ثيلو سارازين ( )Thilo Sarrazinعضو
الحزب االشتراكي الديمقراطي ( )SPDالذي حقق أعلى
المبيعات في بداية عام  ،2010أو الجدل حول بناء مسجد
وقت االنتخابات المحلية بمدينة ميالنو اإليطالية في
يونيو(حزيران) .2011
إن صعوداً
ً
مماثال للشعبوية يطرح السؤال حول طبيعة
الحركة .ففي أعوام الثمانينات كان موضوع المهاجرين قد
أصبح جواد الحرب المفضل لليمين المتطرف األوروبي
(الجبهة الوطنية في فرنسا والحزب القومي البريطاني في
بريطانيا) ،ولكن ظهر عامالن جديدان اليوم :فالجدل صار
يميل ناحية اإلسالم وليس المهاجرين ،كما لو كان
المعارضون لموضوع الهجرة قد انتهوا لالعتراف بأن
المهاجرين هم في أوروبا ليبقوا ،وأن السؤال يجب أن يكون

حول اندماجهم في المشهد األوروبي .ومن هنا يأتي الجدل
حول حضور الرموز الدينية في األماكن العامة :الحجاب
والنقاب والمآذن واللحم الحالل (في  2011حظر البرلمان
الهولندي الذبح التقليدي سواء الحالل اإلسالمي أوالكوشير
اليهودي) ،ولكن أيضاً على وجود الصلبان في المدارس
اإليطالية (وهو ما يعني أنه ال يوجد تناظر أو مساواة بين
المسيحية واإلسالم) إن مشكلة اإلسالم تطغى على مشكلة
المهاجرين.

تغير األحزاب الشعبوية

في حين ينظر الشعبويون للمسلمين كجالية متقوقعة حول
إيمانها ،يبين السلوك السياسي للمسلمين في أوروبا خالفاً
لذلك ضعف تسيسهم واتساع تنوعهم .ولعجز في اإلحصاء،
ً
جدوال للسلوك االنتخابي للمسلمين
فمن الصعب أن نضع
األوروبيين .والنقطة األولى بالطبع هي سؤال المواطنة.
حتى يستطيع المسلمون التصويت عليهم أن يكونوا مواطنين،
ً
وبال شك في فرنسا وبريطانيا فقط نستطيع أن نجد ً
كافية
كتلة
من المصوتين المسلمين يمكن أن تشكل ً
ثقال في االنتخابات.
ولكن يبقى هناك عامالن يلعبان دوراً في ذلك :التسجيل في
القوائم االنتخابية (كذلك االمتناع عن التصويت) ونمط
االنتخابات.
إن تمثيل األشخاص من ذوي األصول المسلمة في البرلمانات
األوروبية ال يعكس حجمهم الديموغرافي في البالد ،وهو
للمفارقة ال يعكس أيضاً درجة اندماجهم .والسبب هنا هو في
ً
مثال حيث توجد أقوى جالية
النظام االنتخابي .ففي فرنسا
مسلمة في أوروبا وحيث يتطور االندماج (اللغوي خاصة)ً
ال نجد بها نائباً حضرياً (باستثناء في دوائر أعالي البحار)
من أصل مسلم .وعلى العكس نجد ألمانيا (حيث هناك 7
نواب من أصول مسلمة من أصل  640نائبا) وفي هولندا
(سبعة نواب مسلمين "متدينين" وسبعة غير متدينين من
مجموع  150نائبا) ،وفي بريطانيا ( 8نواب من مجموع
 .)650وفي بلجيكا (أربعة منتخبين في  )2005وفي
ً
دليال على تنوع كبير ،وحتى
اليونان (نائبان) وهم يقدمون
في الحاالت المذكورة هنا فإن االندماج بعيد عن أن يعتبر
نجاحا من قبل السلطات كما من قبل الرأي العام .والسبب في
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إن األحزاب التي تجعل من العداء لإلسالم محوراً لحمالتها
االنتخابية تُصنف عاد ًة في اليمين المتطرف؛ وفي الواقع
فإن الوضع أكثر تعقيداً :فبعض هذه األحزاب لها جذور
تاريخية في اليمين المتطرف كالجبهة الوطنية ( )FNفي
فرنسا أو ( )FPÖفي النمسا ،ولكن هناك أحزاب أخرى
كحزب ( )PVVالهولندي أو ( )PPDالدنماركي قد تم
تأسيسها حديثاً بتحالف بين القوميين والعلمانيين ،وهؤالء
األخيرون المنحدرون من اليسار يوحد بينهم العداء لإلسالم،
وهو مرتبط غالباً بنزعة "سيادية" وتردد حيال الوحدة
األوروبية .وفي االقتصاد هم ليسوا بالضرورة ليبراليين
كاليمين التقليدي :ويدافع حزب ( )PPDالدنماركي عن
مفهوم دولة الرفاهية االشتراكي الديمقراطي .وعلى مستوى
األخالق والقيم تبنى الكثير منهم مفهوم التحرر الجنسي
لسنوات الستينات ،ودافعوا عن النسوية وحقوق المثليين
كحزب ( )PVVالهولندي ،مجتذبين هكذا ناخبين يصوتون
عاد ًة لليسار .وفوق ذلك ،فإن موقفهم العلماني والليبرالي في
سؤال القيم يسمح لهم برفض اإلسالم ،كمضاد لحرية
االختيار الفردي .ولكن هذا يحتوي على مفارقة ألن الكنيسة
الكاثوليكية تعارض بدورها التحرر الجنسي منذ سنوات
الستينات .تدافع األحزاب الشعبوية إذن عن هوية مسيحية
" ُمعلمنة" ألوروبا ال عالقة لها بتعاليم الكنيسة الحالية .وهو

غياب الناخب اإلسالمي

المتوسطي 2011

العنصر الثاني في أصل صعود األحزاب الشعبوية هو
تغيرها :من حالة اليمين المتطرف الفاشي لسنوات الثالثينات
بدخولهم فئة جديدة تدمج قيم حتى من اليسار المتطرف.

نظرة شاملة

إن تمثيل األشخاص من ذوي األصول المسلمة
في البرلمانات األوروبية ال يعكس حجمهم
الديموغرافي في البالد

أمر أكثر صعوبة حين ينتقل الحزب نفسه من موقع اليمين
المتطرف التقليدي نحو شعبوية جديدة :ففي فرنسا على
سبيل المثال ،ومنذ انتخاب مارين لوبان زعيمة لحزب
الجبهة الوطنية ،والحزب يعمد إلى كتم صوت المرجعيات
التقليدية لليمين المتطرف (معاداة السامية الكامنة والدفاع
عن القيم العائلية والليبرالية االقتصادية) ويقدم عليها الدفاع
عن العلمانية.
إن الجدال حول اإلسالم يزحزح التقسيم التقليدي بين اليمين
واليسار في معظم البلدان األوروبية الذي كان ينطبع بتأكيد
اليمين على القيم المسيحية التقليدية والليبرالية االقتصادية
والعداء للمهاجرين ،فيما كان اليسار ليبرالياً على مستوى قيم
المجتمع ودولتياً في االقتصاد وأكثر انفتاحا في موضوع
الهجرة.

تقرير مؤسسة آنا ليند عن "اتجاهات التفاعل بين الثقافات في منطقة األورومتوسطي لعام "2010
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إنطالقاً من اإليمان بأن أي مشروع حوار ال يمكن أن يحالفه النجاح إذا لم
يكن قائماً على فهم علمي للتحوالت العميقة التي تؤثر على المجتمعات التي
يعالجها هذا الحوار ،فقد اضطلعت مؤسسة آنا ليند (Anna Lindh
 )Foundationفي عام  2008بإعداد "تقرير آنا ليند عن االتجاهات
ص ّمم كأداة
الثقافية في المنطقة األورومتوسطية" .إن هذا التقرير الذي ُ
للمعرفة والعمل حول العالقات الثقافية المتقاطعة في منطقة البحر المتوسط
ً
تحليال لتطور القيم
هو مطبوع علمي يصدر كل ثالث سنوات ويقدم
والتصورات المتبادلة والسلوك الثقافي البيني للناس في أنحاء البحر األبيض
المتوسط.
يعد التقرير دراسة رائدة و"ديمقراطية" ،حيث أنه يجمع آراء وتطلعات عينة
من  13000شخص من المنطقة األورومتوسطية ،وذلك من خالل استطالع
للرأي العام أجرته مؤسسة غالوب يوروب ( .1)Gallup Europeتتولى
مجموعة دولية من خبراء في العالقات الثقافات البينية تفسير نتائج
االستطالع ،وتقدم تحليالت نوعية عن قضايا ذات اهتمام من أجل تشجيع
الحوار بين الثقافات .في تقرير  ،2010شملت المواضيع التي تم تحليلها من
قبل الخبراء ،من بين مواضيع أخرى :أوجه االختالف والتشابه في أنظمة
القيم ،والعامل الديني في العالقات الثقافية البينية ،وتعامل وسائل اإلعالم مع
التنوع الثقافي (نقطة تركيز ملف مواضيع التقرير) ،ودور الثقافة في عالقات
البحر األبيض المتوسط ،ومواطنة الثقافات البينية وحركة البشر واإلسالم
والغرب والحداثة والتعاون اإلقليمي واالتحاد من أجل المتوسط .وقد أُثري
التحليل بحسن الممارسة ودراسات حالة حول حوار الثقافات البينية والموصى
به من قبل شبكة مؤسسة آنا ليند لمنظمات المجتمع المدني.
يمكن اعتبار التقرير نفسه ثمرة تعاون بين الثقافات ساهم فيه أكثر من 40
خبيراً من  20بلدا مختلفاً ملتزمين بنشر سياق جديد للعالقات األورومتوسطية
بما يتجاوز الفصل بين الشمال والجنوب وبين اإلسالم والغرب .في الواقع
تُبين نتائج استطالع الرأي أن البحر األبيض المتوسط قائم كمساحة للتفاعل
االجتماعي حيث توفرت في ظله الفرصة لواحد من بين كل أربعة أشخاص،

على األقل ،ليلتقي ويحادث شخصاً من الضفة المقابلة للبحر األبيض المتوسط
خالل السنة السابقة .في هذا االتجاه ،يعتبر الوسط االجتماعي األداة الرئيسية
للتفاعل الثقافي البيني للشباب العرب ( .)24%وبالقياس إلى القيم ،من المثير
لإلهتمام المالحظة بأنه حتى مع كون الدين يمثل القيمة الرئيسية لجنوب
البحر المتوسط ( )62%واحترام الثقافات األخرى هو األولوية المركزية
لألوربيين ( )58%هناك بعض التوافق بين األوربيين ( )56%وسكان
جنوب المتوسط على اإلقرار بأهمية التضامن العائلي ،كما أنهم يتشاركون
رؤيتهم للمنطقة كفضاء لتراث مشترك ،وإحساس بالضيافة وأسلوب حياة
محدد ( .)80%لقد أبدا األشخاص الذين تمت مقابلتهم مستوى عالياً من
االهتمام المتبادل .على وجه الخصوص ،أبدى  68%اهتماماً بالحياة الثقافية،
و 58%باألحوال االقتصادية ،و 51%بالشعائر الدينية .كما أعربوا عن
اعتقادهم بأن مشروعاً متوسطياً مشتركاً مستقبلياً يمكن أن يؤدي إلى المزيد
من اإلبداع واالهتمام باألعمال التجارية والديناميكية الشبابية واحترام التنوع
الثقافي .يمكننا إذن أن نقول بأنه إذا ُوجد أي صراع بين الناس على جانبي
البحر األبيض المتوسط فهو صراع التصورات الخاطئة ومتعلق باإلفتقار إلى
معرفة عميقة للجانب اآلخر.
استناداً إلى هذه النتائج ،يقدم التقرير مجموعة من المقترحات لسياسات
وإرشادات تتعلق بالحوار بين الثقافات وذلك من أجل العمل الثقافي البيني
على المستوى المحلي والدولي موجهاً إلى صنّاع السياسة وقادة الرأي
والمجتمع المدني .إضافة لذلك ،استُخدمت محتويات التقرير كأساس لسلسلة
من المناظرات أجريت بالتعاون مع شبكة آنا ليند وشركاء أكاديميين،
وبمشاركة ممارسين في وسائل اإلعالم وقادة اجتماعيين.
تقرير آنا ليند متاح باللغات اإلنجليزية والفرنسية والعربية على الرابط التالي:
www.annalindhreport.org
الينورا إنساالكو ()Eleonora Insalaco
منسقة تقرير آنا ليند

 1لقد تم مسح األقطار الثالثة عشر في استطالع الرأي العام ألذي أجرته غالوب يوروب لطبعة عام  2010من تقرير أنا ليند :البوسنة والهرسك ،وفرنسا ،ومصر ،والمانيا ،واليونان ،وهنغاريا ،ولبنان،
والمغرب ،وإسبانيا ،والسويد ،وسوريا ،وتركيا ،والمملكة المتحدة.

الفارق بين االندماج والتمثيل النيابي يكمن في القانون
االنتخابي  .ويمكن أن يتصاعد تمثيل المسلمين في حالتين:
 )1في انتخابات القائمة (ألمانيا وهولندا وبلجيكا) وهو ما
يسمح لألحزاب بتمرير مرشحين من جاليات المهاجرين؛
 )2في حالة االنتخاب بالنظام الفردي ،إذا احتشد السكان من
أصول مسلمة بما يسمح بدفع مرشح مسلم بأغلبية تصويتية
نسبية في الدوائر التي يتركز بها المهاجرون ،وحتى ولو
كان تلك الدوائر – الجيتوهات تعارض مبدأ االندماج
(بريطانيا) .ويمكن أن نذكر حالة أخرى مفردة تُعين مقاعد
لألقلية المسلمة (اليونان)
إن دخول المسلمين لعبة السياسة ال يتم سوى عبر وساطة
األحزاب السياسية التقليدية :ولم يكن هناك في أي مكان
محاوالت إلنشاء أحزاب "إثنية" أو "مسلمة" يكون لها
فرصة انتخاب مرشح .كان المرشحون المسلمون في عقد
التسعينات يوجدون عادة في أحزاب اليسار واألحزاب

البيئية ،ولكننا نالحظ اليوم وصولهم إلى قوائم اليمين التقليدي
(بين النواب الثمانية المسلمين في بريطانيا عام  2011هناك
 6من العماليين و 2من المحافظين) ،حتى ولو كانت القوائم
البيئية هي األكثر انفتاحاً لهم (في ألمانيا أكثر النواب
المسلمين المنتخبين من حزب الخضر .)Grünen
وفي فرنسا ال يجب أن يجعلنا غياب النواب من أصول
مسلمة أن نتناسى أن انتخابات المحليات بمارس (آذار)
 2008شهدت ارتفاعاً في أسماء المرشحين ذوي األصول
المسلمة في المدن ذات الكثافة السكانية التي تزيد عن 30
ألف نسمة .ومن ناحية أخرى يظل االمتناع عن التصويت
قوياً في األحياء ذات الكثافة من السكان المهاجرين.
لكن في كل الحاالت ،فإن المشاركة المتنامية للناخبين من
أصول مسلمة في االنتخابات ال تعادل (أو ليس بعد) انزالق
الناخبين نحو األحزاب الشعبوية .وألجل هذا ،يجب علينا بال
شك انتظار صعود طبقة متوسطة ذات أصول مسلمة.

الثقافة والمجتمع | الحوار الثقافي

التنقل الدولي :شرط مسبق للحوار بين الثقافات

()Ferdinand Richard
رئيس
مؤسسة روبرتو تشيميتا ( ،)Roberto Cimetta Fund.مرسيليا

هذه السلسلة المتواصلة ما تزال جارية ،ولكن باإلضافة إلى
التحفيز الذي تلقاه من النمو المهم ألدوات التعاون فهي تتأثر
اليوم بتحولين في النموذج وباستنتاجين يؤثران بشكل مباشر
على موضوعنا:
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في اإلطار العالمي ،أصبح "التنقل" و"الحوار بين الثقافات"
يشكالن جزءا من الحياة اليومية .غير أنه أمام الحاجة الملحة
إلى هذه اإلشارات ،لن تترد األوطان كما السلطات المحلية
(أو تحالفات وشبكات كال الطرفين) في أخذ الوقت الالزم
للتحقق من هذه الكلمات ألن أي التباس حول معناها يمكن أن
يؤدي إلى نتائج وخيمة .على المستوى العام ،تواجه هذه
السلطات مسؤولين سياسيين في المستقبل يتمتعون بطبيعة
مختلفة ،بل وحتى نقيضة ،وكل مستوى من مستويات السلطة
يجب أن يبادر إلى التعبير عن نوعية خياراته واستراتيجياته.
"التنقل والحوار ،بطبيعة الحال ،ولكن بأي هدف؟" ليس
هناك شك في أن األمر يتعلق بمسألة جوهرية تستحق قليال
من التأمل السياسي.
في محاولة لتسليط الضوء على هذا التوضيح الضروري،
ينبغي النظر في كل ما يكون قد ساهم في التغيير إنطالقا من
الوهلة التي أصبحت فيها العالقة االستعمارية غير المتكافئة
منتهية رسميا ،وهو الوقت الذي يمكن أن يثبت على نحو
أكثر أو أقل دقة في سنوات الستينات التي ستشهد ،وليس
بمجرد الصدفة ،استقالل الدول اإلفريقية وظهور أوروبا.

نظرة شاملة

فرديناند ريتشارد

 .1كان مفهوم "الحوار بين الثقافات" في البحر األبيض
المتوسط ،على وجه التحديد ،يحكم في األساس بالعالقة بين
الوزارات" ،بالحوار بين وزارات الثقافة" أكثر منه بالحوار
بين الثقافات نفسها ،كنوع من استمرارية "دبلوماسية النفوذ"
التي ذكرتها مؤخرا وزارة الخارجية الفرنسية السابقة
(انظر العرض اإلطاري لبرنارد كوشنير (Bernard
 )Kouchnerحول الدبلوماسية الثقافية ،سبتمبر /أيلول
" :2009العولمة مرتبطة بمنافسة تشتد مع مرور الوقت
في جميع المجاالت .يمر رخاء وأمن بلدنا وتعزيز مصالحنا
وقيمنا عبر زيادة القدرة على الترويج للغتنا وثقافتنا
وأفكارنا ورؤيتنا للمجتمع والعالم" في "إصالح السياسة
الثقافية الخارجية" 26 ،ديسمبر /كانون األول) والمنظمة
بالخصوص حول العالقات الثقافية بين الدول.
بطريقة منطقية ،تم دمج جميع الجوانب اللوجستية
المرتبطة بهذا المستوى من التغيير ،وعلى وجه الخصوص
بتمويل التنقل الثقافي أو الفني ،تقليديا في خطوط الميزانية
المناسبة .يرتبط هدف التنقل الثقافي بشكل واضح بتأثير
الثقافات الوطنية أو المحلية ونادرا ما يعتبر عامال من
عوامل التنمية .لكن منذ عقدين من الزمن ،بطريقة
ميكانيكية تقريبا ،يقوي األثر السياسي لصناديق التنمية
اإلقليمية وهو تأثير متعلق ببناء أوروبا ،نوعا من استقاللية
التجمعات اإلقليمية بتنفيذ مقاربة تدريجية للسلطات المحلية
نحو نوع من الفيدرالية المتباينة التي تلعب فيها الهوية
الثقافية المحلية المعززة بالحاجة إلى توطيد "جذب سياحي"
دورا أساسيا سواء بالنسبة لألمور الجيدة أو السيئة.
وعالوة على ذلك ،في عصر عولمة النزاعات ،أدى
التناقض إلى أن يكون عدد من النزاعات ،المرتبطة في
أغلب األحيان بأسباب ثقافية ،ال يمكن تسويتها فقط بإرادة
الدبلوماسيات الوطنية .في كثير من األحيان" ،النقاش
حول الجوار" هو المفتاح الوحيد للنزاعات الشائكة
والقديمة .وهكذا ،فإننا نشهد تحوال في السيادة ،باإلضافة
إلى الدبلوماسيات الوطنية ،وظهور الدبلوماسية اإلقليمية.

نظرة شاملة
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وبالتالي ،ما المدهش في أن تكون وثيقة من الوثائق
اإلطارية للسياسات الثقافية المحلية ،األجندة  21للثقافة،
صادرة عن الشبكة العالمية للحوكمة المحلية والمدن
والحكومات المحلية الموحدة؟
 .2في المنطقة األوروبية ،عززت معاهدة لشبونة ،بتأسيسها
للتنافسية واإلبداع ،غايات وأهداف المنتخبين المحليين
في هذا المجال.
لن يتجرأ أي مسؤول سياسي محلي ،أيا كان لونه
السياسي ،أن يعلن أمام ناخبيه عدم جدوى اإلبداع
والجذب لمشروع منطقته.
يستنتج من هذا أن المستقبل المشترك لسكان هذه
المجتمعات ال يمكن التفكير فيه دون مساعدة مبدعين
جيدين ،وهو ما يفسر أيضا تفعيل "نقل االهتمام فيما
يتعلق بالعمل الفني" من قبل الدولة إلى السلطات المحلية
التي ،في كثير من الحاالت ،كانت المسؤولة في المقام
األول عن التمويل.
ويرافق هذا حتما بتموقع دولي ،أو بتعبير أدق "خارج عن
المحلية" ،للمجتمع المحلي ،ومن الواضح أن هذه القدرة
على الجاذبية توجه إلى الخارج .جنبا إلى جنب مع التأثير
القوي "لعاصمة الثقافة األوروبية" (التي تعطي األولوية
للمستوى المحلي والتي ال يمكن ألي دولة االستغناء عنها
بالرغم من تفاوت الفرص في الترشيحات) ،نقل هذه
المصالح واألهداف سيتجذر بشكل دائم عبر عدد من
المعاهدات الدولية ،مثل اتفاقية اليونسكو  2005حول
التنوع الثقافي ،والتي تشدد أيضا على البعد اإلقليمي
للثقافة ومساهمتها في التنمية المحلية ،أو حتى مع معاهدة
لشبونة التي تقدم في اإلطار األوروبي الحاجة ،مدفوعة
بالتنافسية ،إلى التحالفات بين المجتمعات.
كما هو الحال مع جميع المعاهدات الدولية ،تم وصف
االتفاقيتين األخيرتين بأنهما تقييديتين ،وعلى الرغم من
الشكوك التي تحوم حول إمكانية تطبيقهما بالقوة ،إال
أنهما يبنيان رموزا التزامية خالية من كل غموض.
وهذا أمر تعرفه السلطات المحلية والدول حق المعرفة.

ماذا حدث خالل السنوات الخمس األخيرة في مجال التنقل؟
من الصعب إعطاء إجابة شاملة لهذا التساؤل ألن االتصال
بين معظم وكالء التنقل تركز بشكل خاص في نطاقهم

ووجهاتهم دون البحث بالضرورة عن االتصال العالمي،
والذي من الصعب معرفة كل المبادرات الخاصة به المتخذة
في هذا المجال .لم يعرف هذا المستوى المعلوماتي التطبيقي
الصرف كيف يغذي بما فيه الكفاية النقاش العميق الذي
تتضح الحاجة الملحة إليه في ما يلي.
في إطار ندوة نظمتها مؤسسة روبرتو تشيميتا ،بدعم من
المعهد الفرنسي ،تم عقد اجتماع عام هام لوكالء التنقل في
مدينة فاس بالمغرب يومي  12و 14مايو (أيار) .2006
وفي هذا االجتماع تم اإلعالن عن بعض المبادئ العامة
المشتركة المهمة ،كما تم تقييم المبادئ القائمة وتقديم بعض
النصوص التأسيسية.
وفي اآلونة األخيرة ،في  13سبتمبر (أيلول) ،2010
وبمبادرة من المفوضية األوروبية ومؤسسة روبرتو تشيميتا،
اجتمعت المنظمات الرائدة التي تهتم بتنقل الفنانين والوكالء
القادمين من أوروبا وإفريقيا والعالم العربي في بروكسل في
إطار خلية تفكير غير رسمية لمقارنة طرق سير الطرفين،
ولكن بالخصوص ،لمقارنة التجارب قيد التنفيذ ولمحاولة
تحديد التحديات المشتركة.1
وقد حدث ،بدون صعوبات كبيرة جدا ،بعض التقارب حول
مبادئ معينة .حيث يجب أن يفهم تطورها باعتباره استمرارا
منطقيا للتغيرات النموذجية المذكورة فيما سبق .وتميل جميع
هذه المبادئ إلى التفريق بين التنقل ومجرد رحلة ،حيث إنه ال
توجد أي منظمة من المنظمات المذكورة ترغب في ربطها
مرة أخرى حصرا بممارسة وظيفة "وكالة أسفار متخصصة".
يمكننا تقديم هذه المبادئ في فئتين :واحدة تحمي مباشرة
حقوق اإلنسان وأخرى تعمل تحديدا على األرض.
▪

▪

في الفصل الخاص بالحقوق ،يتطلب اإلنصاف أن تكون
العالقات بين وكالء وفناني الجنوب والشمال متوازنة .غير
أنه نادرا جدا ما يأتي قادة التعاون الثقافي من الجنوب ،ما
يعني أن معظم هذه المشاريع تتوجه وتتأثر بوكالء الشمال،
حتى عندما يظهر أن هؤالء لديهم أفضل إرادة ممكنة .في
هذه النقطة ،نحن أمام مؤشر ثابت بالرغم من تأكيده الفوري
على وجود حاجة حقيقية إلى التعليم والهيكلة ،إال أنه أيضا
يضع موضع شك شرعية "المعيار الشمالي" مقابل ثقافة
مشروع يمكن أن تكون مختلفة في الجنوب.
كما تم التأكيد مرارا من قبل مهنيي القطاع على أهمية
التنقل الثقافي كعامل للسالم ومبعوث للتنوع الثقافي ومسهل
للحوار ،ولكنه على ما يبدو لم يتم دائما النظر إليه بطريقة

 1كانت المنظمات التي تمت دعوتها والمرتبطة كلها في مقياس أو آخر بهذه القضايا كالتالي :مؤسسة روبرتو تشيميتا ومؤسسة غولبنكيان ( )Gulbenkian Foundationوصندوق سفر (Safar
 )Fundوالمؤسسة الثقافية األوروبية ( )ECFوالمنظمة الدولية للفرانكوفونية ( ،)OIFوفنون التنقل في إفريقيا ( )Arts Move Africaوصندوق األمير كالوس ( )Prince Claus Fundومؤسسة
فيليكس ميريتيس ( )Felix Meritis Foundationوصندوق شباب المسرح العربي ( )Young Arab Theatre Fundوالمنتدى التربوي العربي ( )Arab Education Forumوترانس أوروبيان
( )TransEuropéennesومؤسسة فورد (.)Ford Foundation

▪

كاستنتاج أخير حول هذا المشروع المجتمعي .توقع الوقت
يعني أيضا توسيع نطاق النقاش .في جنوب البحر األبيض
المتوسط ،يبلغ سن  70%من السكان أقل من عشرين عاما.
عندما تصل جميع هذه األجيال إلى سن يسمح لها بالتنقل،
سيستفيد اآلالف من الفنانين أو المشغلين من حقهم في السفر
حول العالم .هل سيكون لزاما خلق صناديق دولية ضخمة
للتنقل لإلستجابة لمطالبهم المشروعة؟ أو على العكس من
ذلك ،ستكون مبادئ الديمقراطية قد أدت في النطاق المحلي
إلى ظهور سياسات ثقافية بحق منجزة مع المواطنين
لإلستجابة الحتياجاتهم؟
هل سيكون هذا المشروع المجتمعي قد أدمج في جيناته التشكيلة
الضرورية :التنوع الحيوي /التنوع الثقافي /التعددية الديمقراطية؟
هل سيكون قد تمكن من التعرف على الدور الجوهري الذي
تلعبه الثقافة في مجاالت التنمية والسالم والحرية؟
إذا كان الجواب باإليجاب ،ستكون الصناديق الدولية للتنقل
قد تحولت إلى شيء عديم الفائدة ألن السلطات العامة المحلية
هي التي ستحدث وتكيّف وتسيّر جميع النفقات العائدة بالفائدة
على المجتمع ،بما في ذلك االستثمار في تنقل مواهبها األكثر
لمعانا ،باعتباره عملية إثراء مشتركة.
إذا كان الجواب بالنفي ،فإن الضغط والظلم سيكونان قد
وصال إلى حد تحل فيه هجرة الالعودة والتنقل اإلداري
والغيتو (المعزل) والنزاعات محل التنقل.
المسألة هي أبعد من مجرد منافسة عالمية بين األمم ،حيث
يبدو من الواضح أن مجموع القرارات السياسية المحلية
حول المشروع المجتمعي هي التي ستجيب بشكل نهائي على
األمل في التنقل.
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▪

ولكن متانة وهيكلة الفِرق واألراضي هي عناصر ال يمكن
خلطها وتصورها من دون مشروع مجتمعي .ينبغي على
الرحلة الفردية أن تؤدي إلى أن يتأمل المستفيد في وضعه
داخل الفضاء الجماعي وإدراكه كلحظة مميزة لحالة الوعي
السياسي .وعلى العكس ،فإن على المجتمع أن يتقبل أن تكون
نظرة الفرد خارجية بسبب الرحلة وقبول اإلصالحات التي
قد تنجم عن هذا الفعل.

نظرة شاملة

▪

عملية من قبل المسؤولين السياسيين .حيث يجب إقناعهم
بأهمية الفعل الثقافي في الطوارئ كما في تسوية النزاعات.
وأخيرا ،فإن فكرة فهم الضيافة كاستثمار مشترك أكثر
منه مبادرة خيرية هي صعبة الفهم على أخالقياتنا التقليدية
في الجنوب كما في الشمال ،حيث ال عالقة البتة لهذه
السياسة المحافظة بالجهل بالفوائد المحتملة التي يمكن
جنيها من خالل زياراتنا المتبادلة .غير أنه باإلضافة إلى
االقتصادات المهمة الحقيقية ،يوجد مبدأ االحترام المتبادل
الذي يعتبر أكثر أهمية من التعاطف العابر المستلهم من
وسائل اإلعالم .إن الضيافة هي نافذة للمعرفة وإثرائها.
إن ترجمة هذه المبادئ عن طريق إجراء خاص على
األرض تجبر الخبراء الذين يعطون منح السفر على
احترام ثالثة شروط:
يتعلق الشرط األول ،دون شك ،بحتمية الحاجة إلى هيكلة
الفِرق واألراضي .تعتبر رحلة المستفيد أمرا أكبر من
مجرد ذهاب .حتى وقت قريب ،كان الهدف يكمن في
جذب وإغراء أفضل الفنانين في الجنوب وإعادتهم إلى
أوطانهم في األراضي األوروبية حيث كان إبداعهم يخدم
المصالح الشخصية لقادتنا أو المصالح المادية الخاصة
بصناعتنا الثقافية .وقد أفرغت هذه الطريقة في العمل،
التي أصبحت تطغى تدريجيا منذ استقالل مختلف الدول
على الشراكة الحقيقية ،هذه الدول من "المادة الخام
لإلبداع" وأفقرتهم بطريقة منهجية كما فعلت عمليات
السلب والنهب بمواردهم المادية ،وقد حدث كل هذا
بتواطؤ – ليس أمامنا إال قول ذلك – من نخبها الحاكمة.
يمكن تبرير منحة التنقل فقط من حيث العامل المهيكل
الذي سينتجه المستفيد في بلده األصلي .والمفارقة في هذه
الرحلة أن فوائدها تقاس عند اإلياب أكثر منها عند الذهاب.
كما هو منطقي ،تنطوي هذه الحاجة إلى الهيكلة على
مبدأ عودة االستثمار .وبالتالي ،فإن منحة السفر تعتبر
بمثابة استثمار و"تقبل المخاطر" جماعيا من طرف
أولئك الذين يمولون صناديق التنقل التي تهدف إلى
إحداث التعاون الفني الدولي .لهذا السبب ،لن يكون من
العبث محاولة حساب العالقة "استثمار /فائدة" لهذه
المساعدات .حيث يمكن أن تمثل تذكرة طائرة للكثير من
الفنانين أو الوكالء راتب عدة أشهر ،ولكن تكلفتها تبقى
استثمارا مربحا للغاية مقارنة مع سلسلة الفوائد الناجمة
التي يمكن أن تجنى .لننتقل بذلك من منظور الفوائد
الفردية إلى ديناميكية جماعية .من الحكمة دائما وضع
مبلغ منحة السفر ومبلغ آثارها االقتصادية المتوقعة في
إطارها .في جميع األحوال ،يتعلق األمر بمقارنة رقمية
ال ينبغي أن تغرق الخبراء المعنيين في الالمباالة.

▪

االكتفاء بانتظار اآلثار يعني االنخراط في الزمن .حيث
تتشكل كل رحلة على المدى طويل في سلسلة متصلة
من العمل التنموي .ال شك أن الخبراء المكلفين بعملية
االختيار سيشعرون بحساسية حيال ذلك.
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الخريطة أ | 1.األزمة االقتصادية في االتحاد األوروبي .مؤشرات أساسية
ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﺑﻁﺎﻟﺔ .ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ )ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ( 2010

ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ 2010-2009
ﺩﻭﻝ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ  .27ﺍﻟﻣﻌﺩﻝ = 2%

ﺩﻭﻝ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ  .27ﺍﻟﻣﻌﺩﻝ = 9.5%

مالحق

ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ 15%

ﻣﺎ ﺑﻳﻥ 15%
ﻭ12%

ﻣﺎ ﺑﻳﻥ 12%
ﻭ9.5%

ﺃﻗﻝ ﻣﻥ -1%

ﻣﺎ ﺑﻳﻥ -1%
ﻭ1%

ﻣﺎ ﺑﻳﻥ  1%ﻭ2%

ﻣﺎ ﺑﻳﻥ 9.5%
ﻭ7.5%

ﻣﺎ ﺑﻳﻥ 7.5%
ﻭ5%

ﺃﻗﻝ ﻣﻥ 5%

ﻣﺎ ﺑﻳﻥ 2%
ﻭ3%

ﻣﺎ ﺑﻳﻥ 3%
ﻭ5%

ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ 5%

ﺩﻭﻝ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ  .27ﺍﻟﻣﻌﺩﻝ = 80%

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ )(%

ﺩﻭﻝ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ  .27ﺍﻟﻣﻌﺩﻝ = 6.4%

ﻧﺳﺑﺔ ﻋﺟﺯ ) /(-ﻓﺎﺋﺽ ) (+ﺍﻟﻣﻭﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ )(%

ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ 100%

ﻣﺎ ﺑﻳﻥ 100%
ﻭ90%

ﻣﺎ ﺑﻳﻥ  90%ﻭ80%

ﻋﺟﺯ ﺃﻛﺑﺭ ﻣﻥ -30%

ﻋﺟﺯ ﻣﺎ ﺑﻳﻥ -11%
ﻭ-9%

ﻋﺟﺯ ﻣﺎ ﺑﻳﻥ -9%
ﻭ-6.4%

ﻣﺎ ﺑﻳﻥ 80%
ﻭ50%

ﻣﺎ ﺑﻳﻥ 50%
ﻭ30%

ﺃﻗﻝ ﻣﻥ 30%

ﻋﺟﺯ ﻣﺎ ﺑﻳﻥ -6.4%
ﻭ-4%

ﻋﺟﺯ ﻣﺎ ﺑﻳﻥ -4%
ﻭ0%

ﺍﻟﻔﺎﺋﺽ

إعداد خاص .المصدرEurostat, Eurostatistics. Data for short term economic analysis. 05/11 :
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ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺳﻧﺔ 2010

ﻋﺟﺯ ﺍﻟﻣﻭﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳﻧﺔ 2010

المتوسطي 2011

ﻣﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺑﻁﺎﻟﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﻔﻕ ﻋﻠﻳﻬﺎ )(%

ﻧﻣﻭ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﺎ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ ﻟﺳﻧﺔ 2009
ﻭﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ ﻟﺳﻧﺔ (%) 2010

ﻁﺭﺍﺑﻠﺱ

ﺍﻟﺧﻣﺱ
ﻏﺭﻳﺎﻥ
ﺑﻧﻲ ﻭﻟﻳﺩ

ﺳﺎﺑﻬﺎ

ﺑﺭﺍﻙ

ﺗﻭﻧﺱ

ﺗﻭﻧﺱ

ﻏﺩﺍﻣﺱ

ﺍﻟﻌﺯﻳﺯﻳﺔ
ﻳﻔﺭﻥ
ﻭﺍﺯﻥ
ﺟﺎﺩﻭ
ﻛﻛﻠﺔ
ﻧﺎﻟﻭﺕ
ﺯﻧﺗﺎﻥ
ﺭﺣﻳﺑﺎﺕ ﻛﺎﺑﺎﻭ

ﺃﺩﺭﻱ
ﺃﻭﺑﺎﺭﻱ
ﻣﺭﺯﻕ

ﻁﺭﺍﺑﻠﺱ

ﺍﻟﺧﻣﺱ
ﻏﺭﻳﺎﻥ
ﺑﻧﻲ ﻭﻟﻳﺩ

ﺍﻟﻌﺯﻳﺯﻳﺔ
ﻳﻔﺭﻥ
ﻭﺍﺯﻥ
ﺟﺎﺩﻭ
ﻛﻛﻠﺔ
ﻧﺎﻟﻭﺕ
ﺯﻧﺗﺎﻥ
ﺭﺣﻳﺑﺎﺕ ﻛﺎﺑﺎﻭ
ﻏﺩﺍﻣﺱ

ﻁﺑﺭﻕ

ﻁﺑﺭﻕ

ﺩﺭﻧﺔ

ﺃﻭﺟﻠﺔ

ﺍﺟﺩﺍﺑﻳﺎ
ﺍﻟﺑﺭﻳﺟﺔ

ﺑﻧﻐﺎﺯﻱ

ﺷﺣﺎﺕ ﺍﻟﺑﻳﺿﺎء

ﺟﺎﻟﻭ

ﺯﻳﻐﺎﻥ

ﺗﺎﺯﺭﺑﻭ

ﺍﻟﻣﺭﺝ

ﺃﻭﺟﻠﺔ

ﺍﺟﺩﺍﺑﻳﺎ
ﺍﻟﺑﺭﻳﺟﺔ

ﺑﻧﻐﺎﺯﻱ

ﺷﺣﺎﺕ ﺍﻟﺑﻳﺿﺎء

 29ﻣﺎﺭﺱ )ﺁﺫﺍﺭ(

ﺩﺭﻧﺔ

ﺍﻟﻣﺭﺝ

ﻣﻥ  16ﺇﻟﻰ  21ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ )ﺷﺑﺎﻁ(

ﻣﺻﺭ

ﺍﺣﺗﺟﺎﺟﺎﺕ _ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﻋﻧﻑ ﺃﻭ ﻫﺟﻣﺎﺕ
ﺗﺣﺕ ﺳﻳﻁﺭﺓ ﺍﻟﺛﻭﺍﺭ
ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻟﺛﻭﺍﺭ
ﻗﻭﺍﺕ ﺣﻛﻭﻣﻳﺔ
ﻫﺟﻣﺎﺕ ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻟﺗﺣﺎﻟﻑ

ﻣﺻﺭ
ﺟﺎﻟﻭ

ﺯﻳﻐﺎﻥ

ﺗﺎﺯﺭﺑﻭ

ﻣﺭﺍﺩﺓ

ﻣﺭﺍﺩﺓ

ﺳﺭﺕ

ﺍﻟﻔﻘﺎﻫﺔ

ﺭﺍﺱ ﻻﻧﻭﻑ

ﺳﺭﺕ

ﺍﻟﻔﻘﺎﻫﺔ

ﺭﺍﺱ ﻻﻧﻭﻑ

مالحق
ﻣﺻﺭﺍﺗﺔ

ﻫﻭﻥ

ﻣﺻﺭﺍﺗﺔ

ﻫﻭﻥ

ﺃﻭﺑﺎﺭﻱ

المتوسطي 2011

ﺍﺟﺩﺍﺑﻳﺎ
ﺭﺍﺱ ﻻﻧﻭﻑ
ﻣﺭﺍﺩﺓ
ﺍﻟﻔﻘﺎﻫﺔ

ﺳﺭﺕ
ﺭﺍﺱ ﻻﻧﻭﻑ
ﻣﺭﺍﺩﺓ
ﺍﻟﻔﻘﺎﻫﺔ
ﺳﺎﺑﻬﺎ

ﺑﺭﺍﻙ
ﺃﺩﺭﻱ

ﻣﺭﺯﻕ
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ﺷﺣﺎﺕ ﺍﻟﺑﻳﺿﺎء

ﺑﻧﻐﺎﺯﻱ

ﺍﻟﺑﺭﻳﺟﺔ

ﺃﻭﺟﻠﺔ

ﺗﺎﺯﺭﺑﻭ

ﺳﺭﺕ

الخريطة أ | 2.الحرب األهلية في ليبيا من  16فبراير (شباط) إلى  29أبريل (نيسان)

ﻁﺑﺭﻕ

ﺩﺭﻧﺔ

ﺟﺎﻟﻭ

ﺯﻳﻐﺎﻥ

ﺍﻟﻣﺭﺝ

ﻣﻥ  19ﺇﻟﻰ  20ﻣﺎﺭﺱ )ﺁﺫﺍﺭ(

ﻣﺻﺭ

ﻁﺑﺭﻕ

ﺩﺭﻧﺔ

ﺷﺣﺎﺕ ﺍﻟﺑﻳﺿﺎء

ﺑﻧﻐﺎﺯﻱ

ﺗﺎﺯﺭﺑﻭ

ﺃﻭﺟﻠﺔ

ﺍﻟﺑﺭﻳﺟﺔ

ﺍﺟﺩﺍﺑﻳﺎ

ﺍﻟﻣﺭﺝ

ﻣﻥ  28ﺇﻟﻰ  29ﺃﺑﺭﻳﻝ )ﻧﻳﺳﺎﻥ(

ﻣﺻﺭ

ﺟﺎﻟﻭ

ﺯﻳﻐﺎﻥ

المصدرNew York Times www.nytimes.com :

ﻣﺻﺭﺍﺗﺔ

ﻫﻭﻥ

ﻣﺻﺭﺍﺗﺔ

ﻫﻭﻥ

ﺃﻭﺑﺎﺭﻱ

ﺗﻭﻧﺱ

ﺗﻭﻧﺱ

ﻏﺩﺍﻣﺱ

ﺍﻟﻌﺯﻳﺯﻳﺔ
ﻳﻔﺭﻥ
ﻭﺍﺯﻥ
ﺟﺎﺩﻭ
ﻛﻛﻠﺔ
ﻧﺎﻟﻭﺕ
ﺯﻧﺗﺎﻥ
ﺭﺣﻳﺑﺎﺕ ﻛﺎﺑﺎﻭ

ﺃﺩﺭﻱ

ﺃﺩﺭﻱ
ﺃﻭﺑﺎﺭﻱ

ﻏﺩﺍﻣﺱ

ﺍﻟﻌﺯﻳﺯﻳﺔ
ﻭﺍﺯﻥ
ﻳﻔﺭﻥ
ﺟﺎﺩﻭ
ﻛﻛﻠﺔ
ﻧﺎﻟﻭﺕ
ﺯﻧﺗﺎﻥﺭﺣﻳﺑﺎﺕ
ﻛﺎﺑﺎﻭ

ﻣﺭﺯﻕ

ﻁﺭﺍﺑﻠﺱ
ﺍﻟﺧﻣﺱ

ﻏﺭﻳﺎﻥ
ﺑﻧﻲ ﻭﻟﻳﺩ

ﺑﺭﺍﻙ
ﺳﺎﺑﻬﺎ

ﺍﻟﺧﻣﺱ

ﻁﺭﺍﺑﻠﺱ
ﻏﺭﻳﺎﻥ
ﺑﻧﻲ ﻭﻟﻳﺩ

ﺑﺭﺍﻙ
ﺳﺎﺑﻬﺎ
ﻣﺭﺯﻕ

الخريطة أ | 3.استطالع رأي أوروميد ( :)Euromedخبراء وفاعلون بالفضاء األورومتوسطي  .2010تقييم عام للشراكة األورومتوسطية
ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺫﻳﻥ ﺗﻡ ﺍﺳﺗﻁﻼﻉ ﺁﺭﺍﺋﻬﻡ
6.42

8

6.04

7
4.50

4.57

6
5
4

4

2

3

3

1

ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺑﻠﻘﺎﻥ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ

4

3

1

2

5.83

3

4

4.79

4.66

2

1
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7.59

6.57

7.43

7.00

6.36

5.83

6.52

ﺑﺎﻗﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ

ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ
5.33

5.14

ﺩﻭﻝ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ
 5.78ﺑﺣﻭﺽ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ

6.51

6.21

ﺗﺭﻛﻳﺎ

5.69

5.24

4.93

4

3

4

2

3

1

2

1

5.68

6.36

ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ

 6.39ﺍﻟﻣﺷﺭﻕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ
4.84

4

4.31

3

2

5.13

4

3

1

2

1

ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣﺳﺏ ﻧﻭﻉ ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺗﻡ ﺍﺳﺗﻁﻼﻉ ﺁﺭﺍﺋﻬﻡ

8
6.16 6.35

6.84

6.46
5.57

6.31

7
5.06

4.45 4.18

5.31

4.39 4.17

6
5

4

3

ﻓﺎﻋﻠﻭﻥ ﻋﺎﻣﻭﻥ

2

ﺧﺑﺭﺍء

1

4
3

ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺩﻧﻲ

ﺃﺳﺋﻠﺔ
ﺗﺷﻛﻝ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﻣﻥ  0ﺇﻟﻰ  0) .10ﻣﺧﻳﺏ ﻟﻶﻣﺎﻝ  10 -ﺇﻳﺟﺎﺑﻲ ﺟﺩﺍ(
 1ﺏ 1.ﻣﺎﻫﻭ ﺗﻘﻳﻳﻣﻛﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﺷﺭﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻣﺗﻭﺳﻁﻳﺔ ﻭﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﻣﺗﺩﺓ ﺑﻳﻥ ﻳﻭﻟﻳﻭ )ﺗﻣﻭﺯ(  2008ﻭﺳﺑﺗﻣﺑﺭ )ﺃﻳﻠﻭﻝ( 2010؟

3

ﺏ 4.ﻫﻝ ﺗﺗﻭﻗﻌﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻠﻌﺏ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎﺩ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺩﻭﺭﺍ ﺃﺳﺎﺳﻳﺎ ﺃﻭ
ﻣﺗﻭﺳﻁﺎ ﺃﻭ ﺩﻭﺭﺍ ﻻﻣﻌﻧﻰ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺻﻣﻳﻡ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺗﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﻣﺗﻭﺳﻁﻲ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﻓﻲ
ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﻗﺭﻳﺏ؟

 2ﺏ 3.ﻛﻳﻑ ﺗﻘﻳﻣﻭﻥ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺗﺷﻛﻳﻝ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎﺩ ﻣﻥ
ﺃﺟﻝ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﻣﺗﺩﺓ ﺑﻳﻥ ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ )ﺗﺷﺭﻳﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ(  2008ﻭﺳﺑﺗﻣﺑﺭ
)ﺃﻳﻠﻭﻝ( 2010؟

4

ﺏ 5.ﻛﻳﻑ ﺗﻘﻳﻣﻭﻥ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﻣﻡ ﺭﺅﺳﺎء ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ﻟﺗﻁﻭﺭ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﻣﻥ
ﺃﺟﻝ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ؟

إعداد خاص .المصدرIEMed, Euromed Survey of Experts and Actors. Euro-Mediterranean Partnership and its Economic and Financial Dimension, Barcelona: IEMed, 2011 :
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) 0ﻣﺧﻳﺏ ﻟﻶﻣﺎﻝ  10 -ﺇﻳﺟﺎﺑﻲ ﺟﺩﺍ(
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ﺕ .4.ﻛﻳﻑ ﺗﻘﻳﻣﻭﻥ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺣﺭﺓ ﺍﻷﻭﺭﻭﻣﺗﻭﺳﻁﻳﺔ ﺑﻳﻥ
ﺩﻭﻝ ﺍﻹﺗﺣﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺩﻭﻝ ﺣﻭﺽ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﺷﺭﻳﻛﺔ؟
ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺣﺭﺓ ﻭﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛﻝ ﺑﻠﺩ ﻣﺗﻭﺳﻁﻲ ﺷﺭﻳﻙ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺷﺭﺍﻛﺔ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻔﻌﻭﻝ.

ﺍﺳﺗﻁﻼﻉ ﺭﺃﻱ ﺃﻭﺭﻭﻣﻳﺩ ):(Euromedﺗﻁﻭﺭﺍﺕ ﺣﻭﻝ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺣﺭﺓ
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ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺣﺭﺓ
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ﺕ.1.5.ﺃ ﻛﻳﻑ ﺗﻘﻳﻣﻭﻥ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺣﺭﺓ ﺍﻷﻭﺭﻭﻣﺗﻭﺳﻁﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﻳﺔ ﺍﻟﺷﺭﻳﻛﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﻧﻣﻭ ﻭﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻧﻌﻛﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺔ ﻭﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻲ؟

6.30
5.68
6.11
5.30
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6.33
6.38
5.56

6.00
5.43
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5.23

5.65
5.31
5.43
4.97

6.07
5.55
5.82
5.26
ﺍﻻﻧﻌﻛﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﻭﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺍﻷﺟﻧﺑﻲ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ
ﺍﻻﻧﻌﻛﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﺍﻻﻧﻌﻛﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ
ﺍﻻﻧﻌﻛﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻲ )ﺍﻻﻧﻌﻛﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﺍﺧﻳﻝ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ(

ﺕ 2.5.ﻛﻳﻑ ﺗﻘﻳﻣﻭﻥ ﺍﻧﻌﻛﺎﺱ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻲ ﺑﻳﻥ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺗﺭﻛﻳﺎ )ﺍﻟﻣﺑﺭﻡ ﺳﻧﺔ  (1996ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻟﺗﺭﻛﻲ؟

7.00
6.33
6.00
6.67

ﺩﻭﻝ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ
ﺑﺎﻗﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﻳﺔ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ
6.19
5.19
5.67
5.25

7.14
6.14
6.32
6.28

7.09
6.62
6.83
6.27

8.00
7.67
7.00
7.67

7.23
6.14
6.64
5.95

6.36
6.55
6.09
5.90

6.57
6.33
6.67
6.19

6.96
6.43
6.61
6.20
ﺍﻻﻧﻌﻛﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﻭﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺍﻷﺟﻧﺑﻲ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ
ﺍﻻﻧﻌﻛﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﺍﻻﻧﻌﻛﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ
ﺍﻻﻧﻌﻛﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻲ )ﺍﻻﻧﻌﻛﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﺍﺧﻳﻝ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ(

إعداد خاص .المصدرIEMed, Euromed Survey of Experts and Actors. Euro-Mediterranean Partnership and its Economic and Financial Dimension, Barcelona: IEMed, 2011 :

ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ
ﺗﺣﺩﺙ ﻣﻧﺫ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ  2011ﻣﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﻭﺍﺣﺗﺟﺎﺟﺎﺕ
ﻳﺗﻡ ﻗﻣﻌﻬﺎ ﺑﻌﻧﻑ ﻓﻲ ﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻷﺣﻳﺎﻥ.
ﺃﻋﻠﻥ ﺑﻭﺗﻔﻠﻳﻘﺔ ﻓﻲ  15ﺃﺑﺭﻳﻝ )ﻧﻳﺳﺎﻥ( ﻋﻥ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ
ﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﺍﺳﺗﻘﺑﻠﺗﻬﺎ ﺑﺎﺭﺗﻳﺎﺏ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﻓﺭﻕ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺿﺔ.
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ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ
ﺗﺑﺩﺃ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﻓﻲ  20ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ )ﺷﺑﺎﻁ( ﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻧﻔﺗﺎﺡ
ﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻲ ﺃﻛﺑﺭ.
ﻳﻌﻠﻥ ﺍﻟﻣﻠﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺎﺳﻊ ﻣﻥ ﻣﺎﺭﺱ )ﺁﺫﺍﺭ( ﻋﻥ ﺇﺻﻼﺡ ﺩﺳﺗﻭﺭﻱ
ﻋﻣﻳﻕ .ﺗﺳﺗﻣﺭ ﺍﻟﻣﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﺗﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ
ﻭﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻋﺩﻳﺩﺓ .ﻳﺭﺗﻘﺏ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﺳﺗﻔﺗﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﺗﺢ ﻣﻥ
ﻳﻧﺎﻳﺭ )ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ(.

ﻣﺻﺭ
ﺗﻘﻊ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﺎﺷﺩﺓ ﻓﻲ  25ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺩﻥ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ .ﻳﺣﺗﻝ ﺍﻟﻣﺗﻅﺎﻫﺭﻭﻥ ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﺭ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺭﺓ .ﺗﺣﺩﺙ
ﺍﻟﻣﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻣﻭﺍﻟﻳﺔ .ﻳﻘﻳﻝ ﻣﺑﺎﺭﻙ ﺣﻛﻭﻣﺗﻪ ﻓﻲ  29ﻳﻧﺎﻳﺭ
)ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ( ﻟﻛﻥ ﺗﺳﺗﻣﺭ ﺍﻟﻣﻅﺎﻫﺭﺍﺕ .ﻳﻘﺭﺭ ﺍﻟﺟﻳﺵ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺗﺩﺧﻝ
ﺿﺩ ﺍﻟﻣﺗﻅﺎﻫﺭﻳﻥ.
ﻳﺗﺧﻠﻰ ﻣﺑﺎﺭﻙ ﻋﻥ ﻣﻧﺻﺑﻪ ﻓﻲ  11ﻣﻥ ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ )ﺷﺑﺎﻁ( ﻭﺗﺗﻭﻟﻰ
ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ.
ﺗﺳﺗﻣﺭ ﺍﻟﻣﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﻟﻛﻥ ﻣﻊ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺃﻗﻝ.
ﻳﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ﺑﺈﺟﺭﺍء ﺍﺳﺗﻔﺗﺎء ﻓﻲ  19ﻣﻥ ﻣﺎﺭﺱ.
ﻳﺭﺗﻘﺏ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ ﺭﺋﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ )ﺃﻳﻠﻭﻝ(.

ﺗﻭﻧﺱ
ﺗﻌﻣﻡ ﺍﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎﺕ ﻣﻧﺫ ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ )ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ(
ﺿﺩ ﺍﻟﺑﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻔﺳﺎﺩ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻫﺭﻭﺏ ﺑﻥ
ﻋﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ ﻋﺷﺭ ﻣﻥ ﻳﻧﺎﻳﺭ )ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ(.
ﻳﺭﺗﻘﺏ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ  23ﻣﻥ ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ
)ﺗﺷﺭﻳﻥ ﺍﻷﻭﻝ( ﺑﻌﺩ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ
ﺛﻼﺙ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎﺕ.
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ﺳﻭﺭﻳﺎ
ﺗﺣﺩﺙ ﻣﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ )ﺷﺑﺎﻁ( ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺛﻭﺭﺓ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﺑﺣﺭﻳﺎﺕ ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺃﻛﺛﺭ .ﺗﺯﺩﺍﺩ ﺣﺩﺓ ﺍﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻘﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﺷﻬﺭﻱ ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ )ﺷﺑﺎﻁ( ﻭ ﻣﺎﺭﺱ )ﺁﺫﺍﺭ(.
ﻓﻲ  29ﻣﺎﺭﺱ ﻳﻘﻳﻝ ﺑﺷﺎﺭ ﺍﻷﺳﺩ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻛﻠﻬﺎ .ﻳﺭﻓﻊ ﺣﻅﺭ ﺍﻟﺗﺟﻭﺍﻝ ﻓﻲ  19ﺃﺑﺭﻳﻝ
)ﻧﻳﺳﺎﻥ( ﺑﻌﺩ  48ﻋﺎﻣﺎ ،ﻟﻛﻥ ﺗﺳﺗﻣﺭ ﺍﻟﻣﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻣﻊ ﺍﻟﻌﻧﻳﻑ ﻣﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺟﻳﺵ
ﺑﺎﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻭﺍﻟﻳﺔ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺣﻭﺍﺭ ﻣﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ.
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ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﺗﺣﺩﺙ ﻣﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﻣﻧﺫ ﻳﻧﺎﻳﺭ ﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻧﻔﺗﺎﺡ ﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﺗﺣﺳﻳﻧﺎﺕ
ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺳﺎﺩ.
ﻓﻲ  1ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ ﻳﻌﻭﺽ ﺍﻟﻣﻠﻙ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻛﻠﻬﺎ .ﺗﺳﺗﻣﺭ ﺍﻟﻣﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﻁﻭﺍﻝ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻣﻠﻙ ﻋﺑﺩ ﷲ ﻋﻥ ﻣﺧﻁﻁ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻟﻡ ﺗﺑﺩﺃ
ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺑﺗﻔﻌﻳﻠﻪ.

ﺣﺭﺏ ﺃﻫﻠﻳﺔ

ﻓﻲ ﻁﻭﺭ ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﻝ

ﺍﺣﺗﺟﺎﺟﺎﺕ ﻭﻣﻭﺍﺟﻬﺎﺕ ﻣﺣﺩﻭﺩﺓ.
ﻭﻋﻭﺩ ﺑﺎﻹﺻﻼﺡ
ﺍﺣﺗﺟﺎﺟﺎﺕ ﻭﻗﻣﻊ ﻋﻧﻳﻑ

ﺍﺣﺗﺟﺎﺟﺎﺕ ﻣﺣﺩﻭﺩﺓ ﺟﺩﺍ
ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﺑﺗﺎﺗﺎ

ﻟﻳﺑﻳﺎ
ﺗﺣﺩﺙ ﺍﺣﺗﺟﺎﺟﺎﺕ ﻣﻧﺫ ﺃﻭﺍﺳﻁ ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ )ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ( ﺿﺩ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺫﺍﻓﻲ .ﻳﺅﺩﻱ ﺍﻟﻘﻣﻊ ﺍﻟﻌﻧﻳﻑ
ﻭﻓﻲ ﺃﻳﺎﻡ ﻗﻠﻳﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻌﻳﺔ ﻣﻭﺍﺟﻬﺔ ﻣﺳﻠﺣﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻭﺍﻟﺛﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﺫﻳﻥ ﻳﺳﻳﻁﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ
ﺑﻧﻐﺎﺯﻱ ﻭﻣﺩﻥ ﺍﻟﺷﺭﻕ ﺍﻟﻠﻳﺑﻲ ﺍﻷﺧﺭﻯ.
ﻳﻔﺭﺽ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﻣﻥ ﻟﻸﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻓﻲ  17ﻣﺎﺭﺱ )ﺁﺫﺍﺭ( ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺣﻅﺭ ﺟﻭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻳﺑﻳﺎ.
ﺗﺑﺩﺃ ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻟﺗﺣﺎﻟﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ  19ﻣﺎﺭﺱ )ﺁﺫﺍﺭ( ﺑﻘﺻﻑ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻋﺳﻛﺭﻳﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﺫﺍﻓﻲ.
ﻳﺗﺣﻣﻝ ﺍﻟﺣﻠﻑ ﺍﻷﻁﻠﺳﻲ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﻣﻥ  24ﺍﻟﻘﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻳﺔ ﻟﻠﻣﻬﻣﺔ ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﺣﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺭﺏ
ﺍﻟﺑﺭﻳﺔ ﺗﻘﺩﻡ ﻭﺗﺭﺍﺟﻊ ﻣﻥ ﻛﻼ ﺍﻟﺟﺎﻧﺑﻳﻥ.

إعداد خاص .المصدرIEMed www.iemed.org/dossiers/tunisia/ecronos.php :
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ﺇﻳﻁﺎﻟﻳﺎ
19205

ﻣﺎﻟﻁﺎ

ﺗﻭﻧﺱ

1454

264293
) 26%ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻭﻧﺳﻳﻳﻥ(

ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ

ﺧﺭﻭﺝ ﺍﻟﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ*
ﺍﻧﻁﻼﻗﺎ ﻣﻥ ﻟﻳﺑﻳﺎ
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189812
) 58%ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﻳﻥ(

13962
) 12%ﻣﻥ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻳﻳﻥ(

ﻣﺻﺭ
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ﺍﻟﺳﻭﺩﺍﻥ

75621
) 96%ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻳﺟﻳﺭﻳﻳﻥ(

ﺗﺷﺎﺩ

2800

45116
) 99%ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺷﺎﺩﻳﻳﻥ(

ﺍﻟﻧﻳﺟﺭ

* ﻻﺗﺷﻣﻝ ﺗﺣﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻠﻳﺑﻳﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺩﻭﺩ .ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﻬﺟﺭﺓ ) (IOMﻋﺑﺭ  194000ﻟﻳﺑﻳﻲ ﺍﻟﺣﺩﻭﺩ ﻣﻊ ﻣﺻﺭ ،ﻣﻧﻬﻡ  180000ﻋﺎﺩﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻟﻳﺑﻳﺎ .ﻟﻘﺩ ﻋﺑﺭ  400000ﻟﻳﺑﻲ ﺍﻟﺣﺩﻭﺩ ﻣﻊ ﺗﻭﻧﺱ
ﻣﻧﻬﻡ  281000ﻋﺎﺩﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻟﻳﺑﻳﺎ
ﻣﻌﻁﻳﺎﺕ  5ﻳﻭﻟﻳﻭ )ﺗﻣﻭﺯ( 2011
إعداد خاص .المصدر :المنظمة الدولية للهجرة ()IOM
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ﺗﻁﻭﺭ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻟﻠﺻﻳﻥ
(100=2005) 2009-2005
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ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻟﻠﺻﻳﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ) 2009ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ(
ﺃﻗﻝ ﻣﻥ  10ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ

ﺑﻳﻥ  10ﻭ 30ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ

ﺑﻳﻥ  50ﻭ 300ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ

ﺑﻳﻥ  30ﻭ 50ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ

ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ  300ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ

3

4.5

3

4.5

1.5

3

4.5

1.5

3

4.5

1.5

3

4.5

1.5

1.5

1.5

3

1.5

3

4.5

4.5

4.5

3
1.5

3

4.5

1.5

3

4.5

4.5
3
1.5

3

1.5

4.5

4.5
3
1.5

3
1.5

4.5

3
1.5

4.5

ﻣﻥ  2.75ﺇﻟﻰ 3
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3

4.5

1.5

3

4.5

1.5

4.5

1.5

3
1.5

ﻣﺅﺷﺭ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻠﻭﺟﺳﺗﻳﺔ
> ﻣﻥ 2.5
ﻣﻥ  2.5ﺇﻟﻰ 2.75

ﻣﻥ  3ﺇﻟﻰ 3.25

ﻳﻌﺗﺑﺭ ﻣﺅﺷﺭ ﺃﺩﺍء ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻠﻭﺟﺳﺗﻳﺔ ) (LPIﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻣﺭﺗﻘﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺩﻭﻝ ﺣﺳﺏ ﺳﺗﺔ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺃﺳﺎﺳﻳﺔ
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ﺍﻟﺟﻣﺎﺭﻙ
4.5
3
1.5
ﺍﻟﺗﺗﺑﻊ ﻭﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺩ

ﺍﻟﺟﻣﺎﺭﻙ :ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﺧﻠﻳﺹ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻲ )ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺳﺭﻋﺔ ﻭﺳﻬﻭﻟﺔ ﻭﺗﻭﻗﻊ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ( ﻣﻥ ﻁﺭﻑ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺍﻟﺣﺩﻭﺩﻳﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﺟﻣﺎﺭﻙ.
ﺍﻟﺑﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺣﺗﻳﺔ :ﺟﻭﺩﺓ ﺍﻟﺑﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻘﻝ ﻭﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ )ﻣﺛﻼ :ﺍﻟﻣﻭﺍﻧﺊ ﻭﺍﻟﺳﻛﻙ ﺍﻟﺣﺩﻳﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ.(...
ﺍﻹﺭﺳﺎﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ :ﺳﻬﻭﻟﺔ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻹﺭﺳﺎﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ.
ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﺍﻟﻠﻭﺟﺳﺗﻳﺔ :ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻭﺟﻭﺩﺓ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻠﻭﺟﺳﺗﻳﺔ )ﻣﺛﻼ :ﻣﻭﻅﻔﻭ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺟﻣﺎﺭﻙ(.
ﺍﻟﺗﺗﺑﻊ ﻭﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺩ :ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺧﻁﻭﻁ ﺳﻳﺭ ﺍﻹﺭﺳﺎﻟﻳﺎﺕ ﻭﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺳﺎﺭﻫﺎ.
ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺎﻟﻭﻗﺕ :ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﻭﻗﺕ ﺍﻹﺭﺳﺎﻟﻳﺎﺕ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﻭﺻﻭﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻬﺗﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻣﺩﺓ ﺍﻟﺗﺳﻠﻳﻡ ﺍﻟﻣﺭﺗﻘﺑﺔ.
ﻳﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺗﺻﺎﻋﺩﻳﺎ ﻣﻥ  1ﺇﻟﻰ  ،5ﻣﻥ ﺃﻗﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺑﺭ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺭﺩﻭﺩﻳﺔ.
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3

4.5

1.5

3

4.5

1.5

ﺑﻧﻳﺎﺕ ﺗﺣﺗﻳﺔ

ﺍﻹﺭﺳﺎﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ
ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ

ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺎﻟﻭﻗﺕ
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3

4.5

1.5

إعداد خاص .المصدر :البنك الدولي.

< 3.5

4.5
3
1.5

ﺑﺩﻭﻥ ﻣﻌﻁﻳﺎﺕ
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ﻣﺻﺩﺭ ﺗﺩﻓﻕ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ
ﻧﺣﻭ ﺗﺭﻛﻳﺎ ﺳﻧﺔ ) 2010ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ(

ﻫﻭﻟﻧﺩﺍ
501

ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ

233

مالحق

ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ
498
ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺭﻯ
ﺁﺳﻳﻭﻳﺔ

ﻛﻧﺩﺍ
56
ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ
318

FR
ﻓﺭﻧﺳﺎ
589
589

502

ﺩﻭﻝ ﺃﻭﺭﻭﺑﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ
ﻣﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ

ﺑﺎﻗﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ 27

المتوسطي 2011

243

2941

ﺩﻭﻝ
ﺍﻟﺧﻠﻳﺞ
371

326
ﺍﻟﺷﺭﻛﺎء ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﻭﻥ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﻭﻥ ﻟﺗﺭﻛﻳﺎ )(2009

ﺃﻫﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ  -ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﻳﻭﻥ ﻳﻭﺭﻭ )(2009
ﺃﻗﻝ ﻣﻥ 1000

ﻣﻥ  1000ﺇﻟﻰ 1500
ﻣﻥ  2000ﺇﻟﻰ 2500

ﻣﻥ  1000ﺇﻟﻰ 1500

ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ 2500

ﺍﻟﺩﻭﻝ

ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺃﺟﻧﺑﻳﺔ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﺭﻛﻳﺎ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ) 2010ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ(
343

ﺗﺯﻭﺩ ﺑﺎﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﻣﺎء

2040

ﻭﺳﺎﻁﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ

1575

ﺑﻧﺎء

391

ﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺟﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺗﺟﺯﺋﺔ

310

ﺃﻧﺷﻁﺔ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻛﺭﺍء ﻭﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ

282

ﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﺻﻧﻌﺔ

620

ﻧﻘﻝ ﻭﺗﺧﺯﻳﻥ ﻭﺍﺗﺻﺎﻻﺕ

199

ﺍﺳﺗﻐﻼﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﺟﻡ ﻭﺍﻟﻣﺣﺎﺟﺭ

195

ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺃﺳﺎﺳﻳﺔ ﻭﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﻣﻌﺩﻧﻳﺔ )ﺩﻭﻥ ﺍﺣﺗﺳﺎﺏ ﺍﻵﻻﺕ(

160

ﺳﻠﻊ ﻏﺫﺍﺋﻳﺔ ﻭﻣﺷﺭﻭﺑﺎﺕ ﻛﺣﻭﻟﻳﺔ ﻭﺗﺑﻎ

145

ﺃﺧﺭﻯ

343

145

160
195

2040

مصادر UE DG Trade y www.invest.gov.tr :انطالقا من معطيات البنك المركزي التركي.

199

620

282

310
391
1575

ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ
ﺑﺎﻟﻣﻠﻳﻭﻥ ﻳﻭﺭﻭ ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﺋﻭﻳﺔ

 -1ﺩﻭﻝ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ 27

74016.9

42.8

 -2ﺭﻭﺳﻳﺎ

16205.4

9.4

 -3ﺍﻟﺻﻳﻥ

10184.9

5.9

 -4ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ
 -5ﺳﻭﻳﺳﺭﺍ

8601.2

5.0

4374.1

2.5

 -6ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ

4362.8

2.5

 -7ﺇﻳﺭﺍﻥ

3879.7

2.2

 -8ﺃﻭﻛﺭﺍﻧﻳﺎ

3004.5

1.7

 -9ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ

2753.5

1.6

 -10ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ

2559.7

1.5
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2006 2007 2008 2009 2010

90

170

2006 2007 2008 2009 2010

130
90
170
130
90

ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻥ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ )(2008

ﻣﺳﺗﻭﺭﺩﻭﻥ ﺻﺎﻓﻭﻥ ﺑﻳﻥ  2000ﻭ 5000ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ
ﻣﺳﺗﻭﺭﺩﻭﻥ ﺻﺎﻓﻭﻥ ﺑﻳﻥ  1000ﻭ 2000ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ
ﻣﺳﺗﻭﺭﺩﻭﻥ ﺻﺎﻓﻭﻥ ﺑﻳﻥ  500ﻭ 1000ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ

ﻣﺳﺗﻭﺭﺩﻭﻥ ﺻﺎﻓﻭﻥ ﻓﻭﻕ  5000ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ
ﻣﺻﺩﺭﻭﻥ ﺻﺎﻓﻭﻥ ﺑﻳﻥ  0ﻭ 2000ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ
ﻣﺻﺩﺭﻭﻥ ﺻﺎﻓﻭﻥ ﺑﻳﻥ  2000ﻭ 7000ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ
ﻣﺻﺩﺭﻭﻥ ﺻﺎﻓﻭﻥ ﻓﻭﻕ  7000ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ

ﻣﺳﺗﻭﺭﺩﻭﻥ ﺻﺎﻓﻭﻥ ﺑﻳﻥ  0ﻭ 500ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ
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130

90
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170
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130

170
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2006 2007 2008 2009 2010

ﺗﻁﻭﺭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺋﻳﺔ )(2010-2006

2010

2009

2008

ﻣﺅﺷﺭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

2007

2006

إعداد خاص .المصدر :منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ( )FAOومنظمة العمل الدولية ()ILO

ﻣﺅﺷﺭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻷﻏﺫﻳﺔ

الخريطة أ | 11.االتصاالت ذات النطاق العريض ومستخدمو الهاتف المحمول في دول البحر األبيض المتوسط
210

210

210

210

210

105

105

105

105

105

0

0

0

0

0
210

210

105

105

0

0
210
210

210

210

210

105

105

0

0

105

210

105

105

0

105

0

0
210

0

105

210

0

105

210

210

مالحق

210

105

2
210
0

210

105

105

0

105
210

105
0
210

0

105

0
0

105

0
210

0

210

المتوسطي 2011

105
210

105
0

105

0

0

328

ﺗﻁﻭﺭ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﺍﻟﻣﺣﻣﻭﻝ )(2009-2002
ﻟﻛﻝ  100ﺷﺧﺹ

ﻣﺷﺗﺭﻛﻭ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﻳﺕ ﺍﻟﺛﺎﺑﺕ ﻋﺭﻳﺽ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻟﻛﻝ  100ﺷﺧﺹ )(2009
210

ﺃﻗﻝ ﻣﻥ 2%
ﺑﻳﻥ  2%ﻭ5%
ﺑﻳﻥ  5%ﻭ15%

105

ﺑﻳﻥ  15%ﻭ20%
ﺑﻳﻥ  20%ﻭ25%

2000 2001 2002 2003 200 4 2005 200 6 2007 200 8 200 9

0

ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ 20%

ﻣﺷﺗﺭﻛﻭ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﺍﻟﻣﺣﻣﻭﻝ
ﻣﺷﺗﺭﻛﻭ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﻳﺕ ﺍﻟﻣﺣﻣﻭﻝ ﻋﺭﻳﺽ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ

ﺗﻌﺭﻳﻔﺔ ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﻳﺕ ﻋﺭﻳﺽ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ
ﺍﻟﺑﻠﺩ
ﺳﻭﺭﻳﺎ
ﻓﺭﻧﺳﺎ
ﺃﻟﺑﺎﻧﻳﺎ
ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﺍﻟﺑﺭﺗﻐﺎﻝ
ﺇﺳﺑﺎﻧﻳﺎ
ﺳﻠﻭﻓﻳﻧﻳﺎ
ﺇﻳﻁﺎﻟﻳﺎ
ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ
ﻟﺑﻧﺎﻥ
ﻛﺭﻭﺍﺗﻳﺎ
ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ
ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ
ﺍﻟﺑﻭﺳﻧﺔ ﻭﺍﻟﻬﺭﺳﻙ
ﻣﻘﺩﻭﻧﻳﺎ
ﺗﻭﻧﺱ
ﺻﺭﺑﻳﺎ
ﻣﺻﺭ
إعداد خاص .المصدر :االتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

ﺷﻬﺭﻳﺎ ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭ
51
38
31
31
30
29
27
26
25
23
21
20
17
15
15
13
9
8

ﺍﻟﻔﺟﻭﺓ ﺍﻟﺭﻗﻣﻳﺔ
ﻣﺷﺗﺭﻛﻭ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﻳﺕ ﺍﻟﺛﺎﺑﺕ ﻋﺭﻳﺽ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻟﻛﻝ  100ﺷﺧﺹ )(2009
60
50
40
30
20
10
0
200 9

2000 2001 2002 2003 2004 2005 200 6 2007 200 8

ﺩﻭﻝ ﺟﻧﻭﺏ ﻭﺷﺭﻕ
ﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻷﺑﻳﺽ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ

ﺩﻭﻝ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺍﻟﻣﻁﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻷﺑﻳﺽ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ
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ﺳﻛﺎﻥ ﺗﺗﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻣﺎﺭﻫﻡ ﻣﺎ ﺑﻳﻥ  15ﻭ 24ﺳﻧﺔ

ﻓﺭﻧﺳﺎ

ﺳﻠﻭﻓﻳﻧﻳﺎ

ﺻﺭﺑﻳﺎ
ﺍﻟﺑﻭﺳﻧﺔ ﻛﺭﻭﺍﺗﻳﺎ
ﻭﺍﻟﻬﺭﺳﻙ
ﺍﻟﺟﺑﻝ ﺍﻷﺳﻭﺩ
ﻣﻘﺩﻭﻧﻳﺎ
ﺇﻳﻁﺎﻟﻳﺎ
ﺃﻟﺑﺎﻧﻳﺎ

ﺗﺭﻛﻳﺎ

ﺇﺳﺑﺎﻧﻳﺎ

ﺍﻟﺑﺭﺗﻐﺎﻝ

ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ

ﻣﺎﻟﻁﺎ

ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ

ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ

ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ
ﻟﻳﺑﻳﺎ

ﺍﻷﺭﺩﻥ

ﻣﺻﺭ
ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﺋﻭﻳﺔ
ﺃﻗﻝ ﻣﻥ 10%

ﻣﻥ  15ﺇﻟﻰ 17.5%

ﻣﻥ  10ﺇﻟﻰ 12.5%

ﻣﻥ  12.5ﺇﻟﻰ 15%

ﻣﻥ  17.5ﺇﻟﻰ 20%

ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ 20%

المتوسطي 2011

ﻓﻠﺳﻁﻳﻥ

مالحق

ﺳﻭﺭﻳﺎ

ﻟﺑﻧﺎﻥ

ﻗﺑﺭﺹ

ﺗﻭﻧﺱ

ﺍﻟﺣﺟﻡ

ﻳﻣﺛﻝ  100000ﻧﺳﻣﺔ ﺗﺗﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻣﺎﺭﻫﻡ ﻣﺎ ﺑﻳﻥ  15ﻭ 24ﺳﻧﺔ
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ﺳﻛﺎﻥ ﺗﺯﻳﺩ ﺃﻋﻣﺎﺭﻫﻡ ﻋﻥ  64ﺳﻧﺔ

ﺳﻠﻭﻓﻳﻧﻳﺎ

ﺻﺭﺑﻳﺎ

ﺍﻟﺑﻭﺳﻧﺔ ﻛﺭﻭﺍﺗﻳﺎ
ﻭﺍﻟﻬﺭﺳﻙ
ﻣﻘﺩﻭﻧﻳﺎ
ﺍﻟﺟﺑﻝ ﺍﻷﺳﻭﺩ
ﺃﻟﺑﺎﻧﻳﺎ
ﺗﺭﻛﻳﺎ

ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ

ﻓﺭﻧﺳﺎ

ﺇﺳﺑﺎﻧﻳﺎ

ﺇﻳﻁﺎﻟﻳﺎ

ﻟﺑﻧﺎﻥ ﻗﺑﺭﺹ

ﺳﻭﺭﻳﺎ
ﻓﻠﺳﻁﻳﻥ
ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ

ﻣﺎﻟﻁﺎ
ﺗﻭﻧﺱ
ﻟﻳﺑﻳﺎ

ﻣﺻﺭ

ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ

ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ

ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﺋﻭﻳﺔ

ﺃﻗﻝ ﻣﻥ 5%

ﻣﻥ  5ﺇﻟﻰ 8%

ﻣﻥ  8ﺇﻟﻰ 11%

ﻣﻥ  11ﺇﻟﻰ 14%

ﻣﻥ  14ﺇﻟﻰ 17%

ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ 17%

ﺍﻟﺣﺟﻡ

ﻳﻣﺛﻝ  100000ﻧﺳﻣﺔ ﺗﺯﻳﺩ ﺃﻋﻣﺎﺭﻫﻡ ﻋﻥ  64ﺳﻧﺔ
المصدرUnited Nations Population Information Network (POPIN) www.un.org/popin/ :

ﺍﻟﺑﺭﺗﻐﺎﻝ
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المتوسطي 2011
ﻳﺭﻣﻲ ﺍﻟﻬﺩﻑ )3ﺃ( ﻟﻸﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹﻧﻣﺎﺋﻳﺔ ﻟﻸﻟﻔﻳﺔ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺟﻧﺳﻳﻥ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻭﻱ ،ﻭﻳﻔﺿﻝ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺑﺣﻠﻭﻝ ﻋﺎﻡ  ،2005ﻭﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻗﺑﻝ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ  .2015ﻭﻳﻘﺎﺱ ﺫﻟﻙ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
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 ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﺑﻧﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺑﻧﻳﻥ ﻓﻲ ﻣﺭﺍﺣﻝ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻭﻱ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻧﺳﺎء ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺃﺟﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺎﺻﺏ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺷﻐﻠﻬﺎ ﺍﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺭﻟﻣﺎﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ1.6

ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻧﺳﺎء ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺃﺟﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ
ﻳﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺅﺷﺭ ﻣﺩﻯ ﺣﺻﻭﻝ ﺍﻟﻧﺳﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻝ ﺑﺄﺟﺭ ،ﻣﻣﺎ ﻳﺅﺛﺭ ﻋﻠﻰ
ﺇﺩﻣﺎﺟﻬﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻟﻧﻘﺩﻱ .ﻳﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺅﺷﺭ ﻛﺫﻟﻙ ﻣﺩﻯ ﺍﻧﻔﺗﺎﺡ
ﺃﺳﻭﺍﻕ ﺍﻟﺷﻐﻝ )ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺳﺎء .ﻭﻫﺫﺍ ﻳﺅﺛﺭ ﻟﻳﺱ
ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﺎﻓﺅ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻣﻝ ،ﺑﻝ ﺃﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻳﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ
ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﻣﺭﻭﻧﺔ ﺳﻭﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﻗﺩﺭﺓ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺄﻗﻠﻡ ﻣﻊ
ﻣﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﻣﻥ.

ﺃﻗﻝ ﻣﻥ 15%

1.4

ﻣﻥ  15%ﺇﻟﻰ 20%

1.2

ﻣﻥ  20%ﺇﻟﻰ 40%

1

ﻣﻥ  40%ﺇﻟﻰ 45%

0.8

ﻣﻥ  45%ﺇﻟﻰ 50%

0.6
1.6

ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﺛﺎﻧﻭﻱ

1.4

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺷﻐﻠﻬﺎ ﺍﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺭﻟﻣﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ
ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺷﻐﻠﻬﺎ ﺍﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺭﻟﻣﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺗﻣﺛﻝ ﻋﺩﺩ
ﺍﻟﻣﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺷﻐﻠﻬﺎ ﻧﺳﺎء ﻋﺿﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﻭﺣﻳﺩﺓ ،ﺃﻭ ﻣﺟﻠﺱ
ﺍﻟﻧﻭﺍﺏ ،ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺭﻟﻣﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ،ﻭﻳﻌﺑﺭ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﺋﻭﻳﺔ ﻣﻥ
ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﻣﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟﻣﺷﻐﻭﻟﺔ .ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺅﺷﺭ ﻳﻐﻁﻲ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﻭﺣﻳﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺑﺭﻟﻣﺎﻥ ﺫﻱ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﻭﺍﺣﺩﺓ ،ﻭﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻧﻭﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺭﻟﻣﺎﻧﺎﺕ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﻐﺭﻓﺗﻳﻥ .ﻻﻳﻐﻁﻲ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺷﻳﻭﺥ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺭﻟﻣﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻛﻭﻧﺔ ﻣﻥ
ﻏﺭﻓﺗﻳﻥ.

1.2
1
0.8

ﻋﺎﻡ
2000

ﻋﺎﻡ
2010

ﻧﺳﺎء

0.6
1.6

ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ

ﺭﺟﺎﻝ

1.4
1.2
1.6

ﻣﺅﺷﺭ ﺍﻟﺗﻛﺎﻓﺅ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺟﻧﺳﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻭﻱ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻲ

1.4

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺫﻛﻭﺭ )ﻣﺅﺷﺭ ﺍﻟﺗﻛﺎﻓﺅ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺟﻧﺳﻳﻥ( ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ
ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻭﻱ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ،ﻭﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻘﻳﺩ ﻟﻺﻧﺎﺙ ﻓﻲ ﻣﺭﺍﺣﻝ
ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻭﻱ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﺳﺑﺔ ﻗﻳﺩ ﺍﻟﺫﻛﻭﺭ ﻓﻲ
ﻛﻝ ﻣﺭﺣﻠﺔ .ﺃﺧﺫﺕ ﺑﻌﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﻣﻌﻁﻳﺎﺕ ﻛﻝ ﺑﻠﺩ ﻟﻌﺎﻡ 2000
ﻭﻋﺎﻡ ) 2010ﺃﻭ ﺃﺣﺩﺙ ﻣﻌﻁﻰ ﻣﺗﻭﻓﺭ(.

0.8

1.2

0.6
ﻛﺭﻭﺍﺗﻳﺎ
ﻗﺑﺭﺹ
ﻣﺻﺭ
ﻓﺭﻧﺳﺎ
ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ
ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ
ﺇﻳﻁﺎﻟﻳﺎ
ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﻟﺑﻧﺎﻥ
ﻟﻳﺑﻳﺎ
ﻣﺎﻟﻁﺎ
ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ
ﻓﻠﺳﻁﻳﻥ
ﺍﻟﺑﺭﺗﻐﺎﻝ
ﺻﺭﺑﻳﺎ
ﺳﻠﻭﻓﻳﻧﻳﺎ
ﺇﺳﺑﺎﻧﻳﺎ
ﺳﻭﺭﻳﺎ
ﻣﻘﺩﻭﻧﻳﺎ
ﺗﻭﻧﺱ
ﺗﺭﻛﻳﺎ

0.6

2000

200 8

2000

200 8

ﺃﻟﺑﺎﻧﻳﺎ
ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ
ﺍﻟﺑﻭﺳﻧﺔ ﻭﺍﻟﻬﺭﺳﻙ

1
0.8

 =1ﺍﻟﺗﻛﺎﻓﺅ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺟﻧﺳﻳﻥ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ
إعداد خاص .المصدرhttp://mdgs.un.org :

1
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2

44

11

33
33
37

55

39
135

238

170

191

مالحق

48

21
21

3
30

ﺑﻳﻥ  1%ﻭ2.5%
ﺑﻳﻥ  2.5%ﻭ5%
ﺑﻳﻥ  5%ﻭ10%

 191ﺑﻣﻼﻳﻳﻥ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ

ﺃﻗﻝ ﻣﻥ 8%

ﺑﻳﻥ  16%ﻭ24%

ﺑﻳﻥ  8%ﻭ16%

ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ 24%
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ﺍﻟﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﻳﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﻧﻣﺎﺋﻳﺔ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ.
ﺍﻟﺣﺟﻡ ﻭﺍﻟﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﺋﻭﻳﺔ ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﺎﻧﺣﺔ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﻧﻣﺎﺋﻳﺔ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﺩﻭﻝ ﺣﻭﺽ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ

ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ 10%
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ﺩﻭﻝ ﺣﻭﺽ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺍﻟﻣﺎﻧﺣﺔ ﻟﺩﻭﻝ ﺣﻭﺽ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ
ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ 29.9
24.2
ﺍﻟﻳﺎﺑﺎﻥ
18.8
ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ
193.4
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ

ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ 83.4
37.8
ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ
25.7
ﻓﺭﻧﺳﺎ
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ
244.7
ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ 844.3
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ
219.8
ﺍﻟﻧﺭﻭﻳﺞ
100.1
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ
3026. 1

ﺍﻟﻳﺎﺑﺎﻥ
ﻓﺭﻧﺳﺎ
ﺇﺳﺑﺎﻧﻳﺎ
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ

ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ 207.44
ﺳﻭﻳﺳﺭﺍ
45.0
ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ
32.8
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ
788.0

114.5
ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ
ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ 46.5
ﺍﻟﺳﻭﻳﺩ
22.9
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ
608.5

ﺇﺳﺑﺎﻧﻳﺎ
ﺗﺭﻛﻳﺎ
ﺍﻟﺳﻭﻳﺩ
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ

210.8
154.6
135.3
13 62.2

ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ 136.9
ﻓﺭﻧﺳﺎ
102.5
31.6
ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ
641.0
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ

ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ
ﺍﻟﻧﻣﺳﺎ
ﻓﺭﻧﺳﺎ
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ

ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ
ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﻟﻭﻛﺳﻭﻣﺑﺭﻍ
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ
ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ
ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ
ﺇﻳﻁﺎﻟﻳﺎ
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ

36.9
32.7
32.4
415.1

13.5
7.4
4.5
75.4
ﻓﺭﻧﺳﺎ
ﺇﺳﺑﺎﻧﻳﺎ
ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ

55.8
55.0
37.4
357.9

12.6
5.4
4.0
169.4

170.0
124.1
30.8
473.8
ﻓﺭﻧﺳﺎ
ﺇﺳﺑﺎﻧﻳﺎ
ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ

ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ 394.6
58.9
ﻓﺭﻧﺳﺎ
39.8
ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ
760.6
ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ 185.1
138.8
ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ
111.6
ﻓﺭﻧﺳﺎ
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ
925.1

ﺣﺟﻡ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﻧﻣﺎﺋﻳﺔ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻔﺎﺩ ﻣﻧﻬﺎ
ﻭﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺍﻟﻣﺎﻧﺣﺔ )ﺑﻣﻼﻳﻳﻥ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ(
ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ 394.6
ﻓﺭﻧﺳﺎ
58.9
39.8
ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ
760.6
إعداد خاص .المصدرDatabase of the OECD DAC :

ﻓﺭﻧﺳﺎ
ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ

94.5
54.3
13.1
319.3

ﻓﺭﻧﺳﺎ
ﺇﺳﺑﺎﻧﻳﺎ
ﺍﻟﻳﺎﺑﺎﻥ
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ

238.1
190.7
97.9
911.6

19.1
5.7
3.6
39.4

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﻧﻣﺎﺋﻳﺔ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﻁﺭﻑ ﺩﻭﻝ ﺣﻭﺽ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ
ﺃﻗﻝ ﻣﻥ 10%

ﺑﻳﻥ  20%ﻭ30%

ﺑﻳﻥ  10%ﻭ20%

ﺑﻳﻥ  30%ﻭ50%

ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ 50%

ﻓﻭﻟﻭﺱ

ﺗﺭﻳﻳﺳﺗﻲ
ﻛﻭﺑﺭ
ﺭﻳﻛﺎ
ﺯﺍﺩﺍﺭ
ﺳﻳﺑﻧﻳﻙ
ﺳﺑﻠﻳﺕ
ﺩﻭﺑﺭﻭﻓﻧﻳﻙ-
ﻛﻭﺭﻛﻭﻻ
ﺑﺎﺭﻱ

ﺍﻟﺑﻧﺩﻗﻳﺔ
ﺟﻧﻭﺓ
ﻻﺳﺑﻳﺗﺳﻳﺎ
ﺭﺍﻓﻳﻧﺎ
ﻣﻭﻧﺎﻛﻭ ﻣﺎﺭﺳﻳﻠﻳﺎ
ﻟﻳﻔﻭﺭﻧﻭ
ﻣﻭﺍﻧﺊ ﺗﻭﻟﻭﻥ
ﺑﻭﺭﺗﻭﻓﺭﺍﻳﻭ
ﺍﻟﺭﻳﻔﻳﻳﺭﺍ
ﺍﻟﻔﺭﻧﺳﻳﺔ
ﺗﺷﻳﻔﻳﺗﺎﻓﻳﻛﻳﺎ
ﻧﺎﺑﻭﻟﻲ

ﻣﻭﺍﻧﺊ ﺷﻣﺎﻝ
ﺳﺭﺩﻳﻧﻳﺎ
ﻛﺎﻟﻳﺎﺭﻱ

ﺳﺎﺕ
ﺑﺎﻻﻣﻭﺱ
ﺑﺭﺷﻠﻭﻧﺔ
ﻁﺭﻏﻭﻧﺔ

ﺟﺯﺭ ﺍﻟﺑﻠﻳﺎﺭ

ﻗﺭﻁﺎﺟﻧﺔ

ﻛﺎﺳﺗﻳﻠﻭﻥ
ﻓﺎﻟﻧﺳﻳﺎ
ﺃﻟﻳﻛﺎﻧﺗﻲ
ﻣﻭﺗﺭﻳﻝ ﻣﺎﻟﻘﺔ
ﺃﻟﻣﻳﺭﻳﺎ

ﺟﺑﻝ ﻁﺎﺭﻕ

ﻟﺷﺑﻭﻧﺔ
ﺑﻭﺭﺗﻳﻣﺎﻭ

ﺃﻗﻝ ﻣﻥ 7%
ﻣﻥ  20%ﺇﻟﻰ 25%

ﺳﺑﺗﺔ

ﻣﻥ  7%ﺇﻟﻰ 10%
ﻣﻥ  25%ﺇﻟﻰ 30%

ﻣﺳﻳﻧﺔ

ﺑﺎﻟﻳﺭﻣﻭ
ﻣﻭﺍﻧﺊ ﺗﻭﻧﺳﻳﺔ

)ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ(

ﻣﻥ  10%ﺇﻟﻰ 15%
ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ 30%

ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ

ﻣﻥ  15%ﺇﻟﻰ 20%
ﻣﻌﻁﻳﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﻣﺗﻭﻓﺭﺓ

ﻻﻓﺎﻟﻳﺗﺎ )ﺍﻟﺑﻠﺩﺓ(

مالحق
ﺃﻻﻧﻳﺎ

1000000
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ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ
ﻣﻭﺍﻧﺊ ﻗﺑﺭﺻﻳﺔ

ﻋﺑﻭﺭ ﺭﻛﺎﺏ ﺍﻟﺭﺣﻼﺕ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﺔ

)ﻣﻭﺍﻧﺊ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻟﻣﺭﺍﻓﺊ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﻳﺔ ﻣﻳﺩﻛﺭﻭﻳﺯ *(MedCruise

ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ

وح َركة ُمرور الرحالت البحرية في البحر األبيض المتوسط
الخريطة أ | 15.االعتماد على عائدات السياحة الدولية َ

ﺃﻗﻝ ﻣﻥ 50000

ﻣﻥ 50000
ﺇﻟﻰ 250000

ﻣﻥ 250000
ﺇﻟﻰ 500000

ﻣﻥ 500000
ﺇﻟﻰ 1000000

* ﻻ ﺗﺩﺧﻝ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻣﻭﺍﻧﺊ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻷﺳﻭﺩ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﻳﺩﻛﺭﻭﻳﺯ )(MedCruise

إعداد خاص .المصدر :اتحاد المرافئ المتوسطية والبنك الدولي.

الخريطة أ | 16.مواطنو الدول المتوسطية الشريكة ( )MPCsالمقيمون في االتحاد األوروبي

ﺍﺳﺗﻭﻧﻳﺎ

ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ 61.5%
ﺗﺭﻛﻳﺎ 23.1%

0.0%
0.0%

ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ 61.7%
ﺗﺭﻛﻳﺎ 16.9%

0.1%
0.0%

ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ 52.0%
ﺗﺭﻛﻳﺎ 19.4%

0.9%
0.3%

ﻻﺗﻔﻳﺎ

ﻟﺗﻭﺍﻧﻳﺎ

ﻓﻧﻠﻧﺩﺍ

ﻫﻭﻟﻧﺩﺍ

ﺗﺭﻛﻳﺎ 58.1%
ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ 13.0%

ﺗﺭﻛﻳﺎ 55.2%
ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ 40.4%

2.5%
0.5%

ﺍﻟﺳﻭﻳﺩ

ﺗﺭﻛﻳﺎ 45.5%
ﺳﻭﺭﻳﺎ 14.3%

1.8%
0.6%

ﺍﻟﺩﻧﻣﺎﺭﻙ

ﺗﺭﻛﻳﺎ 78.5%
ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ 7.5%

ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﺷﻳﻙ

ﺗﺭﻛﻳﺎ 33.2%
ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ 17.4%

0.6%
0.3%

ﺗﺭﻛﻳﺎ 32.4%
ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ 23.9%

0.9%
0.6%

ﺳﻠﻭﻓﺎﻛﻳﺎ

8.8%
0.8%

ﺇﻳﺭﻟﻧﺩﺍ
ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﺗﺭﻛﻳﺎ 54.1%
ﻟﺑﻧﺎﻥ 11.7%

ﺑﻭﻟﻭﻧﻳﺎ

ﺗﺭﻛﻳﺎ 24.5%
ﺳﻭﺭﻳﺎ 18.7%

ﺍﻟﻣﺟﺭ

0.8%
0.6%

ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ

ﺗﺭﻛﻳﺎ 89.3%
ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ 3.5%

ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ 23.4%
ﻣﺻﺭ 22.7%
1.2%
0.3%

0.1%
0.1%

ﺑﻠﺟﻳﻛﺎ

ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ 57.9%
ﺗﺭﻛﻳﺎ 29.0%

24.7%
1.0%

8.2%
4.1%

ﻟﻭﻛﺳﻣﺑﻭﺭﻍ
ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ 33.0%
ﺗﺭﻛﻳﺎ 22.4%

ﺍﻟﻧﻣﺳﺎ

ﺗﺭﻛﻳﺎ 12.8% 90.2%
0.6%
ﻣﺻﺭ 4.1%

0.2%
0.1%

ﺭﻭﻣﺎﻧﻳﺎ

ﺗﺭﻛﻳﺎ 40.4%
ﺳﻭﺭﻳﺎ 23.0%

ﺳﻠﻭﻓﻳﻧﻳﺎ

ﺑﻠﻐﺎﺭﻳﺎ
ﺗﺭﻛﻳﺎ 42.6%
ﺳﻭﺭﻳﺎ 27.7%

ﺗﺭﻛﻳﺎ 39.0%
ﻣﺻﺭ 17.0%

4.0%
2.6%

0.1%
0.0%

ﺇﻳﻁﺎﻟﻳﺎ

ﺗﺭﻛﻳﺎ

ﺳﻭﺭﻳﺎ
ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ 55.7%
ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ 10.1%

0.4%
0.6%

ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ 74.1%
ﻓﺭﻧﺳﺎ 11.2%

ﺇﻳﻁﺎﻟﻳﺎ 33.6%
ﺑﻠﺟﻳﻛﺎ 18.2%

0.0%
0.0%

ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ 47.5%
ﺇﻳﻁﺎﻟﻳﺎ 15.1%

0.1%
0.1%

ﻓﻠﺳﻁﻳﻥ

ﺍﻷﺭﺩﻥ

ﻗﺑﺭﺹ

ﺳﻭﺭﻳﺎ 41.4%
ﻟﺑﻧﺎﻥ 25.1%

ﻣﺻﺭ 50.3%
ﺳﻭﺭﻳﺎ 30.6%

10.2%
2.4%

ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ

ﺗﻭﻧﺱ

ﻣﺎﻟﻁﺎ

ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ

ﺇﺳﺑﺎﻧﻳﺎ
ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ 13.1% 91.1%
ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ 1.0% 7.1%

1.0%
0.6%

1.1%
0.7%

0.2%
ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ 36.2%
ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ 0.2% 16.1%

ﺗﺭﻛﻳﺎ 34.7%
ﻣﺻﺭ 22.9%

1.3%
0.8%

ﻓﺭﻧﺳﺎ 61.6%
ﺇﻳﻁﺎﻟﻳﺎ 28.3%

ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ

ﻣﻥ  1ﺇﻟﻰ 2%
ﻣﻥ  2ﺇﻟﻰ 3%
ﻣﻥ  3ﺇﻟﻰ 4%
ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ 4%

ﻓﺭﻧﺳﺎ 85.3%
ﺇﺳﺑﺎﻧﻳﺎ 7.2%

1.9%
0.4%

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻘﻳﻣﻳﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻣﻥ
ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺑﻠﺩ ﺍﻟﻣﻧﺷﺄ )(%
ﺃﻗﻝ ﻣﻥ 1%

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻷﺟﺎﻧﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﻳﺔ ﺍﻟﺷﺭﻳﻛﺔ
ﻣﻥ ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻷﺟﺎﻧﺏ )(%

ﻣﻥ  2.5ﺇﻟﻰ 5%
ﻣﻥ  5ﺇﻟﻰ 15%
ﻣﻥ  15ﺇﻟﻰ 25%

13.1%
18.7%

18.6%
1.0%

ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻣﻧﺷﺄ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻲ ﺍﻟﺩﻭﻝ
ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﻳﺔ ﺍﻟﺷﺭﻳﻛﺔ ﺍﻟﻣﻘﻳﻣﻳﻥ ﻓﻲ
ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ

ﺍﻟﺑﺭﺗﻐﺎﻝ

ﺃﻗﻝ ﻣﻥ 2.5%

ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ 59.9%
 %ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻣﺻﺭ 12.3%
ﺍﻟﻣﻧﺣﺩﺭﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ
ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﻳﺔ ﺍﻟﺷﺭﻳﻛﺔ
)(MPCs
ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺩ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻲ ﺍﻟﺩﻭﻝ
ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﻳﺔ ﺍﻟﺷﺭﻳﻛﺔ )(MPCs
ﺍﻟﻣﻘﻳﻣﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ

0.4%
0.1%
 %ﻣﻥ ﻣﺟﻣﻭﻉ
ﺍﻷﺟﺎﻧﺏ

ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ

ﻣﻥ  25ﺇﻟﻰ 50%
ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ 50%

إعداد خاص .المصدر :انظر الفقرة  6.4من التقرير السنوي.

ﺇﺳﺑﺎﻧﻳﺎ 35.5%
ﻓﺭﻧﺳﺎ 32.8%

6.1%
2.4%

ﻣﺻﺭ
ﺇﻳﻁﺎﻟﻳﺎ 58.7%
ﻓﺭﻧﺳﺎ 10.7%

ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ 59.9%
ﻣﺻﺭ 12.3%

0.4%
0.1%
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ﻟﺑﻧﺎﻥ
ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ 45.0%
ﻓﺭﻧﺳﺎ 28.4%

0.6%
0.7%

27.7%
7.3%

ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ

ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ 64.1%
ﺗﻭﻧﺱ 15.4%

ﺍﻟﺑﺭﺗﻐﺎﻝ

المتوسطي 2011

ﻓﺭﻧﺳﺎ
ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ 18.7% 36.1%
ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ 18.6% 35.9%

7.2%
4.1%

مالحق
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التسلسل الزمني

التسلسل الزمني للصراعات الرئيسية
والتطورات السياسية

▪ ▪في  9يناير (كانون الثاني) ،تم اعتقال
غاريكويتث غارثيا أرييتا (Garikoitz García
 )Arrietaوإيراتشي يانييث أورتيث ذي بارون
()Iratxe Yañez Ortiz de Barrón
المنتميين لمنظمة إيتا الباسكية في البرتغال ،قرب
المعبر الحدودي لفيرموسيل (.)Fermoselle

إسبانيا
▪ ▪في  4يناير (كانون الثاني) ،أعلنت مجموعة
سجناء منظمة إيتا الباسكية ( )ETAعن طرد
خمسة سجناء أعضاء في المجموعة بسبب دفاعهم
عن فكرة التخلي عن الكفاح المسلح .في  29يناير
(كانون الثاني) ،أعلن سبعة سجناء منتمون
لمنظمة إيتا عن قرارهم ترك المنظمة.
▪ ▪في  26يناير (كانون الثاني) ،اعتقلت وحدة
مكافحة اإلرهاب المؤسسة حديثا إيرتزاينتزا

▪ ▪في  21يناير (كانون الثاني) ،تبنى البرلمان
إصالح القانون االنتخابي المثير للجدل الذي
اقترحته الحكومة والذي سيدخل حيز التنفيذ في
االنتخابات الرئاسية لسنة  2012والقاضي بحذف
 33دائرة وتأمين  11مقعدا لممثلي الجالية
الفرنسية المقيمة بالخارج.
▪ ▪في  21يناير (كانون األول) ،أنزل قارب
 124كرديا في كورسيكا ( ،)Corsicaفي أول
إنزال جماعي للمهاجرين في الجزيرة.
▪ ▪في  28يناير (كانون األول) ،برأت المحكمة
التي تنظر في قضية كليرستريم(  ) �Clear
 )streamرئيس الوزراء السابق ،دومينيك دو
فيلبان ( ،)Dominique de Villepinمن تهم
التآمر ضد وزير الداخلية السابق والرئيس الحالي،
نيكوال ساركوزي (.)Nicolas Sarkozy

إيطاليا
▪ ▪في  9يناير (كانون الثاني) ،تم نقل أكثر من
 1100مهاجرا إلى مراكز اإليواء في باري
( )Bariوكروتونا ( )Crotonaمن مدينة
روسارنو ( )Rosarnoبعد أن تعرضوا سلسلة
من االعتداءات على يد السكان المحليين.
▪ ▪في  28يناير (كانون الثاني) ،اعتمد مجلس
الوزراء خطة استثنائية لمكافحة الجريمة المنظمة
تتضمن إنشاء وكالة إلدارة الممتلكات المصادرة
ومشروع قانون يسمح بجمع كل قوانين مكافحة
المافيا .وفي نفس اليوم ،سقط في برشلونة زعيم

▪ ▪في  13يناير (كانون الثاني) ،اتفق رئيس
الوزراء بوروت باهور ()Borut Pahor
ونظيره الكرواتي ،يادرانكا كوسور (Jadranka
 ،)Kosorعلى استئناف المفاوضات حول
انضمام كرواتيا إلى االتحاد األوروبي.
▪ ▪في  27يناير (كانون الثاني) ،قدمت أحزاب
المعارضة طلب إقالة ضد الرئيس السلوفيني
دانيلو تورك ( ،)Danilo Türkالعتبارها منح
وسام االستحقاق لتوماس إرتل (،)Tomaz Ertl
الذي كان رئيسا لجهاز الشرطة السياسية
ليوغوسالفيا الشيوعية ( ،)UDBAإجراءا غير
دستوريا.

كرواتيا
▪ ▪في  3يناير (كانون الثاني) ،أعلن إيفو ساندر
( ،)Ivo Sanaderالمتورط في عدة فضائح
فساد والمطرود من حزب االتحاد الديمقراطي
الكرواتي المحافظ ( ،)HDZعودته إلى الساحة
السياسة ثالثة أشهر بعد استقالته من منصب
رئيس الوزراء التي أوصلت يادرانكا كوسور إلى
تولي رئاسة السلطة التنفيذية.
▪ ▪في  10يناير (كانون الثاني) ،فاز االشتراكي
الديمقراطي ،إيفو يوسيبوفيتش ،في الجولة الثانية
من اإلنتخابات الرئاسية بنسبة  60.3في المئة
من األصوات .في حين حصل المرشح المستقل،
ميالن بانديتش ( ،)Milan Bandicالذي حظي
بدعم المحافظين ،على  39.7في المئة من
األصوات.

البوسنة والهرسك
▪ ▪في  12يناير (كانون الثاني) ،استأنفت
المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا ()ICTY
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استهلت إسبانيا سنة  2010بانطالق فترة رئاستها
نصف السنوية لالتحاد االوروبي .في فرنسا،
برأت المحكمة دومينيك دو فيلبان (Dominique
 )de Villepinفي قضية كليرستريم
( )Clearstreamمن اتهامات التآمر .في
كرواتيا ،أسفرت االنتخابات الرئاسية عن فوز
االشتراكي الديمقراطي إيفو يوسيبوفيتش (Ivo
 )Josipovicفي نفس الشهر الذي توصلت فيه
زغرب ( )Zagrebوليوبليانا ()Liubliana
إلى اتفاق الستئناف المفاوضات حول انضمام
كرواتيا إلى االتحاد األوروبي .في البوسنة،
ارتفعت حدة التوتر بين المجتمعات الثالثة في
البالد كما حدث في كوسوفو التي رفضت فيه
المناطق الصربية اإلطار المؤسسي الجديد
الخاص بانتخابات كوسوفو لشهر نوفمبر (تشرين
الثاني)  .2009في تونس ،أعلن زين العابدين
بن علي عن تغييرات في السلطة التنفيذية .كما
أحدث المغرب عن تغييرات في الحكومة في نفس
الشهر الذي أعلن فيه محمد السادس عن إنشاء
لجنة استشارية إلرساء أسس الجهوية في البالد.

مالحق

يناير /كانون الثاني 2010

(الشرطة المحلية الباسكية) خمسة مشتبه فيهم
بانتمائهم لمنظمة إيتا في عدة مناطق باسكية .في
 28يناير (كانون الثاني) ،تم اعتقال شخصين
آخرين وتحديد مكان ثالثة مخابئ تحتوي 40
كيلوغراما من المتفجرات.
▪ ▪في  29يناير (كانون الثاني) ،عرضت إسبانيا
خطة لتقليص عجزها المالي إلى  3في المئة الذي
هو الحد األقصى المسموح به من قبل بروكسل.
وتتضمن الخطة تدابير للحد من االرتفاع الخطير
في معدالت البطالة ومقترح إلصالح نظام التقاعد
برفع سن التقاعد إلى  67عاما.

عصابة كونتيني التابعة لمافيا الكامورا
( ،)Camorraباولو دي ماورو (Paolo De
 .)Mauroخالل شهر يناير (كانون الثاني)،
اعتقلت قوات األمن  85عضوا في الكامورا
و 50منتمين لمافيا ندرانجيتا (.)Ndrangheta

محاكمة الزعيم الصربي البوسني ،فويسالف
سيسيلي ( ،)Vojislav Seseljبعد حوالي سنة
من التوقف.
▪ ▪في  21يناير (كانون الثاني) ،رفض البرلمان
الفيدرالي البوسني مشروع قانون صربي – بوسني
لتشكيل إحصاء انتخابي لعام  2011بسبب ممانعة
الممثلين البوسنيين الكروات والمسلمين الذين
يعارضون أن يتضمن اإلحصاء أسئلة حول
االنتماء العرقي والديني.
▪ ▪في  25يناير (كانون الثاني) ،مدد مجلس
وزراء الخارجية في االتحاد األوروبي والية بعثة
قوة حفظ السالم األوروبية "يوفور" ()EUFOR
إلى ما بعد  2010إذا ما تطلب األمر.

مالحق

صربيا

المتوسطي 2011

▪ ▪في  4يناير (كانون الثاني) ،قدمت صربيا
دعوى ضد كرواتيا أمام المحكمة الجنائية الدولية
ليوغوسالفيا للنظر في ممارسات اإلبادة الجماعية
التي ارتكبها الجيش الكرواتي ضد الصرب أثناء
وبعد تفكك يوغوسالفيا.
▪ ▪في  5يناير (كانون الثاني) ،قدم رئيس المجلس
الوطني الصربي للتعاون مع المحكمة الجنائية
الدولية ليوغوسالفيا ،راسم ليايتش (Rasim
 ،)Ljajicاستقالته بعد أن فشل في اعتقال راتكو
مالديتش ( ،)Ratko Mladicالقائد السابق
لميليشيات صرب البوسنة خالل حرب البوسنة.
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كوسوفو حسب القرار عدد  1244الصادر عن
مجلس األمن لألمم المتحدة
▪ ▪في  6يناير (كانون الثاني) ،طلب الرئيس
الكوسوفي ،فاتمير سيديو ،يد المساعدة من بعثة
اإلتحاد األوروبي لسيادة القانون بكوسوفو
"إيوليكس" ( )EULEXوالمكتب المدني الدولي
( )ICOلحل الهياكل الحكومية التي تعمل حاليا
في الجيوب الصربية بالتوازي مع الحكومات
المحلية المنتخبة في انتخابات نوفمبر (تشرين
الثاني) .2009
▪ ▪في  13يناير (كانون الثاني) ،منعت الشرطة
الكوسوفية الوزير الصربي لشؤون كوسوفو،غوران
بوغدانوفيتش ( ،)Goran Bogdanovicمن
زيارة منطقة ستربشي .في  26يناير (كانون
الثاني) ،طردت الشرطة الكوسوفية نائب وزير
شؤون كوسوفو ،برانيسالف ريستيتش
( ،)Branislav Risticبداعي تواجده فوق
األراضي الكوسوفية دون الحصول على إذن .وقد
أدى كال الحادثين إلى رفع صربيا احتجاج رسمي
إلى كل من الواليات المتحدة وألمانيا وفرنسا
والمملكة المتحدة.

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
▪ ▪في  27يناير (كانون الثاني) ،تداولت
الصحافة قرار الحكومة إقالة مدير وكالة التعليم

والتنقل ،بوسكو نيلكوسكي( )�Bolsko Nelko
 ،)skiالمتورط في فضيحة تزوير أموال
أوروبية.
▪ ▪في  28يناير (كانون الثاني) ،اجتمع رئيس
جمهورية مقدونيا ونظيره اليوناني في لندن
لمواصلة المفاوضات إلنهاء الخالف حول اإلسم.

ألبانيا
▪ ▪في  27يناير (كانون الثاني) ،ألغت المحكمة
الدستورية االتفاقية المبرمة بين الحكومة
والحكومة اليونانية السابقة التي تنص على حدود
األرضية القارية في البحر األيوني ()Ionic
بداعي عدم دستوريتها إلعطاءها اليونان 224
كيلومترا مربعا من المياه اإلقليمية.
▪ ▪في  27يناير (كانون الثاني) ،دخلت اتفاقية
تحرير التأشيرات بين ألبانيا وتركيا حيز التنفيذ.

اليونان
▪ ▪في  9يناير (كانون الثاني) ،انفجرت قنبلة
أمام البرلمان .في  16يناير (كانون الثاني)،
انفجرت قنبلة أخرى بالقرب من وزارة الصحافة.
▪ ▪في  19يناير (كانون الثاني) ،أعلنت
المفوضية األوروبية عن اتخاذ إجراءات ضد
اليونان بسبب تزويرها لبياناتها اإلحصائية حول
العجز الحكومي ،باإلضافة إلى العقوبات
المفروضة بسبب الدين العام المثير للقلق.
▪ ▪في  22يناير (كانون الثاني) ،انطلقت في
أنفيسا ( )Anfisaمحاكمة شرطيين متهمين في
مقتل ألكساندروس جريجوروبولوس( )�Alexan
 )dros Grigoropoulosخالل مظاهرة في
أثينا في ديسمبر (كانون األول) .2008
▪ ▪في  22يناير (كانون الثاني) ،أغلق
المزارعون اليونانيون الحدود احتجاجا على
إجراءات التقشف وتأخر دفع اإلعانات .في 26
يناير (كانون الثاني) ،تم رفع الحصار بعد أن
توصلوا إلى اتفاق مع الحكومة.

تركيا
▪ ▪في  5يناير (كانون الثاني) ،تم اعتقال 20
شخصا الرتباطهم بمنظمة حزب العمال
الكردستاني االرهابية ( .)PKKفي  23يناير
(كانون الثاني) ،تم اعتقال  60شخصا آخر في
ديار بكر ( )Diyarbakirواسطنبول في نفس
اليوم الذي اشتبك فيه موالون لحزب المجتمع
الديمقراطي المحظور ( )DTPمع الشرطة في
دوجوبايزيد ( )Dogubeyazitويوكسيكوفا
(.)Yuksekova
▪ ▪في  16يناير (كانون الثاني) ،أصبحت
اسطنبول عاصمة الثقافة األوروبية لعام .2010
▪ ▪في  18يناير (كانون الثاني) ،اعتقلت الشرطة
التركية في محافظة أضنة (21 )Adana
شخصا بتهمة االنتماء إلى تنظيم القاعدة ،وقد تم

الزج بـ  16منهم في السجن .في  21يناير (كانون
الثاني) ،تم اعتقال  120مشتبها فيهم في كمين
جديد في  16مقاطعة ،وهي أكبر عملية تشنها
تركيا ضد تنظيم القاعدة.
▪ ▪في  21يناير (كانون الثاني) ،أبطلت المحكمة
الدستورية إصالحا للسلطة القضائية كان قد
اعتمده البرلمان في يونيو (حزيران) 2009
والذي يسمح بمحاكمة العسكريين أمام محكمة
مدنية .وقد أدى إلغاء هذا اإلصالح إلى اندالع
أزمة جديدة بين الحكومة والجيش.

قبرص
▪ ▪في  13يناير (كانون الثاني) ،ختم المسؤولين
اليوناني القبرصي ،ديميتريس كريستوفياس
( ،)Demetris Christofiasوالقبرصي
التركي ،محمت علي طلعت (Mehmet Ali
 ،)Talatبدون التوصل إلى أي اتفاق ،اجتماعا
دام يومين في إطار جولة جديدة من المفاوضات
من أجل إعادة توحيد الجزيرة.

سوريا
▪ ▪في  20يناير (كانون الثاني) ،اجتمع المبعوث
األمريكي إلى الشرق األوسط ،جورج ميتشل
( ،)George Mitchellمع الرئيس السوري
بشار األسد وأكد على أن العالقات مع سوريا
تسجل تطورات إيجابية وأن هذه األخيرة يجب
أن "تلعب دورا قياديا في عملية السالم".

لبنان
▪ ▪في  11يناير (كانون الثاني) ،فتح الجيش
اللبناني النار على طائرة حربية اسرائيلية كانت
تحلق فوق المجال الجوي اللبناني بدون ترخيص.
وهي الحادثة الثانية في أقل من شهر واحد.
وحسب قوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان
"اليونيفيل" ( ،)UNIFILفقد ازدادت بشكل مثير
للقلق انتهاكات القرار  1701الصادر عن مجلس
لألمم المتحدة في يناير (كانون الثاني).
▪ ▪في  28يناير (كانون الثاني) ،تسلمت إسبانيا
من إيطاليا قيادة اليونيفيل.

األردن
▪ ▪في  14يناير (كانون الثاني) ،انفجرت قنبلة
بجانب سيارتين تابعتين للسفارة اإلسرائيلية التي
تقطعان الرحلة بين عمان والقدس .اعتقلت
الشرطة األردنية المشتبه به في وضع القنبلة
وارتباطه بتنظيم القاعدة.
مصر
▪ ▪في  6يناير (كانون الثاني) ،عشية عيد الميالد
األرثوذكسي ،تم قتل سبعة قبطيين بنجع حمادي
رميا بالرصاص .في يوم  7يناير (كانون الثاني)،
حدثت اشتباكات بين الشرطة و 2000متظاهرا

قبطيا كانوا ينددون بالتمييز واالعتداءات التي
يعانون منها.
▪ ▪في  12يناير (كانون الثاني) ،انتخب اإلخوان
المسلمون (جماعة إسالمية) محمد بديع مرشدا
جديدا خلفا لمحمد مهدي عاكف ،وهو ما يؤكد
تصاعد نفوذ الفصيل المحافظ داخل الجماعة.
▪ ▪في  20يناير (كانون الثاني) ،ألغت المحكمة
اإلدارية العليا المصرية مؤقتا الحكم الصادر عن
محكمة مصرية في  3يناير (كانون الثاني) والذي
يحظر ارتداء النقاب على الطالبات أثناء
االمتحانات.

ليبيا

الجزائر
▪ ▪في  7يناير (كانون الثاني) ،تظاهر عمال
المنطقة الصناعية بالرويبة للمطالبة بزيادة
الرواتب وضرورة استثمار الحكومة عائدات
صادرات النفط والغاز المتزايدة في المنطقة.
وتأتي هذه المظاهرة بعد تلك التي نظمها مهنيو
التعليم والصحة.
▪ ▪في  9يناير (كانون الثاني) ،لقى  10جنود
مصرعهم في اشتباك مع متطرفين إسالميين في
مسيلة .في  29يناير (كانون الثاني) ،لقي ثالثة
إرهابيين ينتمون لتنظيم القاعدة ببالد المغرب
اإلسالمي حتفهم خالل عملية عسكرية في مدينة
الجراح بمنطقة القبائل.
▪ ▪في  12يناير (كانون الثاني) ،انتهت
مظاهرات في تيزي وزو وبجاية تطالب بالحكم
الذاتي لمنطقة القبائل باشتباكات عنيفة مع
الشرطة.

المغرب
▪ ▪في  3يناير (كانون الثاني) ،أعلن محمد
السادس عن إنشاء الجنة االستشارية للجهوية.
▪ ▪في  4يناير (كانون الثاني) ،أجرى محمد
السادس تعديال وزاريا يشمل الوزارات الرئيسة

االتحاد األوروبي
▪ ▪في  1يناير (كانون الثاني) ،تولت إسبانيا
رئاسة االتحاد األوروبي مع إطالق النظام
الرئاسي الثالثي الجديد إلى جانب بلجيكا وهنغاريا
وفي األفق تحديات التخفيف من وطأة األزمة
االقتصادية والتقدم في التوسيع إلى دول البلقان
وتفعيل اإلطار المؤسسي الجديد لمعاهدة لشبونة.
▪ ▪في  19يناير (كانون الثاني) ،سحبت وزيرة
الخارجية البلغارية والمرشحة لمنصب المفوضة
للتعاون من أجل التنمية ،روميانا جيليفا
( ،)Rumiana Jelevaترشيحها بعد أسبوع
واحد من الجلسة البرلمانية التي اتهمت فيها بعدم
إلمامها بمهام محفظتها الوزارية وعدم االتساق في
اإلعالن المالي للمصالح .في  20يناير (كانون
الثاني) ،قدمت بلغاريا كريستالينا جورجيفا
( ،)Cristalina Georgievaنائبة رئيس البنك
الدولي ( ،)BMIلتحل محل جيليفا.
▪ ▪في  28يناير (كانون الثاني) ،أكد االتحاد
األوروبي رسميا قرار انخراطه في اتفاقية
كوبنهاغن وهدفها المتمثل في تقليص االنبعاثات
الملوثة بنسبة  20في المئة مقارنة بتلك المسجلة
في سنة .1990

فرنسا
▪ ▪في  2فبراير (شباط) ،انطلق إضراب يمتد
إلى  36ساعة في قطاع السكك الحديدية احتجاجا
على خطة تقليص فرص العمل.
▪ ▪في  7فبراير (شباط) ،أخلت الشرطة الفرنسية
في مدينة كالي حظيرة لمنظمة (بال حدود) غير
الحكومية يتواجد فيها حوالي  100مهاجرين غير
شرعي.
▪ ▪في  8فبراير (شباط) ،أعلن رئيس الوزراء
الفرنسي ،فرانسوا فيون ،عن التدابير األولى
لتعزيز الهوية الوطنية تتضمن بطاقة خاصة
بالحقوق والواجبات للراغبين في الحصول على
الجنسية ودروس للمهاجرين حول قيم الجمهورية
وكذا التركيز على التربية المدنية و"بطاقة
مواطنة" للشباب.

فبراير (شباط) 2010

إيطاليا

في فرنسا ،عرض رئيس الوزراء الفرنسي،
فرانسوا فيون ( ،)François Fillonالخطوات
األولى لتعزيز الهوية الوطنية .في إيطاليا،
تصاعدت حدة التوتر بين الحكومة والمعارضة
بعد المصادقة على قانون ينص على تخفيض آجال
اإلجراءات القضائية .قاطعت صربيا مراسيم
تنصيب الرئيس الكرواتي احتجاجا على حضور
الرئيس الكوسوفي .وافقت المجموعة التوجيهية
الدولية لكوسوفو ( )ISGعلى الخطة المثيرة
للجدل القاضية بإدماج شمال كوسوفو في الهيكل
المؤسسي الكوسوفي .أجبرت األزمة اليونانية على
إقرار منطقة اليورو خطة إنقاذ غير مسبوقة .في
قبرص ،انسحبت الحركة من أجل االشتراكية
الديمقراطية ( )EDEKمن االئتالف الحكومي.
في تركيا ،تم الكشف عن مؤامرة جديدة لإلطاحة

▪ ▪في  3فبراير (شباط) ،صادقت غرفة النواب
على مرسوم قانون مثير للجدل "المانع الشرعي"
الذي يسمح ألعضاء الحكومة عدم اإلدالء
بشهادتهم أمام القاضي بدعوى االلتزامات
المؤسسية لمدة أقصاها  18شهرا ،وهو الوقت
الالزم إلقرار قانون دستوري للحصانة.
▪ ▪في  10فبراير (شباط) ،صادقت الحكومة على
مرسوم يعيد إدخال الطاقة النووية إلى إيطاليا.
▪ ▪في  11فبراير (شباط) ،أعلن سيلفيو برلسكوني
( )Silvio Berlusconiعن القرار المثير للجدل
القاضي بحظر المناقشات االنتخابية في محطات
التلفزيون العمومي مع اقتراب موعد االنتخابات
اإلقليمية والمحلية.
▪ ▪في  19فبراير (شباط) ،قدمت الحكومة
مشروع قانون يشدد العقوبات على الفساد في
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▪ ▪في  15يناير (كانون الثاني) ،أعلن الرئيس
التونسي ،زين العابدين بن علي ،عن تعديل
حكومي في  11حقيبة وزارية .ويهدف هذا
اإلصالح إلى تحديث وانفتاح االقتصاد وتقليص
البطالة.

▪ ▪في  25يناير (كانون الثاني) ،قام االتحاد
األوروبي بتطبيع عالقات التعاون مع موريتانيا
معتبرا أن البالد عادت إلى الشرعية الدستورية.

▪ ▪في  15فبراير (شباط) ،أمرت المحكمة
الوطنية القاضي بالتاثار غارثون (Balatazar
 )Garzónبإعادة فتح التحقيق حول تسريب
محتمل حال في  2006دون تنفيذ عملية ضد
جهاز االبتزاز التابع لمنظمة إيتا ،وهي القضية
المعروفة "بقضية فايسان" (.)Faisán
▪ ▪في  28فبراير (شباط) ،أعلنت وزارة
الداخلية عن اعتقال إيبون غوخياسكويتشيا
( )Ibon Gogeaskoetxeaفي نورمانديا،
وهو واحد من أكبر مسؤولي الجهاز العسكري
إليتا .منذ بداية العام ،تم اعتقال  30عضوا في
منظمة إيتا في كل من فرنسا والبرتغال وإسبانيا.

مالحق

تونس

موريتانيا

إسبانيا

المتوسطي 2011

▪ ▪في  31يناير (كانون الثاني) ،فقد معمر
القذافي رئاسة االتحاد االفريقي ( )UAأمام رئيس
مالوي ،بينجو وا موثاريكا (Bingu wa
 ،)Mutharikaالذي سيعطي األولوية للقضاء
على المجاعة في إفريقيا على النقيض من مشروع
الزعيم الليبي الذي يطمح إلى إنشاء دول إفريقية
موحدة يضمها جيش واحد وعملة موحدة.

عين فيه على رأس وزارتي الداخلية والعدل
الطيب الشرقاوي ومحمد الناصري على التوالي.
▪ ▪في  28يناير (كانون الثاني) ،حكمت محكمة
مغربية بثماني سنوات سجنا في حق محمد بلحاج
لتورطه في هجمات  11مارس (آذار) 2004
في مدريد.

بحكومة حزب العدالة والتنمية المحافظ (.)AKP
علقت ليبيا إصدار تأشيرات الدخول لمواطني
منطقة شنغن .ورفض البرلمان األوروبي "اتفاقية
سويفت" ( )SWIFTالموقعة بين االتحاد
األوروبي والواليات المتحدة األمريكية.

اإلدراة في أعقاب تقرير محكمة المحاسبة الذي
كشف عن ارتفاع بنسبة  229في المئة في عدد
الشكاوى في عام .2009

سلوفينيا

مالحق

▪ ▪في  4فبراير (شباط) ،تبنت الحكومة خطة
تقشف بعد إشعار االتحاد األوروبي ليوبليانا
( )Liublianaبضرورة تقليص العجز العام إلى
أقل من  3في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي
في .2013
▪ ▪في ( 12شباط) فبراير ،تم تعيين روكو
زارنيتش ( )Roko Zarnitchوزيرا للبيئة خلفا
لكاريل إرجافيتش ( ،)Karel Erjavecالذي
طعنت محكمة المحاسبة في طريقة إدارته.

كرواتيا
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▪ ▪في  10فبراير (شباط) ،وقعت كرواتيا
والبوسنة على اتفاقية تسليم المجرمين.
▪ ▪في  18فبراير (شباط) ،تم تنصيب ايفو
يوسيبوفيتش ( )Ivo Josipovicرئيسا لكرواتيا
خلفا لستيب ميسيتش ( .)Stipe Mesicوقد
غابت صربيا عن مراسيم التنصيب احتجاجا على
حضور الرئيس الكوسوفي.
▪ ▪في  19فبراير (شباط) ،وافق مؤتمر بين
الحكومات االتحاد األوروبي – كرواتيا على
افتتاح فصلي الصيد والبيئة في مفاوضات
االنضمام.

البوسنة والهرسك
▪ ▪في  1فبراير (شباط) ،تم إلقاء القبض على
القائد البوسني السابق ،ذو الفقار علي سباغو
( ،)Zulfikar Alispagoبتهمة ارتكاب جرائم
حرب إبان حرب البوسنة .في  22مارس (آذار)،
تم أيضا اعتقال القائد السابق حسن حكلوفيتش
( )Hasan Hakalovicبسبب االتهامات
نفسها.
▪ ▪في  9فبراير (شباط) ،بدأ الممثل السامي،
فالنتين إنزكو ( )Valentin Inzkoجولة جديدة
من المحادثات للتوصل إلى اتفاق حول تقسيم
ممتلكات الدولة بين االتحاد والكيانات ومقاطعة
بركو .في  22فبراير (شباط) ،جدد مجلس وزراء
خارجية األوروبي والية فالنتين إنزكو لمدة ستة
أشهر.
▪ ▪في  10فبراير (شباط) ،تبنى برلمان
جمهورية صرب البوسنة القانون المتعلق بتنظيم
استفتاء االنفصال .في  23فبراير (شباط) ،قاطع
البرلمانيون المسلمون هذا القانون بدعوى أنه يهدد
مصالحهم الوطنية.
▪ ▪في  26فبراير (شباط) ،بدأت المحكمة
الجنائية الدولية ليوغوسالفيا البت في الدعوى
المرفوعة ضد الجنرال الصربي البوسني
زدرافكو توليمير ( )Zdravco Tolimirالمتهم

باعتقال وإعدام اآلالف من البوسنيين في
سربرنيتشا (.)Srebrenica

من أن تفاقم هذه الخطة االنقسام بين األعراق في
البالد.

الجبل األسود

ألبانيا

▪ ▪في  22فبراير (شباط) ،تداولت الصحافة
اإلضراب الممتد لستة أيام الذي بدأه عمال المناجم
في نيكسيتش ( )Niksicاحتجاجا على سوء
ظروف العمل والرواتب المنخفضة.

▪ ▪في  3فبراير (شباط) ،اجتمع الدبلوماسيين
األميركيون واألوروبيون في تيرانا ()Tirana
مع رئيس الوزراء ساليبريشا ()Sali Berisha
وزعيم المعارضة ،إيديراما ( ،)Edi Ramaفي
محاولة لوضع حد لحالة الشلل المؤسسي السائدة
منذ انتخابات يونيو (حزيران)  ،2009التي
اعتبرت المعارضة نتائجها مزورة ،وهو ما يحول
دون اتخاذ قرارات حاسمة .في  13فبراير
(شباط) ،اجتمع الرئيس بامير توبي (Bamir
 )Topiمع بيريشا وراما لتقريب المواقف .في
 25فبراير (شباط) ،بعد ستة أشهر من المقاطعة،
عاد البرلمانيون اإلشتراكيون إلى البرلمان ولكنهم
غادروه في اليوم الموالي بسبب رفض بريشا فتح
صناديق االقتراع إلعادة فرز األصوات.
▪ ▪في  3فبراير (شباط) ،نشرت رقابة الدولة
اختالالت في الحسابات العامة للدولة يصل
مجموعها إلى  52.2مليار يورو بين 2007
وسبتمبر (أيلول)  ،2009مع تركيز خاص على
األشهر التي سبقت وتلت انتخابات يونيو
(حزيران) .2009

صربيا
▪ ▪في  9فبراير (شباط) ،وافقت صربيا على
تعيين بوريس أرناؤوط ()Boris Arnaut
سفيرا جديدا للبوسنة في بلغراد خالل القمة
الثالثية الخامسة بين صربيا والبوسنة وتركيا في
أنقرة .منذ يونيو (حزيران)  2007لم يكن
للبوسنة أي تمثيل دبلوماسي في صربيا.
▪ ▪في  14فبراير (شباط) ،لقي شرطي حتفه
جراء انفجار قنبلة وضعها انفصاليون ألبان في
بويانوفاتش (.)Bujanovac
▪ ▪في  18فبراير (شباط) ،اتهمت محكمة
المحاسبة في صربيا  19من كبارالمسؤولين ،بمن
فيهم ستة وزراء وخمسة وزراء سابقين ،بخرق
قوانين الموازنة العامة والدين العام والوظيفة
العامة.

كوسوفو حسب القرار  1244الصادر عن مجلس
األمن لألمم المتحدة
▪ ▪في  1فبراير (شباط) ،دعت حكومة
ميتروفيتشا المؤقتة إلى مقاطعة النظام المؤسسي
الكوسوفي الجديد .في  8فبراير (شباط) ،وافقت
المجموعة التوجيهية الدولية لكوسوفو على خطة
إدماج المناطق الصربية في النظام المؤسسي
الكوسوفي المقدم بواسطة بيتر فيث (Pieter
 ،)Feithرئيس المكتب المدني الدولي .وقد
رفضت صربيا – التي ال تعترف بشرعية
المجموعة التوجيهية الدولية لكوسوفو – وروسيا
أمام األمم المتحدة خطة اإلدماج.

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
▪ ▪في  1فبراير (شباط) ،شكل  12حزبا سياسيا
معارضا ائتالف "الكتلة" لهزم االئتالف الحاكم
بقيادة منظمة الثورة الداخلية لمقدونيا والحزب
الديمقراطي للوحدة الوطنية المقدونية
( )VMRODPMNEالذي يتهمونه بالوقوف
وراء تفاقم األزمة االقتصادية والسياسية.
▪ ▪في  5فبراير (شباط) ،تبنى البرلمان المقدوني
إعالن سريبرينيتشا.
▪ ▪في  6فبراير (شباط) ،تم تنظيم مظاهرة في
العاصمة المقدونية احتجاجا على خطة سكوبجي
 2014إلصالح المركز التاريخي للمدينة .حيث
يخشى جزء مهم من الرأي العام ،وخاصة األلبان،

اليونان
▪ ▪في  3فبراير (شباط) ،وافقت المفوضية
األوروبية على برنامج التقشف الذي قدمته الحكومة
اليونانية لخفض العجز العام .في  10فبراير
(شباط) ،اجتمعت دول منطقة اليورو بشكل
مستعجل للموافقة على خطة إنقاذ غير مسبوقة،
بينما تتوالى اإلضرابات طوال الشهر .في 15
فبراير (شباط) ،منحت منطقة اليورو اليونان فترة
شهر واحد لتقديم النتائج األولية لخطة التطهير.
▪ ▪في  3فبراير (شباط) ،أعاد البرلمان انتخاب
اإلشتراكي ،كارولوس بابولياس (Karolos
 ،)Papouliasرئيسا للجمهورية لوالية ثانية.
▪ ▪في  4فبراير (شباط) ،عرضت الحكومة
اليونانية على البرلمان مشروع قانون يسمح بمنح
الجنسية ألكثر من  250ألف مهاجر من الجيل
الثاني مع إعطاءهم حق التصويت في االنتخابات
البلدية.
▪ ▪في  16فبراير (شباط) ،انفجرت عبوة ناسفة
وضعتها منظمة "نواة مؤامرة النار" في فرع بنك
في أثينا.

تركيا
▪ ▪في  2فبراير (شباط) ،عقد الحزب الكردي
الجديد الذي تم تأسيسه بعد حظر حزب المجتمع
الديمقراطي ( )DTPوحزب السالم والديمقراطية
( )BDPمؤتمره األول وانتخب العضو السابق
في حزب المجتمع الديمقراطي ،صالح الدين

سوريا
▪ ▪في  17فبراير (شباط) ،أعلن باراك أوباما
( )Barack Obamaعن ترشيح روبرت
فورد ( )Robert Fordسفيرا أوال في سوريا
بعد خمس سنوات .على الرغم من أن هذه الخطوة
الساعية للتقارب وتحذيرات واشنطن ،عبرت
دمشق في  25فبراير (شباط) عن تأييدها
الصريح لبرنامج إيران النووي.

▪ ▪في  2فبراير (شباط) ،حكمت محكمة في
القاهرة على ياسر بركات ،رئيس تحرير
أسبوعية الموجز ،بالسجن لمدة عام واحد
وغرامة قدرها  10800دوالر بتهمة التشهير
ضد الحكومة.
▪ ▪في  8فبراير (شباط) ،اعتقلت قوات األمن
 14قياديا في جماعة اإلخوان المسلمين ،بمن فيهم
فنائب الرئيس ،عصام العريان وعضو الهيئة
العليا للحزب محمود عزت.
▪ ▪في  23فبراير (شباط) ،أعلن المدير السابق
للوكالة الدولية للطاقة الذرية ،محمد البرادعي،
عن تأسيس منظمة للتشجيع على اإلصالح
الدستوري في مصر.

ليبيا
▪ ▪في  15فبراير (شباط) ،تداولت الصحافة
قرار ليبيا وقف إصدار تأشيرات الدخول إلى
أراضيها لمواطني شنغن ردا على قرارسويسرا
نشر قائمة تضم  180ليبييا يمنع عليهم دخول
األراضي السويسرية .وقد جاء هذا اإلجراء
بدوره كرد فعل على اعتقال ،في نوفمبر (تشرين
الثاني)  ،2009اثنين من رجال األعمال
السويسريين (ماكس غولدي ()Max Göldi
ورشيد حمداني) المتهمين بخرق قانون الهجرة
الليبي وتطوير أنشطة غير قانونية .ومن المرجح
أن يكون هذا االعتقال قد جاء أيضا ردا على
اعتقال (جنيف )2008 ،نجل القذافي بسبب
اعتدائه على موظفين في فندق .في  25فبراير
(شباط) ،تصاعدت حدة التوترات بين ليبيا
وسويسرا بعدما دعا القذافي إلى "حرب مقدسة"
ضد سويسرا بعد اعتماد هذه األخيرة استفتاء
( )2009يحظر بناء المآذن على أراضيها.

الجزائر
▪ ▪في  22فبراير (شباط) ،قتل الجيش غوري
عبد المالك ،زعيم كتيبة األرقام التابعة لتنظيم
القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي والذراع األيمن

مالحق

▪ ▪في  1فبراير (شباط) ،التقى األمين العام
لألمم المتحدة ،بان كي مون (Ban Ki-
 ،)Moonبالرئيس القبرصي ديمتريوس
خريستوفياس ()Demetrios Christofias
والزعيم القبرصي التركي محمت علي طلعت،
خالل زيارته األولى لهذا البلد .في  24فبراير
(شباط) ،اجتمع كريستوفياس وطلعت مرة
اخرى لتناول الفصل االقتصادي والمالي من
المفاوضات.
▪ ▪في  8فبراير (شباط) ،انسحبت الحركة من
أجل االشتراكية الديمقراطية ( )EDEKمن
حكومة االئتالف بعد سنتين من العالقات
المتوترة مع الحزب التقدمي للعمال ()AKEL
الذي تتهمه بتقديم تنازالت كبيرة للقبارصة
األتراك.

مصر

▪ ▪في  4فبراير (شباط) ،أعلن ستون سجينا
إسالميا تخليهم عن الكفاح المسلح بعد انتهاء
عملية الحوار الديني الذي أشرفت عليه الحكومة
خالل يناير (كانون الثاني) للحد من تنامي ظاهرة
التشدد الديني.
▪ ▪في  26فبراير (شباط) ،حدوث تبادل
إلطالق النار في تشيغا ،بالقرب من الحدود
الجزائرية ،بين الجيش وقافلة يشتبه في أنها
تحمل مخدرات .قتل ثالثة من رجال القافلة و18
تم اعتقالهم.

االتحاد األوروبي
▪ ▪في  9فبراير (شباط) ،صادق البرلمان
األوروبي على لجنة باروسو ()Barroso
الجديدة بواقع  488صوتا مؤيدا و 137معارضا
و 72ممتنعا بعد قبول مفوضة التعاون الدولي
الجديدة ،كريستالينا جورجييفا (Kristalina
.)Georgieva
▪ ▪في  11فبراير (شباط) ،رفض البرلمان
األوروبي اتفاقية "سويفت" ( )SWIFT
المتفاوض بشأنه بين المفوضية والواليات
المتحدة والذي ينص على منح واشنطن حق
الولوج إلى ماليين من الحسابات المصرفية
األوروبية في إطار الحرب ضد اإلرهاب .في
 25فبراير (شباط) ،وافقت المفوضية على
التفاوض حول اتفاق جديد.
▪ ▪في  25فبراير (شباط) ،مددت المفوضية
األوروبية االمتيازات التجارية مع دول غرب
البلقان حتى عام .2015
مارس (آذار) 2010

قدمت البرتغال برنامج اإلصالحات لمواجهة
األزمة .في إسبانيا ،ازدادت حدة محاربة منظمة
إيتا بارتفاع عدد االعتقاالت .في فرنسا ،رجحت
نتائج اإلنتخابات اإلقليمية كفة الحزب اإلشتراكي
على حساب الحزب المحافظ ليبرالي الحاكم
"االتحاد من أجل حركة شعبية" ( .)UMPفي
إيطاليا ،تم تبني قانونين مثيرين للجدل :مرسوم
"إنقاذ القوائم" وقانون "المانع الشرعي" .في
كوسوفو ،بدأ العمل في تنفيذ دمج شمال البالد في
النظام المؤسسي الكوسوفي .وقدمت اليونان التقرير
األول حول نتائج خطة االنتعاش االقتصادية وأقر
االتحاد األوروبي آلية إنقاذ مالي جديدة في داخل
االتحاد .في مصر ،دعا محمد البرادعي المواطنين
لالنضمام إلى الجبهة الوطنية للتغيير .قدمت الممثلة
السامية في االتحاد األوروبي ،كاثرين أشتون
( ،)Catherine Ashtonمقترحا إلنشاء خدمة
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▪ ▪في  14فبراير (شباط) ،فتح الجيش النار على
طائرات اسرائيلية انتهك األجواء اللبنانية.
وتزامن هذا التوغل مع تحرك الدوريات على
طول الحدود بين المطلة ومزارع شبعا التي تحتل
اسرائيل جزءها اللبناني منذ عام .2006
▪ ▪في  27فبراير (شباط) ،أعطى مجلس
الوزراء اللبناني الضوء األخضر إلصالح قانون
االنتخابات الذي يتضمن اعتماد النظام النسبي في
جميع المقاطعات وانتخاب رؤساء المجالس البلدية
بواسطة االقتراع المباشر وفرض حصة للنساء
ال تقل عن  20في المئة.

موريتانيا
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دميرتاز ( ،)Selahattin Demirtasزعيما
للحزب.
▪ ▪في  4فبراير (شباط) ،تم تنظيم مسيرة حاشدة
في أنقرة ضد عملية خصخصة مؤسسات القطاع
العام التي نفذتها الحكومة تحت إشراف صندوق
النقد الدولي ( )IMFالذي تتفاوض مع أنقرة حول
اتفاق جديد.
▪ ▪في  4فبراير (شباط) ،حكمت المحكمة
العسكرية التي تنظر في قضية إرجينيكون
( )Ergenekonعلى العقيد مصطفى دونميز
( )Mustafá Donmezبأربع سنوات سجنا
لحيازته أسلحة بطريقة غير شرعية.
▪ ▪في  10فبراير (شباط) ،حكمت محكمة في
مدينة ديار بكر على أوزان كيلينيتش (Ozan
 ،)Kilinicمالك الصحيفة الكردية أزاديا ويالت
( (Azadiya Welatبالسجن  21عاما لنشره
دعاية لمنظمة حزب العمال الكردستاني
اإلرهابية.
▪ ▪في  22فبراير (شباط) ،تم اعتقال حوالي
خمسين من كبار الضباط العسكريين لتورطهم
في المخطط االنقالبي المعروف باسم باليوز
(المطرقة الحديدية) .في  24فبراير (شباط) ،تم
توجيه اتهامات لسبعة منهم .في اليوم نفسه ،عقد
الجيش اجتماعا طارئا للمسؤولين العسكريين
لتقييم الوضع .في  26فبراير (شباط) ،أدى
إطالق سراح  3جنراالت إلى تخفيف حدة التوتر
بين الحكومة والجيش.

لبنان

لزعيم المنظمة االرهابية ،عبد المالك دروكدال،
خالل عملية في بويرا بمنطقة القبائل.

العمل الخارجي األوروبي ( .)EEASووافقت
الجامعة العربية على بدء المفاوضات بين
الفلسطينيين واإلسرائيليين.
البرتغال
▪ ▪في  4مارس (آذار) ،دعا الموظفون إلى
إضراب ليوم واحد احتجاجا على خطة التطيهر
الحكومية التي تنص على تجميد األجور.

إسبانيا

مالحق
المتوسطي 2011

▪ ▪في  2مارس (آذار) ،أدانت المحكمة الوطنية
أرنالدو أوتيغي ( ،)Arnaldo Oteguiالناطق
السابق لباتاسونا ( 16 ،)Batasunaسنة من
عدم األهلية المطلقة المطلق والسجن لمدة سنتين
لتمجيده اإلرهاب .تجدر اإلشارة إلى أن أوتيغي
متواجد حاليا في السجن لمحاولته إعادة بناء حزب
باتاسونا المحظور.
▪ ▪في  10مارس (آذار) ،تم إطالق سراح أليثيا
غاميث ( ،)Alicia Gámezبعد دفع  2مليون
يورو ،وهي واحدة من الناشطين اإلسبانيين الثالثة
الذين يحتجزهم تنظيم القاعدة في بالد المغرب
اإلسالمي في شمال مالي.

فرنسا
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▪ ▪في  1مارس (آذار) ،تم تسجيل  50قتيال في
فرنسا بسبب عاصفة كزينيتيا (.)Xynthia
▪ ▪في  8مارس (آذار) ،تظاهر قطاع العدل في
باريس احتجاجا على االفتقار إلى وسائل العدالة
الفرنسية وضد إصالح النظام القضائي.
▪ ▪في  21مارس (آذار) ،تم إجراء الجولة الثانية
من اإلنتخابات اإلقليمية التي حصل فيها تحالف
المعارضة بقيادة الحزب االشتراكي ( )PSعلى
 54%من األصوات في حين حاز حزب االتحاد
من أجل حركة شعبية على  35%من األصوات
ولم يحقق الفوز إال في األلزاس ( .)Alsaceفي
 22مارس (آذار) ،أجرى نيكوال ساركوزي
وفرانسوا فيون تعديال حكوميا .بالموازاة مع ذلك،
أعلن دومينيك دو فيلبان (Dominique de
 )Villepinعن عزمه على إنشاء حزب جديد
بديل لحزب االتحاد من أجل حركة شعبية
(.)UMP
▪ ▪في  23مارس (آذار) ،تم تنظيم إضراب
مهني جديد احتجاجا على عدم نجاعة التدابير
المتخذة من طرف السلطة التنفيذية للحد من
البطالة وانخفاض الرواتب.

إيطاليا
▪ ▪في  5مارس (آذار) ،أصدر مجلس الوزراء
بشكل طارئ مرسوم "إنقاذ القوائم" المثير للجدل
لتجنب بقاء الحزب الحاكم" ،شعب الحرية"
الليبرالي ( ،)PDLخارج االنتخابات اإلقليمية

في التسيو ( )Lacioولومبارديا ()Lombardy
بسبب تقديم مرشحيه بعد انقضاء األجل.
▪ ▪في  10مارس (آذار) ،صادق مجلس الشيوخ
اإليطالي نهائيا ،وسط احتجاجات قوية من طرف
المعارضة ،قانون "المانع الشرعي".
▪ ▪في  28و 29مارس (آذار) ،أجريت في 13
من أصل  20إقليما إيطاليا انتخابات إقليمية
تميزت بتسجيل أعلى مؤشر امتناع عن التصويت
في تاريخ إيطاليا .حيث احتفظ حزب شعب
الحرية بمديني لومبارديا وفينيتو وخطف من
اليسار الوسط مدن كامبانيا وكاالبريا وبييمونتي،
باإلضافة إلى مدينة التسيو بواسطة القائمة المدنية
المستقلة.

سلوفينيا
▪ ▪في  9مارس (آذار) ،أقر البرلمان بعد 18
عاما تعديال يسمح بالحصول على تصاريح إقامة
دائمة أو الجنسية لفائدة  18ألف مواطن
يوغوسالفي مقيم في سلوفينيا تم في عام 1992
حذفهم من السجل المدني وتجريدهم من الجنسية
بسبب عدم طلبهم في الوقت المحدد الجنسية
السلوفينية الجديدة بعد استقالل البالد.
▪ ▪في  20مارس (آذار) ،اختتمت أشغال
المؤتمر الدولي حول دول غرب البلقان في بردو
بتبني بيان مشترك ينص على االلتزام بانضمام
إلى االتحاد األوروبي .قاطعت صربيا القمة
احتجاجا على حضور كوسوفو.
▪ ▪في  23مارس (آذار) ،قضت المحكمة
الدستورية بأن االتفاق الحدود بين سلوفينيا
وكرواتيا يتناقض مع الدستور .في  26مارس
(آذار) ،اتفقت االحزاب السياسية على إخضاع
االتفاق إلستفتاء شعبي.

كرواتيا
▪ ▪في  8مارس (آذار) ،توصل وزير الزراعة،
بيتر كوبانكوفيك (،)Peter Cobankovic
الى اتفاق مع المزارعين السلوفينيين الذين كانوا
يحتجون في زغرب ( )Zagrebعلى تقليص
الدعم الذي سيحصلون بموجبه على  60%من
المساعدات المقررة.

البوسنة والهرسك
▪ ▪في  2مارس (آذار) ،تم اعتقال في بلدة ألتيا
) )Alteaاإلسبانية فيسيلين فالهوفيتش (�Ves
 ،)elein Vlahoviccوحش غرابافيتشا (�Gr
 ،)bavicaالذي صدرت في حقه مذكرتي اعتقال
دوليتين الرتكابه أكثر من مئة جريمة قتل خالل
حرب البوسنة.
▪ ▪في  13مارس (آذار) ،اتهمت محكمة جرائم
الحرب البوسنية قائد صرب البوسنة السابق،
نيدجو إيكونيتش ) (Nedjo Ikonicبقتل أكثر
من ألف مسلم في سريبرينيتشا.

▪ ▪في  17مارس (آذار) ،صادق برلمان
جمهورية صرب البوسنة ،رغم معارضة النواب
البوسنيين ،على قانون اإلحصاء السكاني والذي
يتضمن أسئلة حول الجنسية والدين.

الجبل األسود
▪ ▪في  25مارس (آذار) ،أخبر الجبل األسود
مملكة تايالند أنه لن يسلمها رئيس الوزراء
التايالندي السابق ثاكسين شيناواترا (Thaksin
 )Shinawatraبداعي أنه يتوفر على جنسية
الجبل األسود.

صربيا
▪ ▪في  1مارس (آذار) ،اعتقل في لندن أيوب
غانيتش ( ،)Ejup Ganicالعضو السابق في
الحكومة البوسنية ،الذي تطالب به صربيا
والبوسنة لتورطه في مقتل  40جنديا يوغوسالفيا
في عام  .1992في  5مارس (آذار) ،خرج
آالالف األشخاص في لندن وسراييفو احتجاجا
ضد تسليم غانيتش.
▪ ▪في  30مارس (آذار) ،أقر البرلمان القرار
الذي بموجبه تعتذر صربيا عن مجزرة سريبرينيتشا
( )Srbrenicaولكن دون أن تعتبرها "إبادة
جماعية" ما أثار غضب النواب المسلمين .كما
رفض القوميون الصربيون هذا قرار لعدم إشارته
إلى الجرائم التي ارتكبها البوسنيون والكروات.

كوسوفو حسب القرار عدد  1244الصادر عن
مجلس األمن لألمم المتحدة
▪ ▪في  29مارس (آذار) ،سلمت منظمة حلف
شمال األطلسي الشرطة الكوسوفية مراقبة الحدود
المقدونية.
▪ ▪في  31مارس (آذار) ،أعلن رئيس الوزراء
هاشم تاتشي ( )Hashim Thaçiعن تغيرات
في الحكومة تهم ست وزارات رئيسة .فيما أكدت
المعارضة أن األمر يتعلق بخطة لتلميع الصورة
بعد اتهامات الفساد الموجهة إلى السلطة التنفيذية.

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
▪ ▪في  25مارس (آذار) ،اجتمع رئيس الوزراء
اليوناني ونظيره المقدوني في بروكسل ،دون
تحقيق أي تقدم ،الستئناف المفاوضات بشأن
الخالف حول اإلسم بعد أن توصل الوسيط ماثيو
نيميتز ( )Matthew Nimetzفي فبراير
(شباط) بمقترحات كل من أثينا وسكوبي.
▪ ▪في  6مارس (آذار) ،أعاد اعتداء مشجعو
فريق كرة القدم المحلي "فاردار" على ألباني في
سكوبي ( )Skopjeإحياء التوتر بين الحكومة
والمعارضة التي تتهم السلطة التنفيذية بعدم منع
وقوع الحوادث واالعتداءات على الساكنة
األلبانية.

اليونان

سوريا

▪ ▪في  3مارس (آذار) ،أقرت المفوضية
األوروبية وصندوق النقد الدولي حزمة التدابير
الثالثة لمواجهة أزمة أثينا تشمل تخفيضات تصل
إلى  2.4مليار يورو في اإلنفاق العام .في 16
مارس (آذار) ،أقرت منطقة اليورو خطة إنقاذ
لليونان .في  26مارس (آذار) ،تبنى المجلس
األوروبي آلية إنقاذ جديدة لتطبيقها على اليونان
بمشاركة من صندوق النقد الدولي.
▪ ▪في  4مارس (آذار) ،قدمت وزارة المالية
مشروع قانون إصالح هيئة اإلحصاء اليونانية
( )ELSTAالمسؤولة عن تزويد بروكسل
ببيانات مزورة متكررة من قبل الحكومات
السابقة.
▪ ▪في  8و 11مارس (آذار) ،أوقف إضراب
عام جديد ليومين احتجاجا على خطة التقشف
الحركة في البالد مرة أخرى.
▪ ▪في  20مارس (آذار) ،فجرت "نواة مؤامرة
النار" قنبلتين في أثينا .في  28مارس (آذار)،
أدى انفجار جديد في أثينا إلى مقتل شخص
واحد.

▪ ▪في  9مارس (آذار) ،أعربت سوريا خالل
المؤتمر الدولي حول الطاقة النووية المدنية عن
رغبتها في تطوير برنامج نووي مدني .وقد
تزامن هذا القرار الذي قوبل ببعض التحفظات
مع ما أعربت عنه إسرائيل في نفس االتجاه.
▪ ▪في  21مارس (آذار) ،لقي مواطن كردي
حتفه خالل اشتباك في الرقة مع قوات األمن خالل
احتفاالت السنة الجديدة الكردية.

▪ ▪في  4مارس (آذار) ،صادق البرلمان على
االتفاق الحكومي المشترك إلقامة خط أنابيب
نابوكو (.)Nabucco
▪ ▪في  6مارس (آذار) ،استدعت تركيا سفيرها
في واشنطن للتشاور بعد قرار الكونغرس
األميركي الذي اعتبر "إبادة" قتل األرمن خالل
الحرب العالمية األولى.
▪ ▪في  9و 14مارس (آذار) ،لقي جنديين
مصرعهم في هجومين منفصلين لحزب العمال
الكردستاني في هكاري (.)Hakkari
▪ ▪في  16مارس (آذار) ،رفع أردوغان من حدة
التوتر مع أرمينيا بعد إعالنه عن إمكانية طرد
 100ألف أرميني مقيم بطريقة غير مشروعة
في تركيا .كما حذر بأن تركيا لن تصادق على
اتفاقيات تطبيع العالقات مع أرمينيا طالما لم
تنسحب يريفان من كاراباخ.
▪ ▪في  18و 22مارس (آذار) ،تم اعتقال 30
من كبار الضباط العسكريين المتهمين بالتورط
في مؤامرة إرجنيكون (.)Ergenekon
▪ ▪في  29مارس (آذار) ،تم اعتقال  22شخصا
مشتبها بانتمائه لتنظيم القاعدة في وسط
األناضول.

▪ ▪في  9مارس (آذار) ،استأنفت األحزاب
اللبنانية حوار المصالحة الوطنية الذي انطلق
بموجب اتفاق قطر  .2008ال تزال إمكانية
دمج سالح حزب هللا ،المجموعة الوحيدة التي
لم تلقي سالحها بعد الحرب األهلية ،في إطار
استراتيجية للدفاع الوطني ،تشكل عامل الخالف
األكبر بين القوى الموالية للغرب والكتلة
المؤيدة لسوريا.
▪ ▪في  10مارس (آذار) ،قام مجلس الوزراء
بتعيين ثالثة قضاة في المجلس العدلي على الرغم
من التحفظات التي أبداها ستة وزراء الذين
امتنعوا عن التصويت .لقد كان هذا التعيين
ضروريا لتجاوز مرحلة الشلل التي كانت فيها
المحكمة العليا.

األردن
▪ ▪في  1مارس (آذار) ،نفت األردن االتهامات
التي أوردها العميل المزدوج المعروف باسم أبو
دجانة في شريط مصور بشأن تورط المخابرات
األردنية في اغتيال القيادي في حزب هللا ،عماد
مغنية ،وزعيم تنظيم القاعدة في العراق ،أبو
مصعب الزرقاوي ،وخليفة أسامة بن الدن ،عبد
هللا عزام.

مصر
▪ ▪في  12و 23مارس (آذار) ،تم اعتقال 83
عضوا في جماعة اإلخوان المسلمين في عدة مدن
مصرية.
▪ ▪في  12مارس (آذار) ،حدثت اشتباكات قوية
بين المسيحيين األقباط والمسلمين في مرسى
مطروح بعد أن قامت مجموعة من األقباط ببناء
سور أدى إلى إغالق طريق ريفية.

▪ ▪في  25مارس (آذار) ،طلب الرئيس زين
العابدين بن علي من المكتب السياسي لحزب
التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم الرفع من
نسبة حضور المرأة بين نوابه إلى إلى .30%
وقد تبنى هذا اإلجراء الذي اتخذه زين العابدين
بن علي من زعماء األحزاب التقدمية الرئيسة
بتخصيصهم حصص تتراوح ما بين  15و50%
للمرأة.

الجزائر
▪ ▪في  16مارس (آذار) ،اعتقلت الشرطة
الجزائرية في برج منايل ستة أشخاص يشتبه في
انتمائهم إلى خلية إرهابية.
▪ ▪في  25مارس (آذار) ،لقي جنديين جزائريين
مصرعهم في هجوم إرهابي في القادرية .في 26
مارس (آذار) ،قتل الجيش ثالثة إرهابيين في آيت
يحي موسى.

المغرب
▪ ▪في  2مارس (آذار) ،أعلن المغرب عن تفكيك
جماعة تكفيرية مكونة من ستة أفراد متهمين
بممارسة أنشطة إرهابية.
▪ ▪في  7مارس (آذار) ،اعتقلت الشرطة راهبا
فرنسيسكانيا مصريا وطردته بتهمة التبشير.
خالل شهر مارس (آذار) ،تم طرد  70مسيحيا
أجنبيا بسبب التهمة نفسها.
▪ ▪في  9مارس (آذار) ،أحبطت قوات األمن
محاولة هروب من سجن القنيطرة قام بها 10
عناصر ينتمون إلى جماعة السلفية الجهادية
التكفيرية.

موريتانيا
▪ ▪في  4مارس (آذار) ،رفض المجلس
الدستوري الموريتاني ،لعدم توافقها مع
الدستور ،عشر مواد من قانون مكافحة اإلرهاب
كان قد تبناها البرلمان في يناير (كانون
الثاني).
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تركيا

لبنان

تونس

مالحق

▪ ▪في  23مارس (آذار) ،رفضت المعارضة
اقتراح صالح بريشا ( )Sali Berishaتعيين
 100نائب عام للتحقيق في شبهات التزوير
االنتخابي وتصر على مطلبها المتمثل في إعادة
فرز جميع األصوات.

▪ ▪في  16و 30مارس (آذار) ،عقد الرئيس
اليوناني ونظيره التركي القبرصي اجتماعين
آخرين لمناقشة مسألة إعادة التوحيد ،وقد تم
إحراز تقدم في مجاالت الحكم والسياسة األوروبية
والطاقة وتقاسم السلط بين األقاليم.

▪ ▪في  23مارس (آذار) ،تم إطالق سراح زعيم
الجماعة الليبية اإلسالمية المقاتلة ،عبد الحكيم
بلحاج ،و 214عضوا في الجماعة .وقد أنهت
الحكومة بهذه العملية برنامجها المتعلق بالحوار
والمصالحة.
▪ ▪في  25مارس (آذار) ،أعربت الحكومة
السويسرية عن عزمها رفع القيود المفروضة
على دخول المواطنين الليبيين إلى أراضيها .في
 27مارس (آذار) ،سمحت ليبيا مرة أخرى
بدخول مواطني فضاء شنغن إلى أراضيها.

المتوسطي 2011

ألبانيا

قبرص

ليبيا

▪ ▪في  15مارس (آذار) ،بدأت النقابات إضرابا
عاما مدته ثالثة أيام احتجاجا على شروط عمل
العمال.
▪ ▪في  20مارس (آذار) ،أعلنت موريتانيا تجميد
عالقاتها مع إسرائيل بسبب بناء المستوطنات في
الضفة الغربية.

اإلتحاد األوروبي

مالحق
المتوسطي 2011

▪ ▪في  25مارس (آذار) ،قدمت كاثرين أشتون،
بعد التشاور مع البرلمان ،مقترحها بشأن إنشاء
"خدمة العمل الخارجي األوروبي" .ويسعى
مقترح أشتون إلى تسوية الخالفات القائمة بين
البرلمان والمجلس والمفوضية األوروبية في
فيما يتعلق بالرقابة على الميزانية وتعيين
الموظفين.
▪ ▪في  31مارس (آذار) ،تم حل اتحاد أوروبا
الغربية ( )WEUبشكل رسمي إلفساح المجال
في يونيو (حزيران)  2011أمام السياسة الدفاعية
لالتحاد األوروبي المنصوص عليها في معاهدة
لشبونة.

جامعة الدول العربية
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▪ ▪في  3مارس (آذار) ،أعطت جامعة الدول
العربية موافقتها للرئيس الفلسطيني محمود عباس
إلجراء محادثات غير مباشرة مع إسرائيل برعاية
من الواليات المتحدة بعد  15شهرا من توقف
عملية السالم.
▪ ▪في  27مارس (آذار) ،عقدت في مدينة سرت
قمة جامعة الدول العربية والتي ركزت في المقام
األول على وضع الفلسطينيين في القدس الشرقية
إزاء رفض إسرائيل وقف بناء المستوطنات .وقد
وافق الوزراء العرب على منح مساعدات قيمتها
 500مليون دوالر لفلسطيني القدس.
أبريل (نيسان) 2010

صادقت إسبانيا على تعديل القانون الجنائي .في
إيطاليا ،أعرب جيانفرانكو فيني (Gianfranco
 )Finiعن نيته مغادرة االئتالف الحكومي.
صادق البرلمان السلوفيني على اتفاقية الحدود
مع كرواتيا .في اليونان ،حطم الدين العام كل
األرقام القياسية وطلبت الحكومة رسميا القرض
األول من خطة مساعدة االتحاد األوروبي
وصندوق النقد الدولي .ال تزال العالقات بين
تركيا وأرمينيا في تدهور مستمر .فاز حزب
الوحدة الوطنية المحافظ ( )UBPبزعامة،
درويش ايروغلو، )Dervis Eroglu( ،
بانتخابات جمهورية شمال قبرص التركية .في
مصر ،ارتفعت حدة معارضة محمد البرادعي
لنظام مبارك .توقفت الحركة الجوية األوروبية
بسبب ثوران بركان في أيسلندا تسبب في خسائر
بالماليين.

إسبانيا
▪ ▪في  14أبريل (نيسان) ،اعتقل الحرس المدني
في مدينتي بيلباو (  )Bilbaoوإرناني
( 10 )Hernaniأشخاص ينتمون لمنظمة إيتا
الباسكية ،من بينهم ثالثة من محامي هذه المنظمة
اإلرهابية .في  18أبريل (نيسان) ،تظاهر اآلالف
من األشخاص في مدينتي بيلباو وسان سيباستيان
ضد هذه االعتقاالت .في  19أبريل (نيسان)،
حكم القاضي فرناندو غراندي مرالسكا(  )�Fer
 )nando Grande-Marlaskaبالسجن على
خمسة منهم.
▪ ▪في  29أبريل (نيسان) ،صادق مجلس النواب
على مشروع قانون إلصالح القانون الجنائي.
ويهدف هذا اإلصالح إلى تشديد العقوبات
المفروضة على قضايا اإلرهاب واالعتداء
الجنسي.

فرنسا
▪ ▪في  6أبريل (نيسان) ،شهدت فرنسا يوما ثالثا
من إضراب قطاع السكك الحديدية في هذا العام
احتجاجا على تدني األجور ونقص الموظفين.
▪ ▪في  27أبريل (نيسان) ،تظاهر اآلالف من
مزارعي الحبوب الفرنسية في باريس احتجاجا
على تراجع دخلهم ولإلعراب عن قلقهم من
إصالح "السياسة الزراعية المشتركة".
▪ ▪في  30أبريل (نيسان) ،حكم على وزير
الداخلية السابق ،شارل باسكوا (Charles
 ،)Pasquaبالسجن لمدة عام واحد مع وقف
التنفيذ في قضية من ثالث قضايا الفساد التي
يحاكم بسببها بتهمة تسلم عالوات من سوفريمي
( (Sofremiوهي شركة مملوكة للدولة
متخصصة في تصدير األسلحة وتابعة لوزارته.

إيطاليا
▪ ▪في  16أبريل (نيسان) ،أفرج تنظيم القاعدة
في بالد المغرب اإلسالمي عن اإليطاليين
سيرجيو سيكاال ( )Sergio Cicalaوزوجته
فيلومين كابوري ()Philomene Kabore
المختطفين في موريتانيا في ديسمبر (كانون
األول)  2009واللذين كانا محتجزين في مالي.
▪ ▪في  17أبريل (نيسان) ،أعرب جيانفرانكو
فيني رئيس مجلس النواب ومؤسس حزب شعب
الحرية مع سيلفيو برلسكوني عن عزمه تشكيل
مجموعة برلمانية خاصة يه .في  22أبريل
(نيسان) ،دخل برلسكوني وفيني في مناقشة
ساخنة خالل مناظرة تلفزيونية لمؤتمر حزب
شعب الحرية.

مالطا
▪ ▪في  18أبريل (نيسان) ،التقى البابا بنديكتوس
السادس عشر ( )Benedict XVIفي فاليتا

( )La Valetaبضحايا االعتداءات الجنسية على
يد رجال الدين الكاثوليك خالل العقدين 1980
و ،1990ووعد بأن تحقق الكنيسة في جميع هذه
الحاالت .وتعد هذه هي أول زيارة رسمية يقوم
بها البابا منذ اندالع موجة الفضائح الجنسية التي
أثرت على صورة الكنيسة الكاثوليكية في عدة
بلدان.

سلوفينيا
▪ ▪في  20أبريل (نيسان) ،صادق البرلمان
السلوفيني على اتفاق التحكيم الدولي الموقع مع
كرواتيا لتسوية النزاع الحدودي بين البلدين.

كرواتيا
▪ ▪في  15أبريل (نيسان) ،ألقى الرئيس
الكرواتي ،إيفو يوسيبوفيتش ،كلمة في سراييفو
اعتذر فيها عن دور كرواتيا في النزاع .وقد أدت
تصريحات يوسيبوفيتش إلى حدوث مواجهة مع
رئيسة الوزراء الحالية ،يادرانكا كوسور،
ورؤساء الوزراء السابقين الذين يدافعون عن
فكرة أن صربيا كانت هي المعتدية في البوسنة
وليس كرواتيا.
▪ ▪في  19أبريل (نيسان) ،أنهت كرواتيا فصل
حرية حركة البضائع في مفاوضات االنضمام.

البوسنة والهرسك
▪ ▪في  7أبريل (نيسان) ،فشل البرلمان الفيدرالي
في تمرير قرار يستنكر مجزرة سريبرينيتشا
بسبب معارضة نواب صرب البوسنة.
▪ ▪في  10أبريل (نيسان) ،أعلنت محكمة العدل
البوسنية عن اإلفراج بكفالة عن رئيس الوزراء
السابق لجمهورية صرب البوسنة ،غويكو
كليكوفيتش ( ،)Gojko Lickovicالمتهم
بارتكاب جرائم حرب في الفترة الممتدة بين
 1992و.1995
▪ ▪في  13أبريل (نيسان) ،استأنفت المحكمة
الجنائية الدولية ليوغسالفيا مرة أخرى محاكمة
رادوفان كارادزيتش(  )�Radovan Karad
.)zic
▪ ▪في  20أبريل (نيسان) ،قضت محكمة
جمهورية صرب البوسنة الدستورية بأن القانون
الذي صادق عليه برلمان صرب البوسنة في
مارس (آذار) الذي ينص على إجراء استفتاء
حول االستقالل ليس غير دستوري وال ينتهك
حقوق ومصالح المسلمين البوسنيين.

الجبل األسود
▪ ▪في  13أبريل (نيسان) ،تمكن رئيس الوزراء
ميلو ديوكانوفيتش ( ،)Milo Djukanovicمن
تجاوز مقترح حجب الثقة الذي طرحته ضده
"الكتلة".

صربيا
▪ ▪في  12أبريل (نيسان) ،قدم زعيمي الحزب
التقدمي الصربي المحافظ ( )SNSوحزب
صربيا الجديدة الشعبي ( )NSعريضة إلى
الرئيس وقع عليها مليون مواطن تدعو إلى إجراء
انتخابات مبكرة.
▪ ▪في  24أبريل (نيسان) ،أعيد انتخاب،
توميسالف نيكوليتش (،)Tomislav Nikolic
أمينا عاما للحزب التقدمي الصربي الذي يعتبر
الحزب المعارض الرئيس في البالد.

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

ألبانيا
▪ ▪في  30أبريل (نيسان) ،نظمت في شوارع
تيرانا ( )Tiranaمظاهرة حاشدة دعت إليها
المعارضة لمطالبة الحكومة بإعادة فرز األصوات
في انتخابات يونيو (حزيران)  .2009في اليوم
نفسه ،بدأ  22نائبا اشتراكيا إضرابا عن الطعام
مطالبين بإعادة فتح صناديق االقتراع.

اليونان
▪ ▪في  8أبريل (نيسان) ،انهارت بورصة أثينا
وحطمت عوائد الدين العام اليوناني رقما قياسيا.
في  21أبريل (نيسان) ،انطلقت المفاوضات من
أجل منح االتحاد األوروبي وصندوق النقد الدولي
القرض األول لليونان ،وذلك في وسط مناخ طغت
عليه إضرابات جديدة ضد اإلجراءات التقشفية .في
 22أبريل (نيسان) ،بلغت قيمة الديون اليونانية رقما
قياسيا جديدا بعد أن تم اكتشاف أن نهاية عام 2009
سجلت عجزا عاما يصل إلى  .13.6%في 23
أبريل (نيسان) ،طلبت اليونان رسميا الحصول على
قرض أول تصل قيمته إلى  45مليار يورو.

قبرص
▪ ▪في  13أبريل (نيسان) ،أعلنت الحكومة عن
زيادة تقارب  10%في الضريبة على النفط .في
 14أبريل (نيسان) ،دعت نقابة الفيدرالية
الديموقراطية للعمل ( )DEOKالشعب إلى
التحرك ضد الزيادات الجديدة في الضرائب على
السلع االستهالكية األساسية.
▪ ▪في  18أبريل (نيسان) ،فاز مرشح حزب
الوحدة الوطنية ،درويش ايروغلو ،المعارض
إلعادة التوحيد بانتخابات جمهورية شمال قبرص
التركية ( )RTNCمتقدما على الرئيس الحالي
أحمد طلعت.

سوريا
▪ ▪في  6أبريل (نيسان) ،رفضت السلطات
السورية منح تصريح لمفتشي الوكالة الذرية
لتفتيش مرافق عسكرية في منطقة الكبر التي

مصر
▪ ▪في  2أبريل (نيسان) ،نظم محمد البرادعي
حملة شعبية حاشدة في المنصورة للترويج
لإلصالحات الديمقراطية في مصر .وبالموازاة
مع ذلك ،صرح محمود حسين ،القيادي في جماعة
اإلخوان المسلمين ،في مقابلة مع قناة الجزيرة،
أنه "سيحاول التنسيق والتعاون مع البرادعي"
كدليل على التفاهم الواضح بين القطاعين
اإلصالحي واإلسالمي إلقالة مبارك من السلطة.
في  6أبريل (نيسان) ،اعتقلت الشرطة 90
شخصا كانوا يطالبون بإصالحات ديمقراطية أثناء
اعتصام في القاهرة.
▪ ▪في  26و 28أبريل (نيسان) ،أدانت محكمة
األمن المصرية  26شخصا من مختلف الجنسيات
مرتبطة بحزب هللا بعقوبات تتراوح بين ستة
أشهر و 25عاما سجنا بتهمة التخطيط لهجمات
في مصر.

تونس
▪ ▪في  9أبريل (نيسان) ،أعلنت األمينة العامة
للحزب الديمقراطي التقدمي االشتراكي
(  ،)PDPمية الجريبي ،أنها ستقاطع
االنتخابات البلدية المقرر إجراءها في  9مايو
(أيار) ألن النظام اإلنتخابي يكرس سيطرة
الحزب الحاكم.

الجزائر
▪ ▪في  7أبريل (نيسان) ،أدى انفجار قنبلة
استهدفت قافلة عسكرية كانت تحمل متفجرات
إلى مقتل شرطيين وإصابة ثالثة مدنيين في
تيجالبين .في  13أبريل (نيسان) ،أطلق الجيش
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▪ ▪في  15أبريل (نيسان) ،جرح  17شرطيا
خالل اندالع أعمال شغب في حي سوتو
أوريزاري ( ،)Suto Orizariالذي يعتبر أكبر
مستوطنة للغجر في البالد ،وذلك عندما قام مئات
من الباعة في سوق بإلقاء الحجارة على رجال
أمن كانوا يتحققون من مشروعية السلع المتداولة.

▪ ▪في  7أبريل (نيسان) ،التقى الرئيس األرميني،
سيرجي سركيسيان (،)Sergei Sarkissian
بممثل وزارة الخارجية التركية ،فريدون سينيرليوغلو
( ،)Feridum Sinirliogluلمحاولة تطبيع
العالقات بين البلدين؛ في اليوم نفسه الذي عاد السفير
التركي في واشنطن إلى مكتبه بعدما تم استدعاؤه
للتشاور في شهر مارس (آذار) .في  22أبريل
(نيسان) ،أعلن الرئيس األرمني ،بسبب عدم إحراز
أي تقدم ،عن تعليق تصديق االتفاقيات المنتهية في
أكتوبر (تشرين األول) .2009
▪ ▪في  28و 22و 30أبريل (نيسان) ،لقي ثمانية
جنود حتفهم خالل اشتباكات ضد حزب العمال
الكردستاني في جنوب شرق تركيا.
▪ ▪في  24أبريل (نيسان) ،عقدت قمة ثالثية في
اسطنبول بين تركيا وصربيا والبوسنة التي
اختتمت بإصدار بيان مشترك ينص على المبادئ
التوجيهية المشتركة في استراتيجية االنضمام إلى
االتحاد األوروبي.

▪ ▪في  25أبريل (نيسان) ،نظمت مظاهرة
حاشدة غير مسبوقة في شوارع بيروت دفاعا عن
علمنة سياسة الدولة كمسلك وحيد لضمان
االستقرار.

المتوسطي 2011

▪ ▪في  28أبريل (نيسان) ،قام ضباط بعثة
اإلتحاد األوروبي لسيادة القانون بكوسوفو
"إيوليكس" بتفتيش مقر وزارة النقل بحثا عن أدلة
إلجراء تحقيق حول قضية فساد مرتبطة بوزير
النقل ،فاتمير ليماي (.)Fatmir Limaj
▪ ▪في  28أبريل (نيسان) ،سلمت "قوة كوسوفو"
( )KFORمهمة مراقبة الحدود األلبانية إلى
الشرطة الكوسوفية.

تركيا

لبنان

مالحق

كوسوفو حسب القرار  1244الصادر عن مجلس
األمن لألمم المتحدة

▪ ▪في  10أبريل (نيسان) ،ألقي القبض على ستة
أعضاء في "النضال الثوري" لتورطهم في عدة
هجمات منذ عام  ،2003بما فيها االعتداء على
السفارة األمريكية في عام .2007
▪ ▪في  13أبريل (نيسان) ،هاجم  15شخصا
فرقة لمكافحة الشغب في أثينا بخمس قنابل يدوية
محلية الصنع أمام مقر حزب الحركة االشتراكي
اليونانية الحاكم ( .)PASOKفي  14أبريل
(نيسان) ،حدثت أربعة انفجارات في سالونيك
وأخرى في أثينا أمام مكتب نائب اشتراكي.
▪ ▪في  14أبريل (نيسان) ،صادق البرلمان على
القانون الضريبي الجديد الذي يقضي بزيادة
الضرائب على أصحاب الدخل العالي وعلى
ملكيات الكنيسة وعلى الشركات في الخارج.

اشتبه ،في أعقاب القصف اإلسرائيلي في عام
 ،2007أنه كان يتم فيها بناء مفاعل نووي.
▪ ▪في  13أبريل (نيسان) ،اتهم الرئيس
اإلسرائيلي شيمون بيريز ()Simon Peres
سوريا بتزويد حزب هللا بالصواريخ .أكد السفير
السوري في الواليات المتحدة أن هذا االتهام
الكاذب يسعى إلى تقويض التقارب بين دمشق
وواشنطن .في  27أبريل (نيسان) ،اتهم وزير
الدفاع األمريكي ،روبرت غيتس (Robert
 ،)Gatesونظيره اإلسرائيلي ،إيهود باراك
( ،)Ehud Barakسوريا مرة أخرى بالوقوف
وراء تسليح حزب هللا .وقد نفت دمشق وبيروت
وحزب هللا هذه التهمة.

عملية النصر ،وهي أكبر عملية لمكافحة اإلرهاب
منذ عام  ،2005بما مجموعه  300هدف في
جميع أنحاء الجزائر.
▪ ▪في  16أبريل (نيسان) ،أفرجت كتيبة
الفاروق ،وهي خلية تابعة لتنظيم القاعدة ،عن
الرهينة علي حساني ،دون تلقي أي فدية ،نتيجة
للتعبئة المكثفة في آيت كوفي وبوغني منذ 22
مارس (آذار) ،تاريخ عملية االختطاف.
▪ ▪في  25أبريل (نيسان) ،وافق كبار المسؤولين
في جيوش دول الصحراء والساحل والمعتمدة في
تمنراست على زيادة عدد العناصر لمحاربة
اإلرهاب إلى  75ألف عنصرا.

مالحق

المغرب
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▪ ▪في  9أبريل (نيسان) ،أعيد انتخابه عبد
الواحد راضي ،عضو االتحاد االشتراكي للقوات
الشعبية ( ،)USFPرئيسا لمجلس النواب لوالية
ثالثة.
▪ ▪في  10أبريل (نيسان) ،تم في الرباط تأسيس
هيئة من أجل حرية التعبير والصحافة تتكون من
صحفيين وأكاديميين ونشطاء لالحتجاج على
االعتداءات التي ترتكب ضد هذه الحقوق في
المغرب.
▪ ▪في  26أبريل (نيسان) ،أعلنت وزارة الداخلية
عن اعتقال  24عضوا في خلية سلفية إرهابية
كانت تخطط لهجمات ضد المصالح األجنبية في
المغرب.

موريتانيا
▪ ▪في  6أبريل (نيسان) ،احتج الطالب غير
العرب في جامعة نواكشوط ضد القرار الحكومي
القاضي بجعل اللغة العربية اللغة الرسمية الوحيدة
في الجامعة .في  15أبريل (نيسان) ،حدثت
اشتباكات أسفرت عن عشرات االعتقاالت.
▪ ▪في  17أبريل (نيسان) ،فتحت السلطات
الموريتانية عشرة معابر جديدة ،تضاف إلى 35
معبرا قائما ،كجزء من برنامج التدابير المتخذة
ضد التهريب.

اإلتحاد األوروبي
▪ ▪في  15أبريل (نيسان) ،أحدث انفجار البركان
تحت نهر إيافياال ( )Eyjafjallaالجليدي في
أيسلندا سحابة ضخمة من الرماد شلت الفضاء
الجوي في القارة األوروبية لعدة أيام مما أدى إلى
إلغاء أكثر من  63ألف رحلة.
▪ ▪في  20أبريل (نيسان) ،قدمت المفوضية
األوروبية إلى البرلمان األوروبي خطة عملها من
أجل إنشاء فضاء مشترك للعدل واألمن لتطوير
برنامج ستوكهولم الذي اعتمده المجلس األوروبي
في ديسمبر (كانون األول) .2009
▪ ▪في  22أبريل (نيسان) ،حذرت المجموعات
البرلمانية األوروبية الرئيسة من أنها قد تعارض

المشروع الحالي "لخدمة العمل الخارجي
األوروبي" بالنظر إلى التأثير المفرط الذي يمنحه
للدول على حساب المصلحة العامة .في 26
أبريل (نيسان) ،توصل المجلس األوروبي إلى
اتفاق سياسي ،بناء على مقترح أشتون ،ينطلق
من مراعاة التوازن الجغرافي والجنسي في
التعيينات.
مايو (أيار) 2010

في إسبانيا ،علق المجلس العام للسلطة القضائية
( )CGPJمهام القاضي بالتاثار غارثون .فرنسا
حظرت ارتداء الحجاب في األماكن العامة .في
إيطاليا ،قدم وزير التنمية االقتصادية استقالته .في
البوسنة ،ارتفعت حدة التوتر بين جمهورية
صرب البوسنة ومكتب الممثل السامي .الجبل
األسود أصبحت دولة شريكة لالتحاد األوروبي.
أجرت المناطق الصربية في كوسوفو انتخابات
موازية ضدا على بريشتينا .في اليونان ،تتوالي
االحتجاجات بينما وافق البرلمان على تدابير
تقشفية جديدة .في تركيا ،عارضت المعارضة
حزمة اإلصالحات الحكومية أمام المحكمة
الدستورية .سوريا متهمة مرة أخرى بتطوير
برنامج نووي سري .في مصر ،مدد حسني
مبارك لمدة عامين إضافيين قانون الطوارئ .في
الجزائر ،أجرى عبد العزيز بوتفليقة تعديالت في
الحكومة .وافق االتحاد األوروبي على خطة النقاذ
االقتصادات المتعثرة.
البرتغال
▪ ▪في  13مايو (أيار) ،أعلن رئيس الوزراء،
جوزيه سقراط ( ،)José Sócratesعن خطة
التكيف االقتصادي التي وافق عليها الحزب
االشتراكي الحاكم ( )PSوالحزب االشتراكي
الديمقراطي المحافظ ( .)PSDوتتضمن هذه
الخطة زيادة الضرائب وخفض اإلنفاق لتقليص
العجز إلى  7%من الناتج المحلي اإلجمالي .في
 29مايو (أيار) ،تظاهر  300ألف عامل في
لشبونة ضد خطة التقشف.
▪ ▪في  17مايو (أيار) ،أصدر الرئيس أنيبال
كافاكو سيلفا ()Aníbal Cavaco Silva
القانون الذي يعطي الضوء لزواج المثليين الذي
صادق عليه البرلمان في فبراير (شباط).

إسبانيا
▪ ▪في  6مايو (أيار) ،تم إنقاذ قارب كان على
متنه  49مهاجرا في طريفة ( ،)Tarifaقادش.
في  24مايو (أيار) ،تم اعتراض سفينة أخرى
في موتريل (غرناطة) كانت تحمل  44مهاجرا
قادما من دول جنوب الصحراء.
▪ ▪في  12مايو (أيار) ،قدم الرئيس خوسيه لويس
رودريغيث ثاباتيرو (José Luis Rodríguez

 )Zapateroحزمة جديدة من التدابير لتقليص
العجز الحالي من  11.2%من إجمالي الناتج
المحلي إلى  4.7%في نهاية  .2011في  27مايو
(أيار) ،صادق البرلمان على هذه التدابير التقشفية.
▪ ▪في  12مايو (أيار) ،أمر قاضي المحكمة
العليا ،لوثيانو فاريال (،)Luciano Varela
بفتح محاكمة ضد القاضي بالتاثار غارثون
لمخافته الواجبات أثناء التحقيق في الجرائم التي
ارتكبت في عهد فرانكو .في  14مايو (أيار)،
علق المجلس العام للسلطة القضائية باإلجماع
مهام القاضي غارثون.
▪ ▪فى  21مايو (أيار) ،أدانت المحكمة الوطنية
مارتن ساراسوال ()Martín Sarasola
وإيغور بورتو ( )Igor Portuوميكيل سان
سبستيان ( )Mikel San Sebastiánالمنتمين
لمنظمة إيتا الباسكية بالسجن لمدة  1040سنة
على خلفية الهجوم اإلرهابي في  2006ضد
مطار مدريد – باراخاس.

فرنسا
▪ ▪في  11مايو (أيار) ،صادقت الجمعية الوطنية
باإلجماع على قرار ينص على تناقض الحجاب
اإلسالمي مع قيم الجمهورية ،وذلك قبل اعتماد
القانون الذي تعده الحكومة لحظر ارتدائه في
األماكن العامة.
▪ ▪في  20مايو (أيار) ،اعتقلت الشرطة ،قرب
الحدود اإلسبانية ،أربعة أعضاء في منظمة إيتا
الباسكية ،من بينهم ميكيل كابيكويتز كاريرا
ساروبي (Mikel Kabikoitz Carrera
 )Sarobeالذي يعتبر القائد األول في الجهاز
العسكري لمنظمة إيتا.

إيطاليا
▪ ▪في  4مايو (أيار) ،قدم وزير التنمية
االقتصادية ،كالوديو سكايوال (Claudio
 ،)Scarjolaاستقالته بسبب التحقيق معه بتهمة
تلقي رشاوي بعد شرائه في  2004شقة في وسط
روما.
▪ ▪في  25مايو (أيار) ،صادق مجلس الوزراء
على خفض الميزانية الخاصة بالعامين المقبلين
بقيمة  24مليار يورو ،حيث اقتطعت نسبة 30%
من المناطق وذلك لتحقيق األهداف التي وضعتها
بروكسل.
▪ ▪في  29مايو (أيار) ،تم في مطار مدريد-
باراخاس ،بعد  21عاما من البحث ،اعتقال
باسكوالي كالوديو لوكاتيلي (Pasquale
 ،)Claudio Locatelliالذي يعتبر الرابط بين
ال كامورا وشبكة تهريب المخدرات الكولومبية.

سلوفينيا
▪ ▪في  25مايو (أيار) ،اعتقلت الشرطة 15
شخصا تربطهم عالقة بزعيم المخدرات داركو

ساريتش ( )Darko Saricالذي ال تزال صادرة
في حقه مذكرة بحث واعتقال.

كرواتيا
▪ ▪في  30مايو (أيار) ،قام الرئيس إيفو
يوسيبوفيتش أول زيارة رسمية له إلى جمهورية
صرب البوسنة ،وذلك بهدف مواصلة عملية
المصالحة بين كرواتيا والدول المجاورة.

البوسنة والهرسك

صربيا
▪ ▪في  11مايو (أيار) ،أعلن وزير الداخلية،
إيفيكا داسيتش ( ،)Ivica Dacicعن اعتقال
تسعة أشخاص مرتبطون بشبكة تهجير المهاجرين
األلبان نحو االتحاد األوروبي.
▪ ▪في  28مايو (أيار) ،ألغت صربيا تأشيرات
الدخول لمواطني المنطقة اإلقتصادية األوروبية.

ألبانيا
▪ ▪في  14مايو (أيار) ،تظاهر آالف األلبان في
تيرانا للمطالبة بالشفافية في نتائج انتخابات .2009
في  19مايو (أيار) ،انتهى اإلضراب عن الطعام
الذي بدأه عدة برلمانيين اشتراكيون في أبريل (نيسان)
بعدما وقع التزام بين بيريشا ( )Berishaوراما
( )Ramaباستئناف المفاوضات .في  25مايو
(أيار) ،عاد الحزب االشتراكي إلى ممارسة عمله
البرلماني في الوقت الذي تواصلت فيه المفاوضات.

كوسوفو حسب القرار  1244الصادر عن مجلس
األمن لألمم المتحدة

اليونان

▪ ▪في  25مايو (أيار) ،أعلنت بعثة اإلتحاد
األوروبي لسيادة القانون بكوسوفو "إيوليكس" عن

▪ ▪في  1مايو (أيار) ،تظاهر آالف األشخاص
ضد خطة التقشف وقد سجلت اشتباكات عنيفة مع

▪ ▪في  6مايو (أيار) ،صادق البرلمان على
التعديل الدستوري إلعادة هيكلة المجلس األعلى
للقضاة والنواة العامين .وقد أكد حزب العدالة
والتنمية أن هذه اإلصالحات هي ضرورية
لإلقتراب من التشريع األوروبي في حين ترى
المعارضة والقضاة أنها تضر باستقاللية السلطة
القضائية .في  14مايو (أيار) ،قدم حزب الشعب
الجمهوري االشتراكي ( )CHPاعتراضا أمام
المحكمة الدستورية ضد حزمة اإلصالحات
الدستورية التي طرحتها الحكومة في  22مارس
(آذار).
▪ ▪في  7مايو (أيار) ،قتل سالح الجو خمسة
أعضاء في حزب العمال الكردستاني خالل توغل
في شمال العراق ردا على الهجوم الذي تم ضد
موقع عسكري في هكاري والذي أودى بحياة
جنديين .في  20مايو (أيار) ،قصفت قوات
الطيران مواقع لحزب العمال الكردستاني في
هاكورك ( )Hakurkوزاب ( .)Zapفي 26
مايو (أيار) ،قتل أربعة أعضاء في حزب العمال
الكردستاني في اشتباكات مع الجيش في تونجلي
( )Tunceliوبينجول ( .)Bingolفي  31مايو
(أيار) ،لقي ستة جنود مصرعهم في هجوم لحزب
العمال الكردستاني على قاعدة بحرية في
االسكندرونة.
▪ ▪في  17مايو (أيار) ،وقعت تركيا مع إيران
والبرازيل على اتفاقية لتبادل اليورانيوم المخصب
وحل أزمة البرنامج النووي اإليراني.

قبرص
▪ ▪في  11مايو (أيار) ،أجج أسقف نيقوسيا
) ،)Nicosiaكريسوستوموس الثاني (�Chrys
 ،)ostomos IIالتوتر بين الحكومة والكنيسة
بتصريحه أمام البرلمان أن الكنيسة األرثوذكسية
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▪ ▪في  1مايو (أيار) ،دخلت اتفاقية االستقرار
والشراكة حيز التنفيذ بين الجبل األسود واإلتحاد
األوروبي.
▪ ▪في  15مايو (أيار) ،أدانت محكمة
بودغوريتشا ( )Podgoricaالعليا ستة أعضاء
سابقين في الجيش الوطني اليوغوسالفي بالسجن
لمدة تتراوح بين  18شهرا وأربع سنوات بتهمة
ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية خالل الهجمات على
دوبروفنيك .ويعتبر هذا هو الحكم األول من نوعه
الذي يصدره الجبل األسود منذ استقالله.
▪ ▪في  23مايو (أيار) ،أجريت االنتخابات في
 14من أصل  21بلدية .حقق الحزب الديموقراطي
لالشتراكيين الحاكم ( )DPSفوزا واضحا في سبع
بلديات .في حين فازت جبهة المعارضة المشتركة،
جبل أسود أفضل ،في ثالث بلديات.

▪ ▪في  10مايو (أيار) ،نظمت في سكوبي
( )Skopjeمظاهرة شارك فيها  2000ألباني
للمطالبة باإلفراج عن السجناء المتهمين باإلرهاب
والقضاء على "التمييز العرقي والديني".
▪ ▪في  11مايو (أيار) ،قتل أربعة إرهابيين من
ألبان كوسوفو في اشتباك مع الشرطة قرب
رادوسا ( )Radusaيعتبر األسوأ من نوعه منذ
نزاع عام .2001
▪ ▪في  11مايو (أيار) ،استهلت جمهورية
مقدونيا اليوغوسالفية السابقة رئاستها نصف
السنوية للمجلس األوروبي على إيقاع احتجاجات
اليونان التي ترفض اسم "الرئاسة المقدونية"
 2010الذي اختارته سكوبي.
▪ ▪في  24مايو (أيار) ،أكدت محكمة االستئناف
التابعة للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا
( )Ljubotenالحكم بالسجن  12عاما الصادر ضد
الضابط السابق في القوات األمن ،يوهان تاركولوفسكي
( ،)Johan Tarculovskiالمتورط في الهجوم
على يوبوتن (غالبية سكانها من األلبان) في عام
 ،2001في حين برأت الوزير السابق ليوبي
بوسكوسكي ( )Ljube Boskoskiمن نفس التهم.

تركيا

مالحق
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▪ ▪في  21و 25مايو (أيار) ،كشفت السلطات
عن واحدة من أكبر عمليات مكافحة الجريمة
المنظمة تم تنفيذها في  100منطقة وانتهت
باعتقال  105شخصا.
▪ ▪في  23مايو (أيار) ،تداوات الصحافة
البوسنية الرسالة التي بعث بها رئيس الوزراء
نيكوال سبيريتش ( )Nikola Spiricإلى األمين
العام لألمم المتحدة والتي تحث على تعليق مهام
الممثل السامي باعتبار أن أنشطته تساهم في
زعزعة استقرار البوسنة.

منع الزيارات غير المصرح بها للممثلين الصربيين
إلى كوسوفو مع اقتراب موعد االنتخابات الموازية
في المناطق الصربية الكوسوفية .في  30مايو
(أيار) ،موعد االنتخابات التي تعتبرها بريشتينا
( )Pristinaواالتحاد األوروبي "غير قانونية" ،
فاز الحزب الديمقراطي الليبرالي ( )DSفي نوفو
بردو ( )Novo Brdoوالحزب التقدمي الصربي
في كوسوفسكا ميتروفيتشا ((Kosovsca
 Mitrovicحيث وقعت اشتباكات بين الصرب
وألبان كوسوفو ،ما أدى إلى تدخل "قوة كوسوفو".
▪ ▪في  28مايو (أيار) ،اتفق صندوق النقد
الدولي وكوسوفو على مساعدات بقيمة 110
مليون يورو لضمان االستقرار الجبائي في البالد.
وتعتبر هذه أول مساعدة تقدمها منظمة نقد دولية
لكوسوفو.

الشرطة في المدن اليونانية الرئيسة .وقد توالت
هذه االحتجاجات طوال الشهر .في  2مايو (أيار)،
اتفق االتحاد األوروبي وصندوق النقد الدولي على
منح حزمة مساعدات إلى اليونان بقيمة 110
مليار دوالر .في  19مايو (أيار) ،استطاعت
اليونان أن تلبي الدفعة األولى من ديونها بعد أن
منحها االتحاد األوروبي وصندوق النقد الدولي
 20مليار يورو .في  27مايو (أيار) ،صادق
البرلمان على قانون يقلص عدد البلديات (من
 1034إلى  ،)355وذلك لتوفير مليار و185
مليون يورو سنويا.
▪ ▪في  14مايو (أيار) ،حل رئيس الوزراء
التركي ،رجب طيب أردوغان (Recep
 ،)Tayyip Erdoganفي زيارة رسمية
باليونان لتوقيع حوالي عشرين اتفاقية تعاون
والتخفيف من وطأة النزاعات اإلقليمية في بحر
إيجه والبحث عن التوصل إلى اتفاق بشأن القضية
القبرصية.

القبرصية لن تدفع "سنتا واحدا" من الضرائب
المؤخرة التي تطالبها بها للحكومة.

سوريا

مالحق

▪ ▪في  27مايو (أيار) ،كشف تقرير لألمم
المتحدة أن سوريا وإيران وجمهورية اتحاد
ميانمار قد تكون تتسلم مواد نووية وأسلحة من
كوريا الشمال ،وهو ما نفته كل من دمشق وبيونغ
يانغ (.)Pyongyang
▪ ▪في  28مايو (أيار) ،أكدا وزير الدفاع
اإلسرائيلي ،إيهود باراك ،ووزير الدفاع
األميركي ،روبرت غيتس ،أن "سوريا وإيران
تقدمان صواريخ لحزب هللا تزيد من قدراته"
وحذرا دمشق وطهران من أنهما سيراقبان الوضع
عن كثب لتجنب انشقاق جديد في لبنان.

لبنان
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▪ ▪خالل شهر مايو (أيار) تم إجراء االنتخابات
البلدية واإلقليمية في أربع مراحل .و من بين
النتائج التي تحققت ،نذكر انتصار تحالف سعد
الحريري في بيروت وزايدة وجبيل وفوز قائمة
ميشال عون في الحدث وجزين واختراق حزب
هللا في مقاطعات البقاع التي لم يكن يتوفر فيها
على تمثيل.
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األردن
▪ ▪في  18مايو (أيار) ،أصدر الملك عبد هللا
الثاني قانون اإلنتخابات الجديد الذي حافظ على
نظام "شخص واحد ،صوت واحد" والذي ترفضه
معظم األحزاب والنقابات والقوى اإلصالحية
بدعوى تشجيع الممارسات االستبدادية .وقد رفع
هذا القانون الجديد عدد المقاعد في مجلس النواب
من  110إلى  120مقعدا وكذا عدد المقاعد
المخصصة للنساء من  6إلى  12مقعدا.

مصر
▪ ▪في  3مايو (أيار) ،قمعت الشرطة مظاهرة
في القاهرة ضد قانون الطوارئ الذي تم اعتماده
بعد اغتيال أنور السادات في  .1981في 11
مايو (أيار) ،قرر حسني مبارك تمديده لمدة
عامين.
▪ ▪في  14مايو (أيار) ،تصاعدت حدة التوتر
بين مصر والسودان وبقية دول النيل بعدما وقع
هؤالء على اتفاقية تعدل نظام استغالل نهر النيل،
وذلك بإلغاء االمتيازات التي ورثتها القاهرة
والخرطوم عن الحقبة االستعمارية.

ليبيا
▪ ▪في  10مايو (أيار) ،بدأ محاكمة  490شخصا
بتهمة تكوين شبكة لتهريب المهاجرين ،وتعتبر

المحاكمة األولى التي تقام في ليبيا بناء على هذه
التهم.
▪ ▪في  13مايو (أيار) ،تم انتخاب ليبيا عضوا
في مجلس حقوق اإلنسان لألمم المتحدة وسط
احتجاجات  37منظمة مناصرة لحقوق اإلنسان.
▪ ▪في  26مايو (أيار) ،أعلنت الحكومة عن رفع
القيود المفروضة على تأشيرة بالنسبة لألميركيين
بعد أن توصلت إلى اتفاق مع الواليات المتحدة
لالستثمار والتعاون التجاري في  20مايو (أيار).

تونس
▪ ▪في  9مايو (أيار) ،فاز حزب التجمع
الدستوري الديمقراطي في االنتخابات البلدية
بنسبة  90%من األصوات .وفقا لوزارة الداخلية،
بلغ معدل مشاركة .83.47%
▪ ▪في  23مايو (أيار) ،أكدت محكمة استئناف
تونسية الحكم الصادر في عام  2001الذي يمنع
الرابطة التونسية لحقوق اإلنسان من ممارسة
عملها في تونس.

الجزائر
▪ ▪في  4مايو (أيار) ،سقطت امرأة جريحة
جراء تفجير إرهابيين قنبلة في منطقة القبائل.
وفي اليوم نفسه ،تمكنت قوات األمن من تعطيل
ثالث قنابل أخرى وقتل ثالثة إرهابيين بالقرب
من تيزي وزو .في  19مايو (أيار) ،أدى هجوم
في بومرداس إلى مقتل جنديين وجرح 18
مدنيين .في  31مايو (أيار) ،اعتقلت السلطات
الجزائرية ،عثمان تواتي ،أحد مؤسسي الجماعة
السلفية للدعوة والقتال (.)GSPC
▪ ▪في  28مايو (أيار) ،أعلن الرئيس الجزائري
عبد العزيز بوتفليقة عن تغييرات في السلطة
التنفيذية .تم استبدال وزير الطاقة ،شكيب خليل،
بيوسف يوسفي .نور الدين يزيد زرهوني غادر
وزارة الداخلية ليشغل منصب نائب رئيس
الوزراء الجديد ودحو ولد قابلية الوزير تولى
منصب وزير الداخلية .فيما احتفظ وزيري الصيد
والهندسة المدنية بمنصبيهما رغم فضائح الفساد
التي هزت وزاراتيهما .وقد وصفت المعارضة
هذه اإلصالحت "بعملية تجميل".

المغرب
▪ ▪في  6مايو (أيار) ،أصدرت محكمة سال
أحكام بالسجن تتراوح بين  5و 12سنة ضد 12
عضوا في خلية ارهابية تم تفكيكها في يونيو
(حزيران)  2009كانت تنشط بين المغرب
وإسبانيا.
▪ ▪في  26مايو (أيار) ،وقع المغرب والجزائر
وتونس وموريتانيا في الرباط اتفاقية شراكة
لمواجهة التحديات االقتصادية المشتركة مثل
البطالة في صفوف الشباب وإعادة الهيكلة
الصناعية وإصالح نظام المعاشات.

موريتانيا
▪ ▪في  25مايو (أيار) ،حكمت محكمة الجنايات
بنواكشوط باإلعدام على ثالثة موريتانيين إلى
تنظيم ينتمون إلى تنظيم القاعدة في بالد المغرب
اإلسالمي بتهمة قتل أربعة سياح فرنسيين في عام
.2007

اإلتحاد األوروبي
▪ ▪في  4مايو (أيار) ،عقد المجلس األوروبي
للنقل اجتماعا استثنائيا لتشجيع إنشاء "السماء
األوروبية الموحدة" على خلفية األزمة الجوية
الناجمة عن سحابة الرماد القادمة من آيسلندا.
▪ ▪في  9مايو (أيار) ،وافق وزراء المالية في
االتحاد األوروبي على وضع خطة إنقاذ ،تدعمها
فرنسا وألمانيا ،القتصادات منطقة اليورو التي
تعاني من مشاكل .وستصل قيمة هذه المساعدات
إلى ما مجموعه  600مليار يورو ،يساهم فيها
صندوق النقد الدولي بمبلغ  100مليار يورو.
يونيو (حزيران) 2010

اليزال إصالح نظام المعاشات يشكل واحدا من
أهم المشاكل في فرنسا واليونان لخفض العجز.
في كال البلدين تنظيم احتجاجات جديدة .تكنت قمة
سراييفو ( )Sarajevoبين االتحاد األوروبي
ودول غرب البلقان من إرغام الصرب وألبان
كوسوفو على الجلوس على نفس الطاولة وجددت
التزام المنطقة بعملية التوسيع .في الشهر نفسه
الذي فتحت فيه كرواتيا الفصول الثالثة األخيرة
من عملية االنضمام ،فتحت تركيا فصال جديدا
وصادق السلوفينيين في استفتاء شعبي اتفاقية
الوساطة حول الحدود بين لوبليانا وزغرب وتم
عقد أول مجلس للشراكة بين الجبل األسود
واالتحاد األوروبي .في لبنان ،شن مدنيون
هجمات على قوات اليونيفيل .في مصر ،فاز
الحزب الحزب الوطني الديمقراطي االشتراكي
( )NDPبأغلبية ساحقة في انتخابات مجلس
الشورى (الغرفة العليا) ،في الشهر نفسه الذي
نظمت فيه حركة االحتجاج المتنامية ضد حكومة
مبارك احتجاجات حاشدة في اإلسكندرية .استأنفت
ليبيا وسويسرا عالقاتهما الثنائية.
إسبانيا
▪ ▪في  1يونيو (حزيران) ،اعتقلت الشرطة
الفرنسية في إنداي ( )Hendayeعضو منظمة
إيتا الباسكية ،خوان كارلوس إريارتي بيريث
( .)Juan Carlos Iriarite Pérezوقد
توالت طوال الشهر اعتقاالت أعضاء إيتا أو
محيطها في فرنسا وإيطاليا وإيرلندا.
▪ ▪في  8يونيو (حزيران) ،نفذ الموظفون
إضرابا احتجاجا على خفض رواتب الموظفين

في القطاع العام .في مدريد ،تظاهر حوالي
 1500موظف أمام وزارة اقتصاد.
▪ ▪في  22يونيو (حزيران) ،صادق مجلس
النواب (الغرفة السفلى) على تدابير عاجلة
إلصالح سوق العمل.
▪ ▪في  29يونيو (حزيران) ،أقرت المحكمة
الدستورية ،بعد أربع سنوات من المداوالت،
بدستورية النظام األساسي إلقليم كاتالونيا ،بالرغم
من إبطالها  14بندا ،وأكدت أن اإلشارات إلى
كاتالونيا كأمة تفتقد إلى النجاعة القضائية
التفسيرية.

فرنسا

إيطاليا
▪ ▪في  10يونيو (حزيران) ،صادق مجلس
الشيوخ اإليطالي على قانون "تكميم األفواه"
المثير للجدل الذي يحد من االستماع إلى
المحادثاتات الهاتفية ويحظر نشرها في وسائل
اإلعالم.
▪ ▪في  23يونيو (حزيران) ،تظاهر رؤساء
البلديات اإليطالية أمام مجلس الشيوخ احتجاجا
على اقتطاع نسبة  90%من مبلغ  24مليار الذي
أقرته الحكومة من االقتصادات المحلية.

مالطا
▪ ▪في  3يونيو (حزيران) ،طالب الحزب
االشتراكي باستقالة وزيرة التعليم ،دولوريس
كريستينا ( ،)Dolores Cristinaبسبب تحقيق
فتحه االتحاد األوروبي حول سوء إدارة األموال
األوروبية .في  4يونيو (حزيران) ،استقال ثالثة
مسؤولين كبار في الوزارة في عالقة بهذه
القضية.

▪ ▪في  16يونيو (حزيران) ،تبنى البرلمان
التعديالت الالزمة لتكييف الدستور مع التشريع
األوروبي .وستمكن هذه التغييرات من اعتماد 14
قانونا ضروريا الستكمال مفاوضات االنضمام.
▪ ▪في  30يونيو (حزيران) ،افتتحت كرواتيا
الفصول الثالثة األخيرة في مفاوضات االنضمام:
الحقوق األساسية والمنافسة والسياسة الخارجية
واألمن والدفاع.

البوسنة والهرسك
▪ ▪في  2يونيو (حزيران) ،استضافت زغرب
( )Zagrebقمة االتحاد األوروبي – دول البلقان
التي أكدت من جديد على االلتزام باالندماج
األوروبي لجميع دول غرب البلقان بعد عشر
سنوات من انعقاد القمة زغرب.
▪ ▪في  10يونيو (حزيران) ،كشفت المحكمة
الجنائية الدولية ليوغوسالفيا العام عن األحكام التي
أصدرتها ضد ستة من كبار مسؤولي الجيش
السابقين ومسؤول كبير سابق في شرطة صرب
البوسنة المتورطين في مذبحة سريبرينيتشا .وأدين
المتهمون بالسجن لمدد تتراوح بين  5سنوات
والسجن مدى الحياة ،وهي العقوبة التي فرضت
على الليوتنانت كولونيل فويادين بوبوفيتش
( )Vujadin Popovicوالكولونيل السابق
يوبيسا بيارا ( ،)Ljubisa Bearaالمساعد الكبير
لراتكو مالديتش (.)Ratko Mladic
▪ ▪في  27يونيو (حزيران) ،قتل شرطي وأصيب
ستة أخرون في انفجار وقع بمركز للشرطة في
بوغوينو ( .)Bugojnoوقد تم اعتقال خمسة
أشخاص وهابيين في عالقة بهذا الهجوم.

الجبل األسود
▪ ▪في  3يونيو (حزيران) ،تناولت الصحف خبر
اعتقال  21مهربا في الحدود الشمالية ،بمن فيهم
تسعة جمركيين.
▪ ▪في  5يونيو (حزيران) ،اعتقلت الشرطة مارين
كرفويستش ( ،)Marin Krivosicالذي تطالب
به كرواتيا والمشتبه بتورطه في مقتل  56مدنيا
في هرفاتسكا دوبريكا ()Hrvatska Dubrica
في عام .1991

صربيا
▪ ▪ في  6يونيو (حزيران) ،انتخبت للمرة األولى
األقليات الوطنية الـ 19ممثليهم في المجالس الوطنية.

كوسوفو حسب القرار  1244الصادر عن مجلس
األمن لألمم المتحدة
▪ ▪في  8يونيو (حزيران) ،وافق مجلس االتحاد
األوروبي على تجديد والية بعثة اإلتحاد
األوروبي لسيادة القانون بكوسوفو "إيوليكس"
لمدة سنتين.
▪ ▪في  12يونيو (حزيران) ،اعتقل ألبين كورتي
( ،)Albin Kurtiزعيم حركة فيتيفيندوسدجي
االنفصالية (تقرير المصير) ،بعد إعالنه أن حركته
ستخوض غمار االنتخابات المقبلة .وحكمت محكمة
بريشتينا أخيرا على كورتي في قضية أعمال
الشغب التي حدثت في فبراير (شباط)  2007ضد
بعثة األمم المتحدة المؤقتة إلدارة كوسوفو
(.)UNMIK

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
▪ ▪في  10يونيو (حزيران) ،اعتمدت الحكومة
خفض  76مليون دوالر في اإلنفاق العام للحد
من العجز.
▪ ▪في  27يونيو (حزيران) ،تظاهر آالف
األشخاص بدعوة من حزب المعارضة الرئيس،
التحالف االشتراكى الديمقراطى من أجل مقدونيا
( ،)SDSMللمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة
متهمين الحكومة بعدم إيجاد حلول لألزمة وتأخير
مفاوضات اإلنضمام إلى االتحاد األوروبي
ومنظمة حلف شمال األطلسي ،المرتبط بالنزاع
حول اإلسم مع اليونان.

ألبانيا
▪ ▪في  1يونيو (حزيران) ،أجل البرلمان
األوروبي القرار المرتقب حول انضمام ألبانيا
بسبب ركود األزمة السياسية في البالد .في 10
يونيو (حزيران) ،عاد البرلمان األلباني إلى
ممارسة عمله .غير أن فشل المفاوضات الموازية
بين الحكومة والمعارضة أدى في  30يونيو
(حزيران) إلى عودة الحزب االشتراكي إلى
المقاطعة.
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▪ ▪في  23يونيو (حزيران) ،وقعت موناكو في
باريس اتفاقيات تنص على تبادل البيانات
الضريبية مع سبعة من بلدان شمال أوروبا
متجاوزة بذلك العدد المطلوب من منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية ( )OECDللخروج نهائيا
من "القائمة الرمادية" للجنات الجبائية.

كرواتيا

مالحق

موناكو

▪ ▪في  6يونيو (حزيران) ،وافق السلوفينيون
على اتفاقية الوساطة الحدودية مع كرواتيا بنسبة
 51.5%من األصوات.

المتوسطي 2011

▪ ▪في  16يونيو (حزيران) ،قدمت الحكومة
مشروع إصالح نظام المعاشات الذي ينص على
تمديد ين التقاعد إلى  62سنة .في  24يونيو
(حزيران) ،أدى تنظيم يوم إضراب احتجاجا
على هذا اإلجراء إلى شل معظم الخدمات
العامة.
▪ ▪في  19يونيو (حزيران) ،أعلن دومينيك دو
فيلبان في باريس أمام  2500من أنصاره ،عن
إطالق "الجمهورية التضامنية" وهي حركة
سياسة جديدة تدخل في صفوف المحافظين.

سلوفينيا

▪ ▪في  14يونيو (حزيران) ،وافق المجلس
األوروبي على الشروع في التصديق على اتفاقية
االستقرار والشراكة مع صربيا بعدما تبين في
تقرير سيرج براميرتس(  ) �Serge Bram
 ،)mertzالمدعي العام في المحكمة الجنائية
الدولية ،أن بلغراد تتعاون بشكل إيجابي مع
المحكمة.
▪ ▪في  28يونيو (حزيران) ،وقعت صربيا
وكرواتيا في بلغراد على اتفاقية التسليم التي تسمح
بتسليم سريتكو كالينيتش ()Sretko Kalinic
إلى كرواتيا ،وهو عضو في عصابة زيمون
( )Zemunوأحد المشاركين في اغتيال رئيس
الوزراء الصربي زوران دينديتش (Zoran
 )Djindjicفي .2003

▪ ▪في  21يونيو (حزيران) ،أكدت المحكمة
الدستورية على عدم دستورية مادتين من مواد
قانون اإلنتخابات اللتان تفرضان على األحزاب
السياسية التي ال تتوفر على تمثيل برلماني جمع
ألف توقيع لتقديم مرشحيها إلى االنتخابات.

اليونان

مالحق
المتوسطي 2011

▪ ▪في  23يونيو (حزيران) ،شهدت اليونان
إضرابا جديدا للمطالبة بإزالة المرسوم الصادر
في  16يونيو (حزيران) الذي ينص على إلغاء
االتفاقيات الجماعية والتخفيضات على الحد
األدنى لألجور وخفض تسريح العمال.
▪ ▪في  24يونيو (حزيران) ،أدى انفجار طرد
ملغم في مقر وزارة الحماية المدنية إلى مقتل
مساعد الوزير الذي كان موجها له هذا الطرد.
▪ ▪في  29حزيران (حزيران) ،شل إضراب
جديد لمدة  24ساعة الحركة في اليونان كرد على
اعتماد إصالح نظام المعاشات الذي ينص على
تمديد إلى  65سنة سن التقاعد ويشترط المساهمة
لمدة  40عاما للحصول على المعاش كامال.
انتهى اإلضراب بوقوع اشتباكات مع الشرطة.

تركيا
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▪ ▪في  1يونيو (حزيران) ،اعتقلت الشرطة
وزير العدل السابق ،سيفي أقطاي ،وستة أشخاص
آخرين متورطين في قضية إرجنيكون .في 18
يونيو (حزيران) ،أطلقت المحكمة التي تحقق في
هذه القضية سراح ثالثة جنراالت دون توجيه
اتهامات لهم .بالموازاة مع ذلك ،أطلقت محكمة
في أنقرة سراح رئيس االدعاء العام في ارزينجان
إلى جانب تسعة أشخاص آخرين مشتبه بهم.
▪ ▪في  8يونيو (حزيران) ،أصيب  15شخصا
بسبب انفجار قنبلة على جانب طريق أمام حافلة
شرطة في اسطنبول .في  15يونيو (حزيران) ،لقي
جندي وثالثة إرهابيين من حزب العمال الكردستاني
مصرعهم في اشتباك في محافظة سيرناك
( .)Sirnakفي  16يونيو (حزيران) ،عبر الجيش
الحدود العراقية للقبض على أعضاء في حزب
العمال الكردستاني ،مما أسفر عن مقتل أربعة
مسلحين .في  19يونيو (حزيران) ،أدت اشتباكات
جديدة إلى مقتل  22شخصا في هكاري .في 22
يونيو (حزيران) ،قتل خمسة أشخاص وأصيب 14
آخرون بجروح في هجوم على حافلة عسكرية في
اسطنبول .في  30يونيو (حزيران) ،قتل أربعة جنود
في اشتباكات جديدة في محافظة سيرت (.)Siirt
▪ ▪في  28يونيو (حزيران) ،أعلنت الحكومة
قراررها منع الطائرات االسرائيلية من التحليق
فوق الفضاء الجوي التركي ردا على الهجوم على
أسطول الحرية الذي أدى إلى مقتل تسعة ناشطين
أتراك.
▪ ▪في  30يونيو (حزيران) ،صادق المؤتمر التاسع
حول االنضمام االتحاد األوروبي – تركيا على
افتتاح الفصل  12المتعلق باألمن الغذائي والحيواني.

قبرص
▪ ▪في  2يونيو (حزيران) ،عين األمين العام،
بان كي مون ،األمريكية ليزا بوتنهايم ممثلة
خاصة جديدة في قبرص.
▪ ▪في  4يونيو (حزيران) ،بدأ بنديكتوس السادس
عشر زيارة لمدة ثالثة أيام إلى قبرص وسط
انتشار أمني واسع .وجاءت هذه الزيارة في اليوم
التالي الغتيال مطران أناضول في تركيا ،لويجي
بادوفيتزي ( ،)Luigi Padoveseالذي كان
من المرتقب أن يلتقي بالبابا في قبرص.
▪ ▪في  15يونيو (حزيران) ،قرر مجلس األمن
لألمم المتحدة تمديد والية بعثة حفظ السالم التابعة
له في الجزيرة (قوة األمم المتحدة لحفظ السالم
في قبرص  )UNFICYP/لمدة ستة أشهر.

سوريا
▪ ▪في  15يونيو (حزيران) ،استقبل الرئيس
بشار األسد في دمشق نظيره اللبناني ،ميشال
سليمان .اتفق الزعيمان على ضرورة تثبيت
الحدود بصفة نهائية بين الدولتين.
▪ ▪في  23يونيو (حزيران) ،أدين المحامي مهند
الحسني بالسجن لثالث سنوات بتهمة "إضعاف
الشعور القومي".
▪ ▪في  23يونيو (حزيران) ،اعتقلت الشرطة
المدون والناشط الكردي ،كمال حسين شيخو،
دون توجيه اتهامات إليه ،في الحدود اللبنانية
السورية.
▪ ▪في  30يونيو (حزيران) ،قرر مجلس األمن
لألمم المتحدة تجديد لمدة ستة أشهر والية بعثة
القوات الدولية لمراقبة فك االشتباك ()UNDOF
القائمة منذ عام .1974

لبنان
▪ ▪في  1يونيو (حزيران) ،أدانت المحكمة
العسكرية الدائمة مواطنين فلسطينيين و12
آخرين غيابيا بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة
والسجن المؤبدة بتهمة التخطيط لهجمات ضد
القوات األممية لحفظ السالم بلبنان في عام
.2008
▪ ▪في  20يونيو (حزيران) ،تم احتجاز
عضوين من القوات األممية لحفظ السالم بلبنان
على يد مجموعة من المدنيين بالقرب من
الناقورة بتهمة تصوير "مواقع تابعة لحزب هللا".
في  29يونيو (حزيران) ،قطع سكان كفركال
الطريق لمنع مرور عربات اليونيفيل ما أجبرهم
على التراجع.

مصر
▪ ▪في  1يونيو (حزيران) ،فتحت مصر معبر
رفح لدخول المساعدات اإلنسانية إألى غزة ردا
على الهجوم على أسطول الحرية.

▪ ▪في  5يونيو (حزيران) ،أكدت المحكمة
اإلدارية العليا الحكم الذي ينص على تجريد
المصريين المتزوجين من اإلسرائيليات من
الجنسية المصرية.
▪ ▪في  8يونيو (حزيران) ،حصل الحزب الحاكم
على  80%من  88مقعدا في مجلس الشورى
في الجولة الثانية من االنتخابات المتعلقة بهذه
الغرفة التي تميزت انخفاض معدل المشاركة.
▪ ▪في  25يونيو (حزيران) ،نزل آالف المتظاهرين
يتقدمهم محمد البرادعي إلى شوارع اإلسكندرية
لالحتجاج ضد وحشية الشرطة في إطار سلسلة من
االحتجاجات تم تنظيمها بعد مقتل الشاب خالد سعيد
في مواجهة مع شرطيين في  10يونيو (حزيران).

ليبيا
▪ ▪في  8يونيو (حزيران) ،كشفت المتحدثة باسم
المفوضية العليا لألمم المتحدة لشئون الالجئين،
ميليسا فليمينغ ( ،)Melissa Flemingان ليبيا
أمرت المفوضية بوقف أنشطتها في البالد حيث
تقدم المساعدات اإلنسانية منذ عام .1991
▪ ▪في  13يونيو (حزيران) ،أفرجت ليبيا عن
المواطن السويسري ،ماكس غولدي (Max
 )Goldiالذين ظل معتقال منذ يوليو (تموز)
 .2008في نفس اليوم ،وافق وزيري خارجية
سويسرا وليبيا في طرابلس على استئناف
العالقات الثنائية.

تونس
▪ ▪في  10يونيو (حزيران) ،أعلنت مجموعة
من قوى المعارضة عن إنشاء التحالف من أجل
المواطنة والمساواة الذي يسعى إلى وضع حد
"لهيمنة الحزب الحاكم".
▪ ▪في  16يونيو (حزيران) ،تداولت الصحافة
خبر مصادقة البرلمان على إصالح مادة القانون
الجنائي المتعلقة باالعتداء على األمن الخارجي
والتصيص على عقوبات حبسية لكل من يتصل
بمنظمات أجنبية "لإلضرار بالمصالح الحيوية في
تونس".

الجزائر
▪ ▪توالت االشتباكات طوال شهر يونيو (حزيران)
بين قوات األمن وإرهابيين ،ما أسفر عن مقتل أكثر
من ثالثين شخصا .في  22يونيو (حزيران) ،أدى
اعتقال ثمانية مزارعين في مسيلة إلى وضع حد
لشبكة جبل بوخيل الداعمة لإلرهاب .ومن بين
المعتقلين كان هناك مقربون من مختار طيباوي،
أحد أهم اإلرهابيين المطلوبين في الجزائر.

المغرب
▪ ▪في  2يونيو (حزيران) ،تظاهر معطلون
مجازون أمام البرلمان لمطالبة الحكومة بااللتزام

بوعودها بزيادة فرص العمل في القطاع
العام.
▪ ▪في  21يونيو (حزيران) ،أعلنت وزارة
الداخلية عن تفكيك شبكة ذات توجه تكفيري كانت
تخطط لتنفيذ هجمات ضد مصالح يهودية في
المغرب.
▪ ▪في  27يونيو (حزيران) ،اعتراضت قوات
الدرك في السعيدية قاربا على متنه  36مهاجرا
من دول جنوب الصحراء .في  28يونيو
(حزيران) ،عقد المغرب وإسبانيا محادثات في
الرباط لتوطيد المرافية المنسقة على الهجرة غير
القانونية.

▪ ▪في  2يونيو (حزيران) ،طالبت جامعة العربية
بإنهاء الحصار على غزة وأعلنت أنها ستطلب من
مجلس األمن لألمم المتحدة عقد اجتماع مع الدول
العربية وتركيا لتقييم الوضع بعد الهجوم على
أسطول الحرية .غير أن هذا االجتماع لم يتبنى
المقترح السوري القاضي بتعليق المفاوضات مع
إسرائيل حول الصراع العربي اإلسرائيلي.
يوليو (تموز) 2010

خالل شهر يوليو (تموز) حدثت عدة استقاالت
وزارية في فرنسا وإيطاليا .أحيت البوسنة الذكرى
السنوية الخامسة عشر لمجزرة سريبرينيتشا.
قضت محكمة العدل الدولية بمشروعية استقالل
كوسوفو ،ما أدى إلى تقديم بلغراد ()Belgrade
اقتراح تسوية أحادي الجانب إلى األمم المتحدة
فتح أزمة بين صربيا واالتحاد األوروبي .في
اليونان ،تصاعدت وتيرة االحتجاجات بسبب
استفحال األزمة االقتصادية وفشل التدابير التي
اتخذتها الحكومة .تلقت عملية اإلصالح التي
تنهجها الحكومة التركية دفعة قوية بعد أن قضت
المحكمة الدستورية بتوافقها مع الدستور .في
األردن ،هدد اإلخوان المسلون بمقاطعة
االنتخابات التي ستجرى في نوفمبر (تشرين

فرنسا
▪ ▪في  4يوليو (تموز) ،أعلن كاتبا الدولة في
التعاون ،آالن جويانديه (،)Alain Joyandet
وفي تنمية جهة باريس الكبرى ،كريستيان بالن
( ،)Christian Blancعن استقالتهما من
منصبهما بسبب تورطهما في فضيحتين مماثلتين
للفساد وهدر األموال.
▪ ▪في  16يوليو (تموز) ،اندلعت سلسلة أعمال
شغب خطيرة في غرونوبل ( )Grenobleبين
الشرطة وسكان حي فيلنوف ()Villeneuve
بعد مقتل لص على أيدي الشرطة.

إيطاليا
▪ ▪في  7يوليو (تموز) ،تظاهر خمسة آالف من
سكان الكويال ( ،)L'Aquilaعاصمة أبروتسو
( )Abruzzoالتي دمرها زلزال في أبريل
(نيسان)  ،2009في روما احتجاجا على خطة
إعادة اإلعمار الحكومية .وانتهت هذه المظاهرة
باشتباكات عنيفة مع الشرطة.
▪ ▪في  8يوليو (تموز) ،اعتقلت الشرطة
اإليطالية تشيزاري باجانو( )�Cesare Paga
 ،)noزعيم عشيرة "انفصاليي" الكامورا
والذراع األيمن لرافاييلي أماتو (Raffaele
 )Amatoالذي اعتقل في إسبانيا في مايو (أيار).
▪ ▪في  9يوليو (تموز) ،نفذت وسائل اإلعالم
إضرابا ضد المصادقة على قانون "تكميم
األفواه".

كرواتيا
▪ ▪في  5يوليو (تموز) ،اقترح يادرانكا كوسور
لمنصب وزير العدل الجديد ،درازن بوسنياكوفيتش،
) ،)Drazen Bosnjakovicمستشار األمين
العام لألمم المتحدة في مجال حقوق اإلنسان ،ليحل
محل إيفان سيمونوفيتش (.)Ivan Simonovic
▪ ▪في  9و 10يوليو (تموز) ،استضافت
دوبروفنيك ( )Dubrovnikالمؤتمر الدولي
الخامس حول جنوب شرق أوروبا .وقاطعت
صربيا هذا االجتماع احتجاجا على حضور
مسؤولين وزاريين كوسوفويين.

البوسنة والهرسك
▪ ▪في  11يوليو (تموز) ،أحيا  60ألف شخص
الذكرى السنوية لمرور  15عاما على مجزرة
سريبرينيتشا ( .)Potocariتم دفن رفات 775
من ضحايا هذه المجزرة في مقبرة بوتوكاري
بمناسبة إحياء هذه الذكرى.
▪ ▪في  19يوليو (تموز) ،أدانت محكمة بوسنية،
ماركو بوسكيتش ( ،)Marko Boskicعضو
في جيش جمهورية صرب البوسنة ،بالسجن لمدة
 10سنوات ليصبح أول مواطن كرواتي – بوسني
تتم إدانته إلرتكاب جرائم ضد اإلنسانية.

صربيا
▪ ▪في  12يوليو (تموز) ،وقعت صربيا وتركيا
على اتفاقية لتحرير التأشيرات خالل زيارة
رسمية لرئيس الوزراء التركي تعهدت فيها كل
من بلغراد وأنقرة بتوطيد عالقاتهما الثنائية.
▪ ▪في  18يوليو (تموز) ،استقبل بوريس تاديتش
( )Boris Tadicالرئيس الكرواتي إيفو
يوسيبوفيتش في أول زيارة رسمية له إلى صربيا
يسعى من خاللها كال البلدين إلى وضع حد
إلنقسامات الماضي.
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▪ ▪في  22يوليو (تموز) ،أعلن وزير التجهيز،
خوسيه بالنكو ( ،)José Blancoوقف حوالي
 200ورشة عمل كبرى للبنية التحتية لتقليص
الميزانية بـ  6.4مليار يورو في إطار التدابير
التقشفية التي تبنتها الحكومة.
▪ ▪في  30يوليو (تموز) ،صادقت لجنة العمل
والهجرة التابعة لمجلس النواب على مشروع
تعديل قانون العمل بعدما صوت له حزب العمال
اإلشتراكي اإلسباني ( )PSOEوامتناع القوميين
الكاتالنيين والباسكيين ومعارضة باقي القوى
البرلمانية له.

▪ ▪في  17يوليو (تموز) ،أنقذت سفن مالطية
بالتعاون مع قوارب ليبية  55مهاجرا من دول
جنوب الصحراء كانوا على متن على بعد 44
ميال جنوب مالطا.
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▪ ▪في  7يونيو (حزيران) ،وافق  16وزيرا
للمالية في منطقة اليورو على إنشاء صندوق
للطوارئ بميزانية  440مليار يورو تنضاف إليه
قروض االتحاد األوروبي وصندوق النقد الدولي
ليصل إلى مبلغ  750مليار يورو .من جهة
أخرى ،وافق وزراء المالية الـ  27على منح مزيد
من الصالحيات ليوروستات للتحقيق في موثوقية
البيانات المقدمة من طرف الدول.
▪ ▪في  21يونيو (حزيران) ،توصلت المفوضية
والبرلمان والمجلس األوربي إلى اتفاق في مدريد
إلطالق "خدمة العمل الخارجي األوروبي" في
فصل الخريف.

إسبانيا

مالطا

مالحق

اإلتحاد األوروبي

الثاني) احتجاجا على تعديل قانون االنتخابات.
في المغرب ،حكمت محكمة االستئناف في سال
على عبد القادر بلعيرج بالسجن مدى الحياة .في
الشهر الذي تسلمت فيه بلجيكا الرئاسة الدورية
نصف السنوية لالتحاد األوروبي ،أعطى البرلمان
األوروبي الضوء األخضر لمقترح االتفاق الجديد
لمكافحة االرهاب مع الواليات المتحدة وحثت
المفوضية األوروبية الدول األعضاء على إصالح
أنظمة المعاشات .وافقت الجامعة العربية على
استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين
واإلسرائيليين.

▪ ▪في  14يوليو (تموز) ،استقال نائب وكيل
وزارة االقتصاد ،نيكوال كوسنتينو (Nicola
 )Cosentinoبعد أن أدرج سمه في قائمة
المحقق معهم في مؤامرة للتأثير على أحكام
قضائية.
▪ ▪في  15يوليو (تموز) ،وافق مجلس الشيوخ
االقتصادية خطة التكييف االقتصادي التي تنص
على توفير  25مليار يورو في السنتين المقبلتين.
في  29يوليو (تموز) ،اعتمد مجلس النواب بصفة
نهائية الخطة التقشفية.

▪ ▪في  22يوليو (تموز) ،قضت محكمة العدل
الدولية ،بعد عامين تقريبا من المداولة ،أن استقالل
كوسوفو ال ينتهك القانون الدولي وال القرار األممي
عدد  .1244في  28يوليو (تموز) ،قدمت صربيا
للجمعية العامة التابعة لألمم المتحدة مقترح تسوية
تصر فيه على أن االنفصال من جانب واحد ليس
حال مقبوال .فتحت هذه الوثيقة ،التي لم يتم االتفاق
عليها مع االتحاد األوروبي ،أزمة بين بلغراد
وبروكسل.

كوسوفو حسبب القرار عدد  1244الصادر عن
مجلس األمن لألمم المتحدة

مالحق
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▪ ▪في  6يوليو (تموز) ،تم عقد أول اجتماع
للحوار بين اإلتحاد األوروبي وكوسوفو في إطار
"عملية االستقرار الشراكة" .وحثت اللجنة
كوسوفو على اتخاذ مزيد من اإلجراءت ضد
الفساد وتناول اإلصالح القضائي واإلداري،
وإدخال إجراءات الشفافية على عملية التوظيف
العام.
▪ ▪في  13يوليو (تموز) ،تم اعتقال إيلير توالي
( ،)Ilir Tolajمستشار وزير الصحة ،بتهمة
غسل األموال والتهرب من دفع الضرائب
واستغالل النفوذ واالحتيال والجريمة المنظمة
وقبول رشاوى.
▪ ▪في  21يوليو (تموز) ،أمرت المحكمة
الجنائية الدولية ليوغوسالفيا إعادة محاكمة،
راموش هاراديناي (،)Ramush Haradinaj
رئيس الوزراء السابق والقائد السابق لميليشيات
ألبان كوسوفو خالل الصراع في كوسوفو بتمهة
التطهير العرقي بعد أن برأته المحكمة االبتدائية
لعدم كفاية األدلة .رأت المحكمة أنه تم تخويف
عدة شهود.
▪ ▪في  23يوليو (تموز) ،تم اعتقال محافظ البنك
المركزي لكوسوفو ،هاشم رجبي (Hashim
 ،)Rexhepiلتقاضيه رشاوى والتعسف في
استعمال السلطة.

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
▪ ▪في  1يوليو (تموز) ،اعتدى أعضاء حزب
التحالف االشتراكى الديمقراطى من أجل مقدونيا
( )SDSMالمعارض في البرلمان على مصور
لوزارة الداخلية كان يصور لقاء بين أعضاء
الحزب ومجموعة من الموظفين العموميين كانوا
يحتجون على خسارة وظائفهم .في  15يوليو
(تموز) ،وافق البرلمان على فتح لجنة للتحقيق.

ألبانيا
▪ ▪في  5يوليو (تموز) ،طالب الحزب االشتراكي
باستقالة وزير الخارجية ،إيلير ميتا (،)Ilir Meta
بعد اعتقال تقني في وزراته لالتجار بالمخدرات.
ميتا رد بأنه سيستقيل في غضون ثالث سنوات
عندما تنتهي فترة واليته.

اليونان
▪ ▪في  8يوليو (تموز) ،دعا العاملون في القطاع
العام إلى يوم إضراب جديد ضد إصالح نظام
المعاشات .في  13يوليو (تموز) ،قام موظفو
وزارة الثقافة والسياحة بإضراب .في  15يوليو
(تموز) ،أدى إضراب آخر للموظفين إلى تجميد
الحركة الجوية واألنشطة في اإلدارة وخدمات
المستشفيات.
▪ ▪في  26يوليو (تموز) ،بدأ سائقو الشاحنات
اليونانيون تعليق نشاطهم احتجاجا على خطط
الحكومة لفتح القطاع أمام المنافسة ،ما أثر على
تزويد محطات الوقود في جميع أنحاء البالد .في
 31يوليو (تموز) ،لجأت الحكومة إلى الجيش
لضمان التزويد.

تركيا
▪ ▪في  2يوليو (تموز) ،قصف الطيران التركي
مواقع حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل
بعد يوم واحد من مقتل  12مسلحا كرديا وخمسة
جنود في عدة اشتباكات .في  3يوليو (تموز)،
أدى انفجار إلى تدمير جزء من خط أنابيب
كركوك جيهان ( )Ceyhanالقادم من العراق.
في  5يوليو (تموز) ،لقي  12عضوا في حزب
العمال الكردستاني وثالثة جنود مصرعهم في
اشتباكات في هكاري وإيالزيج ( .)Elazigفي
 11يوليو (تموز) ،توجه أكثر من  5آالف شخص
مع الشرطة في مظاهرة في ديار بكر لدعم حزب
العمال الكردستاني.
▪ ▪في  7يوليو (تموز) ،أيدت المحكمة الدستورية
دستورية برنامج اإلصالحات الحكومي ،وألغت
بالتالي الطعن الذي تقدم به حزب الشعب
الجمهوري ( )CHPالمعارض .اعتماد تدابير
يتوقف على إجراء استفتاء شعبي في سبتمبر
(أيلول) القادم.

قبرص
▪ ▪في  13يوليو (تموز) ،فتح مجلس الشؤون
االقتصادية والمالية في االتحاد األوروبي ملفا
ضد قبرص بسبب عجزها المفرط.
▪ ▪في  28يوليو (تموز) ،تواصلت المفاوضات
حول إعادة التوحيد مع اجتماع جديد لتحقيق التقدم
في مجال الحق في الملكية.

سوريا
▪ ▪في  1يوليو (تموز) ،اعتقلت السلطات 400
عضوا في حزب العمال الكردستاني في سلسلة
تفتيشات تمت في مختلف المدن السورية.
▪ ▪في  4يوليو (تموز) ،أصدرت محكمة
عسكرية حكما بالسجن لمدة ثالث سنوات ضد
المحامي هيثم المالح بسبب تنفيذه حملة ضد قانون
الطوارئ القائم و"اإلضرار بنفسية األمة" .في

 27يوليو (تموز) ،طالب االتحاد األوروبي
بإطالق سراح المحاميين المالح ومهند الحسني
وعلي صالح العبد هللا المعتقلين أيضا بتهمة
"المس بأمن الدولة".
▪ ▪في  18يوليو (تموز) ،أعلن وزير التعليم،
علي سعد ،عن حظر النقاب في الجامعات
السورية.

لبنان
▪ ▪في  13يوليو (تموز) ،تم اعتقال موظفين في
شركة لالتصاالت بتهمة التجسس لصالح
إسرائيل.
▪ ▪في  30يوليو (تموز) ،قام الرئيس السوري
بشار األسد والملك السعودي بزيارة مشتركة إلى
لبنان .أظهرت هذه الصدفة جليا تطبيع العالقات
بين الدول الثالث .وتعتبر هذه هي أول زيارة
يقوم بها األسد إلى لبنان منذ اغتيال رفيق
الحريري في عام .2005

األردن
▪ ▪في  30يوليو (تموز) ،أعلن اإلخوان
المسلمون أنهم سيقاطعون اإلنتخابات التي
ستجرى في نوفمبر (تشرين الثاني) احتجاجا على
إصالح قانون االنتخابات الذي يعتبرونه مضرا
بمصالح الحزب الذي أصبح يسيطر خالل العقد
الماضي على ما يقرب من نصف المقاعد
البرلمانية.

مصر
▪ ▪في  13يوليو (تموز) ،رست في العريش
السفينة التي استأجرتها ليبيا لنقل المساعدات
اإلنسانية إلى قطاع غزة بعد أن غيرت مسارها
بسبب تحذيرات اسرائيل بعدم كسر الحصار .وقد
وصلت شحنة السفينة أخيرا إلى غزة عبر معبر
رفح.

ليبيا
▪ ▪في  1يوليو (تموز) ،دخل قرار اللجنة العليا
السودانية بإغالق حدودها مع ليبيا حيز التنفيذ
باعتبار أن أمن المنطقة مهدد من قبل جماعات
متمردة على الخرطوم .ويأتي هذا القرار عقب
طلب السودان من ليبيا طرد زعيم حركة العدل
والمساواة المتمردة ،خليل ابراهيم ،من أراضيها.

الجزائر
▪ ▪في  1يوليو (تموز) ،أصيب جندي إثر انفجار
قنبلة في درعة الميزان في تيزي وزو .وتوالت
طوال الشهر الهجمات واالشتباكات في مناطق
مختلفة من البالد تسببب في سقوط أكثر من اثني
عشر ضحية بين مدنيين وعسكريين.

موريتانيا
▪ ▪فى  25يوليو (تموز) ،أعلن تنظيم القاعدة في
بالد المغرب اإلسالمي عن إعدام الرهينة الفرنسي،
ميشيل جرمانو ،انتقاما للمحاولة الفاشلة للقوات
الفرنسية – الموريتانية لتحريره في  22يوليو
(تموز) في مالي والتي قتل خاللها ستة إرهابيين.

اإلتحاد األوروبي
▪ ▪في  1يوليو (تموز) ،تولت بلجيكا رئاسة
االتحاد األوروبي وعينها على تعزيز النمو
االقتصادي المستدام وتقليص االنبعاثات الملوثة
وإعطاء أهمية أكبر لالتحاد األوروبي كفاعل دولي
ومواصلة بناء أوروبا االجتماعية وسيادة القانون.
▪ ▪في  7يوليو (تموز) ،قدمت المفوضية
األوروبية تقريرا للمجلس األوروبي توصي فيه
جميع الدول األعضاء بتأخير سن التقاعد تدريجيا
لتجنب انهيار نظام المعاشات.
▪ ▪في  8يوليو (تموز) ،صادق البرلمان
األوروبي على قرار يؤيد الحفاظ على الميزانية
المخصصة للسياسة الزراعية المشتركة ()CAP
في مستواها الحالي حتى عام  2020على األقل.
▪ ▪في  8يوليو (تموز) ،صادق البرلمان
األوروبي على الصيغة الجديدة التفاقية مكافحة
اإلرهاب مع الواليات المتحدة التي كان قد تم
رفضها في فبراير (شباط).
▪ ▪في  26يوليو (تموز) ،تبنى المجلس
األوروبي القرار الذي بموجبه يتم إنشاء خدمة
العمل الخارجي األوروبي بعد الموافقة المسبقة
للبرلمان األوروبي عليه في  8يوليو (تموز) ،كما
أعطى المجلس الضوء األخضر إلنطالق
المفاوضات حول اإلنضمام مع ايسلندا المصادق
عليها من قبل البرلمان في اليوم السابع من الشهر
نفسه.

جامعة الدول العربية
▪ ▪في  29يوليو (تموز) ،توصلت جامعة الدول
العربية إلى اتفاق لدعم استئناف الحوار المباشر

البرتغال
▪ ▪في  31أغسطس (آب) ،وصلت عدد
الهكتارات التي أتت عليها حرائق الغابات في
البرتغال خالل شهر أغسطس (آب) إلى
 88.383هكتارا ،أي ما يعادل  77%من
مجموع ما أتت عليه الحرائق منذ يناير (كانون
الثاني) الذي يرتفع إلى  106ألف هكتارا ،حسب
الهيئة الوطنية للغابات.

إسبانيا
▪ ▪في  8أغسطس (آب) ،رفض مندوبية حكومة
إقليم مليلية االتهامات المغربية حول حاالت تعامل
وحشي مزعوم من جانب الشرطة اإلسبانية في
الحدود المغربية اإلسبانية .من جهتهم ،نددت
نقابات الشرطة باعتداء مواطنين مغاربة على
شرطيات وغياب الوسائل للسيطرة على الحدود.
في  12و 18أغسطس (آب) ،أغلقت منظمات
مغربية حدود مليلية مع المغرب .في 23
أغسطس (آب) ،سافر وزير الداخلية اإلسباني،
ألفريدو بيريز روبالكابا (Alfredo Pérez
 ،)Rubalcabaإلى المغرب وبعد لقائه مع

فرنسا
▪ ▪في  2أغسطس (آب) ،تظاهر منتجو الحليب
واأللبان في مختلف محافظات البالد احتجاجا على
التراجح المقلق في قدرتهم الشرائية ولمطالبة
الدولة بتنفيذ اتفاقية  2009التي تنص على تنظيم
ثمن الحليب الذي سيحصلون عليه .في 20
أغسطس (آب) ،وافق منتجو الحليب واأللبان
وقطاع الصناعة على رفع السعر المرجعي بنسبة
.10%

إيطاليا
▪ ▪في  4أغسطس (آب) ،تمكنت الحكومة
بأغلبية بسيطة من تجاوز اامتحان سحب الثقة
الذي تقدمت به المعارضة ضد نائب كاتب الدولة
في العدل العام ،جياكومو كاليندو (Giacomo
 ،)Caliendoبعد كشف إمكانية تورطه في
مؤامرة سياسية لمحاولة التأثير على القضاء .هذا
هو أول اختبار لمدى استقرار السلطة التنفيذية
بعد انسحاب الحزب الديمقراطي الليبرالي
(.)LDP
▪ ▪في  26أغسطس (آب) ،انفجرت قنبلة
وضعتها عصابة ندرانجيتا في بوابة منزل النائب
العام لريجيو كاالبريا (،)Reggio Calabria
سالفاتوري دي الندرو (Salvatore Di
.)Landro

كرواتيا
▪ ▪في  4أغسطس (آب) ،أكدت المحكمة العليا
إدانة النائب اليمين المتطرف الفار إلى البوسنة،
برانيمير غالفاس ( )Branimir Glavasبتهمة
ارتكاب جرائم حرب في أوسييك ( )Osijekفي
عام  1991وحكمت عليه بالسجن لمدة ثماني
سنوات.

مالحق

▪ ▪في  16يوليو (تموز) ،أكدت محكمة
االستئناف في سال الحكم بالسجن مدى الحياة
الصادر في حق اإلرهابي المرتبط بتنظيم القاعدة
في بالد المغرب اإلسالمي ،عبد القادر بلعيرج،
زعيم إحدى أكبر الخاليا الداعمة لتنظيم القاعدة
في بالد المغرب اإلسالمي والتي تم تفكيكها في
فبراير (شباط) .2008

في شهر أغسطس (آب) ،تحولت مدينة سبتة
اإلسبانية إلى ساحة صراع بين إسبانيا والمغرب.
في إيطاليا ،استطاعت حكومة سيلفيو برلسكوني
تجاوز امتحان سحب الثقة .في البوسنة ،صادق
مجلس االتحاد األوروبي على تجديد والية فالنتين
انزكو ( )Valentin Inzkoلعام واحد .في
اليونان ،وافقت اللجنة التابعة لصندوق النقد
الدولي واالتحاد األوروبي المكلفة بفحص
الحسابات اليونانية على منح القسم الثاني من
المساعدات الدولية لالقتصاد اليوناني .في تركيا،
تناقض اتفاق بين الحكومة والجيش على تعيين
اثنين من كبار المسؤولين العسكريين مع اعتقال
حوالي  100شخص متورط في مؤامرة "القبضة
الحديدية" .في سوريا ،ارتفعت حدة ضغوط
الواليات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية
على دمشق لتسمح بالدخول دون قيد إلى موقع
الكبر .تصاعدت حدة التوتر في الشرق األوسط
وصل إلى لبنان أيضا مع اشتباكات على الحدود
مع إسرائيل وإدانة الجنرال السابق ،فايز كرم،
بتهمة التجسس لصالح تل أبيب وأدلة حزب هللا
المزعومة بتورط إسرائيل في اغتيال رفيق
الحريري .طلبت ليبيا من االتحاد األوروبي
خمسة مليارات يورو سنويا "الحتواء الهجرة غير
قانونية".

المتوسطي 2011

المغرب

أغسطس (آب) 2010
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▪ ▪في  5يوليو (تموز) ،تظاهر سكان تيزي وزو
في بلدة فرحة احتجاجا على اختطاف رجل أعمال
في  3يوليو (تموز) وللمطالبة باإلفراج الفوري
عنه دون شروط.

مع إسرائيل في الوقت الذي يرى فيه رئيس
السلطة الوطنية الفلسطينية ،محمود عباس ،أن
كل الشروط الالزمة متوفرة.

نظيره الطيب الشرقاوي ومع العاهل المغربي
أعلن عن "تجاوز هذه الحوادث".
▪ ▪في  12أغسطس (آب) ،وصل عدد كبير من
المهاجرين إلى إسبانيا .كما تم في عمليات متفرقة
إنقاذ أكثر من  180مهاجرا قبالة سواحل أليكانتي
( )Alicanteومورسيا ( )Murciaوألميريا
( )Almeriaومليلية ( )Melillaوقادش
(.)Cádiz
▪ ▪في  22أغسطس (آب) ،تم اإلعالن عن
إطالق سراح المتعاونين اللذين كان يحتجزهم
تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي في
مالي بعد اختطافهم في موريتانيا في نوفمبر
(تشرين الثاني)  .2009وقد تم اإلفراج عنهم
بعد دفع ما بين خمسة وعشرة ماليين يورو
وترحيل مختطف المتعاونين من موريتانيا إلى
مالي ،حيث تم إطالق سراحه .أثار دفع الفدية
لإلرهابيين واإلفراج عن المختطف غضبا في
الجزائر.

▪ ▪في  5أغسطس (آب) ،اعتقلت الشرطة
دراغومير كاسيتش (،)Dragomir Casic
المتهم بارتكاب جرائم حرب ضد ضباط كروات
في أغسطس (آب)  1991عندما كان بحاول
الدخول إلى كرواتيا من صربيا.

البوسنة والهرسك

مالحق
المتوسطي 2011

▪ ▪في  9أغسطس (آب) ،أعلن عن اكتشاف
مقبرة جماعية في مستنقع بيروكاك ()Perucac
تحوي ما ال يقل عن  200ضحية من حرب
البوسنة ،اللذين يمكن أن يكونوا جزءا من 840
المفقودين في فيسيغراد إبان النزاع.
▪ ▪في  11أغسطس (آب) ،مدد مجلس اإلتحاد
األوروبي لسنة واحدة والية فالنتين إنزكو ،الممثل
السامي للمجتمع الدولي في البوسنة.
▪ ▪في  19أغسطس (آب) ،تبنى مجلس الوزراء
االتحادي قانون التنسيق بين هيئات الشرطة
المختلفة في البالد ،أحد الشروط األساس لتحرير
التأشيرات مع اإلتحاد األوروبي.

الجبل األسود
▪ ▪في  5أغسطس (آب) ،عرضت الحكومة على
المفوضية األوروبية خطتها لمحاربة الفساد
والجريمة المنظمة ،إحدى النقاط الرئيسة العالقة
للمضي قدما في عملية االنضمام.
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صربيا
▪ ▪في  19أغسطس (آب) ،قضت المحكمة
الدستورية بأن القرار الحكومي المتبنى في عام
 2003والذي يقضي بمنح إعانات لحوالي 45
ألف عامل في الشركات الموازية في المناطق
ذات األغلبية الصربية في كوسوفو هو قرار غير
دستوري ،ما تسبب في سخط سكان صرب
كوسوفو.
▪ ▪في  27أغسطس (آب) ،قام وزير الخارجية
األلماني ،جيدو فيسترفيله ( Guido
 ،)Westrwelleونظيره البريطاني ،ويليام هيغ
( ،)William Hagueبزيارة رسمية إلى بلغراد
لدراسة إمكانية عرض قرار مشترك على األمم
المتحدة إزاء حكم محكمة العدل الدولية بشأن
استقالل كوسوفو.

كوسوفو حسب القرار عدد  1244الصادر عن
مجلس األمن لألمم المتحدة
▪ ▪في  4أغسطس (آب) ،طلب وزير الخارجية،
اسكندر حسيني ( ،)Skender Hyseniرسميا
من األمم المتحدة تبديل القرار عدد  1244بوثيقة
جديدة بعد رأي محكمة العدل الدولية في استقالل
كوسوفو.
▪ ▪في  14أغسطس (آب) ،استبعد رئيس
الوزراء ،هاشم ثاتشي (،)Thaçi Hashim

خالل زيارة إلى ميتروفيتشا (،)Mitrovica
إمكانية الحكم الذاتي كحل لشمال كوسوفو .حيث
دافع ثاتشي عن استراتيجية مبنية على اندماج
الساكنة الصربية.
▪ ▪في  31أغسطس (آب) ،بدأت أشغال حفر
مقبرة جماعية تم العثور عليها في زيليفودا
( )Zilivodaتحوي رفات حوالي  20مواطنا
من صرب كوسوفو قتلوا خالل النزاع في
كوسوفو.

طوال شهر رمضان .في أواخر سبتمبر (أيلول)،
مددت المنظمة وقف إطالق النار شهرا إضافيا.
▪ ▪في  31أغسطس (آب) ،صرح وزير
الخارجية ،أحمد داود أوغلو( )�Ahmet Davu
 ،)togluبأنه ينتظر من أثينا سحب مطالباتها
بمنطقة بحر إيجة بعد أن قررت تركيا حذف اسم
اليونان من قائمة التهديدات ضد األمن القومي،
وهو القرار الذي تبناه مجلس األمن القومي
التركي في أكتوبر (تشرين األول) .2009

ألبانيا

قبرص

▪ ▪في  16أغسطس (آب) ،قتل سبعة شبان
ألبانيين في هيمارا فردا من المجتمع اليوناني
تحدث إليهم باللغة اليونانية .وقد أعربت كل من
تيرانا وأثينا عن قلقهما بسبب تزايد مظاهر الكره
ضد المجتمع اليوناني في شهر أغسطس (آب).
▪ ▪في  16أغسطس ،أعاد الرئيس ،بامير توبي،
إلى البرلمان المشروع المصادق عليه المتعلق
بقانون الملكية الذي ينظم إرجاع األراضي
المصادرة إبان فترة الحكم الديكتاتوري بسبب
عدم دستورية تكلف "الوكالة الوطنية إلعادة
الملكيات" بتسوية الخالفات بدال عن المحاكم.

▪ ▪في  4و 10أغسطس (آب) ،عقد الرئيس
اليوناني ونظيره التركي القبرصي اجتماعات
جديدة من أجل اعادة التوحيد ،دون إحراز تقدم
فيما يتعلق بالحق الملكية في شمال قبرص.

اليونان
▪ ▪في  5أغسطس (آب) ،تم كشف النقاب عن
نتيجة عملية الفحص األولى للحسابات العامة
اليونانية التي أنجزها االتحاد األوروبي وصندوق
النقد الدولي والتي أظهرت "تقدما ملحوظا" .في
 19أغسطس (آب) ،أيدت المفوضية األوروبية
فكرة دفع الجزء الثاني من المساعدات المصادق
عليها.

تركيا
▪ ▪في  5أغسطس (آب) ،قتل جندي في اشتباك
بين الجيش وميليشيات كردية قرب دوجوبايازيت
( ،)Dogubayazitأغري ( .)Agriفي اليوم
ذاته ،أصيب ضابط في هجوم شنه تنظيم حزب
العمال الكردستاني اإلرهابي ضد الشرطة في
ديكل ( ،)Dicleكما قتل ثالثة أعضاء في حزب
العمال الكردستاني في اشتباك آخر في هكاري.
في  10أغسطس (آب) ،انفجرت قنبلة منسوبة
لحزب العمال الكردستاني في خط أنابيب
كركوك ،الذي يمر على منطقة ماردين ،ما أدى
إلى مقتل شخصين.
▪ ▪في  8أغسطس (آب) ،صادق الرئيس عبد
هللا غول ( )Adullah Gulعلى اتفاق بين
الحكومة والجيش بعد مفاوضات شاقة ،لتعيين
الجنرال إردال سيالنوغلو(  )�Erdal Ceyla
 )nogluقائدا للجيش البري والجنرال إسيك
كوسانير ( )Isik Kosanerرئيسا لألركان.
▪ ▪في  13أغسطس ،أعلن حزب العمال
الكردستاني وقف إطالق النار من جانب واحد

سوريا
▪ ▪في  2أغسطس (آب) ،تداولت وسائل اإلعالم
المختلفة نبأ انتخاب في يوليو (تموز) في اسطنبول
محمد الرياض الشقفة ،الذي كان يقود الجناح
المسلح لجماعة اإلخوان المسلمين في سوريا في
الثمانينات ،مراقبا عاما جديدا للحزب في المنفى،
خلفا للبيانوني.
▪ ▪في  3أغسطس (آب) ،أعلن المبعوث
األمريكي إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن
الواليات المتحدة تدرس طلب إجراء تفتيش خاص
حول وجود منشآت نووية ألغراض عسكرية في
سوريا .في مايو (أيار) ،نشرت وكالة رويترز
تقريرا سريا يكشف أن سوريا ال تزال تعوق
وصول المفتشين إلى منشآت موقع الكبر ويثير
الشكوك حول إمكانية تطوير سوريا لمفاعل نووي
بتكنولوجيا قادمة من كوريا الشمالية.

لبنان
▪ ▪في  3أغسطس (آب) ،اشتبك قوات من
الجيشين اللبناني واإلسرائيلي على خط الحدود.
وقد قتل في هذا االشتباك جندي إسرائيلي
وعسكريين لبنانيين وصحافي لبناني .ونتيجة لهذا
الحادث ،أعلن الرئيس اللبناني ميشال سليمان في
 7أغسطس (آب) عن خطة جديدة إلعادة تسليح
الجيش الوطني "لحماية األمة بكرامة".
▪ ▪في  9أغسطس (آب) ،عرض األمين العام
لحزب هللا ،حسن نصر هللا ،صورا جوية تثبت
تورط اسرائيل في اغتيال الرئيس اللبناني ،رفيق
الحريري ،في عام  .2005في  24أغسطس
(آب) ،قضت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن
األدلة المقدمة غير متكتملة وطلبت مزيدا من
المعلومات.
▪ ▪في  11أغسطس (آب) ،انتقد وزير الدفاع،
إلياس المر ،القرار األمريكي بوقف الدعم للجيش
اللبناني بسبب اإلشتباه بربطه عالقات تعاون مع
حزب هللا.

▪ ▪في  24أغسطس (آب) ،تحولت منطقة برج
أبو حيدر الواقعة في بيروت والتي يقطنها الشيعة
والسنة إلى ساحة مواجهة مسلحة بين أتباع حزب
هللا واألحباش .وانتهى هذا الصراع بمقتل ثالثة
أشخاص وجرح  20آخرين ،وهو ما أعاد فتح
النقاش حول االمتثال التفاقيات الطائف لنزع
السالح التي وقعت عليها الميليشيات اللبنانية ما
عدا حزب هللا.
▪ ▪في  30أغسطس (آب) ،نظرا لحالة التوتر
المتزايد ،قرر مجلس األمن لألمم المتحدة تمديد
والية "اليونيفيل" سنة واحدة.

األردن

المغرب
▪ ▪في  11أغسطس (آب) ،أعلنت وزارة الداخلية
عن تفكيك خلية إرهابية واعتقال  18عضوا كانوا
يخططون لتنفيذ عمليات تخريبية ضد مصالح
أجنبية في المغرب.

موريتانيا

▪ ▪في  2أغسطس (آب) ،أعلن مجدي الكردي،
معارض سابق لنظام مبارك وعضو سابق في
حزب التجمع اليساري عن إنشاء التحالف الشعبي
لدعم جمال مبارك ،نجل الرئيس الحالي ،ليكون
الرئيس المقبل.
▪ ▪في  21أغسطس (آب) ،أكد حسني مبارك
أنه سحضر استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين
واإلسرائيليين في واشنطن .وقد جاء هذا اإلعالن
بعد أسبوع واحد من لقائه مع العاهل األردني عبد
هللا الثاني ومحمود عباس للتوافق حول المواقف.

ال تزال األزمة االقتصادية تشكل الخلفية األولى
لمختلف األجندات األوروبية .وهكذا ،فقد تعايشت
اإلضرابات المتوالية في فرنسا واليونان واسبانيا
وأمام المؤسسات األوروبية مع التدابير المتخذة
خالل شهر سبتمبر (أيلول) إلقرار حكامة
اقتصادية أوروبية حقيقية لتجنب مزيد من حاالت
اإلفالس .في اليونان ،أدت الحاجة إلى تكثيف
الجهود إلنقاذ االقتصاد إلى إحداث أولى التغييرات
في حكومة باباندريو ( )Papandreuفي الشهر
نفسه الذي تلقت فيه البالد الدفعة الثانية من
المساعدات الممنوحة من قبل االتحاد األوروبي
وصندوق النقد الدولي .اندلع خالف مرير بين
فرنسا واالتحاد األوروبي بسبب طرد الغجر الذين
هم في وضع غير قانوني .حدثت تغييرات
جوهرية في قضية كوسوفو باالتفاق على مقترح
قرار بشأن كوسوفو بين االتحاد األوروبي
والحكومة الصربية التي تزداد عليها يوما بعد
يوما ضغوط المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا
والمعارضة وكذا صرب كوسوفو .في كوسوفو،
استقال الرئيس فاتمير سيديو (Fatmir
 )Sejdiuبناء على طلب المحكمة الدستورية.
في تركيا ،احتفل حزب العدالة والتنمية الحاكم
باالنتصار المحقق في االستفتاء الشعبي للحصول
على الموافقة على التعديالت ال  26التي أدخلت
على الدستور .في الشرق األوسط ،تزداد
المخاوف اإلسرائيلية بعد إعالن روسيا بيع
األسلحة إلى سوريا .في مصر ،دخل رئيس
المخابرات ،عمر سليمان ،حلبة سباق االنتخابات.

ليبيا
▪ ▪في  30أغسطس (آب) ،ختم معمر القذافي
زيارة مثيرة للجدل إلى إيطاليا طالب فيها االتحاد
األوروبي بتقديم مساعدات بقيمة  5ماليين يورو
سنويا الحتواء الهجرة غير قانونية ،كما قال أن
"اإلسالم يجب أن يصبح دين أوروبا".

الجزائر
▪ ▪في  6أغسطس (آب) ،اغتيل محمد إيدير،
رئيس بلدية بغلية في بومرداس ،بعد اتخاذه
قرارا ،في أواخر مايو (أيار) ،يسمح للمواطنين
بالتظاهر احتجاجا على الهجمات التي يشنها تنظيم
القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي.
▪ ▪في  8أغسطس (آب) ،ذكرت جريدة ليبرتيه
( )Libertéأن األمم المتحدة حذفت حسن

▪ ▪في  4سبتمبر (أيلول) ،وصل قارب على متنه
 34مهاجرا من دول جنوب الصحراء إلى ميناء
ألميريا .في  16و 17و 20سبتمبر (أيلول) ،تم
اعتراض قوارب على متنها أكثر من  160مهاجرا.
▪ ▪في  5سبتمبر (أيلول) ،أعلنت منظمة إيتا في
شريط فيديو بثته هيئة اإلذاعة البريطانية ()BBC
عن عزمها عدم تنفيذ "عمليات مسلحة هجومية".
واستقبل هذا اإلعالن ،الذي ال يشير الى تسليم
األسلحة ،بتشكك من قبل الحكومة ومعظم
األحزاب السياسية.
▪ ▪في  29سبتمبر (أيلول) ،تم تنفيذ إضراب عام
دعت إليه النقابات الرئيسة احتجاجا على خطة
التخفيضات الحكومية وارتفاع معدالت البطالة
وإصالح نظام المعاشات .وقد سجلت عدة
مظاهرات في المدن الكبرى ،منها برشلونة التي
انتهت فيها بأعمال شغب عنيفة.

فرنسا
▪ ▪في  4سبتمبر (أيلول) ،تظاهر آالف األشخاص
في المدن الرئيسة ضد قرار الحكومة طرد حوالي
مئة غجري في وضعية غير قانونية بعد أن فككت
الشرطة في أغسطس (آب) العديد من المخيمات
غير الشرعية .في  9سبتمبر (أيلول) ،نبه البرلمان
األوروبي فرنسا إلى أن عمليات الطرد هاته تنتهك
المعاهدات الموقعة من طرف اإلتحاد األوروبي
وكذا تشريعاته .في  14سبتمبر (أيلول) ،هددت
المفوضة األوروبية للعدل ،فيفيان ريدينغ
( ،)Viviane Redingباتخاذ إجراء تأديبي
وقارنت عمليات الترحيل الحالية بتلك المنفذة في
الحرب العالمية الثانية على أيدي النازيين ،ما أثار
غضب الحكومة الفرنسية ونقمتها على معظم
السفارات األوروبية .في  29سبتمبر (أيلول)،
فتحت المفوضية األوروبية ملفا تأديبيا ضد فرنسا
داعية إياها إلى تقديم خطة لمواءمة تشريعاتها مع
التوجيه األوروبي لعام  2004حول حرية تنقل
األشخاص قبل  15أكتوبر (تشرين األول).
▪ ▪في  7سبتمبر (أيلول) ،شهدت فرنسا رابع
إضراب عام هذا العام ضد خطة تخفيضات
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إسبانيا

مالحق

▪ ▪في  12أغسطس (آب) ،أطلقت موريتانيا
سراح مواطنين ماليين مشتبه فيهما باالنتماء إلى
تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي ،كان قد
ألقي القبض عليهما أثناء العملية الفرنسية –
الموريتانية الفاشلة لتحرير الرهينة ميشال جرمانو
(.)Michel Germaneau
▪ ▪في  25أغسطس (آب) ،جرح ثالثة جنود في
هجوم انتحاري في نيما ،بالقرب من الحدود مع
مالي ،بعد أن اقتحمت عربة رباعية الدفع مليئة
بالمتفجرات ثكنة عسكرية.

▪ ▪في  3سبتمبر (أيلول) ،بعد ثماني سنوات من
المحاكمة واإلستماع لـ  980شاهدا ،أصدرت
محكمة لشبونة الحكم في القضية من االستغالل
الجنسي لألطفال في كاسا بيا (،)Casa Pía
وهي القضية األطول واألكثر متابعة من وسائل
اإلعالم في تاريخ البرتغال ،بإدانة ستة من بين
السبعة المتابعين قضائيا بالسجن لمدد تتراوح بين
 6و 18عاما.
▪ ▪في  30سبتمبر (أيلول) ،حث وزراء مالية
منطقة اليورو البرتغال على إجراء إصالحات
هيكلية الستكمال خطة التقشف لخفض العجز.

المتوسطي 2011

▪ ▪في  1أغسطس (آب) ،قررت جبهة العمل
اإلسالمي ،فرع اإلخوان المسلمين في األردن،
في جلستها العمومية مقاطعة االنتخابات التي
ستجرى في نوفمبر (تشرين الثاني) بدعوى
شكوك حول توزير االنتخابات.
▪ ▪في  2أغسطس (آب) ،أدى إطالق ميليشيات
أصولية لصاروخ من سيناء على مدينة إيالت
( )Eliatاإلسرائيلية تم تحويله وسقط في مدينة
العقبة األردنية المجاورة إلى مقتل شخص واحد
وإصابة  5آخرين.

حطاب ،الزعيم المؤسس للجماعة السلفية للدعوة
والقتال ،من قائمتها السوداء لإلرهاب التي كان
مسجال فيها في عام .2001

البرتغال

الحكومية وتأخير سن التقاعد من  60سنة إلى
 62سنة .في  10سبتمبر (أيلول) ،تبنت الجمعية
الوطنية مشروع قانون إصالح نظام المعاشات.
في  23سبتمبر (أيلول) ،شهدت فرنسا إضرابا
عاما آخر.
▪ ▪في  14سبتمبر (أيلول) ،وافق مجلس الشيوخ
بواقع  246صوت مؤيد وواحد معارض على
مشروع القانون المصادق عليه من قبل الجمعية
الوطنية والذي يحظر ارتداء الحجاب في األماكن
العامة.

إيطاليا

مالحق
المتوسطي 2011
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▪ ▪في  5سبتمبر (أيلول) ،أعلن رئيس مجلس
النواب ،جيانفرانكو فيني ،عن نهاية حزب شعب
الحرية ( ،)PdLولكنه اقترح إبرام اتفاق الستنفاد
واليته .في  29سبتمبر (أيلول) ،تخطى برلسكوني
اختبارا جديدا لسحب الثقة بدعم من  34نائبا
المنشقين مع جيانفرانكو فيني من حزب شعب
الحرية.
▪ ▪في  6سبتمبر (أيلول) ،اغتيل عمدة مدينة
بوليكا ،أنجيلو فاسالو ()Angelo Vassallo
الذي كان يتبع تعارض لمصالح عصابة الكامورا.
▪ ▪في  14سبتمبر (أيلول) ،تم ضبط في عملية
بوليسية مهمة ممتلكات لهذه المافيا تبلغ قيمتها
أكثر من  1.4مليار يورو ،وتعود ملكيتها بدرجة
كبيرة لرجل االعمال فيتو نيكاستري (Vito
 )Nicastriالملقب "بسيد الريح" نظرا
الستثماراته الكبيرة في الطاقة الريحية انطالقا
من األموال الناتجة عن أعمال إجرامية.
▪ ▪في  22سبتمبر (أيلول) ،ضبطت السلطات
االيطالية في ميناء جويا تاورو ()Gioia Tauro
بمقاطعة كاالبريا سبعة أطنان من متفجرات ثالثي
نتريت األمين ثالثي الميثيلين الحلقي .وربطت
السلطات العثور على هذه المتفجرات بعملية قامت
بها عصابة ندرانجيتا لتزويد حماس وحزب هللا
بهذه المواد عن طريق سوريا.

مالطا
▪ ▪في  5سبتمبر (أيلول) ،أدى انفجار مصنع
لأللعاب نارية في ساغرا ( )Xaghraبمنطقة
غوزو ( )Gozoإلى مصرع ستة أشخاص.

سلوفينيا
▪ ▪في  9سبتمبر (أيلول) ،قدمت الحكومة
مشروع قانون إلصالح نظام المعاشات الذي
ينص على زيادة تدريجية في سن التقاعد من 63
إلى  65عاما.

البوسنة والهرسك
▪ ▪في  14سبتمبر (أيلول) ،صادق برلمان
صرب البوسنة على قانون جديد لملكية عقارات

الدولة ينص على أن لجمهورية صرب البوسنة
الحق في اإلدارة والتصرف في جميع الممتلكات
العامة فوق أراضيها .ولقي هذا القانون انتقادات
من البرلمانيين البوسنيين والممثل السامي ،فالنتين
إنزكو و"مجلس تنفيذ السالم" بدعوى انتهاك
اتفاقيات دايتون.

الجبل األسود
▪ ▪في  14سبتمبر (أيلول) ،وقع الجبل األسود
واالتحاد األوروبي على اتفاقية لتبادل المعلومات
السرية في مجاالت األمن والدفاع والسياسة
الخارجية.

صربيا
▪ ▪في  4سبتمبر (أيلول) ،جرح عدة أشخاص
في نوفي بازار ( )Novi Pazarبمقاطعة راسكا
( )Raskaإثر اشتباكات عنيفة بين الشرطة
ومتظاهرين يمثلون الجالية اإلسالمية في أعقاب
مصادرة قطعة أرضية منحت كهبة لبناء مدرسة.
▪ ▪في  8سبتمبر (أيلول) ،قدمت صربيا واالتحاد
األوروبي في الجمعية العامة لألمم المتحدة
مشروع قرار مشترك بشأن كوسوفو تدعو إلى
الحوار بين بلغراد وبريشتينا ،ولكنها تتجنب
االعتراف صراحة باستقالل كوسوفو .في 13
سبتمبر (أيلول) ،أشاد وزراء خارجية االتحاد
األوروبي بالتطورات اإليجابية في صربيا ووافقوا
إدراج ترشيح صربيا لإلنضمام في اجتماع أكتوبر
(تشرين األول) .من جهته ،حذر رئيس الوزراء
كوسوفو ،هاشم تاتشي ،أن كوسوفو لن تدخل في
محادثات إال في حال تكافؤ الموازين.

كوسوفو حسب القرار عدد  1244الصادر عن
مجلس األمن لألمم المتحدة
▪ ▪في  26سبتمبر (أيلول) ،تم حرمان  18ألف
من صرب كوسوفو من خدمة الهاتف بعد أن
قامت وكالة كوسوفو الهاتفية وشرطة كوسوفو
بإغالق منشآت تليكوم سربيجا (Telecon
 ،)Srbijaالمشغل الصربي للخطوط الهاتفية في
المناطق الصربية الكوسوفية.
▪ ▪في  27سبتمبر (أيلول) ،استقال فاتمير سيديو
من رئاسة الجمهورية بعد صدور قرار المحكمة
الدستورية يقول بانتهاكه للدستور لشغله وظيفتين
كرئيس للبالد وكزعيم للرابطة الديمقراطية
لكوسوفو.

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
▪ ▪في  22سبتمبر (أيلول) ،أعلنت الشرطة أنها
ستعزز المراقبة حول اإلسالم الراديكالي في
البالد استجابة لطلب رئيس الجالية الدينية
اإلسالمية في مقدونيا ( ،)IVZسليمان رجبي،
المساعدة من الحكومة والسفارات الغربية

لمواجهة االرتفاع المثير للقلق في نشاط هذه
المجموعات.

ألبانيا
▪ ▪في  6سبتمبر (أيلول) ،وقع الرئيس بامير
توبي مرسوما يحدد يوم  8مايو (أيار) 2011
موعدا لالنتخابات المحلية المقبلة ،يومين قبل
الموعد النهائي إلصداره وضمن سياق
المقاطعة البرلمانية التي تمنع إصالح القانون
اإلنتخابي.
▪ ▪في  13سبتمبر (أيلول) ،أعلنت الحركة
االشتراكية للتكامل ( ،)LSIالشريكة في االئتالف
الحكومي ،عن تغييرات في المناصب بين
وزرائها .حيث تم تكليف وزير الخارجية ،إيلير
ميتا ( ،)Ilir Metaبوزارة المالية ،في حين تم
تعيين إدمون حاجي ناستو ( Edmon
 ،)Haxhinastoوزيرا جديدا للخارجية.

اليونان
▪ ▪في  3سبتمبر (أيلول) ،استجابت خفر
السواحل لنداء استغاثة أرسله قارب إيطالي في
خيوس وأنقذت  115مهاجرا واعتقلت مواطنا
تركيا وآخر جورجي يشتبه في تهريبهما
للمهاجرين.
▪ ▪في  7سبتمبر (أيلول) ،أعلن جورج باباندريو
عن أول تعديل كبير في الحكومة بعد عام تقريبا
من تسلمه السلطة .واحتفظ ،جيورجوس
باباكونستانتينو(  )�Yorgos Papaconstan
 ،)tinouوزير المالية والمسؤول عن اإلنتعاش
االقتصادي في البالد ،بمنصبه.
▪ ▪في  14سبتمبر (أيلول) ،بدأ سائقو الشاحنات
اليونانيون احتجاجا جديدا في المدن اليونانية
الرئيسة ضد تحرير القطاع.
▪ ▪في  14سبتمبر (أيلول) ،تلقت اليونان الدفعة
الثانية من المساعدات المقدمة في إطار خطة
اإلنقاذ التي أقرها االتحاد األوروبي وصندوق
النقد الدولي.

تركيا
▪ ▪في  1سبتمبر (أيلول) ،تولت تركيا الرئاسة
الدورية لمجلس األمن الدولي.
▪ ▪في  7سبتمبر (أيلول) ،قتلت قوات األمن
تسعة أعضاء من منظمة حزب العمال الكردستاني
اإلرهابية خالل اشتباك في هكاري بعد هجوم
لحزب العمال الكردستاني بقذائف ضد مركز
عسكري .في  16سبتمبر (أيلول) ،لقي 10
أشخاص كانوا مسافرين على متن حافلة في
غزيتلي ( )Geçitliإثر انفجار لغم أرضي.
▪ ▪في  10سبتمبر (أيلول) ،اشتبكت قوات
مكافحة الشغب مع مظاهرة دعا إليها حزب السالم
والديمقراطية ( )BDPفي اسطنبول إلدانة "القمع
الحكومي ضد الشعب الكردي" والمطالبة بمقاطعة

▪ ▪في  3و 7و 10سبتمبر (أيلول) ،عقدت
اجتماعات جديدة بين ديميتريس كريستوفياس
ودرويش ايروغلو للتوصل إلى اتفاق حول حق
الملكية في شمال الجزيرة .في  14سبتمبر
(أيلول) ،وافق اجتماع المجلس الوطني (البرلمان)
على إنشاء لجنة برلمانية فرعية لمناقشة
المقترحات المقدمة خالل المفاوضات .وقد تم
التوصل إلى اتفاق بعد االتهامات التي وجهتها
عدة أحزاب للحكومة بسبب تقديم تنازالت عديدة
لألتراك القبارصة.

ليبيا

قبرص

لبنان
▪ ▪في  6سبتمبر (أيلول) ،صرح رئيس الوزراء،
سعد الحريري ،لصحيفة الشرق األوسط بأن اتهام
سوريا بالوقوف وراء اغتيال والده ،رفيق
الحريري ،كان "خطأ".

مصر
▪ ▪في  2سبتمبر (أيلول) ،ظهرت في الصباح
شوارع القاهرة مغطاة بملصقات تحمل صورة
رئيس المخابرات المصرية ،عمر سليمان ،عليها
عبارة "البديل الحقيقي عمر سليمان رئيسا
للجمهورية".
▪ ▪في  6سبتمبر (أيلول) ،دعا محمد البرادعي
خالل إفطار شعبي في السيدة زينب إلى مقاطعة
االنتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر
(تشرين الثاني) إذا لم يدخل مبارك إصالحات
ديمقراطية.
▪ ▪في  20سبتمبر (أيلول) ،نشرت صحيفة
األهرام خبر اعتقال السؤول األمني في حركة
حماس ،محمد خميس دبابش ،لدى وصوله إلى

▪ ▪في  3سبتمبر (أيلول) ،اعتقلت الشرطة ثالثة
تونسيين وأربعة جزائريين في برج بوعريريج
بتهمة اإلنتماء إلى تنظيم القاعدة في بالد المغرب
اإلسالمي والمشاركة في كمين أدى إلى مقتل أكثر
من  20شرطي في يونيو (حزيران).
▪ ▪في  6سبتمبر (أيلول) ،قتل أربعة حراس
بلديين في كمين إرهابي في محافظة سكيكدة .في
 11سبتمبر (أيلول) ،لقي جندي مصرعه إثر
انفجار قنبلة بالقرب من بوجية .في  14سبتمبر
(أيلول) ،هاجم  15مسلحا مركز شرطة قرب
ذهيبة وقتلوا حارسا بلديا .في  21سبتمبر
(أيلول) ،أدى انفجار قنبلة جديدة في وسط برج
منايل إلى مقتل شرطيين وجرح  10آخرين.
▪ ▪في  8سبتمبر (أيلول) ،دعا مؤسس الجماعة
السلفية للدعوة والقتال ،حسن حطاب ،عبر
المذياع إلى نزع سالح تنظيم القاعدة في بالد
المغرب اإلسالمي .في  9سبتمبر (أيلول)،
أفرجت الجزائر عن عضو الجماعة السلفية
للدعوة والقتال ،سمير سعيود ،بعد قضائه ثالث
سنوات في السجن .في  28أغسطس (آب) ،حث
سمير سعيود وعثمان تواتي في مقابلة إلذاعة
القرآن الكريم أتباع تنظيم القاعدة في بالد المغرب
اإلسالمي لإلنضمام إلى عملية المصالحة.

موريتانيا
▪ ▪في  14سبتمبر (أيلول) ،اعتقلت قوات األمن
مشتبها به في اإلنتماء إلى تنظيم القاعدة في بالد
المغرب اإلسالمي والضلوع في عمليتي الغالوية
( )2007وأكت تورين ( )2008اللتين قتل فيهما
 14جنديا.
▪ ▪في  17سبتمبر (أيلول) ،بدأ الجيش هجوما
ضد مواقع تنظيم القاعدة في بالد المغرب
اإلسالمي في الحدود الشرقية وشمال مالي .في
 19سبتمبر (أيلول) ،أدت اإلشتباكات إلى مقتل
 12إرهابيا وستة جنود.

أكتوبر (تشرين األول) 2010

في إسبانيا ،تم اإلعالن عن تعديل حكومي مهم،
في حين تضاعفت في فرنسا االحتجاجات ضد
إصالح نظام المعاشات .في إيطاليا ،تم تأسيس
حزب جيانفرانكو فيني ()Gianfranco Fini
الجديد المنشق عن التحالف الحكومي .كما انشق
تحالف حكومي آخر في كوسوفو مهددا بتأجيل
اإلنتخابات المقرر عقدها في فبراير (شباط)
 .2011أجرت البوسنة انتخابات برلمانية
ورئاسية تحدد مستقبل البالد .في ألبانيا ،تواصل
الحصار المفروض على النشاط البرلماني
بانسحاب آخر للنواب اإلشتراكيين من مجلس
النواب .في تركيا ،أعلنت منظمة حزب العمال
الكردستاني ( )PKKاإلرهابية تمديد وقف إطالق
النار .في لبنان ،شكك حزب هللا في المحكمة
الدولية الخاصة بلبنان المكلفة بالتحقيق في اغتيال
رفيق الحريري .بعد أشهر من الغموض ،أعلن
حسني مبارك أنه سيترشح إلعادة انتخابه في
االنتخابات الرئاسية التي ستجرى في أكتوبر
(تشرين األول)  .2011أمرت الحكومة المغربية
بتفكيك مخيم صحراوي قرب العيون ما تسبب
في ارتفاع حدة التوتر بين الرباط والبوليساريو.
قبل االتحاد األوروبي المقترح الفرنسي – األلماني
القاضي بتعديل معاهدة لشبونة مما يتيح فرض
عقوبات وقائية على الدول األعضاء بسبب العجز
المفرط.

355

▪ ▪في  17سبتمبر (أيلول) ،أعرب وزير الدفاع
الروسي ،أناتولي سيرديوكوف (Anatoly
 ،)Serdyukovلوكالة األنباء الروسية ريا
نوفوستي ( )RIA Novostiعن عزم روسيا
تنفيذ اتفاق مع سوريا ،وقع في عام  ،2007لبيع
أسلحة عسكرية تشمل صواريخ من طراز كروز
 P-800ياخونت ( ،)Yakhontعلى الرغم من
االعتراضات األمريكية واإلسرائيلية باعتبارها
تهديدا ألمن األسطول اإلسرائيلي ،باإلذافة إلى
إمكانية تحويلها إلى حزب هللا.

الجزائر

المتوسطي 2011

سوريا

▪ ▪في  1سبتمبر (أيلول) ،أفرجت الحكومة عن
 37إسالميا بعد استكمال برنامج إعادة التأهيل
والحوار الديني تحت إشراف مؤسسة القذافي،
التي يرأسها سيف اإلسالم القذافي ،نجل الزعيم
الليبي.

▪ ▪في  2سبتمبر (أيلول) ،وافقت المفوضية
والمجلس والبرلمان األوروبيون على إنشاء
"المجلس األوروبي للخطر المنهجي" وثالث
هيئات رقابة أوروبية لمراقبة يسر المصارف
واألسواق والتأمينات المالية .في  22سبتمبر
(أيلول) ،صادق البرلمان األوروبي على نظام
الرقابة المالية الجديد ورقة الذي قدمته المفوضية
والذي سيدخل حيز التنفيذ في  1يناير (كانون
الثاني) .2011
▪ ▪في  7سبتمبر (أيلول) ،في أول خطاب له
حول حالة االتحاد ،حدد رئيس المفوضية ،جوزيه
دوراو مانويل باروسو (José Manuel
 ،)Durao Barrosoخمسة أولويات ألوروبا:
تعزيز الحكامة االقتصادية والتأكيد على
استراتيجية "أوروبا  "2020لتحفيز النمو من
أجل خلق فرص العمل وبناء مساحة للحرية
والعدالة واألمن واقتراح ضريبة أوروبية من أجل
ضمان موارد ذاتية وتحديث ميزانية االتحاد
والترويج ألوروبا موحدة على الصعيد الدولي.
▪ ▪في  29سبتمبر (أيلول) ،تظاهر أكثر من 80
ألف شخص ينتمي إلى نقابات العمال في 30
دولة في بروكسل خالل "يوم األوروبي للعمل"
احتجاجا على خطط التقشف التي اعتمدتها في
الشهور األخيرة الحكومات األوروبية.

مالحق

االستفتاء الدستوري الذي سيجرى في  12سبتمبر
(أيلول).
▪ ▪في  12سبتمبر (أيلول) ،أيد  58%من
الناخبين في االستفتاء على التعديل الدستوري
الذي يتضمن  26تعديال قدمته الحكومة ودعمه
االتحاد األوروبي.

مطار القاهرة قادما إليها من دمشق ،وذلك بتهمة
"المشاركة في أنشطة تمس باألمن القومي".
▪ ▪في  21سبتمبر (أيلول) ،تظاهر مئات
األشخاص في القاهرة أمام القصر الرئاسي
احتجاجا على محاولة الرئيس المصري حسني
مبارك ،تثبيت ابنه جمال في السلطة .وانتهت هذه
المظاهرة باشتباكات مع قوات مكافخة الشغب
والعشرات من االعتقاالت.

اإلتحاد األوروبي

البرتغال
▪ ▪في  12أكتوبر (تشرين األول) ،تم انتخاب
البرتغال عضوا غير دائم في مجلس األمن لألمم
المتحدة.
▪ ▪في  30أكتوبر (تشرين األول) ،توصلت
الحكومة والمعارضة إلى اتفاق يضمن اعتماد
الميزانية العامة لعام  2011بعد أسابيع من
الغموض وتوقف مؤقت للمفاوضات هدد باندالع
أزمة مالية وسياسية.

إسبانيا

مالحق
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▪ ▪في  1أكتوبر (تشرين األول) ،تم اعتراض
ثمانية قوارب على متنها  164مهاجرا من بلدان
افريقيا جنوب الصحراء في مياه غرناطة
( )Granadaوألميريا ( )Almeríaومورسيا
( .)Murciaفي  3أكتوبر (تشرين األول) ،تم
اعتراض  43مهاجرا آخرا قبالة سواحل سبتة
( )Ceutaوألميريا ومورسيا.
▪ ▪في  4أكتوبر (تشرين األول) ،اعترف ثالثة
أعضاء معتقلين في منظمة إيتا في  29سبتمبر
(أيلول) أمام المحكمة الوطنية أنهم تلقوا تكوينا
إرهابيا في فنزويال في عام  2008تحت وصاية
أرتورو كوبياس ( ،)Arturo Cubillasالعضو
في منظمة إيتا والذي يشغل منصبا في حكومة هوغو
شافيز ( .)Hugo Chávezفي  13أكتوبر
(تشرين األول) ،حث وزير الخارجية ،ميغيل أنخيل
موراتينوس (،)Miguel Ángel Moratinos
فنزويال على إعطاء "جواب نهائي" حول وجود
إرهابيين ينتمون لمنظمة إيتا فوق أراضيها.
▪ ▪في  12أكتوبر (تشرين األول) ،اعتقلت قوات
األمن الفرنسية واإلسبانية في إنداي(  )�Hen
 )dayeالقائد المزعوم للجهاز الدولي لمنظمة
سيجي(  )  )Segiأوربيكا برافو كورال (�Ur
.)beka Bravo Corral
▪ ▪في  20أكتوبر (تشرين األول) ،أعلن خوسيه
لويس رودريغيث ثاباتيرو (José Luis
 )Rodríguez Zapateroعن تعديالت مهمة
في الحكومة لمواجهة آخر مراحل واليته .حيث
انتقل وزير الداخلية ،ألفريدو بيريث روبالكابا
( ،)Alfredo Pérez Rubalcabaليشغل
أيضا منصب نائب الرئيس .كما تم استبدال ميغيل
أنخيل موراتينوس( )�Miguel Ángel Mora
 )tinosفي وزارة الخارجية بترينيداد خيمينيث
( )Trinidad Jiménezالتي بدورها سلمت
حقيبة الصحة ليير باخين (.)Leire Pajín

فرنسا
▪ ▪في  5أكتوبر (تشرين األول) ،اعتقلت
الشرطة  12مشتبها في انتمائهم إلى خلية إسالمية
متطرفة .وجاءت هذه العملية في سياق تزايد القلق
األوروبي واألمريكي إزاء هجوم محتمل على
المدن األوروبية.

▪ ▪في  5أكتوبر (تشرين األول) ،أدانت المحكمة
التصحيحية في باريس بالسجن لمدة  3سنوات
على جيروم كيرفيل (،)Jérôme Kerviel
المتداول السابق في بنك سوسيتيه جنرال( )�So
 )ciété Généraleالذي تسبب له في خسائر
بلغت  4.9مليار يورو في عام  ،2008أكبر
تزوير في البورصة الفرنسية على مر التاريخ.
▪ ▪في  12أكتوبر (تشرين األول) ،تظاهر أكثر
من مليون شخص في باريس احتجاجا على قرار
رفع سن التقاعد المقترح من جانب الحكومة.
تزامنت المسيرة مع إضراب جديد شل ألكثر من
أسبوع مراكز التعليم والنقل والمصافي .في 20
أكتوبر (تشرين األول) ،أمرت الحكومة بتدخل
الشرطة إلعادة فتح مصافي النفط ،في حين
تواصلت االحتجاجات .في  27أكتوبر (تشرين
األول) ،صادق النواب الفرنسيون بشكل نهائي
على تأخير سن التقاعد.

إيطاليا
▪ ▪في  2أكتوبر (تشرين األول) ،تظاهر
عشرات اآلالف من األشخاص في روما ضد
رئيس الوزراء في النسخة الثانية من "اليوم
االحتجاجي ضد برلوسكوني" الذي دعت إليه
حركة المجموعة المدنية "الشعب البنفسجي".
▪ ▪في  5أكتوبر (تشرين األول) ،قدم جيانفرانكو
فيني ( )Gianfranco Finiرسميا الحزب
الليبرالي والمحافظ "المستقبل والحرية إليطاليا"
( )FLIالذي أعلن عنه في يوليو (تموز) بعد
طرده من الحكومة االئتالفية.
▪ ▪في  12أكتوبر (تشرين األول) ،تم إيقاف
مباراة في كرة القدم في جينوى ( )Genoaبين
إيطاليا وصربيا بعد أن تسبب المشجعون
الصربيون المتطرفون في أعمال شغب خطيرة.
▪ ▪في  14أكتوبر (تشرين األول) ،تبنت
الحكومة "قانون االستقرار  "2013-2011للحد
من العجز العام بعد مرور يوم واحد على إعالن
بنك إيطاليا أن الدين العام اإليطالي قد بلغ في
أغسطس (آب) رقما قياسيا جديدا وصل إلى
 1.843مليار يورو.
▪ ▪في  15أكتوبر (تشرين األول) ،فتحت النيابة
العامة في روما تحقيقا بحق الوزير األول بتهمة
جريمة محتملة متعلقة بالتهرب من دفع الضرائب
ومخالفة ضريبية أخرى في عامي 2003
و 2004في إطار قضية "ميدياست".
▪ ▪في  25أكتوبر (تشرين األول) ،توصلت
الحكومة والسلطات المحلية في مدينة نابولي
( )Naplesإلى اتفاق لتسوية أزمة النفايات التي
اندلعت بعد محاولة الحكومة فتح أكبر مكب
للنفايات في أوروبا بدينة تيرزيغنو
( ،)Terzingoما أدى إلى وقوع اشتباكات
عنيفة بين الشرطة وسكان المدينة .وافقت
الحكومة على تعليق إلى أجل غير مسمى فتح
مكب النفايات وإجراء دراسات صحية وبيئية
على المكب الموجود.

سلوفينيا
▪ ▪في  10أكتوبر (تشرين األول) ،فاز الحزب
الديمقراطي المحافظ ( )SDSفي الجولة األولى
من االنتخابات المحلية بنسبة  18.73%من
األصوات ،متبوعا بالحزب اإلشتراكي الديمقراطي
بنسبة  .12.05%كما تمت إعادة انتخاب المستقل
زوران يانكوفيتش ( )Zoran Jankovicفي
بلدية لوبليانا ( )Ljublanaباألغلبية المطلقة ،في
حين فاز في بيران ( )Piranاإلشتراكي
الديمقراطي من أصل غاني ،بيتر بوسمان( )�Pe
.)ter Bossman

كرواتيا
▪ ▪في  14أكتوبر (تشرين األول) ،أعرب إيفو
ساندر ( )Ivo Sanaderعن رغبته في استعادة
مقعده بعد أن تخلى فجأة عن السياسة في يوليو
(تموز)  ،2009ما أدى إلى تعيين جادرانكا
كوسور ( )Jadranka Kosorرئيسة للوزراء.
في حين أكدت المعارضة وكوسور على أنها
محاولة من جانب رئيس الوزراء السابق ،المتابع
في قضية فساد ،لضمان الحصانة البرلمانية .في
 20أكتوبر (تشرين األول) ،تم إعادة انتخاب
ساندر برلمانيا.
▪ ▪في  15أكتوبر (تشرين األول) ،أدين وزير
االقتصاد السابق ،دامير بوالنسيك (Damir
 ،)Polanceبالسجن  15شهرا لتورطه في
قضية فساد مرتبطة ببودرافكا (،)Podravka
الشركة الكرواتية الرائدة في مجال األغذية.
▪ ▪في  28أكتوبر (تشرين األول) ،تجاوزت
يادرانكا كوسور بأغلبية  79صوتا مؤيد مقابل
 62صوت معارض اقتراح لسحب الثقة تقدم به
الحزب اإلشتراكي الديمقراطي ( )SDPالذي
يتهم الحكومة بتراجع القدرة الشرائية وارتفاع
معدالت البطالة.

البوسنة والهرسك
▪ ▪في  3أكتوبر (تشرين األول) ،أجرت البوسنة
انتخابات عامة .ومنح انتخاب الرئاسة الثالثية
الفوز لبكر عزت فيكوفيتش( )�Bakir Izetve
 )govicعن حزب العمل الديمقراطي ()SDA
للبوسنيين متفوقا على الرئيس المشارك الحالي،
القومي المسلم ،حارس سياليجيتش (Haris
 ،)Silajdzicفي حين فاز الرئيسان المشاركان
اآلخران ،الصربي البوسني نيبويشا رادمانوفيتش
( )Nebojsa Radmanovicعن الحزب
االشتراكي للديمقراطيين المستقلين (،)SNSD
والكرواتي اإلشتراكي الديمقراطي ،زيليكو
كومشيتش ( ،)Zeljko Komsicبوالية جديدة.
في حين فاز الحزب االشتراكي للديمقراطيين
المستقلين في جمهورية سربسكى .في الفيدرالية
الكرواتية المسلمة ،تفوق الحزب اإلشتراكي
الديمقراطي ذو الطابع متعدد األعراق .في

المحافظات الكرواتية ،حصل االتحاد الديمقراطي
الكرواتي ( )HDZعلى أكبر عدد من األصوات.

( )SDSMفي بريليب ( )Prilepمظاهرة
حاشدة ضد السياسة االقتصادية واألمنية للحكومة.

الجبل األسود

ألبانيا

▪ ▪في  27أكتوبر (تشرين األول) ،أعلن نائب
رئيس الوزراء ،سفيتوزار ماروفيتش( )�Sveto
 ،)zar Marovicأن جمهورية الجبل األسود
ستعلق جميع الوثائق المتعلقة بترحيل الالجئين
البوسنيين في عام  .1992كما بدأت متابعة تسعة
شرطيين سابقين بسبب عملية الترحيل غير
القانونية التي تسببت في تسليم  79بوسنيا إلى
الميليشيات الصربية ومقتلهم.

▪ ▪في  28أكتوبر (تشرين األول) ،انسحب
الحزب اإلشتراكي مرة أخرى من البرلمان
مشترطا للعودة هدم هرم أنور خوجا (Enver
 )Hoxha Pyramidوتوضيح جرائم قتل
ناشطين اشتراكييم مؤخرا وإلغاء الحصانة
البرلمانية في حاالت الفساد ،باإلضافة إلى إعادة
فرز أصوات انتخابات يونيو (حزيران) .2009

▪ ▪في  15أكتوبر (تشرين األول) ،حل الفرنسي
شافييه بوت دي مارنهاك (Xavier Bout de
 )Marnhacمحل إيفيس دو كيرمابون (Yves
 )de Kermabonعلى رأس بعثة اإلتحاد
األوروبي لسيادة القانون بكوسوفو "إيوليكس"
(.)EULEX
▪ ▪في  16أكتوبر (تشرين األول) ،أعلنت
الرابطة الديمقراطية لكوسوفو( ،)LDKالشريك
في االئتالف الحاكم بأقلية ،عن انسحابه من
الحكومة يوم واحد بعد إعالن رئيس البالد بالنيابة
جاكوب كراسنيكي ( )Jakup Krasniqiإجراء
انتخابات مبكرة في  13فبراير (شباط) بعد
استقالة فاتمير سيديو (.)Fatmir Sejdiu

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
▪ ▪في  11أكتوبر (تشرين األول) ،نظم التحالف
االشتراكى الديمقراطي من أجل مقدونيا

▪ ▪في  22و 27أكتوبر (تشرين األول) ،تم
اعتقال  17شخصا في إزميرنا ()Smyrna
واسطنبول وفان ( )Vanبتهمة تقديم الدعم المالي
والتقني لتنظيم القاعدة.
▪ ▪في  26أكتوبر (تشرين األول) ،أصدرت
المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان حكما بتغريم
تركيا تعويضات بقيمة  15مليون يورو تدفع
لمجموعة من المتضررين من انتهاكات الحق في
الملكية في قبرص أثناء احتالل الجزيرة في عام
.1974
▪ ▪في  31أكتوبر (تشرين األول) ،اعتقلت قوات
األمن  81مهاجرا غير شرعي في محافظات
هكاري ( )Hakkariوماردين ( )Mardinوفان
وسيرناك ( )Van Sirnakوأدرنة (.)Edirne

قبرص
▪ ▪في  9أكتوبر (تشرين األول) ،أعلن وزير
الدفاع أن قبرص ستلغي للسنة الثالثة على التوالي
المناورات العسكرية السنوية المقرر إجراؤها في

▪ ▪في  4أكتوبر (تشرين األول) ،أصدرت
سوريا  33مذكرة توقيف في حق لبنانيين وأجانب
آخرين بسبب دعوى بتورطهم في قضية شهود
الزور في جريمة اغتيال رئيس الوزراء األسبق
رفيق الحريري تقدم بها المدير العام السابق لألمن
العام اللبناني اللواء جميل السيد المسجون في
لبنان لمدة أربع سنوات بسبب هذه الشهادات.
▪ ▪في  13أكتوبر (تشرين األول) ،عقد الرئيس
السوري ونظيره العراقي اجتماعا في دمشق اتفقا
خالله على المصالحة بين البلدين اللذين تباعدت
عالقاتهما منذ الهجمات اإلرهابية في بغداد في
عام  2009التي اتهم على إثرها العراق سوريا
بالتقاعس عن منع مرور اإلرهابيين عبر حدودها.

لبنان
▪ ▪في  13أكتوبر (تشرين األول) ،استقبل آالف
اللبنانيين الرئيس اإليراني ،محمود أحمدي نجاد،
خالل زيارة رسمية اعتبرتها اسرائيل "استفزازية"،
لكنها أكدت العالقات الجيدة بين طهران وبيروت.
خالل هذه الزيارة ،التقى أحمدي نجاد بزعيم حزب
هللا ،حسن نصر هللا.
▪ ▪في  20أكتوبر (تشرين األول) ،أبلغت
هيالري كلينتون رئيس الوزراء ،سعد الحريري،
أن الواليات المتحدة لن تتسامح مع أي محاولة
للتشكيك في عمل محكمة األمم المتحدة التي تحقق
في جريمة اغتيال رفيق الحريري بعد تبيان أن
المحكمة ستدين أعضاء في حزب هللا .في 28
أكتوبر (تشرين األول) ،دعا زعيم حزب هللا
البنانيين لمقاطعة المحكمة .وفي اليوم نفسه،
اتهمت الواليات المتحدة حزب هللا وسوريا وإيران
بالعمل على زعزعة االستقرار في لبنان.

األردن
▪ ▪في  26أكتوبر (تشرين األول) ،تمت
المصادقة في االجتماع التاسع للجنة الشراكة بين
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▪ ▪في  10أكتوبر (تشرين األول) ،جرح ما ال
يقل عن  122شخصا في اشتباكات بين الشرطة
والجماعات المناهضة للمثليين خالل مسيرة الفخر
المنظمة في بلغراد (.)Belgrade
▪ ▪في  11أكتوبر (تشرين األول) ،منحت
محكمة االستئناف السراح المؤقت لمجرم الحرب
البوسني ،إيليا يوريسيتش ( ،)Ilija Jurisicبعد
أن أمرت بإجراء حكم جديد في حقه نتيجة لطعن
هيئة دفاعه في الحكم بالسجن لمدة  12عاما الذي
أصدرته محكمة في بلغراد في سنة .2009
▪ ▪في  25أكتوبر (تشرين األول) ،علقت
الحكومة الهولندية ،خالل اجتماع للمجلس
األوروبي ،معارضتها لبدء المحادثات مع صربيا
حول اإلنضمام بعد أن التزمت بلغراد بمواصلة
التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية
ليوغوسالفيا وإجراء المفاوضات لتحديد الوضع
النهائي لكوسوفو.

▪ ▪في  11أكتوبر (تشرين األول) ،أصدرت
محكمة العدل في أنفيسا ( )Anfisaحكما بالسجن
مدى الحياة في حق الشرطي الذي قتل الشاب
ألكسيس كريكوروبولوس( )�Alexis Grigoro
 )poulosخالل مظاهرة في أثينا في ديسمبر
(كانون األول)  ،2008ما أثار موجة من أعمال
الشغب شلت الحركة في اليونان لمدة أسابيع.
▪ ▪في  24أكتوبر (تشرين األول) ،أعلنت
المفوضة األوروبية للشؤون الداخلية ،سيسيليا
مالمستروم ( ،)Cecilia Malstromأن اليونان
ستحصل على دعم خاص من دوريات "الوكالة
األوروبية إلدارة التعاون العملياتي على الحدود
الخارجية" ( )FRONTEXبناء على طلب
مساعدة من أثينا بسبب اإلرتفاع المقلق لتدفق
المهاجرين السريين على اليونان عبر تركيا،
وذلك بمعدل  90%من مجموع التدفقات غير
القانونية على االتحاد األوروبي في هذا العام.

مالحق

صربيا

اليونان

أكتوبر (تشرين األول) للمساهمة في النهوض
بمفاوضات إعادة التوحيد وطلب أن تقوم
جمهورية شمال قبرص التركية بالشيء نفسه مع
المناورات المشتركة التي تجريها كل سنة مع
الجيش التركي.
▪ ▪في  11أكتوبر (تشرين األول) ،أعلن
ديميتريس كريستوفياس( )�Demetris Christ
 )ofiasأن قبرص ستسمح بفتح ميناء فاماغوستا
( )Famagustaأمام التجارة مع االتحاد
األوروبي إذا ما أعادت جمهورية شمال قبرص
التركية مقاطعة فاروشا اليونانية القبرصية
المحتلة لألمم المتحدة إلرجاعها إليها.
▪ ▪في  14أكتوبر (تشرين األول) ،بدء عمل
المعبر الحدودي الجديد ليمنيتيس بيرجوس( )�Lim
 )nitis-Pygrosفي شمال غرب الجزيرة.

االتحاد األوروبي واألردن على الوضع المتقدم
في عالقات الشراكة مع المملكة الهاشمية.

مصر

مالحق

▪ ▪في  13أكتوبر (تشرين األول) ،أمرت
السلطات بإغالق أربع فضائيات سلفية التابعة
لشركة "البراهين" السعودية بسبب "نشر أفكار
دينية وعلمية مغلوطة".
▪ ▪في  21أكتوبر (تشرين األول) ،أكد أمين
اإلعالم بالحزب الوطني الديمقراطي ،علي الدين
هالل ،أن حسني مبارك سيكون مرشح الحزب
لالنتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أكتوبر
(تشرين األول) .2011

تونس
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▪ ▪في  30أكتوبر (تشرين األول) ،اتفقتا تونس
وليبيا على إزالة العقبات التي تعترض حرية تنقل
البضائع واألشخاص بين البلدين.
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▪ ▪في  4أكتوبر (تشرين األول) ،تسببت
مواجهة بين الجيش وإرهابيين ينتمون لتنظيم
القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي في سقوط
 15ضحية بالقرب من مدينة زكري في تيزي
وزو .في  12أكتوبر (تشرين األول) ،أدى
انفجار قنبلة في تبسة إلى مقتل خمسة مدنيين.
في  25أكتوبر (تشرين األول) ،لقي جندي
مصرعه إثر انفجار قنبلة لتنظيم القاعدة في بالد
المغرب اإلسالمي بمحافظة بومرداس .في 30
أكتوبر (تشرين األول) ،اعتقلت قوات األمن في
مدينة سرايدي أربعة أشخاص كانوا يخططون
لتنفيذ هجوم إرهابي في  1نوفمبر (تشرين
الثاني).

المغرب
▪ ▪في  22أكتوبر (تشرين األول) ،أدين
اإلرهابي الجزائري ،بن رابح بن عطو ،المرتبط
بخلية عبد القادر بلعيرج التابعة لتنظيم القاعدة في
بالد المغرب اإلسالمي ،بالسجن لمدة 10
سنوات.
▪ ▪في  29أكتوبر (تشرين األول) ،أعلنت وزارة
اإلتصال عن تعليق نشاط قناة الجزيرة في
المغرب نتيجة "عدة مخالفات لقواعد الصحافة
الجدية والمسؤولة".

موريتانيا
▪ ▪في  17أكتوبر (تشرين األول) ،ألقت
السلطات المورتانية القبض في حدود مالي على
سندا ولد بوعمامة ،عضو في تنظيم القاعدة في
بالد المغرب اإلسالمي ،والمطلوب في موريتانيا

لتورطه في هجوم في لمغيطي في عام 2005
تسبب في مقتل  15جنديا.
▪ ▪في  20أكتوبر (تشرين األول) ،صدر حكم
باإلعدام في حق ثالثة إرهابيين لقتلهم عائلة
فرنسية في آالك في  ،2007ولتورطهم في هجوم
على الشرطة في عام .2008

اإلتحاد األوروبي
▪ ▪في  19أكتوبر (تشرين األول) ،اقترحت
المفوضية األوروبية سلسلة من البدائل لخلق
موارد جديدة من أجل تعزيز ميزانية االتحاد
األوروبي وخفض المساهمات الوطنية .وتخص
إحدى هذه المقترحات خلق ضريبة أوروببية على
القيمة المضافة.
▪ ▪في  20أكتوبر (تشرين األول) ،صادق
البرلمان بأغلبية ساحقة على التنظيم المالي
والموارد لخدمة العمل الخارجي األوروبي
( ،)EEASما يجعل الهيئة الجديدة المسؤولة عن
تنسيق الدبلوماسية األوروبية على استعداد للبدء
في العمل .وقد تم تعيين سفير فرنسا الحالي لدى
واشنطن ،بيير فيمونت (،)Pierre Vimont
مديرا لخدمة العمل الخارجي األوروبي.
▪ ▪في  29أكتوبر (تشرين األول) ،حصلتا فرنسا
وألمانيا على دعم المجلس األوروبي لمقترحهما
القاضي بإعادة النظر في معاهدة لشبونة ،بما في
ذلك إمكانية تفعيل المعاقبة االستباقية ضد البلدان
التي تعاني من عجز يفوق  3%والتي ال تتخذ
اإلجراءات الالزمة لتخفيضه بعد تحذيرها.

جامعة الدول العربية
▪ ▪في  8أكتوبر (تشرين األول) ،اجتمعت لجنة
متابعة مبادرة السالم العربية وأعطت مدة شهر
واحد إلسرائيل لوقف اإلستيطان في الضفة
الغربية إلستئناف المفاوضات المباشرة.
نوفمبر (تشرين الثاني) 2010

في إسبانيا ،استطاعت الحكومة الحصول على
مصادقة البرلمان على ميزانية  .2011شهدت
فرنسا في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) تعدبالت
حكومية والمصادقة على إصالح نظام المعاشات.
في إيطاليا ،وضع ارتفاع حدة التوتر بين حزب
شعب الحرية ( )LPDوحزب المستقبل والحرية
إليطاليا ( )FLIحكومة برلسكوني في ورطة.
اختتمت كرواتيا ثالثة بنود جديدة في المفاوضات
حول االنضمام في الشهر نفسه الذي دخلت
االتفاقية الحدودية مع سلوفينيا حيز التنفيذ .تمكنت
البوسنة وألبانيا من تحرير التأشيرات مع االتحاد
األوروبي .في المقابل ،أدى اعتماد اقتراح سحب
الثقة من حكومة هاشم تاتشي ( Hashim
 )Thaciفي كوسوفو إلى الدعوة إلنتخابات
مبكرة في  12ديسمبر (كانون األول) .في

اليونان ،تباين فوز حزب الحركة اإلشتراكية
اليونانية (  )PASOKالحاكم في االنتخابات
البلدية واإلقليمية مع استمرار اإلحتجاجات
اإلجتماعية وتوجيه مجموعة من الطرود الملغمة
إلى عدة بعثات دبلوماسية .كما ارتفعت حدة
التوتر بين شركاء االئتالف الحكومي في لبنان
بسبب تحقيقات المحكمة الدولية في قضية اغتيال
رفيق الحريري .في األردن ،فاز المرشحون
الموالون للملكية باالنتخابات البرلمانية التي
تميزت بالمقاطعة وارتفاع نسبة اإلمتناع عن
التصويت وتعدد بؤر العنف .في مصر ،ازدادت
حدة المواجهات بين المسلمين والمسيحيين
األقباط .استمرت أجواء التوتر بين المغرب
وجبهة البوليساريو منذ شهر أكتوبر (تشرين
األول) .أكد اإلتحاد األوروبي تفعيل خطة إلنقاذ
أيرلندا.
البرتغال
▪ ▪في  24نوفمبر (تشرين الثاني) ،أدى إضراب
عام ضد التدابير التقشفية الحكومية إلى شل
الخدمات العامة.

إسبانيا
▪ ▪في  7نوفمبر (تشرين الثاني) ،تم توقيف 40
مهاجرا من جنوب الصحراء قبالة سواحل طريفة.
في  13نوفمبر (تشرين الثاني) ،تم اعتراض
قارب على متنه  38مهاجرا من جنوب الصحراء
وإيصاله إلى ميناء ألميريا (.)Almería
▪ ▪في  20نوفمبر (تشرين الثاني) ،حصلت
الحكومة على الموافقة البرلمانية على ميزانية
 ،2011التي تعتبر األكثر تقييدا في تاريخ
الديمقراطية اإلسبانية ،وذلك بفضل دعم القوميين
الباسك والكناريين مقابل حصولهم على نقل
سياسات العمل النشطة.
▪ ▪في  28نوفمبر (تشرين الثاني) ،فاز حزب
التقارب واالتحاد القومي ( )CiUباالنتخابات في
إقليم كاتالونيا ،منتقال من  48إلى  62مقعدا من
أصل  135المقاعد.

فرنسا
▪ ▪في  2نوفمبر (تشرين الثاني) ،انطلق إضراب
عام جديد في وسائل النقل العام واستمر إلى غاية
 6نوفمبر (تشرين الثاني) يوم تنظيم مسيرة شارك
فيها  140ألف شخص في باريس ضد قرار
نيكوال ساركوزي مواصلة إصالح نظام
المعاشات .في  9نوفمبر (تشرين الثاني) ،تم
أخيرا إصدار قانون إصالح نظام المعاشات .في
 23نوفمبر (تشرين الثاني) ،تم تنظيم إضراب
آخر دعت إليه النقابات وشارك فيه  23ألف
متظاهر في كل أرجاء فرنسا.
▪ ▪في  4أكتوبر (تشرين الثاني) ،اعتقلت
الشرطة شخصين يشتبه في انتماءهما لجماعات

إرهابية إسالمية .أكد وزير الداخلية ،بريس
هورتفو ( ،)Brice Hortefeuxأنه تم اعتقال
 85شخصا منذ بداية السنة بسبب هذه التهم.
▪ ▪في  15أكتوبر (تشرين الثاني) ،جدد نيكوال
ساركوزي ثقته في رئيس الوزراء ،فرانسوا فيون
( ،)François Fillonخالل إعالن إعادة
تعديل حكومي انتقدته المعارضة االشتراكية
"لميله نحو اليمين" وسعيه إلستعادة شعبيته .وعاد
آالن جوبيه ( )Alain Juppéإلى الحكومة
بشغل حقيبة وزارة الدفاع التي تركها ميشيل أليو
ماري ( )Michèle Alliot-Marieليتكلف
بدوره بوزارة الخارجية خلفا لإلشتراكي ،برنار
كوشنير (.)Bernard Kouchner

▪ ▪في  17نوفمبر (تشرين الثاني) ،أعلنت
المفوضية األوروبية عن فتح تحقيق حول
المساعدات الحكومية الممنوحة من طرف مالطا
للمحطة الطاقية في دليمارا ()Delimara
بدعوى أن ذلك قد يعتبر خرقا لقانون السوق
الموحدة.

▪ ▪في  3نوفمبر (تشرين الثاني) ،أدانت محكمة
في زغرب ستة أشخاص بالسجن  150سنة بتهمة
قتل الناشر إيفو بوكانيتش ( )Ivo Pukanicفي
عام  2008عندما كان ينجز تحقيقا حول الروابط
الموجودة بين عصابات البلقان.
▪ ▪في  5نوفمبر (تشرين الثاني) ،اختتمت
كرواتيا البنود المتعلقة بحرية تنقل األشخاص
وسياسة النقل والمؤسسات في إطار المفاوضات
حول اإلنضمام.
▪ ▪في  24نوفمبر (تشرين الثاني) ،التزم
الرئيسان الكرواتي والصربي في زغرب بحل
قضية المختفين خالل النزاع 1995-1991
كخطوة جديدة في مسار المصالحة.

البوسنة والهرسك
▪ ▪في  18نوفمبر (تشرين الثاني) ،قرر مجلس
مجلس األمن تمديد والية بعثة قوة حفظ السالم
األوروبية ( )EUFORلسنة واحدة ,ذكر
السلطات البوسنية بأنه تقع على عاتقها مسؤولية
التعميق في تنفيذ اتفاقيات دايتون (.)Dayton
▪ ▪في  23نوفمبر (تشرين الثاني) ،تم تعيين
ألكسندر دزومبيتش( )�Aleksandar Dzom
 )bicرئيسا للوزراء في جمهورية سربسكى خلفا
لميلوراد دوديك ( )Milorad Dodikالذي
أصبح الرئيس الجديد للجمهورية.

الجبل األسود
▪ ▪في  7نوفمبر (تشرين الثاني) ،علقت الحكومة
البرنامج المثير للجدل "المواطنة االقتصادية"

▪ ▪في  2نوفمبر (تشرين الثاني) ،ضرب زلزال
بقوة  5.4درجة على مقياس ريختر مدينة
كرالييفو متسببا في مصرع شخصين جرح 50
آخرين.
▪ ▪في  4نوفمبر (تشرين الثاني) ،قام الرئيس
الصربي ،بوريس تاديتش (،)Boris Tadic
بزيارة رسمية إلى مدينة فوكوفار ()Vukovar
الكرواتية تكريما لروح  200مدني كرواتي قتل
على يد الجيش الصربي.
▪ ▪في  15نوفمبر (تشرين الثاني) ،صرح رئيس
االدعاء في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا
بأن صربيا ال تتعاون بما فيه الكفاية مع المحكمة
للقبض على الهاربين راتكو مالديتش (Ratko
 )Mladicوغوران هادزيتش (Goran
 .)Hadzicفي  17نوفمبر (تشرين الثاني)،
طلبت صربيا المساعدة من األنتربول للعثور
عليهما.
▪ ▪في  29نوفمبر (تشرين الثاني) ،فتح البنك
األوروبي لإلستثمار في بلغراد مكتبا تمثيليا جديدا
خاص بدول غرب البلقان.

كوسوفو حسب القرار عدد  1244الصادر عن
مجلس األمن لألمم المتحدة
▪ ▪في  2نوفمبر (تشرين الثاني) ،أيد برلمان
كوسوفو لصالح حجب الثقة عن حكومة األقلية
التي يتزعمها هاشم تاتشي ،ما جعل الرئيس
جاكوب كراسنيكي ( )Jakup Krasniqiيدعو
إلجراء انتخابات مبكرة في  12ديسمبر (كانون
األول).
▪ ▪في  12نوفمبر (تشرين الثاني) ،اتهمت بعثة
اإلتحاد األوروبي لسيادة القانون بكوسوفو رسميا
سبعة أشخاص ،بينهم مسؤول كبير في وزارة
الصحة ،بتهمة اإلنتماء إلى شبكة دولية لالتجار
بأعضاء مواطنين يعيشون في حالة من الفقر
المدقع.

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
▪ ▪في  12نوفمبر (تشرين الثاني) ،تطبيقا لقانون
التطهير الصادر في عام  ،2008أدانت المحكمة
اإلدارية الرئيس السابق والقاضي الحالي للمحكمة
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▪ ▪في  3نوفمبر (تشرين الثاني) ،تم اعتقال 47
شخصا على صلة بثالث جماعات للمافيا في
كاتانيا ( )Cataniaو 50شخصا مرتبطا بمافيا
الكامورا ( ،)Camorraبما في ذلك أربعة
شرطيين محليين .في  5نوفمبر (تشرين الثاني)،
تم القبض على  92شخصا ينتمون لعصابتين في
ساكرا كورونا يونيتا (Sacra Corona
 )Unitaمتواجهتين بسبب بسط السيطرة على
تهريب المخدرات في إقليم باري ( .)Bariفي
 17نوفمبر (تشرين الثاني) ،بعد  15سنوات من
البحث ،تم اعتقال أحد زعماء عصابة الكامورا،
أنطونيو لوفيني ( .)Antonio Lovineفي 30
نوفمبر (تشرين الثاني) ،ألقت الشرطة القبض
على  23عضوا مشتبه في انتماءهم لعصابة كوسا
نوسترا ( ،)Cosa Nostraبمن فيهم الزعيم،
جيوفاني فيتالي (.)Giovanni Vitale
▪ ▪في  7نوفمبر (تشرين الثاني) ،طالب
جيانفرانكو فيني باستقالة سيلفيو برلسكوني
كرئيس للوزراء بتهديده سحب أربعة وزراء من
الحكومة وكتاب الدولة المنتمون لحزب المستقبل
والحرية إليطاليا الذي يتزعمه والمنشق عن
حزب شعب الحرية .في  9نوفمبر (تشرين
الثاني) ،انضم برلمانيو حزب المستقبل والحرية
إليطاليا إلى المعارضة للتصويت على ثالثة
تعديالت حول اتفاقية الصداقة اإليطالية – الليبية
التي تدعمها حكومة برلسكوني.
▪ ▪في  30نوفمبر (تشرين الثاني) ،تظاهر آالف
الطالب احتجاجا على مصادقة البرلمان على
قانون إصالح القطاع الجامعي .وحدثت
اضطرابات في روما أمام البرلمان.

▪ ▪في  15نوفمبر (تشرين الثاني) ،رفض بنك
األداءات الدولية ( )BISطلب سلوفينيا وكرواتيا
التوسط في النزاع المفتوح حول تخلف بنك
ليوبيانسكا ( )LBعن األداء للمواطنين الكروات.
ويشكل هذا النزاع آخر عقبة أمام انضمام كرواتيا
إلى االتحاد األوروبي ،وذلك بسبب رفض زغرب
فتح اسواقها أمام أكبر البنوك السلوفينية الناتج
عن إفالس بنك ليوبيانسكا حتى إرجاع 172
مليون يورو المودعة من قبل المواطنين الكروات
قبل انهيار يوغوسالفيا.
▪ ▪في  23نوفمبر (تشرين الثاني) ،عين
البرلمان ،برانكو مسليسا(  )�Branco Masle
 ،)saرئيسا جديدا للمحكمة الدستورية ،وهو ما
اعتبر تعيينا مثيرا للجدل تعيينه ألن مسليسا متهم
من قبل بعض األوساط بكونه كان شيوعيا نشطا
ومعارضا إلنفصال سلوفينيا عن يوغوسالفيا.
▪ ▪في  29نوفمبر (تشرين الثاني) ،دخلت
معاهدة الوساطة الحدودية بين سلوفينيا وكرواتيا
حيز التنفيذ.

مالحق

إيطاليا

سلوفينيا

الذي يمنح جنسية الجبل األسود لكل مستثمر يقوم
باستثمار أكثر من  500ألف يورو في البالد
بسبب عدم توافقه مع القانون األوروبي.
▪ ▪في  30نوفمبر (تشرين الثاني) ،تجازو رئيس
البرلمان ،رانكو كرفوكبيتش(  )�Ranko Kri
 ،)vokepicاختبار حجب الثقة الذي قدمتاه
الحركة من أجل التغيير الليبرالية المحافظة
( )PzPوحزب الديمقراطية الجديدة لصربيا
المحافظ الوحدوي ( )NOVAبسبب الشطط في
استعمال السلطة.

الدستورية ،تريندافيل إيفانوفسكي (Trendafil
 ،)Ivanovskiبتهمة التجسس لصالح للمخابرات
السرية اليوغوسالفية .نفى إيفانوفسكي التهم
الموجهة إليه وأكد أنه سيلجأ إلى المحكمة العليا.

ألبانيا
▪ ▪في  1نوفمبر (تشرين الثاني) ،رفضت
الحكومة طلبا للمعارضة إلجراء تحقيق "غير
محدود "حول نتائج انتخابات يونيو (حزيران)
 .2009في  26نوفمبر (تشرين الثاني) ،استأنفت
المعارضة احتجاجاتها بتنظيم مظاهرة في إلباسان
(.)Elbasan

مالحق

اليونان
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▪ ▪في  1نوفمبر (تشرين الثاني) ،أعلنت الشرطة
اعتراض طرد مفخخ كان يستهدف السفارة
الفرنسية وموجه إلى نيكوال ساركوزي (Nicola
 ،)Sarkozyبعد ساعات من اعتراض طردين
آخرين موجهان إلى سفاراتي بلجيكا وهولندا
وانفجار طرد آخر موجه إلى سفارة المكسيك في
مكتب بريدي بأثينا .في  2نوفمبر (تشرين
الثاني) ،انفجر طردان ملغمان مماثالن في
سفاراتي سويسرا وروسيا .وتم اعتراض طرود
أخرى مشبوهة وتفجيرها .في اليوم نفسه ،تم
اعتراض طردملغم آخر في مطار بولونيا
( )Bolognaقادما من اليونان ومجها إلى سيلفيو
برلسكوني .في  3نوفمبر (تشرين الثاني) ،علقت
اليونان لمدة  48ساعة جميع الخدمات البريدية
نحو الخارج بعد أن أبطلت الشرطة األلمانية
مفعول قنبلة مرسلة من اليونان إلى أنجيال ميركل
( .)Angela Merkelكما اعترضت الشرطة
طرود مشبوهة موجهة إلى يوروبول ومحكمة
العدل األوروبية والسفارة الفرنسية .وقد أعلنت
منظمة "نواة مؤامرة النار" مسؤوليتها عن جميع
هذه العمليات.
▪ ▪في  14نوفمبر (تشرين الثاني) ،أجريت في
اليونان الجولة الثانية من االنتخابات البلدية
واإلقليمية التي شهدت فوز حزب الحركة
االشتراكي اليونانية الحاكم في بلديات أثينا
وسالونيك ( )Thessalonikiوفي  8من أصل
 13منطقة.
▪ ▪في  15نوفمبر (تشرين الثاني) ،نظمت
احتجاجات في أثينا وسالونيك ،ضد خطة اإلنقاذ
التي وضعها االتحاد األوروبي وصندوق النقد
الدولي لالقتصاد اليوناني ،انتهت باشتباكات مع
الشرطة.
▪ ▪في  27نوفمبر (تشرين الثاني) ،قرر البحارة
اليونانيون تمديد اإلضراب الذي بدأ في 23
نوفمبر (تشرين الثاني) إذا لم يتوصلوا إلى اتفاقية
جماعية جديدة .في  29نوفمبر (تشرين الثاني)،
أصدرت الحكومة أمرا طارئا بإجبار العبارات
على تقديم الحد األدنى من الخدمات في تلك
الجزر التي تعتمد حصرا على الربط بحريا.

تركيا
▪ ▪في  2نوفمبر (تشرين الثاني) ،أعلن حاكم
اسطنبول أن فيدات أكار ( ،)Vedat Acarمنفذ
التفجير االنتحاري في  31أكتوبر (تشرين األول)
في اسطنبول والذي تسبب في جرح  32شخصا،
ينتمي إلى "صقور حرية كردستان" ،وهي خلية
منشقة عن حزب العمال الكردستاني (.)PKK
وقد تزامن هذا الهجوم مع نهاية شهرين من وقف
إطالق النار األحادي الجانب المعلن عنه من قبل
حزب العمال الكردستاني الذي نفى أي تورط له
في هذا الهجوم وأعلن عن تمديد الهدنة إلى غاية
انتخابات .2011
▪ ▪في  7نوفمبر (تشرين الثاني) ،تم اعتقال
الجنرال زكي إس ( )Zeki Esبسبب الهجوم
الذي أدى إلى مقتل ستة جنود في هكاري
( )Hakkariفي مايو (أيار)  2009الذي تم
ربطه في البداية بحزب العمال الكردستاني ،بعد
أن تم في شهر سبتمبر (أيلول) تسريب محادثة
هاتفية بين الجنرال زكي والجنرال جوربوز كايا
( )Gürbüz Kayaاعترف فيها بمسؤوليته عن
إصدار أوامر لوضع األلغام "ألسباب أمنية".
▪ ▪في  24نوفمبر (تشرين الثاني) ،أعلن وزير
الدفاع وجدي غونول ( )Vecdi Gönülعن
تعليق مهام ثالثة من كبار قادة الجيش بسبب
مشاركتهم المحتملة في خطط انقالبية .ألول مرة
في تاريخ تركيا الحديث تعلق السلطات المدنية
مهام قادة عسكريين.

أحكاما باإلعدام في حق ثالثة أشخاص ،اثنان
منهم غيابيا ،وذلك بتهمة التعاون مع إسرائيل.
▪ ▪في  7نوفمبر (تشرين الثاني) ،أدانت محكمة
األمم المتحدة المكلفة بالتحقيق في اغتيال رفيق
الحريري القيادي في حزب هللا عماد مغنية الذي
قتل في هجوم بقنبلة في دمشق عام ،2008
باعتباره مسؤوال عن جريمة اغتيال رئيس
الوزراء اللبناني .في  11نوفمبر (تشرين الثاني)،
هدد زعيم حزب هللا حسن نصر هللا أي شخص
يحاول اعتقال أعضاء في حزبه .في اليوم نفسه،
قال رئيس الوزراء سعد الحريري أنه لن يسمح
بأن تؤثر تهديدات حزب هللا على استقرار لبنان
وعالقاتها الممتازة مع سوريا .في  21نوفمبر
(تشرين الثاني) ،كشف التلفزيون الكندي
العمومي ،سي بي سي ،عن بيانات واردة في
تقرير أنجزه محققون تابعون لألمم المتحدة ،يؤكد
عالقة حزب هللا باغتيال رفيق الحريري .اعترفت
األمم المتحدة بوجود هذا التقرير ،في حين
ارتفعت المخاوف في بيروت من اندالع أزمة
نهائية داخل االئتالف الحكومي الذي لم يستطع
عقد أي اجتماع خالل خمسة عشر يوما والعودة
إلى العنف في لبنان.
▪ ▪في  14نوفمبر (تشرين الثاني) ،اعتقل في
طرابلس رجل الدين اإلسالمي السوري اللبناني،
عمر بكري محمد ،الذي حكمت عليه محكمة
عسكرية غيابيا قبل يومين بالسجن مدى الحياة
جنبا إلى جنب مع  53آخرين بسبب عدة تهم
متعلقة باإلرهاب.

قبرص

األردن

▪ ▪في  1نوفمبر (تشرين الثاني) ،قرر الزعيم
اليوناني ونظيره القبرصي التركي خلق لجنة
مشتركة للنظر في إمكانية فتح المزيد من المعابر
الحدودية بين الطرفين.
▪ ▪في  18نوفمبر (تشرين الثاني) ،اجتمع في
نيويورك قادة المجتمعين اليوناني والقبرصي
التركي مع األمين العام لألمم المتحدة ،وتم اإلتفاق
على تكثيف الجهود من أجل إعادة التوحيد في
إطار صيغة فيدرالية ثنائية تقف على قدم
المساواة.

▪ ▪في  9نوفمبر (تشرين الثاني) ،تم إجراء
انتخابات برلمانية في األردن قاطعتها المعارضة
اإلسالمية .ورغم اإلنتشار األمني الواسع اندلعت
أعمال عنف أدت إلى مقتل شخص واحد .وأعطت
صناديق اإلقتراع الفوز للمرشحين الموالين للملك
ومرشحي القبائل المرتبطين ارتباطا وثيقا
بالقصر ،غير أن نسبة اإلمتناع المرتفعة عكست
تزايد السخط بين المواطنين.
▪ ▪في  24نوفمبر (تشرين الثاني) ،استدعى
وزير الشؤون الخارجية ،ناصر جودة ،السفير
اإلسرائيلي ليطلب منه إيضاحات وليدين اعتداء
الشرطة في اليوم الماضي على موظفين في
سفارة األردن لدى إسرائيل بعد رفضهما التعريف
بأنفسهما في عملية تفتيش روتينية.

سوريا
▪ ▪في  19نوفمبر (تشرين الثاني) ،تبنت سوريا
خطتها الخمسية الحادية عشرة التي تهدف إلى
تعزيز التحول نحو نموذج السوق االقتصادية
االجتماعية وتقليص نسبة النمو السكاني وتكثيف
سياسات التكوين والخدمات االجتماعية والرفع
من االستثمارات مقارنة بالخطة السابقة.

لبنان
▪ ▪في  2نوفمبر (تشرين الثاني) ،تداولت
الصحافة اللبنانية خبر إصدار محكمة لبنانية

مصر
▪ ▪في  9نوفمبر (تشرين الثاني) ،فتحت الشرطة
النار في اإلسكندرية على المتظاهرين الموالين
لمرشح جماعة اإلخوان المسلمين ،محمود عطية.
في  13نوفمبر (تشرين الثاني) ،تجددت
اإلشتباكات.
▪ ▪في  17نوفمبر (تشرين الثاني) ،تم إطالق
سراح المدون عبد الكريم نبيل سليمان ،المسجون

الجزائر
▪ ▪في  7نوفمبر (تشرين الثاني) ،قتل ثالثة
أعضاء في تنظيم القاعدة في بالد المغرب
اإلسالمي خالل اشتباكات مع القوات الجزائرية
بين مسيلة وجلفة .توالت طوال الشهر الهجمات
والمواجهات بين اإلرهابيين وقوات األمن
والجيش التي تسببت في سقوط أكثر من  15قتيال
والعديد من الجرحى .في  20نوفمبر (تشرين
الثاني) ،تم تنظيم إضراب عام في مدينة فريحة
احتجاجا على استفحال األعمال اإلرهابية في
محافظة تيزي وزو وللمطالبة باإلفراج عن عمان
سليمان الذي اختطف في  15نوفمبر (تشرين
الثاني) في أغريبس والذي تم اإلفراج عنه أخيرا
دون دفع أي فدية.

موريتانيا
▪ ▪في  6نوفمبر (تشرين الثاني) ،كشفت وكالة
المعلومات الموريتانية عن بدء تشغيل أولى
الدوريات المشتركة بين موريتانيا ومالي لمراقبة
نشاط تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي
على الحدود بين البلدين.
▪ ▪في  21نوفمبر (تشرين الثاني) ،أعلنت
فرانس-برس عن تسليم  28مجندا فارا من
معسكرات التدريب التابعة لتنظيم القاعدة في بالد
المغرب اإلسالمي أنفسهم للسلطات الموريتانية،
ينضافون بذلك إلى الستة الذين سلموا أنفسهم في
مستهل شهر نوفمبر (تشرين الثاني).

اإلتحاد األوروبي
▪ ▪في  8نوفمبر (تشرين الثاني) ،صادق مجلس
وزراء الداخلية على تحرير تأشيرات للبوسنة
وألبانيا على الرغم من تحفظ كل من فرنسا
وهولندا .ولم يتم تطبيق هذا التحرير على كوسوفو
نظرا لعدم كفاية التزامات إعادة القبول.
▪ ▪في  16نوفمبر (تشرين الثاني) ،اجتمع
وزراء اإلقتصاد في االتحاد األوروبي في
بروكسل مناقشة إمكانية وضع خطة إنقاذ لفائدة
االقتصاد األيرلندي الذي يتواجد على وشك
اإلفالس والذي يمكن أن يعدي البرتغال وإسبانيا
وإيطاليا وحتى المملكة المتحدة .على الرغم من

▪ ▪في  24نوفمبر (تشرين الثاني) ،هدد األمين
العام للجامعة العربية ،عمرو موسى ،بنقل
المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين إلى
مجلس األمن التابع لألمم المتحدة احتجاجا على
عدة وقف عمليات اإلستيطان في الضفة الغربية
والقدس الشرقية واعتماد البرلمان اإلسرائيلي
قانونا يربط اإلنسحاب من األراضي المحتلة
بإجراء استفتاء شعبي أو توفر أغلبية الثلثين في
البرلمان.
▪ ▪في  28نوفمبر (تشرين الثاني) ،أعلنت
جامعة الدول العربية عن نيتها التوسط بين بلدان
دول حوض النيل وأعربت عن قلقها من
تصريحات رئيس الوزراء اإلثيوبي ،ملس
زيناوي ،الذي هدد بقطع العالقات مع مصر في
حال عدم التوصل إلى اتفاق عادل حول استغالل
نهر النيل.
ديسمبر (كانون األول) 2010

واجهت إسبانيا إضرابا عن العمل للمراقبين
الجويين شل الحركة في المطارات وأدى إلى
إعالن أول حالة طوارئ في تاريخ إسبانيا
الديمقراطي .في إيطاليا ،تمكنت الحكومة
بصعوبة من تجاوز اقتراح حجب الثقة ،في حين
اندلعت أعمال الشغب في المدن الكبرى .اختتمت
كرواتيا ثالثة فصول جديدة متعلقة بالمفاوضات
حول اإلنضمام .في الجبل األسود ،حل إيغور
لوكسيتش ( ، )Igor Luksicمحل ميلو
ديوكانوفيتش بعد استقالة هذا األخير ،وذلك في
الشهر نفسه الذي أصبحت فيه البالد مرشحة
رسمية لالنضمام إلى اإلتحاد األوروبي .عاشت
كوسوفو شهرا صعبا بسبب إجراء انتخابات
طبعتها تجاوزات ونشر تقرير لمجلس أوروبا
يتهم فيه رئيس الوزراء الوزراء ،هاشم تاتشي،
بالتورط في شبكة لالتجار باألعضاء والمخدرات
واألسلحة .عانت ألبانيا من أسوأ فيضان في مائة
سنة ،في حين أنهت الحكومة والمعارضة العام
دون التوصل إلى اتفاق بشأن نتائج انتخابات
يونيو (حزيران)  .2009في اليونان ،ارتفعت
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▪ ▪في  4نوفمبر (تشرين الثاني) ،اقتحمت
السلطات الليبية صحيفة أويا التي يملكها سيف
اإلسالم القذافي ،نجل الزعيم الليبي .في  8نوفمبر
(تشرين الثاني) ،أعلنت ليبيا عن إطالق سراح
 20صحفيا أجنبيا يعملون لحساب وكالة ليبيا
بريس التابعة أيضا لنجل القذافي بعد ثالثة أيام
من اإلعتقال .واعتبر محللون دوليون أن هذه
االعتقاالت هي جزء من الصراع الدائر في
السلطة بين القطاعين اإلصالحي والمحافظ.
▪ ▪في  29و 30نوفمبر (تشرين الثاني)،
استضافت طرابلس قمة اإلتحاد األوروبي
وإفريقيا التي ركزت على قضايا الهجرة
والتجارة .وجدد القذافي دعوته ألوروبا بمضاعفة
األموال الموجهة إلى ليبيا لمكافحة الهجرة غير
الشرعية إذا "أرادت أوروبا المسيحية البيضاء
أن ال تتحول إلى قارة سوداء" ،كما انتقد ربط
االتحاد األوروبي مساعداتها بتحقيق أهداف تتعلق
بالحكامة الرشيدة وحقوق اإلنسان.

جامعة الدول العربية

المتوسطي 2011

ليبيا

▪ ▪في  5نوفمبر (تشرين الثاني) ،تم اإلعتداء
على صحفيين إسبانيين كانا يغطيان محاكمة
نشطاء صحراويين في الدار البيضاء من قبل
مدافعين عن مغربية الصحراء .وأجبرت أعمال
الشغب المحكمة على تأجيل المحاكمة حتى
ديسمبر (كانون األول) .في  6نوفمبر (تشرين
الثاني) ،أوقف المغرب ثالثة نواب إسبانيين
سافروا إلى المغرب لزيارة مخيم االحتجاج الذي
يقع على بعد  15كيلومترا من مدينة العيون .في
 7و 8نوفمبر (تشرين الثاني) ،حدث األمر نفسه
مع برلماني إسباني آخر وبرلماني فرنسي على
التوالي.
▪ ▪في  7نوفمبر (تشرين الثاني) ،وجه محمد
السادس خطابا إلى األمة بمناسبة الذكرى الخامسة
والثالثين للمسيرة الخضراء أكد فيه على أن
المغرب "لن يسمح بأي انتهاك أو تشكيك في
مغربية" منطقة الصحراء الغربية التي تقع شرق
الجدار العسكري المغربي الذي يبلغ طوله أكثر
من  2700كيلو متر ،وهي منطقة تشهد تواجد
عسكري لجبهة البوليساريو.
▪ ▪في  9نوفمبر (تشرين الثاني) ،تداولت
الصحافة مظاهرات الشباب أمام البرلمان في رد
فعل على اإلعالن في شهر أكتوبر (تشرين
األول) عن إنقاص حوالي  6000موظف
حكومي في إطار خطة لمواجهة األزمة.

مالحق

منذ شهر فبراير (شباط)  2007بتهمة "إهانة
اإلسالم والتحريض على الفتنة وتحقير الرئيس
المصري".
▪ ▪في  24نوفمبر (تشرين الثاني) ،توفي أحد
المتظاهرين خالل اشتباكات في الجيزة بالقاهرة
بين الشرطة ومسيحيين أقباط كانوا يحتجون على
توقف أشغال بناء كنيسة .في  25نوفمبر (تشرين
الثاني) ،طالبت النيابة العامة بالحبس االحتياطي
في حق  156شخصا اعتقلوا خالل أعمال
الشغب.
▪ ▪في  28نوفمبر (تشرين الثاني) ،أجريت في
مصر الجولة األولى من االنتخابات البرلمانية
التي يتنافس فيها على  95%من مقاعد مجلس
الشورى .وحصل الحزب الوطني الديمقراطي
الحاكم على  209من أصل  221مقعدا .وقوبلت
هذه النتائج باتهامات من المعارضة بتزوير
االنتخابات واندالع أعمال شغب في عدة مدن
أدت إلى سقوط  16قتيال و 100جريحا.

المغرب

المخاوف ،لم يفرض المجلس األوروبي على دبلن
قبول المساعدة ،وهو األمر الذي تريد أيرلندا
تجنبه خوفا من فقدان السيادة أو اضطرارها لرفع
الضرائب على الشركات .ومع ذلك ،تم إرسال
بعثة تقنية مشتركة مع صندوق النقد الدولي والبنك
المركزي األوروبي لتكثيف الجهود إلعداد خطة
إنقاذ محتملة للقطاع المصرفي األيرلندي .في 21
نوفمبر (تشرين الثاني) ،قبل المجلس أوروبا طلب
أيرلندا الحصول على خط ائتمان بقيمة  85مليار
يورو من االتحاد األوروبي و صندوق النقد
الدولي إلعادة هيكلة نظامها المالي وأداء ديونها
الخارجية.

حدة التوتر اإلجتماعي مع تنظيم عدة مظاهرات
ضد التخفيضات سياسة التقشف االقتصادية
الجروح واإلضراب العام الثامن في هذه السنة
في نفس الشهر الذي وافق فيه صندوق النقد
الدولي على تحرير مبلغ آخر بقيمة  2.5مليار
يورو كجزء من خطة اإلنقاذ .في تركيا ،انطلقت
أكبر محاكمة في التاريخ ضد مسؤولين في
الجيش في إطار قضية باليوز ()Balyoz
(المطرقة الحديدية) .فاز الحزب الحزب الوطني
الديمقراطي باالنتخابات البرلمانية المصرية التي
قاطعها اإلخوان المسلمون ووصفها آخرون بأنها
مزورة .أنهت تونس العام باندالع موجة من
اإلحتجاجات ضد نظام بن علي.

مالحق

إسبانيا
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▪ ▪في  1ديسمبر (كانون األول) ،أعلنت الحكومة
عن حزمة جديدة من التدابير الرامية إلى خفض
العجز العام في  2011من  45مليار إلى 31
مليار يورو.
▪ ▪في  3ديسمبر (كانون األول) ،اعتمد مجلس
الوزراء مرسوما جديدا ينظم نموذج المطارات
الجديد ويتضمن تنظيم ساعات العمل للمراقبين
الجويين وإجبارهم على تعويض الغيابات وأيام
الرخص .بعد ساعات ،أعلنت هيئة إدارة
المطارات والمجال الجوي ،آينا ( ،)AENAعن
إغالق المجال الجوي اإلسباني بعد انسحاب
المراقبين من مراكزهم .أمام هذه الفوضى
المفاجئة ،وقع رئيس الحكومة مرسوما ملكيا يتم
بموجبه نقل المراقبة الجوية لوزارة الدفاع
واإلستعانة بمراقبين عسكريين .بالموازاة مع
ذلك ،كررت نقابة المراقبين الجويين ()USCA
دعوتها للعمال بالعودة إلى مراكزهم .وامتنع
المراقبون في مدريد وجزر البليار عن الخضوع
ألوامر الحكومة ،مما اضطرها إلى اإلعالن في
 4ديسمبر (كانون األول) عن حالة التأهب للمرة
األولى في تاريخ إسبانيا الديمقراطي .ثم بدأ
المراقبون الجويون بالعودة تدريجيا إلى مراكزهم
في جميع أنحاء البالد ،ما سمح بإعادة فتح الفضاء
الجوي .أثرت األزمة على حوالي  600ألف
متضرر بسبب حاالت اإللغاء في إسبانيا وحوالي
 4ماليين في جميع أنحاء أوروبا .في  5ديسمبر
(كانون األول) ،أعلنت الحكومة فتح  442ملفا
تأديبيا مع إمكانية المطالبة بعقوبات حبسية بتهمة
العصيان .في  14ديسمبر (كانون األول) ،قررت
حكومة تمديد حالة التأهب لمدة  15يوما .في 29
ديسمبر (كانون األول) ،وجهت النيابة العامة في
مدريد اتهامات بالعصيان ضد المراقبين الجويين.
▪ ▪في  9ديسمبر (كانون األول) ،أبرأت المحكمة
الوطنية ذمة المتحدث السابق باسم باتاسونا،
أرنالدو أوتيغي ،وزعماء آخرين في التنظيم
المحظور ،من جريمة تمجيد اإلرهاب بعدما تبين
أن المتهمين لم تكن لهم أي مسؤولية في عرض
الصور والدعاية لصالح منظمة إيتا خالل تجمهر
حاشد.

▪ ▪في  21ديسمبر (كانون األول) ،صادق
مجلس النواب أخيرا على ميزانية  2011التي
تعتبر األكثر تقشفا في العقود األخيرة في
إسبانيا ،حيث تنص على خفض نسبة 7.9%
من اإلنفاق العام مقارنة مع عام  2010وتجميد
معاشات وأجور الموظفين وزيادة الضرائب
على ذوي دخل األعلى وإلغاء الخصم عند شراء
المنزل.
▪ ▪في  28ديسمبر (كانون األول) ،حكمت
المحكمة الوطنية بالسجن لمدة  515سنة على
أيتور كوتانو ( )Aitor Cotanoوأركايتث
غويكوتشيا ( )Arkaitz Goikoetxeaفي
قضية الهجوم على ثكنة للحرس المدني في
ليغوتيانو بمدينة أالبا في مايو (أيار) .2008
▪ ▪في  30و 29و 31ديسمبر (كانون األول)،
تم اعتراض  97مهاجرا جزائريا ومن جنوب
الصحراء كانوا على متن أربعة قوارب قبالة
سواحل ألبوران ( )Alboránوألميريا ومورسيا.

فرنسا

الشرطة في عدة مدن ،ما تسبب في اعتقال 41
شخصا وسقوط أكثر من  100جريح في روما.
▪ ▪في  15ديسمبر (كانون األول) ،اتفق الزعماء
الثالثة ألحزاب اليمين الوسط الرئيسة ،جيانفرانكو
فيني (حزب المستقبل والحرية إليطاليا) وبيير
كاسيني (( )Pier Casiniاالتحاد الديمقراطيين
المسيحيين والمركز  )UCD/وفرانسيسكو روتيلي
(( )Francesco Rutelliالحزب الديمقراطي
 )PD/على تشكيل تحالف جديد ،يدعى "قطب
األمة" ،يكون بديال لحزب شعب الحرية.
▪ ▪في  21ديسمبر (كانون األول) ،اعتقلت
الشرطة في مقاطعة ريجيو كاالبريا  12شخصا
بتهمة الفساد االنتخابي بالتعاون مع عصابة
ندرانجيتا في اإلنتخابات اإلقليمية والبلدية التي
أجريت في شهر مارس (آذار).
▪ ▪في  22ديسمبر (كانون األول) ،تم تنظيم
مظاهرات طالبية حاشدة ضد إصالح القطاع
الجامعة في المدن اإليطالية الرئيسة .وينص هذا
اإلصالح على إندماج الجامعات الصغيرة
وتقليص التخصصات وتعزيز دور القطاع
الخاص في التعليم العالي وتقليص األموال
المخصصة لألبحاث .في  23ديسمبر (كانون
األول) ،صادق مجلس الشيوخ بصفة نهائية على
هذا اإلصالح.
▪ ▪في  23ديسمبر (كانون األول) ،انفجر
طردان مفخخان وضعهما االتحاد غير الرسمي
للفوضويين مجموعة في سفاراتي سويسرا
وتشيلي في روما مما أدى إلى سقوط جريحين.
في  27ديسمبر (كانون األول) ،آخر تم تعطيل
طرد ملغم في السفارة اليونانية.
▪ ▪في  26ديسمبر (كانون األول) ،جمع الجيش
 1200طن من النفايات من شوارع نابولي
( ،)Naplesأي ما يعادل نصف النفايات
المتراكمة منذ أن رفض السكان في سبتمبر
(أيلول) جمع القمامة احتجاجا على محاولة إعادة
فتح أكبر مكب للنفايات في أوروبا.

▪ ▪في  16ديسمبر (كانون األول) ،تبنت الجمعية
الوطنية بصفة نهائية مشروع قانون المالية لعام
 2011الذي يتضمن خفض العجز العام من
 7.7%إلى  6%من الناتج المحلي اإلجمالي في
أواخر عام  2011وإلى  3%في أواخر عام
.2013
▪ ▪في  21ديسمبر (كانون األول) ،تحطم سيارة
تابعة لشركة كهرباء فرنسا (Électricité de
 )Franceإثر انفجار بقنبلة لم تتبناه أي جهة في
جيزنوكسيا ( ،)Ghisonacciaكورسيكا العليا.
وانفجرت قنابل أخرى في كورسيكا العليا في 22
و 29ديسمبر (كانون األول) متسببة في أضرار
كبيرة.
▪ ▪في  21ديسمبر (كانون األول) ،تبنت الجمعية
الوطنية القانون الجديد حول األمن الداخلية،
والمعروفة باسم لوبسي،)Loppsi-2( 2-
المتعلق بمجاالت متنوعة ومثيرة للجدل كما
الجريمة السيبرانية وملفات الشرطة والمراقبة
بالفيديو وعمليات اإلخالء .وانتقد اليسار هذا
القانون معتبرا إياه األكثر قمعية في العقود
األخيرة.

▪ ▪في  2ديسمبر (كانون األول) ،أدى انفجار
طرد ملغم في بييتا أمام مكاتب النقل لمالطا إلى
جرح عاملين في الشركة.

إيطاليا

كرواتيا

▪ ▪في  1ديسمبر (كانون األول) ،قرر البرلمان
إيقاف نشاطه ،بأصوات حزب شعب الحرية
وحزب رابطة الشمال القومي المحافظ ،حتى
إجراء اقتراح حجب الثقة المقدم من طرف
المعارضة ضد الحكومة .في  14ديسمبر (كانون
األول) ،تجاوزت الحكومة ،بعد تصويت عسير،
ملتمس حجب الثقة بواقع  314مقابل 311
صوت ،وذلك بفضل دعم نائبين عن حزب
المستقبل والحرية إليطاليا ،بينما تحولت
االحتجاجات في الشوارع إلى اشتباكات مع

▪ ▪في  10ديسمبر (كانون األول) ،تم اعتقال
رئيس الوزراء السابق ،إيفو ساندر ،في
سالزبورغ بعد يوم واحد من فراره إلى كرواتيا
وبعد فترة وجيزة من طلب النيابة العامة من
البرلمان سحب الحصانة الخاصة به واعتقاله من
طرف الشرطة بتهمة الفساد.
▪ ▪في  22ديسمبر (كانون األول) ،اختتمت
كرواتيا ثالثة فصول في إطار المفاوضات حول
اإلنضمام متعلقة بالعدالة والحرية واألمن والبيئة
واألمن الخارجي وسياسة الدفاع.

مالطا

▪ ▪في  28ديسمبر (كانون األول) ،أعلنت
يادرانكا كوسور عن تعديل حكومي شمل حقائب
الدفاع والمالية والثقافة والبيئة لمواجهة المرحلة
النهائية من مفاوضات اإلنضمام إلى اإلتحاد
األوروبي.

البوسنة والهرسك

صربيا
▪ ▪في  1ديسمبر (كانون األول) ،قررت صربيا
رسميا إلغاء شرط الحصول على تأشيرة بالنسبة
للمواطنين األلبان.
▪ ▪في  15ديسمبر (كانون األول) ،صوت
البرلمان لصالح إلغاء خدمة التجنيد اإلجبارية.

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
▪ ▪في  5ديسمبر (كانون األول) ،تظاهر آالف
األشخاص في سكوبيه ضد الحكومة للمطالبة
بإجراء انتخابات مبكرة.

اليونان
▪ ▪في  2ديسمبر (كانون األول) ،وقعت
اشتباكات بين الشرطة وطالب جامعيين خالل
مظاهرة في أثينا ضد إصالح قطاع التعليم.
▪ ▪في  6ديسمبر (كانون األول) ،تم اعتقال 44
شخصا في أثينا على إثر أعمال شغب التي شهدتها
مظاهرة إلحياء ذكرى وفاة شاب برصاص
الشرطة في ديسمبر (كانون األول) ،2008
وأدت إلى اندالع موجة من العنف في البالد.
وانتقدت المظاهرة أيضا السياسة التقشفية التي
تنهجها الحكومة.
▪ ▪في  9ديسمبر (كانون األول) ،صادق مجلس
الوزراء على سلسلة من التدابير لخفض اإلنفاق
في المؤسسات العامة ،مع تخفيض في الرواتب
يصل إلى  25في المئة وتقليص التعاقدات بمعدل
شخص واحد مقابل كل خمسة يحالون إلى التقاعد.
واحتجاجا على ذلك ،دعت النقابات إلى إضراب
عن العمل لعدة أيام وتنظيم اإلضراب الثامن هذا
العام .وتظاهر  23ألف شخص في أثينا وسالونيك
متسببين في وقوع اشتباكات مع الشرطة .وانضم
الصحفيون إلى االحتجاجات خالل هذا الشهر
بإيقاف نشاطهم احتجاجا على تسريح زمالئهم.
في  17ديسمبر (كانون األول) ،وافق صندوق
النقد الدولي على تحرير  2.5مليار يورو في
إطار خطة المساعدات لليونان .في  18ديسمبر

مالحق

▪ ▪في  17ديسمبر (كانون األول) ،منح الجلس
األوروبي لجمهورية الجبل األسود وضع بلد
مرشح لإلنضمام.
▪ ▪في  21ديسمبر (كانون األول) ،أعلن رئيس
الوزراء ،ميلو ديوكانوفيتش ،استقالته ألسباب
شخصية .تم انتخاب إيغور لوكسيتش (الحزب
الديموقراطي لالشتراكيين) رئيسا جديدا للوزراء.
في  29ديسمبر (كانون األول) ،وافق البرلمان
على الحكومة الجدية التي شكلها لوكسيتش .ومن
بين أبرز التغييرات ،دمج وزارتي الخارجية
والتكامل األوروبي ومنحها لغوردانا دجوروفيتش
(.)Gordana Djurovic
▪ ▪في  28ديسمبر (كانون األول) ،اعتقلت
الشرطة بناء على طلب من صربيا ،ميلودجكو
نيكوليتش ( ،)Milojko Nikolicعضو سابق
في مجموعة شبه عسكرية صربية ،بتهمة التورط
في مقتل  44مدنيا من ألبان كوسوفو في كوسكا
أثناء نزاع كوسوفو.

▪ ▪في  8ديسمبر (كانون األول) ،اغتيل الزعيم
السياسي لألقلية البوسنية في شمال كوسوفو وعضو
في حزب فاكات ( )Vakatوفي اللجنة اإلنتخابية
المركزية ،سيفكو سالكوفيتش( )�Sefko Salko
 )vicفي ليبوسافيتش .وقد كان سالكوفيتش مدافعا
قويا عن الوالء لمؤسسات كوسوفو.
▪ ▪في  12ديسمبر (كانون األول) ،أجرت
كوسوفو انتخابات مبكرة فاز بها الحزب الديمقراطي
لكوسوفو الحاكم ( )PDKبسنبة  33.5%من
األصوات ،يليه شريكه السابق في التحالف ،الرابطة
الديمقراطية لكوسوفو بنسبة  .23.6%وتمكنت
حركة فيتيفيندوسدجي ()Vetevendosje
اإلنفصالية من دخول البرلمان في المرتبة الثالثة
بنسبة  12%من األصوات .حامت شبهة التزوير
على االنتخابات .في  16ديسمبر (كانون األول)،
بسبب التجاوزات الواضحة ،قررت لجنة االنتخابات
المركزية إعادة التصويت في خمس بلديات في 9
يناير (كانون الثاني) .2011
▪ ▪في  16ديسمبر (كانون األول) ،تبنى مجلس
أوروبا باإلجماع التقرير الذي قدمه النائب السويسري
ديك مارتي ( )Dick Martyوالذي يتهم فيه رئيس
الوزراء ،هاشم ثاتشي ،بقيادة عصابة مسؤولة عن
تهريب األسلحة والمخدرات واألعضاء البشرية في
أوروبا الشرقية خالل الصراع في كوسوفو .وقد
نفت بريشتينا وتيرانا هذه المزاعم .في  20ديسمبر
(كانون األول) ،أعلن ثاتشي اتخاذ اإلجراءات
القانونية ضد مارتي بتهمة "التشهير" .في 26
ديسمبر (كانون األول) ،قدم الوزير الصربي المكلف
بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا،
راسم ليايتش ( ،)Rasim Ljajicرسميا طلب فتح
تحقيق بشأن احتمال إخفاء األدلة من قبل سورين
جيسن بيترسن (،)Soren Jessen Petersen
رئيس بعثة األمم المتحدة المؤقتة إلدارة كوسوفو
بين  2004و.2006

▪ ▪في  4ديسمبر (كانون األول) ،طلبت ألبانيا
المساعدة من حلف شمال األطلسي لمواجهة
الفيضانات الغزيرة التي تشهدها البالد .في 6
ديسمبر (كانون األول) ،تم إجالء  13ألف
شخص في شمال ألبانيا بسبب فيض بحيرة
سكيوتاري ( ،)Scuratyوتعتبر هذه هي أسوأ
فيضانات تشهدها منطقة البلقان في القرن
الماضي.
▪ ▪في  27ديسمبر (كانون األول) ،رفضت
األغلبية البرلمانية للحزب الديمقراطي األلباني
( )PDSاقتراحا تقدم به الحزب اإلشتراكي لخلق
لجنة تقصي الحقائق حول نتائج انتخابات يونيو
(حزيران)  ،2009وذلك في آخر دورة برلمانية
لعام  .2010أمام استمرار الجمود السياسي ،حذر
صالح بريشا أن االنتخابات البلدية المقررة في 8
مايو (أيار)  2011سيتم أجراءها "مع أو بدون
مشاركة المعارضة".
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الجبل األسود

كوسوفو حسب القرار عدد  1244الصادر عن
مجلس األمن لألمم المتحدة

ألبانيا

المتوسطي 2011

▪ ▪في  12ديسمبر (كانون األول) ،أعلن أقارب
ضحايا سريبرينيتشا ،بعد جمعهم  4000توقيعا،
تقديم دعوى قضائية ضد رئيسة اإلدعاء العام
للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا ،كارال ديل
بونتي ( )Carla del Ponteلسماحها بتصفية
حوالي ألف من األمتعة الشخصية للضحايا.
▪ ▪في  15ديسمبر (كانون األول) ،تم اعتقال
عضوين في وكالة التحقيقات والحماية ،نيدجو
تريفكوفيتش ( )Nedjo Trifkovicوميتار
ميلنكوفيتش ( )Mitar Milinkovicبتهمة
المشاركة في  11عملية قتل لمدنيين بوسنيين في
سانسكي موست إبان حرب البوسنة.
▪ ▪في  21ديسمبر (كانون األول) ،أدين أربعة
شرطيين سابقين من صرب البوسنة بأحكام
تتراوح ما بين  22و 27عاما من السجن بتهمة
مقتل أكثر من  150بوسنيا وكرواتيا ألقوا بهم
من على جرف قرب بانيا لوكا ()Banja Luka
في بداية حرب البوسنة.

▪ ▪في  27ديسمبر (كانون األول) ،أدين ميهالج
كيرتس ( ،)Mihalj Kertesالرئيس السابق لوكالة
الجمارك اليوغوسالفية وأحد المقربين من سلوبودان
ميلوسيفيتش ( ،)Slobodan Milosevicبالسجن
لمدة ست سنوات وثمانية أشهر بتهمة الشطط في
استعمال السلطة وتوجيه  60مليون يورو من األموال
العامة ألهداف خاصة والتمويل غير المشروع
للحزب االشتراكي اليوغوسالفي .إلى جانب هذه
العقوبة ،أضافت محكمة بلغراد عقوبة أخرى لمدة
عام واحد بتهمة تقديم المساعدة للمتوطين في قتل
أربعة معارضين لنظام ميلوسيفيتش في .1999

▪ ▪في  14ديسمبر (كانون األول) ،تجاوزت
الحكومة المقدونية بواقع  64صوتا مؤيدا مقابل
 29صوتا معارضا ملتمس حجب الثقة المقدم من
طرف اإلشتراكيين الديمقراطيين والليبراليين.
▪ ▪في  23ديسمبر (كانون األول) ،أعلنت وزارة
الداخلية عن اعتقال  98شخصا مرتبطا بعصابة
دولية لتهريب الهيروين فى عملية مشتركة مع
النمسا.

مالحق
المتوسطي 2011
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(كانون األول) ،كشفت الحكومة عن خطة
خصخصة لتوفير حوالي  7مليار يورو للحد من
العجز العام.
▪ ▪في  22ديسمبر (كانون األول) ،دعت
النقابات إلى إضراب لمدة ثالثة ساعة في أثينا
وتنظيم مظاهرة أمام مبنى البرلمان احتجاجا على
المصادقة على الميزانية التقشفية لعام .2011
▪ ▪في  29ديسمبر (كانون األول) ،أعلنت
الشرطة عن اعتقال  74مهاجرا سريا في باتراس
كانوا مخبئين في قافلة للسيارات في انتظار
العبور إلى إيطاليا .كما تم اعتقال سائقين لالشتباه
في انتمائهما إلى شبكة دولية لالتجار في البشر.
▪ ▪في  30ديسمبر (كانون األول) ،وقع انفجار
مدوي تبنته "نواة مؤامرة النار" في مرآب
للسيارات أمام محاكم الشؤون اإلدارية في أثينا.

▪ ▪في  2ديسمبر (كانون األول) ،كررت الوكالة
الدولية للطاقة الذرية دعوتها سوريا وإيران
للتعاون مع مفتشيها.

تركيا

لبنان

▪ ▪في  11ديسمبر (كانون األول) ،لقي عضو
في منظمة حزب العمال الكردستاني اإلرهابية
مصرعه في اشتباك مع الشرطة في محافظة
باتمان .وجاء هذا الحادث في سياق هدنة أحادية
الجانب أعلن عنها حزب العمال الكردستاني إلى
غاية انتخابات يونيو (حزيران)  .2011في 29
ديسمبر (كانون األول) ،قتل ثالثة مسلحين من
حزب العمال الكردستاني خالل عملية لمكافحة
اإلرهاب في محافظة ماردين.
▪ ▪في  16ديسمبر (كانون األول) ،انطلقت في
سيليفري محاكمة  192عضوا في الجيش ،في
قضية باليوز (المطرقة الحديدية) ،متهمين
بالتواطؤ في مؤامرة انقالبية فاشلة في .2003
من بين المتهمين ،القائد السابق للقوات الجوية
وقائد القوات البحرية والجيش البري األول.
وتعتبر هذه أكبر محاكمة في تاريخ تركيا ضد
أفراد القوات المسلحة.

▪ ▪في  1ديسمبر (كانون األول) ،دعا صالح بن
عبد هللا القرعاوي ،القائد األعلى كتائب عبد هللا
عزام المرتبطة بتنظيم القاعدة ،أهل السنة في
لبنان لإلطاخة بالحكومة وحزب هللا.
▪ ▪في  4ديسمبر (كانون األول) ،نشب 120
حريق في لبنان ،أجبر واحدة منها على إخالء
قرية الفطر الواقعة على بعد  45كيلومترا شمال
بيروت .ولم تستبعد وزارة الدفاع إمكانية الترتيب
إلندالع هذه الحرائق.

قبرص
▪ ▪في  6و 15ديسمبر (كانون األول) ،اجتمع
المسؤول اليوناني ،ديميتريس كريستوفياس،
ونظيره التركي القبرصي ،درويش ايروغلو،
إلجراء محادثات إعادة التوحيد دون اإلعالن عن
تحقيق أي تقدم مهم ،ومع ذلك ،في  19ديسمبر
(كانون األول) ،أكد المبعوث الخاص لألمم
المتحدة ،ألكسندر داونر ،على أن المفاوضات
تسير بوتيرة سريعة وأنه يتوقع تحقيق تقدم كبير
قبل االجتماع المزمع عقده في جنيف في 26
يناير (كانون األول) .2011
▪ ▪في  14ديسمبر (كانون األول) ،صوت
مجلس األمن لصالح تمديد والية بعثة حفظ السالم
التابعة لألمم في الجزيرة حتى  15يونيو ،2011
مقابل اعتراض وحيد من تركيا.
▪ ▪في  16ديسمبر (كانون األول) ،صادق
البرلمان ،بعد نقاش ساخن ،على مشروع الميزانية
األكثر قسوة في تاريخ في البالد ،حيث يتضمن

تخفيضات حادة في اإلنفاق العام لتقليص العجز
إلى أقل من  4.5%من الناتج المحلي اإلجمالي.
▪ ▪في  17ديسمبر (كانون األول) ،وقعت
قبرص وإسرائيل اتفاقية لترسيم الحدود في المياه
اإلقليمية لكال الدولتين ،وهي خطوة هامة
الستغالل حقول النفط والغاز في المنطقة .في 19
ديسمبر (كانون األول) ،انتقدت تركيا هذه
االتفاقية وحذرت من أنها قد تقوض المفاوضات
حول إعادة توحيد الجزيرة.

سوريا

األردن
▪ ▪في  10ديسمبر (كانون األول) ،سقط 150
جريحا في عمان خالل أعمال شغب بين
المشجعين بعد انتهاء مباراة كرة القدم بين اثنين
من أهم الفرق الوطنية :الوحدات والفيصلي .تجدر
اإلشارة إلى أن مشجعي فريق الفيصلي هم أساسا
من أصل فلسطيني.
▪ ▪في  21ديسمبر (كانون األول) ،لقي مصريان
وأردني مصرعم على يد أحد حراس الحدود
األردنية عندما حاولوا العبور بطريقة غير
شرعية إلى سوريا .كما تم اعتقال  10أشخاص
آخرين.

مصر
▪ ▪في  5ديسمبر (كانون األول) ،أجريت في
مصر الجولة الثانية من اإلنتخابات البرلمانية التي
قاطعها اإلخوان المسلمون وحزب الوفد وقالوا
بأنها مزورة .وفاز الحزب الوطني الديمقراطي
باإلنتخابات التي تميزت بانخفاض نسبة المشاركة
واعتقال  19شخصا إثر اندالع أعمال شغب في
عدة مدن.
▪ ▪في  7ديسمبر (كانون األول) ،أعرب اإلخوان
المسلمون عن نيتهم تشكيل جبهة موحدة مع
الجمعية الوطنية للتغيير التي يتزعمها محمد
البرادعي لمعارضة الحكومة.

▪ ▪في  10ديسمبر (كانون األول) ،كشف تقرير
لمنظمة هيومان رايتس ووتش ( )HRWعن
وجود شبكة في سيناء متخصصة في تهريب
المهاجرين من جنوب الصحراء إلى إسرائيل عبر
مصر وهي في حوزتها مئات المهاجرين من
جنوب الصحراء ،وطالبت المنظمة بتدخل
الحكومة المصرية.
▪ ▪في  14ديسمبر (كانون األول) ،توصلت
وزارة النقل وسائقو الشاحنات المصريون إلى
اتفاق لتعليق اإلضراب الذي بدأ في  10ديسمبر
(كانون األول) احتجاجا على زيادة الضرائب
على النقل البري.
▪ ▪في  20ديسمبر (كانون األول) ،نظم حوالي
عشرون برلمانيا سابقا احتجاجا أمام محكمة
مجلس الدولة للمطالية بإنشاء "برلمان للشعب"
موازي للذي أسفرت عنه اإلنتخابات األخيرة.

ليبيا
▪ ▪في  28ديسمبر (كانون األول) ،وافقت ليبيا
على رفع القيود المفروضة على التونسيين لدخول
األراضي الليبية.

تونس
▪ ▪في  17ديسمبر (كانون الثاني) ،وقعت
اشتباكات بين الشرطة وسكان والية سيدي بوزيد
عندما حاولوا الدخول بالقوة إلى مقر الوالية خالل
مظاهرة ضد البطالة والفساد عقبت إحراق شاب
اعتقلته السلطات نفسه أمام المقر الحكومي .في
 24ديسمبر (كانون الثاني) ،تواصلت اإلشتباكات
مع الشرطة مسفرة عن مقتل أحد المتظاهرين.
في  25ديسمبر (كانون األول) ،وصلت
االحتجاجات إلى العاصمة وحدثت اشتباكات
جديدة في حي الرجب والمكناسي .في 27
ديسمبر (كانون األول) ،خرج آالف المتظاهرين
لالحتجاج في شوارع العاصمة ما أدى إلى حدوث
اشتباكات مع الشرطة .في  28ديسمبر (كانون
األول) ،قمعت الشرطة مظاهرة جديدة في قفصة
في اليوم نفسه الذي خرج فيه الرئيس زين
العابدين بن علي في وسائل اإلعالم للمطالبة
بوضع حد لالحتجاجات ألنها "تلحق ضررا بالغا
باالقتصاد التونسي".
▪ ▪في  22و 23ديسمبر (كانون األول) ،نفذ
موظفو الصحة إضرابا عن العمل احتجاجا على
انخفاض األجور في القطاع مقارنة بتلك التي
يتقاضاها المهنيون في القطاع الخاص.

الجزائر
▪ ▪في  5ديسمبر (كانون األول) ،قتل حبيب مراد
وعبد السالم سمير ،القياديين في كتيبة األرقام
المرتبطة بتنظيم القاعدة في بالد المغرب
اإلسالمي على أيدي قوات األمن في برج منايل.
في  9ديسمبر (كانون األول) ،انطلقت عملية ضد

موريتانيا
▪ ▪في  22ديسمبر (كانون األول) ،أعلنت
موريتانيا عن تفكيك واحدة من أكبر شبكات
تهريب المخدرات إلى أوروبا في عملية مشتركة
مع مالي قتل خاللها مهربين اثنين ،في حين تم
اعتقال سبعة آخرين.

اإلتحاد األوروبي
▪ ▪في  1ديسمبر (كانون األول) ،أعلن رئيس
صندوق االستقرار المالي األوروبي ،كالوس
ريجلينغ ،عن أول عملية لصندوق اإلنقاذ الذي
أنشأته منطقة اليورو في مايو (أيار) لمساعدة
البلدان األعضاء ،والتي سيقوم من خاللها

جامعة الدول العربية
▪ ▪في  16ديسمبر (كانون األول) ،اشترطت
جامعة الدول العربية تقرر استئناف الحوار بين
اإلسرائيليين والفلسطينيين بتوفر "رد جاد" تضمن
إحراز تقدم في عملية السالم في ظل فشل
"الوساطة األمريكية".
▪ ▪في  21ديسمبر (كانون األول) ،وافق وزراء
العدل والداخلية العرب استئناف خطط إنشاء
االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب بالتوقيع على
خمسة اتفاقيات للتعاون.

الصحراء الغربية
▪ ▪في  10فبراير (شباط) ،عقد المغرب وجبهة
البوليساريو اجتماعا غير رسمي في نيويورك
تحت رعاية األمم المتحدة الستئناف المفاوضات
حول الصحراء الغربية .وانتهى االجتماع دون
تحقيق أي تقدم ملحوظ ما عدا اإللتزام بمواصلة
المحادثات .وهو االجتماع األول بين الطرفين منذ
أغسطس (آب) .2009
▪ ▪في  7مارس (آذار) ،أعلن الملك محمد
السادس أنه يراهن على "تسوية سياسية" تضمن
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▪ ▪في  2ديسمبر (كانون األول) ،هدد المغرب
"بإعادة النظر في عالقاته مع إسبانيا على مستوى
جميع المجاالت" ،بعد ساعات من طلب البرلمان
اإلسباني من الحكومة إدانة "األحداث العنيفة"
التي وقعت خالل تفكيك مخيم االحتجاج
الصحراوي أكديم إيزيك.
▪ ▪في  10ديسمبر (كانون األول) ،تم تفكيك
خلية إرهابية واعتقال أعضاءها الستة في الدار
البيضاء والناظور ووجدة .حسب السلطات
المغربية ،هذه الخلية كانت تخطط أيضا لشن
هجمات بسيارات مفخخة في المغرب.
▪ ▪في  27ديسمبر (كانون األول) ،أعلنت وزارة
الداخلية عن اعتقال ستة خبراء في مجال تصنيع
المتفجرات يشتبه في تخطيطهم لهجمات في
المغرب والخارج.
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اإلرهاب يقودها أكثر من  7000جندي في منطقة
القبائل تم خاللها تفكيك خلية تقدم الدعم اللوجستي
لتنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي وقتل
ما ال يقل عن  16مسلحا إرهابيا .في  25ديسمبر
(كانون األول) ،قتل في عملية أخرى لمكافحة
االرهاب جندي وأصيب خمسة آخرون بجروح.
▪ ▪في  22ديسمبر (كانون األول) ،سلم عضوين
في تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي
نفسهما لسلطات تمنراست استجابة للدعوة التي
أطلقها في عام  2009القيادي السابق في الجماعة
السلفية للدعوة والقتال ،عبد الرزاق البارا ،من
أجل المصالحة الوطنية.
▪ ▪في  29ديسمبر (كانون األول) ،جرح 52
شرطيا ومدني آخر واعتقل  29شخصا خالل
اشتباكات بين الشرطة وسكان حي النخيل في
الجزائر العاصمة الذين كانوا ينددون بتدهور
الظروف المعيشية في الحي .وحدثت هذه
اإلشتباكات كنتيجة لتصاعد أعمال العنف منذ
سبعة أيام بعد اإلعالن عدم نقل جميع السكان إلى
المنازل "الجديدة" التي انطلقت أشغال بناءها في
عام .1984

الصندوق بإصدار سندات الديون الخاصة به
اعتبارا من شهر يناير (كانون الثاني) .2011
▪ ▪في  7ديسمبر (كانون األول) ،أقر وزراء
االقتصاد والمالية منح مبلغ  85مليار يورو
كمساعدات مالية أليرلندا بشرط إعادة هيكلة
النظام المصرفي األيرلندي واإللتزام بتصحيح
العجز في الميزانية لسنة .2015
▪ ▪في  10ديسمبر (كانون األول) ،صادق مجلس
االتحاد األوروبي أخيرا على مشروع الميزانية
الجديد لعام  2011المقدم من قبل المفوضية .في
 15ديسمبر (كانون األول) ،أعطى البرلمان
األوروبي الضوء األخضر للميزانية ووافق على
زيادة طفيفة في الميزانية بنسبة  ،2.91%ولكنه
في المقابل حصل على دور أكبر للبرلمان في
المفاوضات حول التوقعات المالية المستقبلية للفترة
 2020-2014وطرح نقاش في  2011حول
فرص خلق موارد خاصة جديدة.
▪ ▪في  16ديسمبر (كانون األول) ،بسبب
استفحال تقلبات أسعار الصرف وأسعار الفائدة
وأسعار اليورو ،فضال عن مخاطر االئتمان،
صادق البنك المركزي األوروبي ألول مرة منذ
إنشائه في عام  1998على الرفع من رأس ماله
إلى خمسة ماليير يورو.
▪ ▪في  16ديسمبر (كانون األول) ،أعلن البنك
المركزي األوروببي ( )ECBعن إطالق هيئة
المخاطرة المنتظمة األوروبية ( ،)ESRBوهي
منظمة مستقلة مقرها في فرانكفورت ويترأسها
رئيس البنك المركزي األوروبي ،جان كلود تريشيه
( ،)Jean-Claude Trichetالذي سيتكلف
بالمراقبة الماكرو– اقتصادية للنظام المالي الخاص
باالتحاد األوروبي.

"الحكم الذاتي" للصحراء ،ولكن دائما تحت مظلة
المملكة المغربية ،وذلك في رسالة موجهة للقادة
األوروبيين المشاركين في قمة اإلتحاد األوروبي
والمغرب المنعقدة في غرناطة والتي دعا خاللها
االتحاد األوروبي المغرب بمزيد من االحترام
لحقوق اإلنسان في الصحراء الغربية.
▪ ▪في  9مارس (آذار) ،عنفت الشرطة المغربية
عددا من سكان حي ماتاال في العيون ،كانوا
يحتفلون بعودة مجموعة من النشطاء الصحراويين
من مخيمات تندوف بترخيص من المغرب.
▪ ▪في  30أبريل (نيسان) ،قرر مجلس األمن
تمديد والية بعثة األمم المتحدة لتنظيم استفتاء في
الصحراء الغربية ( )MINURSOحتى 30
أبريل (نيسان)  ،2011نظرا ألهمية وجودها
للحفاظ على وقف إطالق النار.
▪ ▪في  5مايو (أيار) ،رحبت الحكومة المغربية
بالقرار عدد  1920الصادر عن مجلس األمن
لألمم المتحدة الذي يؤكد على أن المفاوضات
حول الصحراء الغربية يجب أن تركز على الحكم
الذاتي أكثر منه على االستقالل.
▪ ▪في  13سبتمبر (أيلول) ،بدأ النشطاء
الصحراويون ،علي سالم التامك وإبراهيم دحان
وحمادي الناصري ،المتواجدين بسجن سال في
انتظار المحاكمة ،إضرابا عن الطعام لمدة 48
ساعة للمطالبة باإلفراج عنهم أو إجرء محاكمة
عادلة .ألقي القبض على هؤالء الناشطين في
أكتوبر (تشرين األول)  2009في مطار الدار
البيضاء عندما كانوا عائدين من زيارة لمخيمات
تندوف.
▪ ▪في  6أكتوبر (تشرين األول) ،أطلقت جبهة
البوليساريو سراح مصطفى ولد سيدي مولود،
مسؤول الشرطة السابق في مخيمات تندوف،
الذي اعتقل في  21سبتمبر (أيلول) بتهمة
التجسس لصالح المغرب .وكان مولود قد أعلن
جهرا في  9أغسطس (آب) تأييده لخطة الحكم
الذاتي التي وضعتها الرباط.
▪ ▪في  24أكتوبر (تشرين األول) ،لقي مواطن
صحراوي مصرعه وأصيب سبعة آخرون
برصاص الشرطة المغربية الكلفة بمراقبة نقطة
الدخول إلى مخيم أكديم إيزيك الواقع على بعد
 13كيلومترا من العيون ،وهو أكبر مخيم
احتجاجي منذ انتهاء االستعمار في الصحراء .في
 28أكتوبر (تشرين األول) ،اجتمع وزير
الداخلية ،الطيب الشرقاوي ،مع الزعماء
الصحراويين إليجاد حلول للمطالب اإلجتماعية
واإلقتصادية آلالف المتظاهرين .في  8نوفمبر
(تشرين الثاني) ،قام الجيش المغربي بتفكيك
المخيم ما أدى إلى حدوث اشتباكات بين
الصحراويين والجيش والمستوطنين المغاربة
القادمين إلى العيون واندالع انتفاضة .وانتهت
هذه األحداث بوفاة خمسة شرطيين مغاربة
وعضو في البوليساريو وسقوط عشرات الجرحى
واعتقال أكثر من  130شخصا وإعالن حظر
التجول .طبل رئيس الجمهورية العربية
الصحراوية الديمقراطية ،محمد عبد العزيز،
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بإرسال قوات تابعة لألمم المتحدة ،بينما نددت
منظمات غير حكومية حالة "إبادة جماعية" .في
 24نوفمبر (تشرين الثاني) ،أقر البرلمان
األوروبي قرارا يدعو فيه المغرب إلى قبول
تحقيق دولي تحت إشراف األمم المتحدة .في 29
نوفمبر (تشرين الثاني) ،وصلت اإلشتباكات ،التي
انتقلت إلى جميع أنحاء الصحراء الغربية ،إلى
بؤرة عنف جديدة في السمارة بعد حدوث
مناوشات بين الطالب الصحراويين والمغاربة.
في  16ديسمبر (كانون األول) ،وافق البرلمان
األوروبي على تقرير "يدين قمع واعتقال
المدافعين عن حقوق اإلنسان الصحراويين في
أراضي الصحراء الغربية الخاضعة للرقابة
المغربية" وحث األمم المتحدة على توسيع مهام
بعثة األمم المتحدة لالستفتاء في الصحراء الغربية
لتشمل مراقبة حقوق اإلنسان.
▪ ▪في  8نوفمبر (تشرين الثاني) ،انطلقت في
مانهاست بضواحي نيويورك محادثات جديدة بين
المغرب والبوليساريو برعاية األمم المتحدة وسط
أجواء من التوتر الناجم عن الصراع الدائر في
الصحراء الغربية.
▪ ▪في  16ديسمبر (كانون األول) ،أجرى
المغرب وجبهة البوليساريو محادثات جديدة في
مانهاست انتهت في  18ديسمبر (كانون األول)
دون التوصل إلى أي اتفاق محدد ما عدا حصول
تقارب في المواقف لمواصلة المفاوضات في
يناير (كانون الثاني) .2011
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جبل طارق
▪ ▪في  2يونيو (حزيران) ،حاصرت سفينة تابعة
للبحرية البريطانية وعنصرين من شرطة جبل
طارق دورية تابعة للحرس المدني اإلسباني في
المياه اإلسبانية لخليج الجزيرة الخضراء وأجبرتها
على مغادرة المنطقة.
▪ ▪في  28سبتمبر (أيلول) ،اعترضت قوارب
تابعة لشرطة جبل طارق دورية للحرس المدني
عندما كانت تطارد تاجر مخدرات في المياه
اإلسبانية لخليج الجزيرة الخضراء .وأدى هذا
الحادث إلى توجيه الحكومة اإلسبانية شكوى إلى
المملكة المتحدة .على إثر هذا الحادث ،في 13
أكتوبر (تشرين األول) ،أكد رئيس وزراء

المستعمرة ،بيتر كاروانا ( Peter
 ،)Caruanaأن السيادة على المياه المحيطة
بالصخرة تدخل ضمن أولويات حكومته وحث
لندن على الدفاع عن تلك السيادة هدد مدريد
بإحالة هذه القضية على محكمة الهاي .في 14
أكتوبر (تشرين األول) ،تداولت الصحافة قرار
كاروانا تعليق اإلجتماعات الفنية المقررة بين
الجزيرة الخضراء ومدريد في إطار المنتدى
الثالثي .في  15أكتوبر (تشرين األول) ،ردت
نائبة رئيس الحكومة اإلسبانية ،ماريا تيريزا
فرنانديث ذي ال فيغا( )�María Teresa Fer
 ،)nández de la Vegaعلى ادعاءات
كاروانا قائلة بإن أي قضية سيادة "يتم تناولها
حصرا بشكل ثنائي" بين إسبانيا والمملكة
المتحدة .في  21أكتوبر (تشرين األول) ،وافقت
إسبانيا والمملكة المتحدة وجبل طارق على
استئناف االجتماعات الفنية في إطار المنتدى
الثالثي ،ولكنهم استبعدوا خالل التفاوض مسألة
التعاون األمني والقضائي والجمركي.
▪ ▪في  2نوفمبر (تشرين الثاني) ،تم طعن وزير
العدل في جبل طارق ،دانيال فيثام (Daniel
 ،)Feethamفي الشارع من قبل شخص
اعتقلته الشرطة مباشرة بعد ذلك.
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▪ ▪ 4يناير (كانون الثاني) :تنشر الصحافة قرار
إسرائيل بتقليص المعابر الحدودية مع غزة من
أربعة إلى ثالثة معابر.
▪ ▪ 22يناير (كانون الثاني) :تعلن األمم المتحدة
أن إسرائيل قد شرعت في دفع  10.5مليون
دوالر للمنظمة الدولية وذلك كتعويض عن
األضرار التي سببتها لممتلكات تعود لألمم
المتحدة خالل عملية الرصاص المصبوب،
بمقتضى اتفاق تم التوصل إليه في بداية الشهر.
▪ ▪ 10يناير (كانون الثاني) :تصادق إسرائيل
على بناء حائط أمني على طول الحدود مع مصر
لمنع دخول اإلرهابيين والمهاجرين غير
الشرعيين.
▪ ▪ 13يناير (كانون الثاني) :تقدم إسرائيل
اعتذارا رسميا لتركيا بسب سوء معاملة السفير
التركي في إسرائيل ،أحمد أغوز تشليكول ،الذي
رفض نائب وزير خارجية إسرائيل دافيد أيالون
مصافحته أمام الصحافة ،وذلك احتجاجا على بث
تركيا لمسلسل تلفزيوني اعتبرته إسرائيل معاديا
للسامية .قبلت أنقرة االعتذار اإلسرائيلي واضعة

مفاوضات السالم
▪ ▪ 4يناير (كانون الثاني) :يعلن الرئيس
الفلسطيني محمود عباس ،بعد اجتماعه مع
الرئيس المصري ،عن رغبته في استئناف وبدون
شروط مسبقة مفاوضات السالم التي توقفت في
ديسمبر (كانون األول)  2008بعد اندالع عملية
الرصاص المصبوب ،لكنه يطالب إسرائيل
بااللتزام بمتطلبات خارطة الطريق وبإيقاف
المستوطنات في الضفة الغربية.
▪ ▪ 20يناير (كانون الثاني) :يتحدث الوزير
األول اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو عن منظور
لدولة فلسطينية ،لكن بحضور إسرائيلي لضمان
أمن الدولة اليهودية .يقوم مبعوث الواليات
المتحدة للشرق األوسط جورج ميتشيل في 21
و 22يناير (كانون الثاني) ،بعقد اجتماعات على
حدى مع نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية،
محمود عباس لمحاولة البدئ من جديد في
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▪ ▪ 11يناير (كانون الثاني) :يستشهد عضوان
من الميلشيات الفلسطينية في انفجار في بيت
حانون ،شمال قطاع غزة .حسب كتائب عزالدين
القسام ،الذراع العسكري لحماس فإن سبب الوفاة
يعود لحادث حينما كانا يقومان بعمل جهادي.
يحث وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك
حماس على مراقبة النشاط اإلرهابي في قطاع
غزة.
▪ ▪ 25يناير (كانون الثاني) :يعين محمود عباس
للمرة األولى امرأة لرئاسة بلدية رام هللا .لقد كانت
ليلى غنام تشغل منصب المديرة العامة بوزارة
الرخاء االجتماعي وقد ترأست "مركز الوطن
للمساواة وحقوق المرأة".

المتوسطي 2011

يناير (كانون الثاني) 2010

فلسطين
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يبدأ عام  2010في إسرائيل وفلسطين بالجهود
التي تقودها الواليات المتحدة األمريكية الستئناف
محادثات السالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين
وبتطور الوساطة المصرية لتحقيق المصالحة بين
مختلف الفصائل الفلسطينية .تمت إعادة
المفاوضات المباشرة بين السلطة الفلسطينية
والحكومة اإلسرائيلية في الثاني من سبتمبر
(أيلول) ،بعد سبعة أشهر من المحادثات المباشرة.
مع ذلك ،فإن إعادة مسار السالم يشهد تعثرا
وتهديدا يرجع باألساس إلى الخالفات التي ال
يمكن التوفيق بينها فيما يتعلق بوضع القدس
الشرقية ،إن التعنت اإلسرائيلي إليقاف بناء
المستوطنات في هذا القطاع من العاصمة وفي
الضفة الغربية وبسبب أحداث األزمة التي وقعت
في الفاتح من يونيو (حزيران) حينما قام الجيش
اإلسرائيلي بإطالق النار على أسطول من السفن
كان يحمل نشطاء سالم ومساعدة إنسانية بهدف
وضع حد للحصار المفروض من جانب واحد
على قطاع غزة .لقد أجج موت نشطاء أتراك في
ذلك الحادث التوتر في العالقات بين إسرائيل
وتركيا التي كانت قد شهدت فتورا منذ عملية
الرصاص المصبوب.
من جهة أخرى تصوت لجنة حقوق اإلنسان في
األمم المتحدة لصالح تقرير اللجنة المستقلة التي
تعتبر الهجوم غير متكافئ وبأن إسرائيل قامت
بإخفاء أدلة.
فيما يتعلق بمسألة القدس الشرقية الشائكة
والمستوطنات اليهودية التي تشهد توترا منذ بداية
مارس (آذار) مع اإلعالن عن هدم مجموعة من
المساكن الفلسطينية في بلدة سلوان واإلعالن عن
مشاريع مهمة لتوسيع المستوطنات ،تضع
إسرائيل الوساطة األمريكية بين المطرقة
والسندان بعد رفضها لتمديد مهلة  10أشهر
لتجميد بناء المستوطنات مع نهايتها في  26من
سبتمبر (أيلول) ،وبعد تأكيد بنيامين نتنياهو على
أن "القدس هي العاصمة الموحدة إلسرائيل وغير
قابلة للتقسيم" .إن التعنت اإلسرائيلي بخصوص
هذه المسألة يعزز االنسحاب الفلسطيني من
المفاوضات بدعم من الجامعة العربية في أكتوبر
(تشرين األول).
يعتبر إعالن إسرائيل عن بناء  1330مسكنا في
القدس الشرقية في الثامن من نوفمبر (تشرين

الثاني) بمثابة التأكيد على استحالة الوصول إلى
اتفاق ويضع محادثات السالم في خطر حقيقي.
وفي محاولة جديدة إلنقاذ عملية السالم تقدم
المستشارة األمريكية هيالري كلينتون عرضا
جديدا لبنيامين نتنياهو في نوفمبر (تشرين الثاني)
يمنح تفضيالت فيما يتعلق بأمن ودفاع ووحدة
الدولة اإلسرائيلية.
تنتهي السنة على هذا الشكل بارتياب حول
مستقبل مسار السالم بالرغم من جهود الواليات
المتحدة المضنية وتزايد احتمال إعالن أحادي
الجانب عن الدولة الفلسطينية وإعالن رئيس
المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في 29
من ديسمبر (كانون األول) عن تقديم قرار أمام
األمم المتحدة الذي إذا تمت المصادقة عليه
سيتوجب على إسرائيل اإليقاف الفوري لبناء
مستوطناتها.

بذلك حدا لحلقة جديدة في مسلسل توتر العالقات
الثنائية.
▪ ▪ 18يناير (كانون الثاني) :تعقد إسرائيل
وألمانيا في برلين قمتهما الثنائية الثانية .عبرت
المستشارة األلمانية أنجيال ميركل عن دعمها
للموقف اإلسرائيلي حول البرنامج النووي
اإليراني.

محادثات السالم ،التي تعد نقطة الخالف الرئيسية
فيها هي وضع القدس الشرقية ،والتي ترفض
اسرائيل إدراجها على مائدة المفاوضات .في 24
يناير (كانون الثاني) يصرح بنيامين نتنياهو خالل
احتفال عام بالمستوطنات اليهودية في الضفة
الغربية ،بأن إسرائيل لن تغادر أبدا المناطق
المستعمرة ،وذلك بعد ساعات فقط من اجتماعه
بالمبعوث الخاص للواليات المتحدة جورج
ميتشيل.

الصراعات بين الجانبين
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▪ ▪ 8يناير (كانون الثاني) :يتسبب الجيش
اإلسرائيلي (بالعبرية تساهل  )Tsahalبمقتل 14
شخصا بعد قصفه لمصانع صواريخ وأنفاق
للتزود في غزة ،ردا على قصف صورايخ من
قطاع غزة وقع في األيام السابقة .في  10يناير
(كانون الثاني) يطلق الوزير األول اإلسرائيلي
بنيامين نتنياهو إنذارا نهائيا للسلطة الفلسطينية
ولحكومة حماس في غزة لوقف الهجمات على
األراضي اإلسرائيلية.
▪ ▪ 20يناير (كانون الثاني) :اغتيال محمود
المبروح ،المسؤول عن تخطيط عمليات اختطاف
القسام عام
جنود إسرائليين على يد كتائب
ّ
 .1980تتهم حماس الموساد بقتله.
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فبراير (شباط) 2010

إسرائيل
▪ ▪ 1فبراير (شباط) :تُعلن صحيفة هآرتس
اإلسرائيلية أن الجيش قد عاقب اثنين من كبار
صرحا باستخدام الفوسفور
المسؤولين ألنهما
ّ
األبيض ضد أهداف مدنية خالل عملية الرصاص
المصبوب.
▪ ▪ 1فبراير (شباط) :يُعين أمين عام لألمم
المتحدة ،بان كي مون (،)Ban Ki-Moon
الجنرال الفلبيني نتاليو إيكارما (Natalio
 )Ecarmaقائدا جديدا لبعثة األمم المتحدة
ورئيسا لمهمة مراقبة فض االشتباك في هضبة
الجوالن ( )UNDOFخلفا للنمساوي ولفغانغ
جيلك (.)Wolfgang Jilke
▪ ▪ 10فبراير (شباط) :تعكس الصحافة جو
القلق الموجود بين القطاعات السلمية اإلسرائيلية
انطالقا من السياسة التي صنفها البعض
بـ "صيد الساحرات" التي شرعت فيها حركة
الدفاع عن القيم السامية إيم تيرتزو (Im
 )Tirtzuضد منظمة صندوق إسرائيل الجديد
( )NIFوجمعيات أخرى للدفاع عن حقوق
اإلنسان التي تتهمهم بالخيانة واإلضرار بصورة
إسرائيل في الخارج لتعاونها مع لجنة غولد
ستون (.)Goldstone
▪ ▪ 14فبراير (شباط) :يسافر بنيامين نتنياهو
في زيارة رسمية لموسكو .من النقاط الرئيسية

للقاءاته مع الوزير األول الروسي فالديمر
بوتين والرئيس ديميرتي مدفيديف نجد الحصول
على دعم روسيا لتبني عقوبات ضد إيران
لقرارها تخصيب اليورانيوم بنسبة .%20
تجرى الزيارة في سياق تشديد سياسة موسكو
تجاه طهران.

فلسطين
▪ ▪ 2فبراير (شباط) :ينجو زعيم حركة حماس
في خان يونس ،يوسف صرصور ،من جراء
انفجار قنبلة وضعت تحت سيارته دون أن يصاب
بأذى.
▪ ▪ 8فبراير (شباط) :تعلن السلطة الفلسطينية
عن الدعوة النتخابات محلية في الضفة الغربية
في  17يوليو (تموز) .2010
▪ ▪ 14فبراير (شباط) ،يقيل محمود عباس
رئيس ديوانه رفيق الحسيني بعد بث القناة
اإلسرائيلية  10فيديو يظهر فيه الحسيني وهو
يقترح على إحدى النساء اللواتي يتقدمن بطلب
للعمل تلبية رغباته الجنسية.
▪ ▪ 14فبراير (شباط) :يجتمع ممثلون عن 13
فصيال فلسطينيا بما فيها فتح وحماس في مدينة
غزة ألول مرة منذ  2007للتقدم نحو التوقيع على
المقترح المصري للمصالحة بين الفلسطينيين.

مفاوضات السالم
▪ ▪ 7فبراير (شباط) ،يعلن بنيامين نتنياهو أن
إسرائيل "مستعدة للتفاوض مع الفلسطنيين
وسوريا بدون شروط مسبقة" ،لكنه يضيف بأن
كل اتفاق يجب أن يحترم المصالح األساسية
إلسرائيل .في  8فبراير (شباط) ،يطلب المرشح
الرئاسي لحركة فتح لإلنتخابات الفلسطينية في
 2010ناصر الكدوة ،من الواليات المتحدة أن
توضح ما إذا كان مقترح استئناف مفاوضات
السالم يشمل وضع القدس الشرقية والمستوطنات
في الضفة الغربية وتعريف الحدود .من جهته
يقبل رئيس السلطة الفلسطينية المقترح األمريكي
بالرغم من أنه يطلب ضمانة على أن تطرح
المواضيع ذات األولوية بالنسبة للفلسطينيين فوق
مائدة المفاوضات.

الصراعات بين الجانبين
▪ ▪ 2فبراير (شباط) ،تشن إسرائيل هجوما جويا
ضد قطاع غزة وتطال بعض أنفاق التزود
بالحدود مع مصر ،ردا على العبوتين الناسفتين
اللتين تم العثور عليهما في اليوم السابق على
شواطئ عسقالن وأشدود ،وعلى إطالق صاروخ
على جنوب إسرائيل في نفس اليوم 2 ،فبراير
(شباط).
▪ ▪ 7و 8فبراير (شباط) :يتم إطالق صاروخين
من قطاع غزة على شمال غرب النقب .ترد
إسرائيل بهجوم في الساعات األولى من العاشر

من فبراير (شباط) على جنوب القطاع وتح ّمل
حماس مسؤولية عدم السيطرة على أراضيها.
▪ ▪ 10فبراير (شباط)ُ :قتل جندي إسرائيلي
بطعنة على يد شرطي فلسطيني قرب نابلس ،بعد
فترة وجيزة من تنديد الفلسطينيين في المدينة
نفسها بهجوم أحد المستوطنين على فتى فلسطيني.
▪ ▪ 11فبراير (شباط) :تقتل غارة جوية إسرائيلية
على غزة أحد أعضاء حركة الجهاد اإلسالمي
وتصيب شخصين آخرين ،بعد إطالق النار على
دورية الحدود اإلسرائيلية من القطاع.
▪ ▪ 12فبراير (شباط) :تبدأ إسرائيل العمل على
تعديل مسار الجدار العازل على مستوى قرية
بلعين الفلسطينية وفقا لقرار من المحكمة العليا
اإلسرائيلية.
▪ ▪ 15و 17فبراير (شباط) :تبث سلطات دبي
هويات  17متهما في قضية اغتيال القيادي في
حماس محمود المبحوح وفقا لجوازات سفرهم،
كان بعض المشتبه بهم مواطنين حاملين للجنسية
األلمانية واأليرلندية أو الفرنسية .تؤكد لندن ودبلن
على أن جوازات السفر مزورة .من بين المعتقلين
يوجد الرئيس السابق ألجهزة األمن بالسلطة
الفلسطينية ،الشيء الذي يدفع حماس التهام حركة
فتح بالوقوف وراء اغتيال المبحوح .من جهته
يؤكد المتحدث باسم قوات األمن التابعة للسلطة
الفلسطينية ،عدنان الدميري ،على أن االستخبارات
اإلسرائيلية خططت لهذا االغتيال عن طريق
اختراق األجهزة األمنية لحركة حماس.
تسجل اشتباكات عنيفة
▪ ▪ 22فبراير (شباط)ّ ،
في الخليل بين الفلسطينيين والمستوطنين اليهود
ردا على قرار الحكومة العبرية ،وقبل يوم واحد
من إعالن قبر راحيل ،بالقرب من بيت لحم،
والحرم اإلبراهيمي في الخليل تراثا وطنيا .في
 24فبراير (شباط) ،يدعو رئيس وزراء حماس
في غزة ،اسماعيل هنية ،سكان الضفة الغربية
لبدء انتفاضة ثالثة.
▪ ▪ 26فبراير (شباط) ،تصوت الجمعية العامة
لألمم المتحدة بأغلبية  98صوتا مؤيدا،مقابل
سبعة أصوات معارضة وامتناع  31عضوا عن
التصويت ،على قرار تمديد المهلة التي ُمنحت
إلسرائيل والفلسطينيين لتقديم تحقيقات حول
جرائم الحرب التي ارتكبت أثناء عملية الرصاص
المصبوب.
▪ ▪ 28فبراير (شباط) :يصاب  6متظاهرين
فلسطينيين بجروح في اشتباك مع الشرطة
اإلسرائيلية في حرم المسجد األقصى بالقدس بعد
رشق مجموعة من السياح اليهود بالحجارة من
قبل مجموعة من المسلمين لدخولهم الحرم.
مارس (آذار) 2010

إسرائيل
▪ ▪ 2مارس (آذار) :يحث وزير الخارجية
أفيغدور ليبرمان ()Avigdor Lieberman

فلسطين

مفاوضات السالم

الصراعات بين الجانبين
▪ ▪ 14مارس (آذار) :تعلن الحكومة اإلسرائيلية
القبض على عوده ماهر في رام هللا ،أحد قادة
حماس ومؤسس كتائب عز الدين القسام ،بعد أكثر
من  10سنوات من البحث .وتتهم حماس حركة
فتح بالتعاون مع إسرائيل في اعتقاله.
▪ ▪ 15مارس (آذار) :الكنيس اليهودي في بيت
يعقوب ،المعروف شعبيا باسم كنيس الخراب
(الخراب) ،والذي يقع في الحي اليهودي في البلدة
القديمة بالقدس ،واحدة من أقدس األماكن
اليهودية ،يفتح أبوابه بعد  62عاما من اإلغالق.
إعادة فتحه يتسبب في  16مارس (آذار) في
مواجهات عنيفة بين الشرطة اإلسرائيلية
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▪ ▪ 2مارس (آذار) ،يتسبب إعالن رئيس بلدية
القدس نير بركات ،بهدم مجموعة من حوالي 44
مسكنا في حي سلوان ،التي تم بناؤها بطريقة غير
قانونية من قبل المواطنين الفلسطينيين لبناء حديقة
أثرية ،يتسبب في احتجاجات من جانب السكان
الذين ال يثقون في وعود إعادة إسكانهم من قبل
بركات ويرون في هذه الخطوة مناورة لطردهم
من القدس الشرقية .يثير المخطط قلق األمم
المتحدة والواليات المتحدة ،التي تعرب كذلك عن
قلقها إزاء مشروع لبناء  900إلى  1100مسكن
جديد في حي بسغات زئيف ،وأيضا في القدس
الشرقية.
▪ ▪ 7مارس (آذار) :على الرغم من اإلعالن
اإلسرائيلي عن توسيع المستوطنات ،فإن حكومة
فتح الفلسطينية تعطي الضوء األخضر الستئناف
مقترح المحادثات غير المباشرة مع إسرائيل ،التي
أطلقها المبعوث األمريكي الخاص ،جورج
ميتشيل ،الذي يقوم بجولة جديدة في المنطقة.
▪ ▪ 8مارس (آذار) :تصادق الحكومة اإلسرائيلية
على بناء  112مسكنا جديدا في مستوطنة بيتار
عيليت بالضفة الغربية ،بعد ساعات من إعالن
منظمة التحرير الفلسطينيةعن استعدادها
الستئناف مفاوضات السالم .في  9مارس (آذار):
تعلن إسرائيل الموافقة على بناء أكثر من 1600
وحدة سكنية في حي رامات شلومو بالقدس
الشرقية ،مما أدى إلى تنديد من قبل نائب الرئيس
األميركي ،جو بايدن ،خالل زيارته الرسمية إلى
المنطقة ،ومن قبل االتحاد األوروبي واألمم
المتحدة ومنظمة التحرير الفلسطينية ،الذين
يتهمون إسرائيل بتعريض الجهود المبذولة
الستئناف محادثات السالم للخطر في  10مارس

المتوسطي 2011

▪ ▪ 11مارس (آذار) :تفرج حماس عن الصحافي
البريطاني ،بول مارتن ( ،)Paul Martinالذي
كان رهن االحتجاز منذ  14فبراير (شباط) بتهمة
تقويض أمن فلسطين.

مالحق

الواليات المتحدة على فرض عقوبات على إيران
من جانب واحد ردا على تطوير برنامجها
النووي ،واقترح ليبرمان حظرا على إيران على
النموذج المطبق على كوبا منذ عام .1959
▪ ▪ 8مارس (آذار) :تعلن الحكومة اإلسرائيلية
عن بيان يمكن الممثل السامي لالتحاد األوروبي،
كاثرين أشتون واألمين العام بان كي مون من
زيارة قطاع غزة عبر األراضي اإلسرائيلية،
وذلك بمناسبة زيارتهما للمنطقة ،في  17و27
مارس (آذار) على التوالي.
▪ ▪ 28مارس (آذار) :تغلق إسرائيل حدود غزة
لمدة  48ساعة بمناسبة االحتفال بعيد الفصح
اليهودي ( )Pésajالذي يبدأ ليلة  29مارس
(آذار).

(آذار) ،يعتذر وزير الداخلية اإلسرائيلي إيلي
يشاي عن "المحنة الحاصلة داخل البالد وعلى
الصعيد الدولي" .في اليوم ذاته تسحب جامعة
الدول العربية دعمها الستئناف المحادثات بعد
اجتماع طارئ.
▪ ▪ 11مارس (آذار) :يكشف صائب عريقات،
المفاوض الفلسطيني في عملية السالم عن قرار
الحكومة الفلسطينية بإلغاء الحوار غير المباشر.
ومن جهته ،يقبل جو بايدن اعتذارا من يشاي،
ويدعو إلستئناف الحوار .في اليوم نفسه ،تؤكد
بلدية القدس األنباء التي نشرتها صحيفة هآرتس
عن خطة لبناء أكثر من  50000مسكن في
القدس الشرقية .من جهته ،يأمر وزير الدفاع
اإلسرائيلي إيهود باراك إغالق حدود الضفة
الغربية لمدة  48ساعة بعد تحذير الشرطة
اإلسرائيلية من احتمال اندالع أعمال شغب بسبب
هذه اإلعالنات.
▪ ▪ 15مارس (آذار) :يعلن نتنياهو أن إسرائيل
لن توقف بناء المساكن في القدس الشرقية ،ويدعو
السلطة الفلسطينية والواليات المتحدة إلى الهدوء
مؤكدا على أن مخططات البناء ال تشكل خطرا
على الفلسطينيين .في اليوم نفسه علق المبعوث
األمريكي الخاص ،جورج ميتشيل ،جولته
المرتقبة في المنطقة ،وهي الخطوة التي تبين أن
العالقات بين الواليات المتحدة وإسرائيل تمر
بأزمة لم يسبق لها مثيل منذ  35عاما ،منذ
المواجهة بين هنري كيسنجر وإسحاق رابين في
عام  1975بسبب الوجود اإلسرائيلي في سيناء.
في  23مارس (آذار) ،في خطاب ألقاه خالل
االجتماع السنوي للجنة الشؤون العامة األمريكية
اإلسرائيلية ( ،)AIPACاللوبي اليهودي الرئيسي
في الواليات المتحدة ،يتحدى نتنياهو مطالب
واشنطن قائال إن "الشعب اليهودي بنى القدس
قبل  3000سنة مضت" ،الشعب اليهودي يبني
القدس اليوم .القدس ليست مستوطنة ،إنها
عاصمتنا" .بعد اجتماع مغلق مع باراك أوباما،
يعلن نتنياهو أن محادثات السالم "قد تتأجل".
▪ ▪ 24مارس (آذار) :تعلن بلدية القدس عن
خطة جديدة لبناء ما بين  20و 100مسكن في
حي الشيخ جراح في القدس الشرقية.

ومتظاهرين فلسطينيين مدعوين إلى "يوم
الغضب" من قبل حماس والفصائل الراديكالية
األخرى.
▪ ▪ 18مارس (آذار) :يطلق صاروخ من قطاع
غزة يقع على جنوب إسرائيل مما يسفر عن مقتل
مهاجر تايالندي يعمل في كيبوتس ،في خضم
زيارة كاثرين أشتون إلى غزة .تم تبني الهجوم
من قبل الميليشيا السلفية جماعة أنصار السنة،
األمر الذي يدعو إلى الشك بأن تكون محاولة
لتنظيم القاعدة لتقويض سيطرة حماس على قطاع
غزة .في  19مارس (آذار) ،ترد إسرائيل بقصف
نفق سري على الحدود المصرية وعلى ورشة
للمعادن ومنطقتين في خان يونس .يوم  22مارس
(آذار) ،تشن إسرائيل هجوما جديدا بقصف نفق
سري آخر تحت األرض في رفح ،بعد يوم من
زيارة بان كي مون إلى قطاع غزة .في 24
مارس (آذار) ،تقصف الطائرات اإلسرائيلية
حظيرة قرب جباليا ،شمال قطاع غزة ،بحيث
تعتقد السلطات اإلسرائيلية بأنه المكان الذي شن
منه الهجوم يوم  18مارس (آذار).
▪ ▪ 20مارس (آذار) :يدخل الجيش اإلسرائيلي
قرية بورين بالضفة الغربية ،بالقرب من نابلس،
إلخماد المواجهات بين الفلسطينيين والمستوطنين
اليهود بمستوطنة براخا المجاورة ،ويقتل اثنين
من المتظاهرين الفلسطينيين ،في  21مارس
(آذار) ،تقتل القوات اإلسرائيلية اثنين من
الفلسطينيين كانا يحاوالن طعن جندي إسرائيلي
في قرية حوارة.
▪ ▪ 22مارس (آذار) :يتم استدعاء السفير
اإلسرائيلي في بريطانيا رون بروزر (Ron
 )Proserمن قبل وزارة الخارجية البريطانية
إلبالغه قرار لندن بطرد دبلوماسي إسرائيلي
لصلته باستخدام جوازات سفر بريطانية مزورة
في قضية اغتيال زعيم حركة حماس محمود
المبحوح.
▪ ▪ 25مارس (آذار) :يقوم مجلس حقوق اإلنسان
التابع لألمم المتحدة بتشكيل لجنة مستقلة ،وفقا
لتوصيات تقرير غولدستون ،وذلك لتقييم
التحقيقات اإلسرائيلية والفلسطينية فيما يتعلق
بارتكاب جرائم الحرب وغيرها من االنتهاكات
التي ارتكبت خالل عملية الرصاص المصبوب.
▪ ▪ 26مارس (آذار) :يُقتل جنديان إسرائيليان
في انفجار بخان يونس .بعد االنفجار يستشهد
اثنان من النشطاء الفلسطينيين في تبادل إلطالق
النار مع الجيش العبري .في  27مارس (آذار)،
ترد إسرائيل بغارة يشنها "تساهال" على منطقة
عباسان متسببة في وفاة شخص واحد وجرح
سبعة أشخاص.
▪ ▪ 28مارس (آذار) :تعتقل الشرطة اإلسرائيلية
عباس زكي ،عضو له تاريخ في حركة فتح ،إلى
جانب  12من أعضاء الحزب ،بينما كانوا بصدد
المشاركة في تظاهرة في بيت لحم خالل أحد
الشعانين .يوم  31مارس (آذار) ،يرفض زكي
وباقي المعتقلين المثول أمام المحكمة العسكرية

اإلسرائيلية كونهم ال يعترفون بشرعيتها .خارج
المحكمة تندلع اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين
فلسطينيين يطالبون باإلفراج عن المعتقلين.

▪ ▪ 22أبريل (نيسان) :يصل المبعوث
األميركي الخاص للشرق األوسط ،جورج
ميتشيل ،إلى البالد في جولته األولى منذ بداية
األزمة الدبلوماسية بين إسرائيل والواليات
المتحدة في شهر مارس (آذار) ،نتيجة لتوسيع
مستوطنات في القدس الشرقية .في نفس اليوم
يعلن بنيامين نتنياهو عن تمسكه بمعارضته
القوية لوقف البناء.

▪ ▪ 4أبريل (نيسان) :تسمح إسرائيل للمرة
األولى منذ تولي حماس السلطة قبل ثالث سنوات
بدخول عشرات الشاحنات محملة بالمالبس
واألحذية إلى غزة عبر معبر كيريم شالوم.
▪ ▪ 6أبريل (نيسان) :تصدر محكمة بتاح تكفا
حكما بسجن راوي سلطاني لمدة خمس سنوات
وثمانية أشهر .وهو شاب فلسطيني يحمل الجنسية
اإلسرائيلية تم اعتقاله في أغسطس (آب) 2009
لنقله معلومات عن رئيس أركان الجيش
اإلسرائيلي الجنرال غابي اشكنازي إلى أحد
عناصر حزب هللا (اسمه سلمان حارب).
▪ ▪ 7أبريل (نيسان) :تعلن الصحافة عن قرار
بنيامين نتنياهو بإلغاء مشاركته في قمة واشنطن
حول السالمة النووية ،والتي تبدأ في  12أبريل
(نيسان) ،بعد أن علمت باعتزام بعض الدول
وعلى رأسها مصر وتركيا ،التعبير عن طلب
رسمي إلسرائيل بالتوقيع على اتفاق حول عدم
انتشار األسلحة النووية.
▪ ▪ 7أبريل (نيسان) :يحذر وزير الخارجية
أفيغدور ليبرمان من احتمال إلغاء اتفاقات تم
التوصل إليها في الماضي مع منظمة التحرير
الفلسطينية ،وضم أراض جديدة في الضفة
الغربية ،إذا ما مضت رام هللا قدما في خططها
إلعالن دولة فلسطينية من جانب واحد عام
.2011
▪ ▪ 13أبريل (نيسان) :يدخل حيز التنفيذ قانون
جديد يسمح للجيش بترحيل قاطنين بالضفة
الغربية في وضع غير قانوني إلى بلدانهم
األصلية ،ونقل مواطنين فلسطينيين من الضفة
الغربية إلى قطاع غزة .القانون الذي يمضي إلى
اعتبار اإلقامة غير الشرعية في األراضي التي
تسيطر عليها إسرائيل جريمة يعاقب عليها ،تصل
إلى السجن لمدة سبع سنوات ،وهو إجراء تعديلي
للقانون الوقائي للتسلل الصادر في عام 1969
لتفادي دخول إسرائيل بطريقة غير شرعية من
سوريا ولبنان واألردن ومصر.
▪ ▪ 15أبريل (نيسان) :يُحاكم رئيس الوزراء
اإلسرائيلي السابق إيهود أولمرت ،كمشتبه به
رئيسي في قضية رشوة لترخيص مشروع بناء
المج ّمع السكني هوليالند ( ،)Holylandبحيث
يرجح أنه تلقى ألجل ذلك مليون دوالر بين عامي
 1993و ،2003عندما كان رئيسا لبدية القدس.
وتأتي هذه األنباء بعد يوم من إلقاء القبض على
رئيس سابق آخر لبلدية القدس ،أوري لوبوليانسكي
( ،)Uri Lupolianskiالحتمال تورطه في
الفضيحة.

فلسطين

أبريل (نيسان) 2010

إسرائيل
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▪ ▪ 15أبريل (نيسان) :تؤكد حماس إعدام اثنين
من الفلسطينيين المدانين بالتواطؤ مع إسرائيل.
يتعلق األمر بأول إعدام تنفذه حماس منذ توليها
السلطة في غزة قبل ثالث سنوات .في  16أبريل
(نيسان) ،تحث مفوضة األمم المتحدة لحقوق
اإلنسان نافي بيالي ( )Navi Pillayالسلطات
في غزة لوضع حد لتطبيق عقوبة اإلعدام .في
 19أبريل (نيسان) ،تعلن حماس أنها ستواصل
تطبيق عقوبة اإلعدام على المتعاونين مع
إسرائيل.
▪ ▪ 20أبريل (نيسان) :تلتقي الفصائل الفلسطينية
في شمال قطاع غزة لمناقشة الخطوة اإلسرائيلية
األخيرة بإعطاء الضوء األخضر لترحيل آالف
الفلسطينيين من الضفة الغربية ،وتتفق على
الدعوة لمسيرة احتجاج في  21أبريل (نيسان)،
بين قطاع غزة ومعبر إيريز.
▪ ▪ 29أبريل (نيسان) :تتهم حماس مصر
بالتسبب في وفاة خمسة فلسطينيين جراء تسرب
غاز في نفق تهريب برفح ليلة  28أبريل
(نيسان).

مفاوضات السالم
▪ ▪ 23أبريل (نيسان) :يعلن بنيامين نتنياهو عن
اقتراح إلقامة دولة فلسطينية والتي لن تكون
القدس الشرقية عاصمة لها ،وبحدود مؤقتة في
 60%من أراضي الضفة الغربية كخطوة مستبقة
نحو االستقالل .في  24أبريل (نيسان) ،في
خطاب له أمام المجلس الثوري لحركة فتح،
يرفض محمود عباس المقترح.

الصراعات بين الجانبين
▪ ▪ 2أبريل (نيسان) :تشن إسرائيل غارة جوية
على غزة ردا على إطالق الصواريخ من غزة
على جنوب إسرائيل.
▪ ▪ 13أبريل (نيسان) :يُقتل أربعة نشطاء
فلسطينيين في تبادل إلطالق النار مع الجيش
اإلسرائيلي على الحدود بين غزة وإسرائيل ،في
حين يصد الجيش اإلسرائيلي محاولة هجوم على
إسرائيل .أكدت حركة الجهاد اإلسالمي اإلرهابية
تورط بعض أعضائها في االشتباكات التي تحدث
بعد ساعات من قصف طائرات إسرائيلية أهداف
مختلفة لحماس في غزة .في  16أبريل (نيسان)،

يُقتل فلسطيني في تبادل جديد إلطالق النار على
الحدود بين غزة وإسرائيل.
▪ ▪ 21أبريل (نيسان) :تحدث إشتباكات في
الضفة الغربية بين الجيش اإلسرائيلي ومواطنين
فلسطينيين تم حرمانهم من دخول قرية قرب
نابلس.
▪ ▪ 25أبريل (نيسان) :تبث وسائل إعالم مختلفة
شريطا قصيرا للرسوم المتحركة من إخراج
كتائب الشهيد عز الدين القسام ،الجناح العسكري
لحركة حماس ،عن اختطاف الجندي اإلسرائيلي
جلعاد شاليط .لغة الفيديو الغامضة بشأن إمكانية
وفاة شاليط ،الذي تحتجزه حماس منذ يونيو
(حزيران)  ،2006يبعث على مناورة لحركة
حماس ،والتي تؤكد عن طريق زعيمها محمود
ا لز ها ر لصحيفة جير و ز ا ليم بو ست
( )Jerusalem Postيوم  27أبريل (نيسان)،
أن حماس "لن تقتل أبدا جنديا إسرائيليا أسيرا
لديها" ،وأن الشريط "ال يعكس الموقف الرسمي
لحماس".
▪ ▪ 26أبريل (نيسان) :يردي جنود إسرائيليون
علي السويطي قتيال ،القيادي بحركة حماس،
خالل عملية دهم في الضفة الغربية .استغرق
البحث عن السويطي والقبض عليه مدة ست
سنوات التهامه بقتل شرطي حدود إسرائيلي.
▪ ▪ 28أبريل (نيسان) :يستشهد فلسطيني بعد
تعرضه إلصابة برصاص الجيش اإلسرائيلي
خالل تظاهرة في غزة على "المنطقة العازلة"،
وهي منطقة أمان بعرض  150مترا حول
الحدود.
مايو (أيار) 2010

إسرائيل
▪ ▪ 10مايو (أيار) :يتم تقديم دعوة رسمية
إلسرائيل لالنضمام إلى منظمة التعاون والتنمية
( )OECDإلى جانب سلوفينيا وإستونيا وتشيلي،
بالرغم من المعارضة الفلسطينية.
▪ ▪ 24مايو (أيار) :تتداول وسائل اإلعالم
البريطانية صدى تقرير سري ُرفعت عنه السرية
من قبل موقع ويكيليكس ()WikiLeaks
لصحيفة ذا غارديان ( .)The Gardianوفق
هذا التقرير أعربت جنوب أفريقيا عن اهتمامها
في منتصف السبعينات ببرنامح إسرائيلي لتطوير
صواريخ نووية .يؤكد الرئيس اإلسرائيلي شيمون
بيريز أن المعلومات "ال أساس لها".
▪ ▪ 27مايو (أيار) :تؤدي زيارة لقطاع غزة،
غير مصرح بها من قبل إسرائيل ،لوفد من
البرلمان األوروبي ،والذي كان في جولة بالمنطقة
منذ  24مايو (أيار) ،إلى إلغاء عدة لقاءات مع
كبار الشخصيات اإلسرائيلية.
▪ ▪ 28مايو (أيار) :،تفتح إسرائيل الطريق رقم
 443الرابط بين القدس وتل أبيب أمام
الفلسطينيين للمرة األولى منذ عام  ،2002وذلك

مفاوضات السالم
▪ ▪ 7مايو (أيار) :يؤكد كبير المفاوضين
الفلسطينيين ،صائب عريقات ،لوسائل اإلعالم
بعد لقاء محمود عباس مع المبعوث األمريكي
جورج ميتشل ،على أن محادثات السالم غير
المباشرة الجديدة انطلقت رسميا .ويضيف
عريقات أنه بمجرد أن توقف إسرائيل برنامجها
لبناء المستوطنات يمكن أن تبدأ المحادثات
المباشرة.

يونيو (حزيران) 2010

إسرائيل
▪ ▪ 1يونيو (حزيران) :تقوم إسرائيل باعتقال
نحو  600من نشطاء أسطول الحرية لدى
وصولهم الى أشدود 16 ،ساعة بعد هجوم
الجيش اإلسرائيلي على القافلة .في اليوم نفسه،
يطلب مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ،بعد
اجتماع طارئ ،بإجراء تحقيق محايد حول
الهجوم ويدعو إلى اإلفراج عن السفن التي
احتجزت ،لكنه ال يتبنى قرار إدانة ضد إسرائيل.
يدافع نائب سفير إسرائيل لدى األمم المتحدة،
دانييل كارمون ( ،)Daniel Carmonعن
الحصار المفروض على غزة ،ويصف الهجوم
بأنه "إجراء وقائي" .تعلن إسرائيل عن بدء
عمليات ترحيل النشطاء المحتجزين وأنها ستمنع
وصول السفينة األيرلندية راشيل كوري
( )Rachel Corrieإلى غزة ،والتي كانت قد
تأخرت عن االلتحاق باألسطول بسبب مشاكل
فنية .في  6يونيو (حزيران) ،يقترح األمين العام
لألمم المتحدة ،بان كي مون ،إجراء تحقيق في
الهجوم الذي وقع من قِبل لجنة تضم ممثلين من
تركيا – الدولة التي ينحدر منها معظم أعضاء
القافلة – ومن إسرائيل والواليات المتحدة .في
 7يونيو (حزيران) ،تعلن إسرائيل أنها سوف
تجري تحقيقها الخاص .في  16يونيو (حزيران)
تعلن األمم المتحدة علي أنها ستتكلف بتوزيع
المساعدات التي كان يحملها أسطول الحرية.
في  20يونيو (حزيران) ،توافق الحكومة

فلسطين
▪ ▪ 1يونيو (حزيران) :تفتح مصر معبر رفح
للسماح بدخول المساعدات اإلنسانية إلى غزة،
وخروج الفلسطينيين إلى مصر ،ردا على الهجوم
اإلسرائيلي على أسطول الحرية.
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▪ ▪ 9مايو (أيار) :تحصل الصحافة على تأكيد
من قبل حماس بأنها بعثت برسالتين إلى باراك
أوباما خالل األسابيع األخيرة تدعو فيهما إلى
وضع حد للحصار المفروض على قطاع غزة
واحترام نتائج انتخابات عام  2006التي أعطت
لحماس النصر في القطاع.
▪ ▪ 24مايو (أيار) :يعلن فتحي حماد وزير
الداخلية في غزة ،عن اعتقال وطرد مسؤول
مصري رفيع المستوى متهم بالتجسس.
▪ ▪ 24مايو (أيار) :تعلن حركة حماس أنها
ستقاطع االنتخابات البلدية في الضفة الغربية
المقرر إجراؤها في  17يوليو (تموز) مطالبة
بأن تجرى االنتخابات في الضفة الغربية وقطاع
غزة في وقت واحد ،وذلك بعد التوصل للمصالحة
الوطنية الفلسطينية .من جهتها تعلن حركة الجهاد
اإلسالمي عدم مشاركتها أيضا في االنتخابات
ألنها تعتبرها مفروضة من قبل حركة فتح من
دون توافق.
▪ ▪ 29مايو (أيار) :يستشهد ستة فلسطينيين
جراء انفجار قنينة غاز في أحد أنفاق التهريب
في رفح.

مالحق

فلسطين

▪ ▪ 13مايو (أيار) :مجموعة من المستوطنين
اإلسرائيليين تقتل فلسطينيا بطلقات نارية في
المزرعة الشرقية بالضفة الغربية ،ألنه رشق
سيارتهم بالحجارة رفقة شباب آخرين.
▪ ▪ 21مايو (أيار) :يقصف الجيش اإلسرائيلي
نفقين في جنوب قطاع غزة وآخر في الشمال،
دون وقوع إصابات.
▪ ▪ 21مايو (أيار) :يقتل الجيش اإلسرائيلي اثنين
من الفلسطينيين المسلحين الذين كانا قد عبرا
الحدود بصورة غير مشروعة بين غزة وإسرائيل
في معبر كيسوفيم.
▪ ▪ 23مايو (أيار) :وافقت إسرائيل على مشروع
قانون يعرف باسم قانون شاليط الذي يشمل تشديد
أوضاع سجناء حماس والجهاد االسالمي ردا على
استمرار خطف الجندي جلعاد شليط .تؤكد حماس
على أنها لن ترضخ ،كما يهدد أسراها بأعمال
شغب.
▪ ▪ 26مايو (أيار) :تقصف الطائرات اإلسرائيلية
مطار رفح المهجور ومخيم تدريب تابع لحماس
في بيت حانون ردا على إطالق نار من قطاع
غزة ضد الدوريات االسرائيلية.

المتوسطي 2011

بعد قرار المحكمة العليا .سيتوفر مستعملو
الطريق الفلسطينيين "ألسباب أمنية" على
معبرين للدخول وأربعة نقاط للخروج ولن
يستطيعوا استخدامه للوصول إلى رام هللا
مباشرة.
▪ ▪ 28مايو (أيار) :تعلن إسرائيل أنها تستعد
إلعتقال  800ناشط على متن تسع سفن محملة
بـ  10000طن من المساعدات اإلنسانية ،تشكل
األسطول المسمى بأسطول الحرية ،والتي
أبحرت قبل يوم من قبرص واليونان وتركيا
وتهدف لكسر الحصار اإلسرائيلي على قطاع
غزة .في  31مايو (أيار) ،يفتح الجيش
اإلسرائيلي النار على القافلة مما يسفر عن مقتل
ما ال يقل عن  15ناشطا ،ويعترض حمولتها
في المياه الدوليةعلى بعد  65ميال قبالة سواحل
غزة .تستدعي تركيا واليونان سفيريهما
للتشاور ،وتطلب سورية من الجامعة العربية
عقد اجتماع طارئ .في اسطنبول يحاول مئات
من المتظاهرين اقتحام مبنى القنصلية
اإلسرائيلية.

الصراعات بين الجانبين

اإلسرائيلية على تخفيف الحصار المفروض على
قطاع غزة ،وذلك في أعقاب ضغوط دولية.
بتاريخ  21يونيو (حزيران) ،وزير الدفاع
اإلسرائيلي ،إيهود باراك ،يحث بان كي مون
على التخلي عن خططه لفتح تحقيق مستقل تحت
إشراف األمم المتحدة حينما علم بوجود أسطول
جديد يستعد لإلبحار من لبنان ،يضم سفينتين،
جوليا ( )Juliaومريم (.)Mariam
▪ ▪ 17يونيو (حزيران) :يتظاهر حوالي
 100000من اليهود األرثوذكس في القدس
للتنديد بتدخل المحكمة العليا اإلسرائيلية في
شؤونهم ،والتأكيد على سيادة التوراة على
القانون المدني .تحدث هذه االحتجاجات كرد
فعل على أمر من المحكمة العليا الذي يمنع
التمييز بين أطفال من االشكناز والسفارديم في
مدرسة دينية بمستوطنة عمانوئيل في الضفة
الغربية.
▪ ▪ 21يونيو (حزيران) :بالرغم من الضغوط
األمريكية وبنيامين نتنياهو نفسه يطلق من جديد
مجلس التخطيط ببلدية القدس مخطط التعمير
"حديقة الملك" .يتعلق األمر ببناء  1000مسكن
جديد في حي سلوان في القدس الشرقية ،بعد هدم
 20مسكنا فلسطينيا بني بشكل غير قانوني.
▪ ▪ 22يونيو (حزيران) :تطلق إسرائيل من
قاعدة بالماهيم ( )Palmahimقمرا صناعيا
جديدا أنتجته شركة الصناعات الفضائية
اإلسرائيلية ( ،)IAIمجهزا بأنظمة الصورة
المتقدمة .ينتمي "أوفيك "9-إلى سلسلة من
الصواريخ المنخفضة االرتفاع التي بدأت
إسرائيل في استخدامها منذ أواخر الثمانينات
قصد زيادة معلوماتها حول بقية دول الشرق
األوسط.
▪ ▪ 27يونيو (حزيران) :تبدأ عائلة الجندي
جلعاد شاليط ،الذي تحتجزه حماس منذ عام
 ،2006مسيرة احتجاج إلى القدس لمطالبة
الحكومة اإلسرائيلية بالتفاوض على اتفاق إلطالق
سراحه.
▪ ▪ 30يونيو (حزيران) :تكشف عدة وسائل
إعالم إسرائيلية وتركية عن عقد لقاء سري بين
وزير الصناعة والتجارة عن حزب العمل،
بنيامين بن اليعازر ،ووزير الخارجية التركي
أحمد داوود أوغلو ،من أجل التغلب على األزمة
بين البلدين بعد الهجوم على أسطول الحرية .يُعتقد
أن االجتماع قد تم بإيعاز من رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو دون استشارة وزير الخارجية،
أفيغدور ليبرمان ،الذي أعلن بأن القرار يشكل
إحراجا لحزبه" ،إسرائيل بيتنا" ،وللدبلوماسية
اإلسرائيلية.
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▪ ▪ 9يونيو (حزيران) :يجتمع رئيس السلطة
الفلسطينية ،محمود عباس ،في واشنطن مع باراك
أوباما لبحث سبل استئناف المحادثات غير
المباشرة بين العرب واإلسرائيليين بعد الهجوم
على أسطول المساعدة اإلنسانية المتجه إلى غزة.
يعلن أوباما عن تقديم مساعدات إلى األراضي
الفلسطينية بقيمة  320مليون يورو.
▪ ▪ 10يونيو (حزيران) :يؤجل مجلس الوزراء
الفلسطيني االنتخابات البلدية المقرر إجراؤها في
 17يوليو (تموز) في الضفة الغربية حتى إشعار
آخر معلال ذلك بإعطاء األولوية لعملية المصالحة
الفلسطينية .من جانبها ،تعلن حركة حماس عن
طريق المتحدث باسمها ،فوزي بهروم ،أن تعليق
االنتخابات يرجع فقط إلى الصراعات الداخلية
لحركة فتح.
▪ ▪ 13يونيو (حزيران) :تبحر سفينة إيرانية
محملة بمتطوعين ومساعدات إنسانية من ميناء
بندر عباس نحو غزة ،على الرغم من التحذيرات
اإلسرائيلية .في  18يونيو (حزيران) ،تبحر سفينة
ثانية من إيران متجهة إلى غزة .في  28يونيو
(حزيران) ،يعلٓن عن قرار جمعية الهالل األحمر
اإليراني بإلغاء إرسال السفن معللة ذلك برفض
طلبها بعبور قناة السويس وهو إجراء نفته السلطة
اإلدارية للقناة.
▪ ▪ 28يونيو (حزيران) :تقوم مجموعة من 25
متطرفا مسلحا بإضرام النار في مرافق مخيم
صيفي لألطفال تابع لألمم المتحدة في النصيرات،
جنوب قطاع غزة .يتعلق األمر بالحادث الثاني
من نوعه ،بعد الحادث الذي وقع في  23يونيو
(حزيران).

مفاوضات السالم
▪ ▪ 30يونيو (حزيران) :يبدأ المبعوث األميركي
الخاص إلى الشرق األوسط ،جورج ميتشيل ،في
القدس جولته الرابعة من المحادثات بين
اإلسرائيليين والفلسطينيين.

يوليو (تموز) 2010

إسرائيل
▪ ▪ 1يوليو (تموز) :يعلن بنيامين نتنياهو في
خطاب متلفز أنه مستعد إلطالق سراح 1000
سجين فلسطيني ،بشروط ،مقابل الجندي
اإلسرائيلي جلعاد شاليط.
▪ ▪ 7يوليو (تموز) :تكشف الحكومة عن صور
جوية لمواقع مختلفة في جنوب لبنان ،والتي تبين
أدلة على تخزين أسلحة من قبل حزب هللا.
▪ ▪ 10يوليو (تموز) :تبحر من اليونان سفينة
ترفع علم مولدافيا استأجرتها المنظمة اإلنسانية
الليبية على رأسها نجل معمر القذافي ،متجهة
إلى غزة .تحذر الحكومة اإلسرائيلية بأنها
ستعترض السفينة "أمالثيا" (،)Amalthea
والتي تم إعادة تسميتها بسفينة "األمل" ،محملة
بنحو  2000طن من المواد الغذائية واألدوية.
في  13يوليو (تموز) ،تبحر سفينة األمل نحو
ميناء العريش في سيناء ،تحت إشراف دورية
إسرائيلية بعدما عرضت مصر استضافة
السفينة .في  14يوليو (تموز) ،تعلن مصر
تعاونها لنقل المساعدات اإلنسانية براً.
▪ ▪ 13يوليو (تموز) :يعلن الرئيس األرميني
سيرج سركيسيان ()Serzh Sarkisian
اهتمام بالده بتوثيق التعاون مع إسرائيل .يمثل
إعالن سركيسيان مستجدا في العالقات المتباعدة
بين البلدين التي ليس لها وفود دبلوماسية مباشرة
مع بعضها البعض .يعد تدهور العالقات بين
إسرائيل وتركيا ،التي لها تقليديا خالفات مع
أرمينيا ،بمثابة حجر األساس إلحداث تحول
بالنسبة ألولويات إسرائيل في القوقاز وأولويات
أرمينيا في الشرق األوسط.
▪ ▪ 23يوليو (تموز) :يعين مجلس حقوق
االنسان التابع لألمم المتحدة ،على الرغم من
معارضة إسرائيل ،لجنة مستقلة للتحقيق في
الهجوم على أسطول الحرية.

الصراعات بين الجانبين

فلسطين

▪ ▪ 1يونيو (حزيران) :يستشهد ثالثة من أنصار
حماس يشتبه في قيامهم بإطالق صاروخين على
عسقالن ،خالل غارة جوية إسرائيلية على بلدة
بيت الهيا .في  4يونيو (حزيران) ،أطلق ما ال
يقل عن أربعة صواريخ قسام من غزة على
جنوب إسرائيل.
▪ ▪ 7يونيو (حزيران) :يستشهد خمسة من
أعضاء كتائب شهداء األقصى ،الجناح المسلح
لفتح ،في النصيرات بقطاع غزة ،وذلك نتيجة
هجوم شنته البحرية اإلسرائيلية أثناء إجرائهم
لمناورات تحت الماء ،والتي كانت تهدف – حسب
الجيش اإلسرائيلي – إلى تنفيذ هجوم.
▪ ▪ 14يونيو (حزيران) :يقتُل مواطن فلسطيني
شرطيا إسرائيليا ويصيب شخصين آخرين بالقرب
من الخليل.

▪ ▪ 14يوليو (تموز) :يعقد ممثلو حركتي فتح
وحماس اجتماعا في بيروت لدفع عملية المصالحة
الفلسطينية .تنتهي المحادثات ،بقيادة عزام
األحمد ،رئيس حركة فتح في المجلس التشريعي
الفلسطيني (البرلمان) وأسامة حمدان ،القيادي في
حماس ،المنفى في لبنان ،تنتهي بالتعهد بالحفاظ
على حوار منتظم للمصادقة على االقتراح
المصري للمصالحة ،وتحديد موعد نهائي إلجراء
االنتخابات الفلسطينية.

مفاوضات السالم
▪ ▪ 5يوليو (تموز) :يلتقى وزير الدفاع
اإلسرائيلي ،إيهود باراك ،مع رئيس الوزراء
الفلسطيني ،سالم فياض ،وهو االجتماع األول

منذ فبراير (شباط) لمحادثات السالم تحت إشراف
الواليات المتحدة .في  6يوليو (تموز) ،يعقد
بنيامين نتنياهو وباراك أوباما اجتماعا في
واشنطن ويصرح نتنياهو عقب االجتماع بأن
"الوقت قد حان لتبني حوار مباشر" مع
الفلسطينيين.
▪ ▪ 18يوليو (تموز) :يلتقى الرئيس المصري
حسني مبارك ،في القاهرة ،على حدة ،مع محمود
عباس وبنيامين نتنياهو وجورج ميتشيل ،للمضي
قدما في عملية التقارب بين الفلسطينيين
واإلسرائيليين.
▪ ▪ 19يوليو (تموز) :تطلب الممثلة السامية
لالتحاد األوروبي ،كاثرين أشتون ،خالل زيارتها
الرسمية إلى إسرائيل وفلسطين ،بأن تضع
إسرائيل حدا للحصار المفروض على غزة
وتطلب من حماس إطالق سراح الجندي الرقيب
شاليط ،إلعادة إطالق عملية السالم.

الصراعات بين الجانبين
▪ ▪ 12يوليو (تموز) :يعترف الجيش اإلسرائيلي
في تقرير له بأن الهجوم على أسطول الحرية
اتسم بأخطاء في التخطيط والتنفيذ ،لكنه ال يجد
أسبابا كافية التخاذ اجراءات قانونية ضد القادة
العسكريين المتورطين.
▪ ▪ 13يوليو (تموز) :يقتل شخص ويصاب
خمسة جراء إطالق النار من قبل الجيش
اإلسرائيلي "تساهال" على حدود غزة.
▪ ▪ 21يوليو (تموز) :يستشهد ناشط من حركة
الجهاد اإلسالمي ويصاب سبعة أشخاص
برصاص الجيش االسرائيلي في الحدود مع غزة.
▪ ▪ 22يوليو (تموز) :يقتُل الجيش اإلسرائيلي
فلسطينيا كان يحاول الولوج بدون تصريح إلي
مستوطنة يهودية في الضفة الغربية.
▪ ▪ 30يوليو (تموز) :يسفر هجوم إسرائيلي على
قطاع غزة ،ردا على صاروخ أطلق على
عسقالن ،عن مقتل ناشط من حماس وإصابة 11
شخصا.
أغسطس (آب) 2010

إسرائيل
▪ ▪ 2أغسطس (آب) :يعلن األمين العام لألمم
المتحدة عن تشكيل لجنة للتحقيق في الهجوم
اإلسرائيلي على أسطول الحرية ،يترأسها جيفري
بالمر ( )Geoffry Palmerرئيس وزراء
نيوزيلندا السابق .،في  3أغسطس (آب) ،تُظهر
إسرائيل استجابتها لتشكيل اللجنة ،والتي سوف
تضم أيضا عضوا تركيا وأخر إسرائيلي.
▪ ▪ 3أغسطس (آب) :يدخل أعضاء من الجيش
اإلسرائيلي واللبناني في مواجهة على الحدود
تخلف أربعة قتلى عندما حوالت دورية إسرائيلية
لحفظ الحدود تقليم شجرة في المنطقة الحرام.

▪ ▪ 5أغسطس (آب) :تعيد إسرائيل ثالث سفن
إلى تركيا تنتمي ألسطول الحرية.
▪ ▪ 5أغسطس (آب) :تدين محكمة في الناصرة
مواطنا إسرائيليا من أصل عربي بالسجن واثنين
من المواطنين الدروز يعيشان في هضبة
الجوالن ،بتهمة التجسس لصالح سوريا .كما أنهم
متهمون بالتخطيط لعملية اختطاف طيار سوري
فر إلى إسرائيل عام .1989
▪ ▪ 7أغسطس (آب) :تطلق البحرية اإلسرائيلية
النار على صياد لبناني لتخطيه مياه الصيد
المحظورة.

فلسطين

الصراعات بين الجانبين
▪ ▪ 17أغسطس (آب) :يصاب جنديان إسرائيليان
بجروح جراء نيران هاون أطلقت من قطاع غزة.
في  18أغسطس (آب) ،يقصف الطيران
اإلسرائيلي ثالثة أنفاق تحت األرض في رفح
ومصنعا يعتقد بأنه مخصص إلنتاج األسلحة.
▪ ▪ 31أغسطس (آب) :يُقتل أربعة إسرائيليين
بالرصاص على يد كتائب القسام ،الجناح المسلح
لحركة حماس ،في كريات أربع بالضفة الغربية،
وهم يسيرون على الطريق السريع رقم .60
سبتمبر (أيلول) 2010

إسرائيل
▪ ▪ 6سبتمبر (أيلول) :يوقع وزير الدفاع الروسي
أناتولي سيرديوكوف ونظيره اإلسرائيلي إيهود
باراك ،في موسكو اتفاقا للتعاون العسكري يسعى
من خالله البلدان إلى توثيق العالقات بعد سنوات

فلسطين
▪ ▪ 6سبتمبر (أيلول) :تؤكد حماس أن السلطة
الفلسطينية قد اعتقلت  35من عناصرها في
الضفة الغربية بعد الهجوم الذي وقع في كريات
أربع بالضفة الغربية ،في  31أغسطس (آب).
▪ ▪ 24سبتمبر (أيلول) :يجتمع ممثلو حركتي
فتح وحماس في دمشق بعد ثالثة أيام من اجتماع
لجميع الفصائل الفلسطينية دعت إليه حركة الجهاد
االسالمي بقطاع غزة ،وذلك في إطار عملية
الحوار بين الفصائل الفلسطينية .عقب االجتماع
يعلن كال الطرفين عن تقارب موقفيهما.

مفاوضات السالم
▪ ▪ 2سبتمبر (أيلول) :يبدأ اإلسرائيليون
والفلسطينيون في واشنطن أول جولة لمحادثات
السالم المباشرة منذ عامين .يتفق بنيامين نتنياهو
ومحمود عباس على عقد لقاءات دورية كل
أسبوعين .في نفس اليوم تهدد حركة حماس،
والتي استبعدت من المحادثات إلى جانب 12
حركة أخرى ،بشن هجمات ضد إسرائيل .في
 14سبتمبر (أيلول) ،يعقد نتنياهو وعباس لقا ًء
ثانيا مع هيالري كلينتون في شرم الشيخ.
▪ ▪ 16سبتمبر (أيلول) :تختتم كلينتون زيارتها
الى الشرق األوسط دون أي تغيير في الوقت
الراهن في المواقف بشأن المستوطنات اليهودية
بالضفة الغربية.

الصراعات بين الجانبين
▪ ▪ 10سبتمبر (أيلول) :تقصف إسرائيل األنفاق
في رفح ،مما يسفر عن إصابة اثنين من نشطاء
حماس ردا على هجوم سابق من قطاع غزة.
▪ ▪ 12سبتمبر (أيلول) :تقتل غارة جوية على
غزة ثالثة فلسطينيين في بلدة بيت حانون بعدما
أعلن الجيش اإلسرائيلي عن سقوط صاروخ أطلق
من غزة على جنوب إسرائيل في الساعات األولى
من الصباح.
▪ ▪ 15سبتمبر (أيلول) :يستشهد فلسطيني
ويصاب ستة أشخاص في هجوم على األنفاق في
رفح ،ردا على هجوم بالصواريخ وقذائف هاون
أطلقت من غزة على عسقالن.
▪ ▪ 17سبتمبر (أيلول) :يقتل الجيش اإلسرائيلي
إياد شلبي ،أحد قادة الجناح العسكري لحركة
حماس في الضفة الغربية ،خالل عملية عسكرية
في مخيم الالجئين نور شمس ،قرب طولكرم .في
 21سبتمبر (أيلول) ،يسقط صاروخ أطلق من
غزة على منطقة شعارهانيغيف بالنقب الغربي
ردا على الهجوم.
ّ
المشكلة
▪ ▪ 21سبتمبر (أيلول) :لجنة الخبراء
من قبل لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة
والمسؤولة عن التحقيق ،بناء على طلب تقرير
غولدستون ،في عمليات التفتيش المفتوحة من قبل
إسرائيل وحماس حول لجنة الجرائم ضد اإلنسانية
خالل حملة الرصاص المصبوب ،انتهت إلى أن
ال أحد من الطرفين قد قام بتحقيق ُمرضي.
▪ ▪ 22سبتمبر (أيلول) :تقع اشتباكات بين
الشرطة اإلسرائيلية وفلسطينيين في سلوان
والقدس الشرقية ،بعد قتل مواطن عربي يحمل
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▪ ▪ 20أغسطس (آب) :يتفق بنيامين نتنياهو
ومحمود عباس على بدء أولى محادثات السالم
المباشرة في سبتمبر (أيلول) منذ عامين .يحذر
رئيس الوفد الفلسطيني للمفاوضات ،صائب
عريقات من انسحاب الفلسطينيين من مائدة
المفاوضات إذا ما تمت إعادة عملية بناء
المستوطنات بعد  26سبتمبر (أيلول) ،تاريخ
انتهاء وقف عملية بناء المستوطنات الذي أعلنت
عنه إسرائيل في نوفمبر (تشرين الثاني) .2009

مالحق

مفاوضات السالم

المتوسطي 2011

▪ ▪ 7أغسطس (آب) :تتوقف محطة توليد
الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عن العمل،
والتي تغطي ثلث استهالك الكهرباء في القطاع،
يرجع هذا التوقف إلى نزاع إداري بين حكومتي
السلطة الفلسطينية وحماس ،والتي تتهم كل
منهما األخرى بعدم دفع الوقود الضروري
لتشغيل المحطة.

من القطيعة بسب قرار موسكو بيع أسلحة لسوريا
وإيران.
▪ ▪ 19سبتمبر (أيلول) :يعلن الجيش اإلسرائيلي
عن قراره بالسماح باستيراد سيارات خاصة إلى
قطاع غزة.
▪ ▪ 22سبتمبر (أيلول) :يخلص تقرير اللجنة
المستقلة التي عينها مجلس حقوق اإلنسان في
األمم المتحدة للتحقيق في الهجوم على أسطول
الحرية ،والتي تعمل بالتوازاي مع اللجنة المشكلة
في أغسطس (آب) من قبل األمين العام بان كي
مون ،إلى أن الهجوم شكل "انتهاكا خطيرا لقوانين
حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي" ،كما
يتهم التقرير إسرائيل بعدم التعاون مع التحقيق
وبإخفاء األدلة ،وقال المندوب اإلسرائيلي لدى
األمم المتحدة أن التقرير منحاز .في  29سبتمبر
(أيلول) ،تصادق لجنة حقوق اإلنسان على التقرير
بنسبة  30صوتا مؤيدا ،و 15امتناعا وبتصويت
الواليات المتحدة ضد التقرير.
▪ ▪ 24سبتمبر (أيلول) :تعلن الوكالة الدولية
للطاقة الذرية معارضتها بـ 51صوتا معارضا
مقابل  46صوتا على قرار قدمته الدول العربية
إلجبار إسرائيل على االنضمام إلى معاهدة عدم
انتشار األسلحة النووية (.)NPT
▪ ▪ 29سبتمبر (أيلول) :تعلن البحرية اإلسرائيلية
عن اعتقالها َز ْو َرق إيرين على متنه تسعة نشطاء
يهود قادما من فاماغوستا ومتجها إلى قطاع غزة.

▪ ▪ 26سبتمبر (أيلول) :تنتهي مدة العشرة أشهر
كمهلة لوقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية
دون إعالن إسرائيل عن تجديد هذه المهلة .يطلب
بنيامين نتنياهو من محمود عباس عدم االنسحاب
من مائدة المفاوضات .يصر عباس على الحاجة
إلى تمديد مهلة وقف بناء المستوطنات ويؤجل
الرد إلى غاية اإلطالع على رأي جامعة الدول
العربية .في  29سبتمبر (أيلول) ،يجتمع جورج
ميتشيل مع كل من نتنياهو ووزير الدفاع إيهود
باراك ،إلعطاء إسرائيل "ضمانات" مقابل تمديد
مهلة وقف بناء المستوطنات لمدة شهرين :دعم
الوجود العسكري اإلسرائيلي في غور األردن
بعد اتفاق سالم مع الفلسطينيين ،وتلبية االحتياجات
األمنية اإلسرائيلية .وينتهي االجتماع دون تحقيق
تقدم يذكر .في  30سبتمبر (أيلول) ،تصل الممثلة
السامية لالتحاد األوروبي ،كاثرين أشتون ،إلى
تل أبيب لدعم جهود ميتشيل بعد لقائه في واشنطن
مع هيالري كلينتون .في  30سبتمبر (أيلول)،
يعقد ميتشيل اجتماعا مع محمود عباس قال فيه
إنه فشل في إقناع الرئيس الفلسطيني على البقاء
على مائدة المفاوضات على الرغم من هذا
العرض لدعم ترسيم الحدود النهائية وتقديم مظلة
اقتصادية وسياسية للسلطة الفلسطينية.

الجنسية اإلسرائيلية بطلقات نارية على يد حارس
أمن .نشأ الحادث عندما قامت مجموعة من
الفلسطينيين بالهجوم بعنف على سيارة دورية
الحراسة .يدفع موت الشاب إلى رشق حائط
المبكى بالحجارة بعد وقوع الحادث بساعات،
ودخول الشرطة اإلسرائيلية إلى الحرم القدسي
الشريف ردا على ذلك.
أكتوبر (تشرين األول) 2010

إسرائيل

مالحق
المتوسطي 2011
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▪ ▪ 3أكتوبر (تشرين األول) :تصدر محكمة
عسكرية إسرائيلية حكما بالسجن لمدة ثالث
سنوات على ثالثة جنود الستخدامهم طفل
فلسطيني كدرع بشري خالل عملية الرصاص
المصبوب.
▪ ▪ 10أكتوبر (تشرين األول) ،يصادق مجلس
الوزراء على تعديل مثير للجدل لقانون المواطنة
الذي يجبر كل من يريد الحصول على الجنسية
اإلسرائيلية ،من غير اليهود أداء قسم الوفاء
إلسرائيل "كدولة يهودية وديمقراطية" .وردا على
ذلك ،يتظاهر ما يقرب من  6000إسرائيلي في
تل أبيب .في  18أكتوبر (تشرين األول) ،يعطي
بنيامين نتنياهو تعليمات بتعديل القانون ليشمل
أيضا المترشحين للحصول على الجنسية
اإلسرائيلية من اليهود.
▪ ▪ 15أكتوبر (تشرين األول) :تطرح إسرائيل
مناقصة لبناء  238مسكنا في مستوطنة راموت
وبسغات زئيف والقدس الشرقية وراء الخط
األخضر لعام .1967
▪ ▪ 22أكتوبر (تشرين األول) :تعلن صحيفة
جيروزاليم بوست رفض الحكومة اإلسرائيلية
لطلب األمم المتحدة لبناء مدارس جديدة في حي
تل الهوى بجنوب قطاع غزة ،معللة ذلك بأن
األراضي قدمتها حركة حماس وهي تقع بالقرب
من منشأة عسكرية تابعة للحركة اإلسالمية.
▪ ▪ 27أكتوبر (تشرين األول) :يعترف الكاتب
العربي اإلسرائيلي ،أمير مخول ،أمام محكمة في
حيفا بالتجسس لصالح حزب هللا .كان قد سبق
اعتقال مخول في مايو (أيار) من قِبل جهاز األمن
الداخلي في إسرائيل "شاباك" ٍ(.)Shabak

فلسطين
▪ ▪ 13أكتوبر (تشرين األول) :تسمح مصر
لقافلة المساعدات اإلنسانية "تحيا فلسطين" بالرسو
في ميناء العريش للوصول إلى غزة.
▪ ▪ 29أكتوبر (تشرين األول) :يتظاهر اآلالف
من مؤيدي حركة الجهاد اإلسالمي في قطاع
غزة لالحتفال بالذكرى الثالثة والعشرين
للحركة ،وهم يرددون شعارات "الموت ألمريكا
وإسرائيل" ،ودفاعا عن الكفاح المسلح والقضاء
على دولة إسرائيل .يتحدث عبد هللا شلح ،زعيم

الحركة إلى المتظاهرين عبر الهاتف من دمشق،
ويشن هجوما كالميا على السلطة الفلسطينية
ومحادثات السالم.

كانوا يحتجون على مظاهرة ليهود متشددين في
أم الفحم ،بحيفا.

مفاوضات السالم

نوفمبر (تشرين الثاني) 2010

▪ ▪ 1أكتوبر (تشرين األول) :يجتمع جورج
ميتشيل وكاثرين أشتون على التوالي مع محمود
عباس وبنيامين نتنياهو في محاولة أخيرة للحفاظ
على عملية سالم الفعالة .بالموازاة مع ذلك ،فإن
رفض نتنياهو ،تحت ضغط بعض القطاعات من
الليكود وشركائه في التحالف لتمديد مهلة تجميد
بناء المستوطنات ،يحفز تحذير باراك أوباما حول
إمكانية رفع الفيتو األمريكي في مجلس األمن
التابع لألمم المتحدة إزاء قرار إلنشاء دولة
فلسطينية من جانب واحد.
▪ ▪ 9أكتوبر (تشرين األول) :تدعم جامعة الدول
العربية ،المجتمعة في مدينة سرت ،مقترح
محمود عباس بطلب دعم الواليات المتحدة إلقامة
دولة فلسطينية من جانب واحد تضم جميع
أراضي الضفة الغربية .كما تؤيد جامعة الدول
العربية انسحاب فلسطين من مائدة المفاوضات
بالرغم من أنها تمنح الواليات المتحدة مهلة شهر
واحد لحمل إسرائيل على وقف االستيطان.
▪ ▪ 13أكتوبر (تشرين األول) :يصرح ياسر
عبد ربه ،أمين سر المجلس التنفيذي لمنظمة
التحرير الفلسطينية ،لصحيفة هآرتس اإلسرائيلية
بأن المنظمة ستكون على استعداد لالعتراف بدولة
يهودية في حالة تقديم الوساطة األمريكية خريطة
تعتمد على حدود عام  .1967هذا العرض يمتثل
لمطالب بنيامين نتنياهو لتمديد مهلة تجميد بناء
المستوطنات اليهودية ،لكنه يتناقض مع
تصريحات رئيس المفاوضات الفلسطينية صائب
عريقات ،الذي قال في وقت سابق من اليوم بأن
الفلسطينيين "لن يعترفوا أبدا بدولة يهودية".
▪ ▪ 17أكتوبر (تشرين األول) :يعلن بنيامين
نتنياهو إعادة إطالق المفاوضات مع حماس من
أجل اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط.

إسرائيل

الصراعات بين الجانبين
▪ ▪ 4أكتوبر (تشرين األول) :تقوم مجموعة من
المستوطنين اإلسرائيليين بإضرام النار في مسجد
ببيت فجار ،جنوب بيت لحم.
▪ ▪ 8أكتوبر (تشرين األول) :يصاب العديد من
األطفال بجروح في حي سلوان ،بالقدس الشرقية،
حين دهسهم ديفيد بئيري ،رئيس منظمة إسرائيلية
يمينية متطرفة ،بسيارته حينما كانوا يقومون
برشق الحجارة.
▪ ▪ 17أكتوبر (تشرين األول) :يستشهد اثنين
من النشطاء الفلسطينيين في قطاع غزة خالل
قصف للطيران اإلسرائيلي على اإلرهابيين الذين
كانوا يستعدون إلطالق صواريخ من السودانية.
▪ ▪ 27أكتوبر (تشرين األول) :تقع مواجهات
بين الشرطة اإلسرائيلية ومواطنين فلسطينيين

▪ ▪ 3نوفمبر (تشرين الثاني) :يتعهد وزير
الخارجية البريطاني ،وليام هيغ (William
 ،)Hagueمع نظيره اإلسرائيلي أفيغدور
ليبرمان ،خالل زيارته الرسمية إلسرائيل،
بتعديل قانون الوالية القضائية العالمية
البريطاني ،الذي يشكل تهديدا للقادة اإلسرائيليين
المتهمين بالمشاركة في جرائم حرب ،ويمكن
أن يتم القبض عليه عند وطوئهم األراضي
البريطانية .يحدث هذا االلتزام بالتزامن مع
القرار الذي اتخذه مختلف الساسة والعسكريين
والدبلوماسيين اإلسرائيليين بعدم حضور
االجتماع السنوي ،االجتماع الرفيع المستوى
بين البلدين ،احتجاجا على القانون الذي سنته
حكومة حزب العمال السابقة ،برئاسة غوردون
براون.
▪ ▪ 3نوفمبر (تشرين الثاني) :تقرر الحكومة
اإلسرائيلية تعليق التعاون مع منظمة اليونسكو
احتجاجا على قرار المنظمة اعتبار قبر راحيل
والحرم اإلبراهيمي؛ وهي تعتبر أماكن مقدسة
لليهود ،في نفس الوقت مساجد للمسلمين ،مع
اقتراح حذف كال الموقعين من قائمة اآلثار
اإلسرائيلية.
▪ ▪ 8نوفمبر (تشرين الثاني) :تعلن إسرائيل عن
بناء  1300مسكن لليهود في هار حوما ،وهو
قطاع تسكنه أغلبية عربية في القدس الشرقية.
هذا القرار يزيد من رفض الفلسطينيين والدول
الوسيطة.
▪ ▪ 10نوفمبر (تشرين الثاني) :تعتقل إسرائيل
في البيرة ،رام هللا ،محمود الرمحي نائب رئيس
المجلس التشريعي الفلسطيني وعضو حركة
حماس .سبق أن ألقي القبض على الرمحي في
عام  2006لعالقته باختطاف الجندي اإلسرائيلي
جلعاد شاليط ،وبعد قضاء  32شهرا في السجن،
أفرج عنه في مايو (أيار)  .2009هذا االعتقال
الجديد يأتي بعد أسابيع من اعتقال حاتم قفيشة في
الخليل ،عضو آخر من حماس .تم شجب هذه
االعتقاالت من جانب حماس كمحاولة منها
لمقاطعة محادثات المصالحة الفلسطينية.
▪ ▪ 14نوفمبر (تشرين الثاني) :توافق إسرائيل
على قبول استيعاب  8000فلشموري إثيوبي
مسيحي من أصل يهودي ،الذين يتواجدون بمخيم
في غندار ،شمال شرق إسرائيل.
▪ ▪ 14نوفمبر (تشرين الثاني) :يعلن بنيامين
نتنياهو أن إسرائيل ستقوم ببناء سياج حدودي
بينها وبين مصر ،ومركز اعتقال لمنع مرور
المهربين والمتسللين ،ويتهم مصر بعدم بذل جهود
كافية لمراقبة الحدود

▪ ▪ 9و 10نوفمبر (تشرين الثاني) :يجتمع
ممثلون عن حركتي فتح وحماس في دمشق
لمواصلة محادثات المصالحة .ينتهى االجتماع
دون تحقيق هدفه الرئيسي وهو توحيد جهازي
األمن ،أحدهما تابع لحماس في غزة ،واآلخر يتبع
حركة فتح في الضفة الغربية.

▪ ▪ 1ديسمبر (كانون األول) :تسمح إسرائيل
ببناء  625مسكنا جديدا في بسغات زئيف،
بالقدس الشرقية ،ويأتي ذلك بعد مرور يومين
على الترخيص ببناء  130مسكنا جديدا في حي
جيلو المجاور.
▪ ▪ 2ديسمبر (كانون األول) :يلقى ما ال يقل
عن  40موظف سجون حتفهم بعد انقالب
الحافلة التي كانوا على متنها بعد إجالئهم من
حريق شب في جبل الكرمل الذي اجتاح أكثر
من  50كيلومتر مربع ،ويعتبر الحادث واحدا
من أسوأ الحوادث في تاريخ إسرائيل .يطلب
بنيامين نتنياهو التعاون الدولي للقضاء على
الحريق الخارج كليا عن نطاق السيطرة ،بحيث
يأتي على كيبوتس بيت أورن بالكامل ،ويتسبب
بإجالء  17000شخص وقطع العديد من
الطرق ،إلى جانب فرض حصار على مدينة
حيفا .في  5ديسمبر (كانون األول) ،يبدأالحريق
في االنخماد .تلقي المعارضة باللوم على
الحكومة لنقص الموارد وعدم استعداد البالد
لمواجهة مثل هذه الكوارث .في  6ديسمبر
(كانون األول) ،يعترف شاب من قرية الصافية
( )Issafiyaبالتسبب في اندالع الحريق الناجم
عن ترك فحم النرجيلة في الغابة.
▪ ▪ 8ديسمبر (كانون األول) :تعلن إسرائيل عن
تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة ،مما
يسمح بتصديرالمنتجات المصنعة والزراعية.
تعتبر حماس هذا االجراء ،الذي أشادت به اللجنة
الرباعية الدولية ،مجرد تمويه.
▪ ▪ 23ديسمبر (كانون األول) :في لقاء مع قناة
الجزيرة ،يكشف مؤسس ويكيليكس ،جوليان

مفاوضات السالم
▪ ▪في  11نوفمبر (تشرين الثاني) :تقترح
هيالري كلينتون على بنيامين نتنياهو ،بأنه مقابل
تمديد إسرائيل مهلة تجميد بناء المستوطنات
سيتم منحها عدد من الضمانات بما فيها تسليمها
 20طائرة مقاتلة إف  ،35وإتفاق أمني ثنائي
شامل في حالة اتفاق سالم مع الفلسطينيين،
واالستفادة من الفيتو األميركي ضد القرارات
المناهضة إلسرائيل في مجلس األمن والضغط
على إيران لمنع برنامجها النووي .في 14
نوفمبر (تشرين الثاني) ،يعرض نتنياهو مقترح
واشنطن على مجلس الوزراء .في  17نوفمبر
(تشرين الثاني) ،يؤجل بنيامين نتنياهو موعد
التصويت المتوقع في مجلس الوزراء األمنى
اإلسرائيلى على مقترح جديد لتمديد مهلة وقف
بناء المستوطنات اليهودية  90يوما في الضفة
الغربية بعد التبين من أن قائمة ضمانات
واشنطن ال تتضمن الطلب اإلسرائيلي باستثناء
القدس الشرقية من قرارالوقف ،وهو قرار قد
وافق عليه نتنياهو وكلينتون في االجتماع الذي
عقد في  11نوفمبر (تشرين الثاني) .في 21
نوفمبر (تشرين الثاني) ،يتظاهر 4000
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▪ ▪ 3نوفمبر (تشرين الثاني) :يُقتل زعيم جماعة
إرهابية لها صلة بتنظيم القاعدة تعد خصما لحركة
حماس ،تسمى بجيش اإلسالم ،خالل غارة جوية
إسرائيلية على قطاع غزة .يعتقد بأن محمد جمال
النمنم قد دبر العديد من الهجمات ضد إسرائيل
في السنوات األخيرة .في  17نوفمبر (تشرين
الثاني) ،يُقتل إسالم ياسين ،وهو عضو آخر بارز
في جيش اإلسالم رفقة شقيقه في غارة جوية
إسرائيلية على قطاع غزة .وفقا لمصادر عبرية،
فإن النمنم وإسالم متورطان في مؤامرة لخطف
إسرائيليين في سيناء.
▪ ▪ 7نوفمبر (تشرين الثاني) :يشتبك بدو مدينة
رهط مع الشرطة اإلسرائيلية بالحجارة احتجاجا
على هدم مسجد غير مرخص له.

فلسطين
▪ ▪ 27ديسمبر (كانون األول) :تدعو فتح حركة
حماس إلى تسريع الجهود الرامية إلى تحقيق
المصالحة الفلسطينية ومنع وقوع هجوم
إسرائيلي جديد على قطاع غزة ،بالتزامن مع
الذكرى السنوية الثانية لعملية الرصاص
المصبوب.
▪ ▪ 28ديسمبر (كانون األول) :يتم اإلعالن عن
قرار حركة فتح بتعليق النشاط السياسي للرئيس
السابق لجهاز األمن بغزة ،محمود دحالن ،واحد
من أقوى رجال من الحركة ،وذلك حتى اكتمال
التحقيق الداخلي الذي تم الشروع فيه لتحديد
المصدرالمحتمل غير المشروع لثروة دحالن،
وكذلك التحقيق في انقالب عسكري محتمل ضد
السلطة الفلسطينية.
▪ ▪ 29ديسمبر (كانون األول) :تنشر الصحافة
قرارا أعلنه صائب عريقات ،كبير المفاوضين
الفلسطينيين لعملية السالم ،بتقديم مشروع قرار
أمام مجلس األمن التابع لالمم المتحدة يطالب
بوقف فوري للمستوطنات اإلسرائيلية في
األراضي الفلسطينية.
▪ ▪ 31ديسمبر (كانون األول) ،يعلن محمود
عباس ونظيره البرازيلي ،لويز ايناسيو لوال دا
سيلفا ( )Luis Inácio Lula da Silvaفي
برازيليا عن فتح السفارة الفلسطينية في البرازيل،
وهي السفارة األولى في النصف الغربي للكرة
األرضية.

مفاوضات السالم
▪ ▪ 1ديسمبر (كانون األول) :يصرح اسماعيل
هنية بأن حماس ستقبل اتفاق سالم مع إسرائيل
إذا ما تمت الموافقة عليه في استفتاء للفلسطينيين
بقطاع غزة والضفة الغربية وفلسطينيي الشتات.
▪ ▪ 9ديسمبر (كانون األول) :يعقد رئيس الوفد
الحكومي المفاوض اإلسرائيلي ،إسحاق مولهو،
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▪ ▪ 17نوفمبر (تشرين الثاني) ،يوافق مجلس
الوزراء على انسحاب القوات اإلسرائيلية من
قرية الغجر ،وهي بلدة تقع على الحدود بين
إسرائيل ولبنان وسوريا ،لنقل المراقبة فيها
لبعثة قوات األمم المتحدة المؤقتة بلبنان
(.)UNIFIL
▪ ▪ 22نوفمبر (تشرين الثاني) :يصادق
الكنيست (البرلمان) بنسبة  65صوتا مؤيدا
و 33صوتا معارضا على القانون الذي يلزم،
وبأغلبية برلمانية مكونة من ثلثي البرلمان أو
من خالل الدعوة إلى إجراء استفتاء شعبي،
بالتصديق على أي اتفاق تم توقيعه بين الحكومة
وبلد مجاور يفترض تبادل األراضي مقابل
السالم.
▪ ▪ 29نوفمبر (تشرين الثاني) :تم تعيين تامير
باردو رئيسا جديدا للموساد خلفا لمائير داغان.
▪ ▪ 30نوفمبر (تشرين الثاني) :تعتقل القوات
اإلسرائيلية إلى جانب سبعة آخرين في حي
الدورة ،جنوبي مدينة الخليل ،الوزيرالفلسطيني
السابق للشؤون الدينية ،نايف الرجوب ،وهو نائب
عن حركة حماس وشقيق زعيم حركة فتح،
جبريل الرجوب.

مستوطن لمطالبة نتنياهو بعدم إصدار قرار جديد
بوقف بناء المستوطنات.

أسانج ،بأن موقعه على شبكة االنترنت سينشر
 3700برقية تحتوي على وثائق سرية مثيرة
للجدل تهم إسرائيل ،خصوصا فيما يتعلق
بصراعها مع حزب هللا في عام  ،2006أو
باغتيال القيادي في حركة حماس محمود
المبحوح ،في يناير (كانون الثاني) بإمارة دبي.
سربت ويكيليكس في األشهر القليلة الماضية
أكثر من  250000برقية أحرجت مختلف
حكومات العالم ،خصوصا حكومة الواليات
المتحدة ،لكن حتى اآلن هناك تسريبات قليلة تهم
إسرائيل.
▪ ▪ 30ديسمبر (كانون األول) :تصدر محكمة
في تل أبيب حكما بالسجن  16سنةعلى الرئيس
السابق موشيه كاتساف بسب تورطه في حالة
اغتصاب وجرائم جنسية أخرى في حق عدد من
موظفات رئاسة الجمهورية ووزارة السياحة،
وذلك في جلسة حكم غير مسبوقة .

اجتماعين على حدة في واشنطن مع كل من
هيالري كلينتون وجورج ميتشيل في محاولة
إلحياء مفاوضات السالم .في  10ديسمبر (كانون
األول) ،تعقد كلينتون اجتماعا آخر مع صائب
عريقات ،عالوة على اتصاالت سابقة مع الرئيس
الفلسطيني محمود عباس ،والذي بدوره يجتمع
في القاهرة مع الرئيس حسني مبارك ولجنة
الرصد عن مبادرة السالم العربية في  8و11
ديسمبر (كانون األول) ،على التوالي.

الصراعات بين الجانبين

مالحق
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▪ ▪ 2ديسمبر (كانون األول) :يعلن الجيش
اإلسرائيلي عن مقتل اثنين من نشطاء الجهاد
اإلسالمي بينما كانا يحاوالن وضع شحنات
ناسفة على السياج الفاصل بين إسرائيل وقطاع
غزة.
▪ ▪ 3ديسمبر (كانون األول) :تحدث اشتباكات
خالل مظاهرة في العيسوية بالقدس الشرقية بين
الشرطة اإلسرائيلية والمتظاهرين دعت إليها
حركة "التضامن مع الشيخ جراح" في حي تسكنه
غالبية عربية بالقدس الشرقية ،حينما كانوا
يحتجون على الظروف السيئة التي تعاني منها
أحياؤهم ،وارتفاع حاالت اإلخالء وازدياد
المستوطنات اليهودية.
▪ ▪ 11ديسمبر (كانون األول) :يستشهد فلسطينيان
ويجرح جندي إسرائيلي خالل تبادل إلطالق النار
على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة.

▪ ▪ 21ديسمبر (كانون األول) :يصاب اثنان من
ميليشيا كتائب عز الدين القسام خالل هجوم
للجيش اإلسرائيلي على خان يونس .هذا الهجوم،
وخمسة هجمات أخرى على جباليا ،وبيت الهيا
وبيت حانون والزيتون ونفق سري تحت األرض
في مدينة رفح ،يأتي ردا على قذائف هاون من
عيار  9أطلقت في  20من ديسمبر (كانون
األول) من قطاع غزة على جنوب إسرائيل.
▪ ▪ 24ديسمبر (كانون األول) ،يواجه 80
فلسطيني يرتدي زي سانتا كالوس الجنود
االسرائيليين احتجاجا في بلعين على جدار الفصل
العنصري في الضفة الغربية.
▪ ▪ 26ديسمبر (كانون األول) :يستشهد اثنان
من أعضاء سرايا القدس ،التي لها صلة بحركة
الجهاد اإلسالمي ،في تبادل إلطالق النار مع
القوات اإلسرائيلية في خوذة ( )Khauzaبقطاع
غزة بينما كانا يحاوالن زرع متفجرات بالقرب
من السياج الحدودي.

Peace
Chatham House
Courrier International
El Mundo
El País
Euronews
Europe Media Monitor
FRIDE
Haaretz
Il Corriere della Sera
International Crisis Group
International Relations & Security Network
IRIS
Le Figaro
Le Monde
L’Orient Le Jour
Medarab News
Observatorio Electoral TEIM
Press Releases of the European
Commission

مصادر

Press Releases of the Spanish and Belgian
Presidencies of the EU

Affaires Stratégiques

Radio Free Europe / Radio Liberty

Agencia EFE

Reuters

Al-Jazeera

RIA Novosti

Associated Press

RTVE

BBC World

The New York Times

Carnegie Endowment for International

United Nations News Centre

التسلسل الزمني

التسلسل الزمني لعملية برشلونة

 12يناير (كانون الثاني) 2010
االتحاد من أجل المتوسط ()UfM
بروكسل :في اجتماع لكبار مسؤولي االتحاد من
أجل المتوسط تم تعيين السفير األردني أحمد
مساعدة أمينا عاما لالتحاد من أجل المتوسط.
وتم تخصيص القصر الملكي بيدرالبيس
( )Pedralbesفي برشلونة مقرا لألمانة
العامة .وتشمل أجندة االتحاد من أجل المتوسط
نقاشا حول اعتماد النظام األساسي لألمانة الدائمة
وبرنامج العمل لعام .2010
http://register.consilium.europa.eu/
pdf/V/en/10/cm01/cm01052.en10.
pdf

 21-20يناير (كانون الثاني) 2010
الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية
()ARLEM
برشلونة  :ضم أول اجتماع رسمي للجمعية
اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية ممثلين عن
االتحاد من أجل المتوسط والمؤسسات األوروبية
والسلطات المحلية واإلقليمية للضفاف الثالث
للبحر األبيض المتوسط .ستعطي الجمعية
اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية دفعة أكبر
للحوار األورومتوسطي كأداة لتعزيز

 22يناير (كانون الثاني) 2010
الجمعية البرلمانية األورومتوسطية ()EMPA
الرباط :تحت رئاسة مجلس األعيان األردني،
نصب ممثلو الجمعية البرلمانية األورومتوسطية
رسميا أحمد مساعدة أمينا عاما لالتحاد من أجل
المتوسط .وشددت الجمعية على ضرورة اعتماد
جميع الشركاء للنظام األساسي لألمانة العامة
لالتحاد من أجل المتوسط .كما أكدت على أن
الجمعية البرلمانية األورومتوسطية هي أداة
أساسية لتعزيز الديمقراطية وستكون في انتظار
تطبيق برنامج العمل ومشاريع االتحاد من أجل
المتوسط بصفتها مؤسسات برلمانية شرعية تابعة
لالتحاد من أجل المتوسط.
 27يناير (كانون الثاني) 2010
حقوق اإلنسان
ع ّمان :في الجولة الخامسة للجنة الفرعية لحقوق
اإلنسان والديمقراطية والحوكمة الرشيدة بين
األردن واالتحاد األوروبي ،قام المشاركون بتقييم
التقدم المحرز في خطة العمل الخاصة بحقوق
اإلنسان .يعتبر األردن األول من أربعين بلدا
يشارك في حوار حول حقوق اإلنسان مع االتحاد
األوروبي في سياق سياسة الجوار األوروبية.
وتناول الحوار حول حقوق اإلنسان مع األردن
التطورات في هذا البلد وإصالح اإلطار االنتخابي
وحرية وسائل اإلعالم وحرية التعبير وحقوق
المرأة.
http://eeas.europa.eu/jordan/
_docs/2010_2701__human_rights
subcom_en.pdf

 4فبراير (شباط) 2010
الشؤون الخارجية
بروكسل :في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان
األوروبي ،أعلن وزير الخارجية اإلسباني
موراتينوس ( )Moratinosعن أولويات الرئاسة
اإلسبانية بخصوص عالقات أوروبا مع جيرانها
في الشرق والجنوب :منح المغرب الوضع المتقدم
وتحسين العالقات مع مصر وشمال أفريقيا وتقوية
عملية السالم في الشرق األوسط ،وذلك بالتعاون
مع كاثرين أشتون (.)Catherine Ashton
 11-10فبراير (شباط) 2010
الشركات
بروكسل :اجتمع فريق العمل في مجال التعاون
الصناعي األورومتوسطي لتقييم التقدم المحقق
في تنفيذ برنامج العمل للفترة 2010-2009
والتخطيط للمراحل المقبلة .وشارك في هذا
االجتماع وفود من جميع الدول المتوسطية
الشريكة وأعضاء من االتحاد األوروبي وأعضاء
آخرون من االتحاد من أجل المتوسط .كما حضر
ممثلون عن القطاعين العام والخاص ،بما في ذلك
جمعيات تجارية ومنظمات دولية .وقد تبادل
المشاركون المعلومات واتخذوا قرارات بشأن
التقدم المقبل في األقسام الستة المدرجة في برنامج
العمل :الميثاق األورومتوسطي للشركات وتشجيع
االستثمار والوصول إلى األسواق واالبتكار
وقطاع النسيج والمالبس والتنمية الصناعية
المستدامة.
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/
_international/files/2010_02_10_11
final_report_en.pdf
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 1يناير (كانون الثاني) 2010
الرئاسة اإلسبانية لالتحاد األوروبي
بروكسل :تولت إسبانيا الرئاسة في لحظة حاسمة
بالنسبة للقارة األوروبية مع اقتراب تنفيذ معاهدة
لشبونة .تكمن أولوية السلطة التنفيذية الجديدة في
ضمان دخول المعاهدة حيز التنفيذ السريع
والشامل ،بدعم المؤسسات الجديدة لحظة تنفيذ
خدمة العمل الخارجي وبند التضامن .يتناول
برنامج الرئاسة اإلسبانية عملية التعافي من
األزمة االقتصادية وتحقيق نمو مستدام ومتوازن؛
تعزيز دور المؤسسة كالعب مسؤول ومتضامن
في النظام الدولي؛ تطوير "أوروبا الحقوق
والحريات" وتشجيع مشاركة ال ُمواطن في الحياة
العامة.

مالحق

يناير (كانون الثاني)

الديمقراطية المحلية في المنطقة وكأداة
للمساهمة في تبادل ممارسات أفضل .وتتكون
الجمعية من نفس عدد الممثلين المحليين
واإلقليميين التابعين للدول األعضاء في االتحاد
األوروبي ودول البحر األبيض المتوسط،
باإلضافة إلى أعضاء لجنة األقاليم.
يشمل برنامج الجمعية اإلقليمية والمحلية
األورومتوسطية لعام  2010التنمية الحضرية
واإلقليمية والالمركزية ومجتمع المعلومات
ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

 27يناير (كانون الثاني) 2010
االتحاد األوروبي – األردن
مدريد :اجتمع رئيس الحكومة اإلسباني ثاباتيرو
( )Zapateroبالعاهل األردني الملك عبد هللا
لبحث إمكانية إضافة وضع متقدم لخطة العمل
الجديدة بين األردن واالتحاد األوروبي بعد نهاية
الخطة الحالية في يونيو (حزيران) .2010

مالحق

 11-10فبراير (شباط) 2010
الحماية المدنية
القاهرة :قام البرنامج األورومتوسطي للوقاية من
الكوارث الطبيعية والناتجة عن النشاط البشري
واالستعداد واالستجابة لها ()PPRD South
بتنظيم ورشة عمل تدريبية مع المفوضية
األوروبية تحت عنوان "تقليص المخاطر
الطبيعية :آليات ومناهج الحماية المدنية" .هذه
الورشة موجهة للمسؤولين رفيعي المستوى في
سلطات الحماية المدنية للدول الشريكة بهدف
الرفع من تقليص مخاطر الكوارث في السياق
اإلقليمي والمحلي .خالل هذا االجتماع ،عكف
المشاركون على دراسة الظروف التي تربط بين
المخاطر والكوارث وتحليل مفهوم التخفيف من
المخاطر مع التركيز على الوقاية وليس على
االستجابة.
www.unisdr.org/preventionweb/
files/12579_DRRWSAgendaENG.
pdf
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 18-17فبراير (شباط) 2010
اللجنة االقتصادية واالجتماعية األوروبية
()EESC
بروكسل :ناقشت اللجنة االقتصادية واالجتماعية
األوروبية ومسؤولون عن اللجان االقتصادية
واالجتماعية (  )ESCsالتابعة للمنطقة
األورومتوسطية أسس تعزيز مشاركة منظمات
المجتمع المدني في االتحاد من أجل المتوسط.
وخالل هذا اللقاء ،أكد رؤساء لجان المغرب
العربي والمشرق ،بما فيها فلسطين وإسرائيل،
على الحاجة الملحة لمعالجة التلوث ومشاكل
الهجرة وأهمية تحسين التعاون التجاري بين
االتحاد األوروبي والمنطقة.
 18-17فبراير (شباط) 2010
اتفاقية أغادير
الرباط :اجتمع وزراء التجارة التفاقية أغادير
للمرة الثانية بهدف بحث سبل التعاون التجاري.
وقد تمت المصادقة على مجموعة من القرارات
لتشجيع المشروع الذي يموله االتحاد األوروبي
على تحقيق أهدافه وتحفيز القطاع الخاص على
اغتنام الفرص واالستفادة من مزايا المنطقة
األورومتوسطية .وتشمل هذه القرارات تسهيل
التبادالت التجارية واالستثمارات وتشجيع
االندماج الصناعي والتجاري بموجب اتفاقية
أغادير ووضع أجندة مع مؤشرات لألداء بهدف
التنسيق بين التشريع والقانون التجاري وتطبيق
القواعد األورومتوسطية األصل حسب االتفاقية
السالفة الذكر.
www.agadiragreement.org

 22-20فبراير (شباط) 2010
الشركات الصغيرة والمتوسطة ()SMEs
دمشق :انعقاد المؤتمر األوروبي العربي لدعم
الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع

جامعة الدول العربية واالتحاد األوروبي .ويهدف
هذا اللقاء إلى توطيد التعاون والشراكات القائمة
بين الدول األوروبية والعربية في قطاع الشركات
الصغيرة والمتوسطة .كما يسعى إلى االستفادة
بقدر اإلمكان من البرامج والصناديق الحالية التي
أنشأتها حكومات كال الطرفين والموجهة لمساعدة
الشركات الصغيرة والمتوسطة على التطوير
والتأهيل الذاتي .في ختام المؤتمر ،أوصي بإنشاء
مجلس أوروبي عربي لألعمال خاص بالشركات
الصغيرة والمتوسطة.

 22فبراير (شباط) 2010
البيئة
بروكسل :بفضل نجاح برنامج االستثمار في النقاط
الساخنة في البحر األبيض المتوسط – آلية إعداد
وتنفيذ المشاريع ( – )MeHSIP PPIFصادق
االتحاد األوروبي على المرحلة الثانية من البرنامج.
وبفضل التزامات القروض للبنك األوروبي
لالستثمار ،ستساهم المفوضية األوروبية بمبلغ
 6.2مليون يورو لمساعدة البلدان الشريكة في
التخطيط للبنى التحتية المقلصة للتلوث والتي
تستوفي المعايير الالزمة للتدخل المالي الدولي.
تعتبر آلية ميزانية المساعدات التقنية مساهمة
ملموسة لمبادرة إزالة التلوث في أفق .2020
 25-24فبراير (شباط) 2010
المرأة
تونس :في إطار برنامج االستثمار في المتوسط
الممول من طرف االتحاد األوروبي ،نظم
اتحاد المشاريع المتوسطية(  )�UMCE-Busi
 )nessMedبالتعاون مع وكالة التعاون التقنى
( )GTZوالشبكة الوطنية للسيدات التونسيات
( )CNFCE-UTICAمنتدى تحت عنوان
"كيفية خلق فرص جديدة للمرأة في البحر األبيض
المتوسط" يهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في
في عالم األعمال .وينقسم هذا المنتدى إلى ثالث
دورات :خلق شبكات وبرامج إقليمية تفتح آفاق
جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة ،وأدوات
مناسبة وفرص جديدة تشجع على زيادة فرص
الولوج إلى األسواق ،وتمويل الشركات الصغيرة
والمتوسط وملخص للنتائج النهائية للمنتدى
وإمكانيات خلق فرص في مجال األعمال.
www.invest-in-med.eu

 25-24فبراير (شباط) 2010
التراث
باليرمو ( :)Palermoنظم برنامج التراث
األورومتوسطي ورشة عمل تدريبية والمؤتمر
اإلقليمي الرابع لبرنامج التراث األورومتوسطي.
يتعلق األمر بأرضية تمنح فرصة لما يقارب مئة
شخصية من المجتمع المدني والسلطات الوطنية
والمهنية للتراث الثقافي والشباب والتعليم
والسياحة لتقديم أحدث ما لديها من نظريات
ومنهجيات وأفضل الممارسات لتعبئة المجتمع
من أجل التراث الثقافي وتأثيره على التطور

اإليجابي لهذا األخير في منطقة البحر األبيض
المتوسط.
www.euromedheritage.net

مارس (آذار)

 2مارس (آذار) 2010
الجوار
بروكسل :خصص االتحاد األوروبي  3مليارات
يورو للفترة  2013-2011بهدف تعزيز التعاون
اإلقليمي وعبر الحدود ودعم اإلصالحات
السياسية واالقتصادية بين االتحاد وجيرانه .كما
يوفر التمويل لدعم المشاريع في مجاالت ،مثل
التغير المناخي والنقل والطاقة والبيئة في إطار
سياسة الجوار األوروبية.
 3-2مارس (آذار) 2010
السلطات المحلية
قرطبة :تم عقد المنتدى األول للسلطات المحلية
االتحاد األوروبي – المغرب الذي نظمه الصندوق
األندلسي للجماعات من أجل التضامن الدولي
( .)FAMSIمن بين أمور أخرى ،يسعى المنتدى
إلى المساهمة في تحديد مضمون قمة االتحاد
األوروبي – المغرب بشأن قضايا رئيسية
لإلدارات المحلية لهذه األراضي ،والرفع من
التعاون الالمركزي وبلورة أجندة مع مشاركة
الحكومات المحلية لالتحاد األوروبي والمغرب.
www.commed-cglu.org

 4مارس (آذار) 2010
االتحاد من أجل المتوسط ()UfM
برشلونة :حضر وزراء خارجية إسبانيا وفرنسا
ومصر واألردن واألمين العام لجامعة الدول
العربية ،عمرو موسى ،والمفوض األوروبي
لشؤون التوسيع وسياسة الجوار ،ستيفان فول
( ،)Stefan Füleوسلطات محلية أخرى
االفتتاح الرسمي لألمانة الدائمة لالتحاد من أجل
المتوسط وتقديم أمينها العام ،أحمد مساعدة .في
يوم  3مارس (آذار) ،تمت المصادقة في اجتماع
لكبار المسؤولين على النظام األساسي لألمانة
الدائمة.
 7-4مارس (آذار) 2010
مؤسسة آنا ليند ( )ALFاألورومتوسطية للحوار
بين الثقافات
برشلونة :تقاسمت أكثر من ألف منظمة من
المجتمع المدني لـ  43دولة من االتحاد من أجل
المتوسط الممارسات الجيدة حول الحوار بين
الثقافات خالل الندوة التي نظمتها مؤسسة آنا ليند
األورومتوسطية للحوار بين الثقافات .وألول
مرة ،تقاسمت شبكات وطنية للمجتمع المدني
لمؤسسة آنا ليند األورومتوسطية للحوار بين
الثقافات الفضاء حتى تتمكن من تبادل أفكار
وتطوير شراكات جديدة ومشاريع .تدور جلسات

المناقشة والجلسات العامة وورش العمل حول
هذه المحاور األساسية :التعليم والتعاون الفني
والتعايش والهجرة والدين .وقد صادق المشاركون
على خطة عمل الستعادة الثقة في القيم المشتركة.
www.euromedalex.org

 8مارس (آذار) 2010
الزراعة
إسطنبول :خالل اجتماعهم الثامن ،ناقش وزراء
الزراعة للدول األعضاء في المركز الدولي
للدراسات الزراعية المتقدمة فى البحر المتوسط
( )CIHEAMآثار التغير المناخي على اإلنتاج
الزراعي في البحر األبيض المتوسط .من بين
اإلجراءات التي يجب اتخاذها نذكر أهمية توفير
الموارد المائية للمزارعين لتحسين أمن وسالمة

 14-13مارس (آذار) 2010
الجمعية البرلمانية األورومتوسطية
ع ّمان :ركزت الجلسة العامة السادسة للجمعية
البرلمانية األورومتوسطية على عملية السالم في
الشرق األوسط ،حيث أدانت مشاريع االستيطان
اإلسرائيلية الجديدة في القدس الشرقية لما تنطوي
عليه سياسة بناء المستوطنات من خطورة تضر
بحل الدولتين .كما صادقت الجمعية على أول
ميزانية للتسيير وأسست أمانة دائمة .في حين لم
َ
يحظ مقترح تحويل آلية االستثمار والشراكة
األورومتوسطية (  )FEMIPفي الفرع
المتوسطي للبنك األوروبي لالستثمار باإلجماع.
نقلت األردن رئاسة الجمعية البرلمانية
األورومتوسطية إلى إيطاليا حتى مارس (آذار)
 .2011ومن أولويات الرئاسة المستقبلية الترويج
للديمقراطية وحقوق اإلنسان ومعالجة القضايا
البيئية وتدفقات الهجرة .وقد حضرت كل من
كرواتيا والجبل األسود ألول مرة إلى الجمعية
بصفتهما عضوين في االتحاد من أجل المتوسط.
في هذه الجلسة ،تحول اسم الجمعية البرلمانية
األورومتوسطية إلى الجمعية البرلمانية لالتحاد
من أجل المتوسط (.)PA-UfM
 17-15مارس (آذار) 2010
المرأة
بروكسل :في إطار برنامج "تحسين المساواة بين
الرجل والمرأة في المنطقة األورومتوسطية"
الممول من طرف االتحاد األوروبي ،عقد ممثلو
البلدان الجنوبية والشمالية مائدة مستديرة للتحقق
من صحة التحاليل المنجزة حول وضعية المرأة
في كل دولة من الدول الشريكة والمصادقة عليها.
وتمكننا التقارير الوطنية التسعة المقدمة من تقييم
اإلطار القانوني والقضائي لكل دولة وكذا التدابير
التي اتخذتها كل منها للدفاع عن حقوق اإلنسان
بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص .كما
تتضمن أيضا قسما مخصصا لتعزيز معاهدة

 16مارس (آذار) 2010
االتحاد األوروبي وسوريا
دمشق :اجتمعت الممثلة السامية لالتحاد األوروبي،
كاثرين أشتون (،)Catherine Ashton
بالرئيس بشار األسد لتعزيز نفوذ االتحاد األوروبي
في المنطقة واستئناف المفاوضات بين االتحاد
األوروبي وسوريا حول اتفاقية الشراكة .كما دعت
سوريا وإسرائيل إلى استئناف مفاوضات السالم
غير المباشرة ،وأعربت عن قلق االتحاد االتحاد
األوروبي بشأن حقوق اإلنسان.
 30مارس (آذار) 2010
االتحاد األوروبي وتونس
تونس :في أول زيارة له إلى تونس ،شكل
المفوض لشؤون التوسيع وسياسة الجوار
األوروبية في االتحاد األوروبي ،ستيفان فول
( ،)Stefan Füleمذكرة اتفاق حول البرنامج
اإلرشادي الوطني الجديد ( .)NIPوستوجه
الميزانية الخاصة بالفترة  ،2013-2011وقيمتها
 240مليون يورو ،ألربعة مجاالت ذات أولوية:
التشغيل واالندماج والشركات والعدالة .كما ستتم
مناقشة المواضيع التالية :الوضع المتقدم الذي
اقترحته تونس في السابق ،والتعاون المالي
والتقني واألمن في المنطقة وقضايا أخرى متعلقة
باالتحاد من أجل المتوسط.
 31-30مارس (آذار) 2010
وثيقة المساعدات الفنية وتبادل المعلومات
القاهرة :نظمت وثيقة المساعدات الفنية وتبادل
المعلومات ( )TAIEXورشة عمل حول مكافحة
الجريمة اإللكترونية ،حيث تمت مناقشة األدوات
القانونية للدول الجنوبية في الجهاز األوروبى
للجوار والشراكة .وتحظى بدعم  245مشاركا
معينا من قبل الوزارة المختصة أو السلطة
الوطنية للبلد المستفيد .كما يعتزم عرض ظاهرة
الجريمة اإللكترونية ومناقشة إطارها القانوني
والتركيز على مسؤوليات المنظمات المختصة
ومزودي خدمات اإلنترنت.
http://ec.europa.eu/enlargement/
taiex

 31مارس (آذار) 2010
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()ICT
بروكسل :خالل االجتماع الثالث رفيع المستوى
حول السياسة ،الهادف إلى المساهمة في تطوير
البنى التحتية اإللكترونية المستدامة في العالم
العربي ،تم إحداث الشبكة العربية للبحث العلمي
والتعليم ( )ASRENالتي تهدف إلى خلق

المتوسطي 2011

www.consilium.europa.eu/uedocs/
cms_Data/docs/pressdata/fr/
er/113200.pdf

 11-10مارس (آذار) 2010
حقوق اإلنسان
بروكسل :خالل االجتماع السنوي الثالث للحوار
السياسي ،ناقش ممثلو مصر واالتحاد األوروبي
قضايا حقوق اإلنسان والديمقراطية وحرية التعبير
وحرية التجمع والمشاركة وكذا التدابير المتخذة
في االتحاد والبلد اإلفريقي لمواجهة التعصب
والتمييز على أساس العقيدة أو االنتماء إلى أقلية.
انطلق الحوار السياسي بعد أن صادقت مصر
واالتحاد األوروبي في عام  2007على خطة
عمل في إطار سياسة الجوار كإطار سياسي
للتعاون في عدة مجاالت من األنشطة ،من البحث
العلمي إلى األنشطة االقتصادية المشتركة
والصناعية والطاقية والبيئية.

www.euromedgenderequality.org
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 7مارس (آذار) 2010
االتحاد األوروبي والمغرب
غرناطة :رسمت قمة االتحاد األوروبي – المغرب
خريطة طريق للتعاون المستقبلي بعد اعتماد
الوضع المتقدم .حيث التزم كال الطرفين بالمضي
قدما في القضايا التالية :إنشاء لجنة برلمانية
مشتركة بين االتحاد األوروبي والمغرب
ومشاركة المغرب في برامج االتحاد األوروبي
وتوفير صناديق إضافية مهمة للمغرب في إطار
الجهاز األوروبي للجوار والشراكة الخاص
بالفترة  2013-2011وتقييد تبادل الخدمات
وحق اإلنشاء وتطوير الطاقات النظيفة والمتجددة،
إنطالقا من الخطة الوطنية للطاقة الشمسية التي
تهدف لتغطية  42%من االحتياجات الطاقية
للبالد ،وتحسين االتصاالت مع النقل وشبكات
الطاقة العابرة ألوروبا .وبما أن خطة العمل
الحالية تنتهي في عام  ،2010فقد تمت الموافقة
على منح الوثيقة الجديدة محتوى تطبيقي فيما
يتعلق بأهداف الوضع المتقدم .وقد ناقش
المشاركون أيضا قضايا سياسية عدة :نزاع
الشرق األوسط واالتحاد من أجل المتوسط
والوضع في الساحل والهجرة والصحراء.

www.ciheam.org

مالحق

 6مارس (آذار) 2010
الشركات
غرناطة  :ألول مرة ،عقد رجال األعمال
األوروبيون والمغاربة قمة لمناقشة العالقات
االقتصادية بين االتحاد األوروبي والمغرب.
وأبرز ما نوقش في هذه القمة هي الطاقة المتجددة
والنقل والبنى التحتية .وفي البيان الختامي ،سلط
المنظمون الضوء على القيمة المضافة التي يمكن
أن يقدمونها للمرحلة الجديدة في العالقات بين
االتحاد والمملكة العلوية .كما طالبوا بمشاركة
أكبر من جانب المؤسسات المالية ،بما في ذلك
بنك االستثمار األوروبي ( ،)EIBلتمويل مشاريع
في قطاعي الصناعة والتكنولوجيا.

األغذية ،وزيادة اإلنتاج الزراعي والحيواني
وتشجيع التنمية االقتصادية في المناطق الريفية.

القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة
وضمان متابعة عملية إسطنبول .وقد تم تحديد
األولويات لتعزيز حقوق اإلنسان وضمان
المساواة بين الرجل والمرأة ومكافحة عنف النوع
االجتماعي.

االستثمارات في مجال البحث العلمي والتنمية في
الجامعات .وهو ما يعتبر خطوة مهمة من أجل
تحقيق استدامة طويلة المدى للبنى التحتية
اإللكترونية في منطقة البحر األبيض المتوسط
والخليج ،والتي يمكن أن تقدم خدمات ألكثر من
 250مليون شخص.
www.eumedconnect2.net

أبريل (نيسان)

مالحق
المتوسطي 2011
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 7أبريل (نيسان) 2010
الطيران
ع ّمان :توصل المشاركون في ورشة العمل
األولى لسلطة الطيران المشتركة (1st MEDA
)Joint Aviation Authority Workshop
إلى اتفاق حول خلق برنامج السلطات المتوسطية
المشتركة للطيران ( )JMAAالمقترح من طرف
المشروع األورومتوسطي للطيران .حسب نتائج
ورشة العمل ،يعتبر دعم وإنشاء المفوضية
األوروبية والوكالة األوروبية للسالمة الجوية
مسائل ضرورية إلنجاح برنامج السلطات
المتوسطية المشتركة للطيران واستدامته .هناك
من يعتقد ،على وجه الخصوص ،أن الوكالة
األوروبية للسالمة الجوية ينبغي أن تشارك
مباشرة في عمليات تصميم السياسات والمعايير،
هذا باإلضافة إلى ما يمكن أن تساهم به بفضل
خبرتها.
www.euromedtransport.org

 13أبريل (نيسان) 2010
المياه
برشلونة :جمع المؤتمر األورومتوسطي الرابع
حول المياه وزراء من  43دولة منتمية لالتحاد
من أجل المتوسط وممثلين عن المفوضية
األوروبية وجامعة الدول العربية ،باإلضافة إلى
مؤسسات مالية ومنظمات المجتمع المدني من
أجل إقرار استراتيجية المياه من أجل المتوسط
( .)SWMغير أن خالفا بين الكتل العربية
وإسرائيل بشأن إشارة إلى "األراضي المحتلة"
الفلسطينية حال دون صياغة وثيقة مشتركة حول
إدارة المياه .كما شكل االجتماع أيضا فرصة
لمناقشة حلول المشاكل المشتركة في مجال المياه،
مثل التغير المناخي والظواهر المتطرفة كالجفاف
والفيضانات.
www.medaquaministerial2010.net/

 23-21أبريل (نيسان) 2010
الصحة
روما :حضر حوالي مئتي شخص – خبراء
وممثلين عن المنظمات الدولية وأعضاء في
المعاهد الوطنية للصحة العامة ووزارات الصحة
في دول شبكة مراقبة األمراض المعدية في دول
جنوب المتوسط ( )EpiSouthالممولة بشراكة
من طرف االتحاد األوروبي – مؤتمر حول

األمراض المعدية والصحة العامة في منطقة
البحر األبيض المتوسط ودول البلقان .وتناول
المؤتمر الدور الذي تلعبه والقيمة المضافة التي
توفرها شبكات الصحة العامة من وجهة نظر
التدريب على أرض الواقع والوبائيات المطبقة
والذكاء الوبائي عبر الحدود واألمراض التي
يمكن الوقاية منها باللقاحات في أوساط المهاجرين
واألمراض الحيوانية المنشأ عبر الحدود.
_www.episouth.org/doc/Agenda
final.Pdf

 26-23أبريل (نيسان) 2010
السياسة واألمن
الفاليتا ( :)La Vallettaتناولت ندوة مالطا
الثامنة والعشرون الخاصة بالدبلوماسيين
األورومتوسطيين التي نظمتها األكاديمية
المتوسطية للدراسات الدبلوماسية والمفوضية
األوروبية العديد من القضايا مثل العولمة
والتجارة واالستثمار واألمن الطاقي ومساهمة
المجتمع المدني ووسائل اإلعالم في التعاون
المتوسطي .وقد سلطت نتائج المؤتمر الضوء
على أهمية مساهمة المجتمع المدني في التعاون
اإلقليمي.
www.euromed-seminars.org.mt/

 27أبريل (نيسان) 2010
االتحاد األوروبي ومصر
لوكسمبورغ :في االجتماع السادس لمجلس الشراكة
بين االتحاد األوروبي ومصر ،ناقش وزير
الخارجية اإلسباني موراتينوس ()Moratinos
ومفوض شؤون التوسيع والجوار ،ستيفان فول،
ووزير الخارجية المصري أبو الغيط التقدم الذي
حققته مصر في برامجها االجتماعية واالقتصادية
والسياسية .كما تحدثوا عن دور هذه الدولة
األفريقية في عملية السالم في الشرق األوسط
والقمة المقبلة لالتحاد من أجل المتوسط التي كان
مقررا عقدها في يونيو (حزيران) ثم تأجلت إلى
نوفمبر (تشرين الثاني) وألغيت في األخير .ومن
بين القضايا األخرى ذات االهتمام المشترك التي
نوقشت خالل هذا االجتماع :السودان والصومال
واليمن والعراق .وقد توقف أيضا المسؤولون عند
مشاركة القاهرة في البعد الخارجي لبرنامج أوروبا
 2020الذي سيوجه النمو االقتصادي لالتحاد في
العقد المقبل.
 30أبريل (نيسان) 2010
االتحاد من أجل المتوسط ()UfM
بروكسل :صادقت لجنة الشؤون الخارجية التابعة
للبرلمان األوروبي على قرار يقضي بدعم االتحاد
من أجل المتوسط .حيث شدد األعضاء على أن
الصراعات اإلقليمية مثل تلك الدائرة في الشرق
األوسط وقبرص والصحراء الغربية ال يجب أن
تحد من التعاون القطاعي والمتعدد األطراف .كما
أن اللجنة أقرت بأن تطوير سياسة الجوار في
البحر األبيض المتوسط انطالقا من العالقات

الثنائية ،بدال من إسنادها إلى توجه شامل ،تسببت
في تأخر التقدم في مجالي االندماج واإلصالح
الديمقراطي .بموجب هذا القرار ،فإن معظم
مشاريع االتحاد من أجل المتوسط يجب أن توجه
إلى التعليم والتبادل المدرسي والجامعي والبحث،
بما في ذلك برامج إيراسموس موندوس
( )Erasmus Mundusمن أجل المتوسط.
لن تكون الهيكلة المؤسسية لالتحاد من أجل
المتوسط كاملة دون تدقيق برلماني في العملية،
والذي بموجب هذا القرار يجب أن يقع على عاتق
الجمعية البرلمانية األورومتوسطية التي بدورها
عليها أن تتحول إلى الجمعية البرلمانية لالتحاد
من أجل المتوسط.
مايو (أيار)

 3-2مايو (أيار) 2010
السلطات المحلية
برشلونة :يسعى المنتدى الثاني للسلطات المحلية
واإلقليمية في البحر األبيض المتوسط إلى ضمان
مساهمة السلطات اإلقليمية في بناء منطقة
أورومتوسطية أكثر توازنا وازدهارا .وسيمكن
هذا االجتماع السلطات المحلية واإلقليمية من
توحيد توقعاتها قبل القمة الثانية لرؤساء دول
وحكومات االتحاد من أجل المتوسط التي ستنعقد
ببرشلونة في يونيو (حزيران) واالتصال باألمين
العام الجديد لالتحاد من أجل المتوسط وبدء بلورة
أجندة متوسطية إقليمية تحدد المطالب واإلجراءات
المستقبلية للمنتدى.
w w w. c o m m e d - c g l u . o r g / s p i p .
php?article494

 6-5مايو (أيار) 2010
االتحاد األوروبي والمغرب
بروكسل :حضر المفوض األوروبي االفتتاح
الرسمي للجنة البرلمانية المشتركة بين االتحاد
األوروبي والمغرب ( .)JPCمن بين القضايا
الرئيسية التي نوقشت في جلسة المناقشة التالية
تطبيق الوضع المتقدم للمغرب مع االتحاد
األوروبي والتقدم المحرز في مجاالت الدمقرطة
والجهوية في المملكة العلوية وإدارة الهجرة بين
المغرب واالتحاد األوروبي .يهدف إنشاء هذه
المؤسسة الجديدة إلى تعزيز العالقات بين
البرلمان األوروبي ونظيره المغربي (مجلس
النواب ومجلس المستشارين).
 6مايو (أيار) 2010
االتحاد األوروبي وإسرائيل
بروكسل :وقع االتحاد األوروبي وإسرائيل اتفاقية
تقييم مطابقة وقبول المنتجات الصناعية (.)CAA
ستعمل إزالة الحواجز بموجب هذه االتفاقية على
تسهيل وصول المنتجات الصناعية إلى األسواق.
وكذلك تمنح االتفاقية إسرائيل بعض المزايا

المعينة للسوق الداخلية ،في حين توفر لمصدري
االتحاد األوروبي إجراءات مبسطة للتصدير إلى
إسرائيل .يعد هذا هو أول اتفاق من نوعه يوقع
مع دولة غير مرشحة.

www.consilium.europa.eu/uedocs/
cms_Data/docs/pressdata/en/
er/114363.pdf

 12-11مايو (أيار) 2010
الطاقة
فالنسيا ( :)Valenciaخالل االجتماع الوزاري
حول خطة الطاقة الشمسية المتوسطية ،أكد
مفوض االتحاد األوروبي لشؤون الطاقة ،أوتينغر
( ،)Oettingerأن دول جنوب البحر األبيض
المتوسط بحاجة للطاقة النظيفة لتطوير نفسها
اجتماعيا واقتصاديا؛ ومن أجل ذلك ،أبرز دعم

www.emuni.si

 16-14مايو (أيار) 2010
المنتدى المدني األورومتوسطي
أليكانتي ( :)Alicanteجمع المنتدى المدني
األورومتوسطي نحو  250شخصا من منظمات
مستقلة وممثلين عن المجتمع المدني للعديد من
بلدان حوض البحر األبيض المتوسط .وقد نصت
الوثيقة الختامية للمنتدى على توصيات تشجع
تعزيز المساواة بين األفراد – خاصة بين الرجل
والمرأة – وبين وضعية الجهات .كما أشارت
إلى أن تقدم الديمقراطية يتطلب إنهاء النزاعات
التي تقوض االستقرار في المنطقة .وتدعو
الوثيقة قادة االتحاد من أجل المتوسط إلى إجبار
إسرائيل على احترام القرارات الدولية وإنهاء
احتالل واستعمار فلسطين .من جهة أخرى،
شددت الوثيقة على أهمية تطبيق آليات تضمن
احترام دول االتحاد من أجل المتوسط لجميع

 20-19مايو (أيار) 2010
السياحة
برشلونة :اجتمع وزراء سياحة دول االتحاد من
أجل المتوسط لمناقشة كيفية تعزيز القدرة
التنافسية لقطاع السياحة في المنطقة وضمان
استدامتها .وقد شارك في هذه الندوة ممثلون عن
المفوضية األوروبية واالتحاد من أجل المتوسط
وبنك االستثمار األوروبي .وتمت مناقشة ،من
بين أمور أخرى ،االبتكار والمعرفة واالستدامة
باعتبارها عوامل حاسمة لزيادة القدرة التنافسية
للسياحة في منطقة البحر األبيض المتوسط.
www.eu2010.es

 20مايو (أيار) 2010
االتحاد من أجل المتوسط
ستراسبورغ ( :)Strasbourgتبنى البرلمان
األوروبي قرارا يتم بموجبه منح موارد أكبر لالتحاد
من أجل المتوسط لمساعدته على مواجهة مرحلة
الركود السياسي ما بعد النزاع بقطاع غزة في
ديسمبر (كانون األول)  .2008حسب هذا القرار،
سيتطلب الزخم الجديد لالتحاد من أجل المتوسط
التزاما تاريخيا من جانب رؤساء الدول والحكومات
لتوفير الموارد المناسبة للمشروعات الكبرى وتوطيد
المؤسسات التي تدعم هذه العملية .كما ينبغي
تخصيص المزيد من الموارد للمجاالت التالية:
التربية من أجل التعليم والمدارس واألبحاث وتشجيع
المبادالت الثقافية بين جامعات الدول األعضاء.
 25مايو (أيار) 2010
قمة االتحاد من أجل المتوسط
برشلونة :تم تأجيل قمة االتحاد من أجل المتوسط
التي كان من المقرر عقدها في  7يونيو (حزيران)
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 10مايو (أيار) 2010
االتحاد األوروبي وتركيا
بروكسل :يعتبر االجتماع الثامن واألربعون لمجلس
الشراكة بين االتحاد األوروبي وتركيا فرصة جيدة
لمراجعة العالقات بين االتحاد وأنقرة .حيث سجل
االتحاد األوروبي االستعدادات التركية في إطار
عملية التفاوض .في الوقت الحالي ،من بين ما
مجموعه  35مادة تم فتح  12مادة ،في حين بقيت
مادة واحدة مغلقة مؤقتا .وشدد االتحاد األوروبي
على ضرورة إدخال إصالحات أكثر وبذل جهود
أكبر في العديد من المجاالت ،مثل القضاء واإلدارة
العامة ومكافحة الفساد والحماية الفعالة لحقوق
المواطنة وحرية التعبير والعقيدة واحترام حقوق
الملكية واحترام وحماية األقليات وتعزيز الحقوق
الثقافية وحقوق المرأة .كما شدد االتحاد األوروبي
مرة أخرى على ضرورة التزام تركيا بتنفيذ
البروتوكول اإلضافي التفاق الشراكة تنفيذا كامال
ودون تمييز وعلى أهمية إحراز تقدم في تطبيع
العالقات الثنائية بين تركيا وجميع الدول األعضاء،
بما في ذلك جمهورية قبرص.

 13مايو (أيار) 2010
الجامعة
بورتوروز ( :)Portorozوقع رئيس الجامعة
األورومتوسطية ( )EMUNIج .ميفسود (J.
 )Mifsudوأمين عام اتحاد الجامعات العربية،
صالح هاشم ،مذكرة تفاهم إلعداد التعاون بين
الجامعات في االتحاد من أجل المتوسط .وينص
االتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لتطوير أنشطة
عملية وملموسة خاصة بالدعم والتدويل موجهة
إلى الجامعات التي تود المشاركة في مشاريع
االتحاد من أجل المتوسط .وباإلضافة إلى هذه
األنشطة ،هناك إمكانية إنشاء إيراسموس
( )Erasmusمتوسطي وبرنامج للدول العربية
مماثل إليراسموس.

 18-17مايو (أيار) 2010
منتدى االتحاد من أجل المتوسط
برشلونة :جمع المنتدى رفيع المستوى الذي نظمه
المعهد األورومتوسطي بالتعاون مع االتحاد
األوروبي للدراسات األمنية ( )EUISSفي إطار
برنامج الجهاز األوروبى للجوار والشراكة لجنوب
أوروبا خبراء وأكاديميين ومسؤولين من بلدان
البحر األبيض المتوسط للحديث عن "االتحاد من
أجل البحر المتوسط :آفاق التنمية في عالم متعدد
األقطاب" .ويهدف المنتدى إلى تشجيع مناقشة
مثمرة حول آليات التنسيق والتعاون بين الديناميكية
الثنائية وسياسة الجوار األوروبية والديناميكية
المتعددة األطراف وكذا االتحاد من أجل المتوسط.
في هذا اللقاء قدمت مقترحات ألربعة مشاريع
رئيسية :إزالة التلوث من البحر األبيض المتوسط
والطرق البحرية والبرية والطاقات البديلة وخطة
الطاقة الشمسية المتوسطية ومبادرة تطوير األعمال
في البحر األبيض المتوسط.

مالحق

www.eib.org

 11مايو (أيار) 2010
االتحاد األوروبي وتونس
بروكسل :عقد االتحاد األوروبي وتونس أول
اجتماع لمجلس الشراكة في بروكسل وذلك
بمشاركة ممثلي الرئاسة اإلسبانية لالتحاد
ومفوض شؤون سياسة الجوار ووزير الخارجية
التونسي .ولتعزيز العالقات بين االتحاد األوروبي
وتونس من خالل الوضع المتقدم ،وافق الطرفان
على إنشاء فريق عمل لهذا الغرض سيقوم بمهمته
وفق خارطة طريق .وسيستند الوضع المتقدم على
حوار سياسي مكثف أكثر ،وكذلك على المقاربة
القانونية واتفاق تجاري شامل ومفصل.

www.euromed.eurosur.org

المتوسطي 2011

 10مايو (أيار) 2010
آلية االستثمار والشراكة األورومتوسطية
()FEMIP
فالنسيا ( :)Valenciaكان الموضوع الرئيسي
للمؤتمر الثامن آللية االستثمار والشراكة
األورومتوسطية هو الطاقة في البحر األبيض
المتوسط .وقد حضر المؤتمر ممثلون عن القطاع
الخاص ومدراء الصناديق وكبار مسؤولي
المؤسسات المالية الدولية وخبراء في قطاع
الطاقة ومشغلو الشبكات .دارت جلسات المؤتمر
حول مختلف جوانب التحدي الطاقي في منطقة
البحر األبيض المتوسط وأهمية العوامل التالية:
إطار مؤسسي تنظيمي واقتصادي ومشاريع
مبتكرة لتشجيع الفعالية الطاقية وتطوير وإدماج
الكهرباء المتولدة من مصادر الطاقة المتجددة
للشبكات القائمة.

المفوضية األوروبية لهذه الخطة وكذلك "شعار
التعاون" مع الضفة الجنوبية .تعتبر خطة الطاقة
الشمسية المتوسطية خطوة مهمة نحو تعزيز
التعاون في مجال الطاقات المتجددة .يجب على
هذه الخطة تطوير  20جيغاواط كقدرة إنتاجية
للطاقة المتجددة ،باإلضافة إلى تحقيق مدخرات
طاقية كبيرة في البحر األبيض المتوسط في أفق
عام  ،2020وهو ما سيوجه العرض والطلب
أيضا.

االلتزامات المتعلقة بحقوق اإلنسان والحوكمة
الرشيدة والديمقراطية.

إلى غاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) ،وذلك
بسبب الضغوط اإلسبانية التي تترأس حاليا
االتحاد األوروبي والرئاسة المشتركة المصرية
والفرنسية لضمان النجاح الكامل لهذه القمة .يرون
أنه "من المبكر جدا" عقد هذا المؤتمر ،حيث إن
المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين
واإلسرائيليين قد بدأت للتو .في هذه المرحلة
سيكون من الصعب أن تجلس الدول العربية على
نفس مائدة وزير الخارجية اإلسرائيلي ليبرمان
(.)Lieberman

مالحق
المتوسطي 2011

 26مايو (أيار) 2010
البنى التحتية
باريس :وقعت العديد من المؤسسات المالية
الكبرى ،بما في ذلك بنك االستثمار األوروبي،
على شراكة تفتتح صندوق البنى التحتية إنفراميد
( )InfraMedالذي يعتبر أول آلية تمويل تابعة
لالتحاد من أجل المتوسط .وسوف يكون أكبر
صندوق مخصص لالستثمارات في مجال البنى
التحتية بمنطقة جنوب وشرق البحر األبيض
المتوسط ،وذلك بالتزامات مبدئية تصل إلى 385
مليون يورو .وسيستثمر الصندوق في المقام
األول في مشاريع جديد تماما إلنشاء البنى التحتية
الحضرية والمتعلقة بقطاعي الطاقة والنقل .حيث
يجب على هذه البنى التحتية تلبية الحد األدنى من
المتطلبات المتعلقة بالحماية البيئية والتأثير
االجتماعي والشفافية والتموين.
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w w w. e i b . o r g / a t t a c h m e n t s /
_inframednote-de-presentation-en
fin.pdf

 27مايو (أيار) 2010
االستثمار
مرسيليا :في إطار الرئاسة الفرنسية المصرية
المشتركة لالتحاد من أجل المتوسط ،نظمت عدة
مؤسسات منتدى يهدف إلى تعريف المؤسسات
المالية وبنوك التنمية والجهات الفاعلة وموارد
القطاع الخاص بتقدم االتحاد من أجل المتوسط.
هذا المنتدى مفتوح لمشاركة مسؤولي  43دولة
لالتحاد من أجل المتوسط ،ال سيما وفود وزارات
المالية واالستثمارات والميزانيات .وسيتم عرض
آخر ما أحرز من تقدم فيما يرتبط باالتفاقيات
المؤسسية وإنشاء األمانة العامة.
www.for-um.org/

 31مايو (أيار)– 4يونيو (حزيران) 2010
الشباب
شرم الشيخ :تم تنظيم ندوة تدريبية حول التعاون
العربي األوروبي في مجال سياسات الشباب في
السياق األوسع للبحر األبيض المتوسط .وتندرج
هذه الندوة في إطار الشراكة بين المفوضية
األوروبية ومجلس أوروبا لقطاع الشباب بالتعاون
مع جامعة الدول العربية .والغرض من هذه الندوة
هو تبادل المعرفة والمعلومات حول تطور
سياسات الشباب عن طريق تقييم وتعلم مشترك

مبني على أساس سياسات الشباب وكيف تمارس
أو من الممكن أن تمارس في الدول األوروبية
والبحر األبيض المتوسط .شارك في الورشة
موظفون ومسؤولون في منظمات غير حكومية
شبابية وباحثون في مجال سياسات الشباب.
يونيو (حزيران)

 10يونيو (حزيران) 2010
االتحاد األوروبي وفلسطين
بروكسل :ناقش المفوض التجاري األوروبي،
كارل دي غوشت (،)Karel de Gucht
ووزير االقتصاد الفلسطيني ،حسن أبو لبدة،
التدابير الالزمة لتعزيز العالقات التجارية الثنائية
بين االتحاد األوروبي وفلسطين .من المتوقع أن
تقترح المفوضية األوروبية ترخيص ولوج
الصادرات الفلسطينية إلى أسواق االتحاد
األوروبي بدون رسوم وال حصص .والهدف من
ذلك هو تسهيل تسويق المنتجات الفلسطينية وكذا
المساهمة في تجديد القطاع الخاص.
 10يونيو (حزيران) 2010
التجارة الحرة
إسطنبول :وافق وزراء خارجية تركيا وسوريا
واألردن ولبنان على إنشاء "مجلس التعاون
الرباعي رفيع المستوى" ( )HLCCومنطقة حرة
لتنقل السلع واألشخاص بين بلدانهم .حيث
سيتكلف وزراء الشؤون الخارجية بمسؤولية
التنسيق في المجلس ،كما يمكن لوزراء القطاعات
األخرى المشاركة أيضا ،وفقا ألجندة هذه
المؤسسة .حسب البيان المشترك ،هذه اآللية
الرباعية "ليست بديال لاللتزامات الثنائية بين
األطراف ،وهي مفتوحة أمام مشاركة كل الدول
الشقيقة والصديقة في المنطقة".
www.mfa.gov.tr/joint-politicaldeclaration-on-the-esthablishementof-the-high-level-cooperationcouncil-amongturke_-syria_-jordanand-lebanon.en.mfa

 18-17يونيو (حزيران) 2010
التعاون عبر الحدود
بروكسل :نظم برنامج التعاون عبر الحدود
( )CBCالممول من طرف االتحاد األوروبي
اجتماعا إلقامة عالقات انطالقا من المعلومات
الوطنية ونقاط اإلتصال في برامجها .يشكل هذا
االجتماع أرضية بين البرامج كما يتيح الفرصة
للتعلم من تجارب اآلخرين وتبادل المعارف
والممارسات الجيدة وتقاسم الصعوبات والنجاحات.
 17يونيو (حزيران) 2010
البيئة
اجتهدت مجموعة من المؤسسات المالية األوروبية
الرائدة ،بما في ذلك بنك االستثمار األوروبي،

لدراسة وتشجيع إنشاء صندوق الكربون
المتوسطي ( .)MCFهذه المبادرة التي تهدف
إلى دعم نشر المشاريع البيئية في منطقة البحر
األبيض المتوسط قد تم إطالقها على نطاق االتحاد
من أجل المتوسط .حيث ستوفر المعرفة على
المستوى الوطني وموارد أكبر للمشاريع في
جنوب وشرق حوض البحر األبيض المتوسط.

 18يونيو (حزيران) 2010
الجمعية البرلمانية التابعة لالتحاد من أجل
المتوسط
باليرمو ( :)Palermoتناول نقاش "اجتماع
المائدة والمائدة الموسعة للجمعية البرلمانية التابعة
لالتحاد من أجل المتوسط" األولويات الرئيسية
التي تواجهها الرئاسة اإليطالية ،بما في ذلك
عملية السالم في الشرق األوسط وتعزيز سيادة
القانون والديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان
وإدماج المهاجرين واعتماد تدابير في مجالي
التعليم والتكوين ومحاربة األمية بين صفوف
النساء وسوق العمل.
 20يونيو (حزيران) 2010
الطاقة
الجزائر :اجتمع وزراء الطاقة في كل من الجزائر
والمغرب وتونس في الجزائر العاصمة مع
مفوض الطاقة باالتحاد األوروبي أوتينغر لتسريع
عملية اندماج أسواق الكهرباء في المغرب العربي
كخطوة أولى نحو االندماج الكامل لهذه األسواق
في السوق األوروبية .وقد تم التوقيع على بيان
وزاري ينص على خطة عمل محددة للسنوات
المقبلة وكذا على مبدأ عقد اجتماعات وزارية
سنوية لتقييم التقدم المحرز.
 22-21يونيو (حزيران) 2010
التعليم والتدريب
تورينو ( :)Turinنظمت مؤسسة التدريب
األوروبية ( )ETFندوة تندرج في إطار
مشروعها اإلقليمي حول التقييمات في المنطقة
األورومتوسطية .وتهدف هذه الندوة إلى الحصول
على التزام ومسؤولية الفاعلين الرئيسيين
للمشروع ،حسب استراتيجياتهم القطاعية الوطنية
المحددة .وقد ناقش مشاركون من مصر واألردن
والمغرب وتونس يمثلون قطاعي السياحة والبناء
منهجية ومقاربة المشروع ووافقوا عليها .كما تم
تحديد األنشطة واألدوار والمسؤوليات ووضع
خطة العمل على مدى العامين المقبلين للمشروع.
www.etf.europa.eut

 29-28يونيو (حزيران) 2010
الجمعية البرلمانية التابعة لالتحاد من أجل
المتوسط
إنسبروك ( :)Innsbruckاستأنفت لجنة الطاقة
والبيئة والموارد المائية ،الخاصة بالجمعية
البرلمانية لالتحاد من أجل المتوسط ،رسميا عن
هذا النشاط ،مع إيالء اهتمام خاص للطاقات

المتجددة والطاقة الشمسية بعد أن حددت
األولويات الرئيسية للسنة المقبلة .تتضمن خطة
العمل الجديدة مواضيع التنوع البيولوجي وحماية
البيئة البحرية للبحر األبيض المتوسط و إدارة
النفايات.
يوليو (تموز)

http://ec.europa.eu/europeaid/
index_en.htm

 12يوليو (تموز) 2010
الجوار
بروكسل :من خالل برنامج التعاون اإلقليمي
( )IRPللفترة  2013-2011ستقدم المفوضية
األوروبية مبلغ  757.6مليون يورو .يدعم
برنامج التعاون اإلقليمي بطريقة فعالة سياسة
الجوار األوروبية والشراكة االستراتيجية مع
روسيا عن طريق األنشطة المنجزة على المستوى
اإلقليمي .حسب الوثيقة االستراتيجية المنقحة
 ،2013-2007أولويات برنامج العمل 2011
هي نفس األولويات المنصوص عليها في مخطط
 .2010-2007على وجه التحديد ،تسعى إلى
تعزيز ما يلي :اإلصالح من خالل المشورة
والتجربة األوروبيتين وإصالح التعليم العالي
وتنقل الطالب والتعاون بين الفاعلين المحليين
داخل االتحاد األوروبي والبلدان الشريكة
ومشاريع االستثمار في البلدان الشريكة لسياسة
الجوار األوروبية والتعاون بين شركاء سياسة

http://wocmes.iemed.org

أغسطس (آب)

 4أغسطس (آب) 2010
مكتب المعونة األوروبية ()EuropAid
بروكسل :صادقت المفوضية األوروبية على
برنامج العمل السنوي  2010للبحر األبيض
المتوسط الذي سيمول من خالل الموازنة العامة
لالتحاد األوروبي .حسب خطط العمل لعام
 ،2010المجاالت الرئيسية للتمويل األوروبي
هي :البيئة والنقل والحوار مع المجتمع المدني
والهجرة والشرطة والعدالة.
http://ec.europa.eu/europeaid/

 9أغسطس (آب) 2010
االتحاد األوروبي والمغرب
بروكسل :أقرت المفوضية األوروبية حزمة جديدة
من المساعدات المالية بقيمة  135مليون يورو

 7سبتمبر (أيلول) 2010
الشركات
بروكسل :انعقاد لقاء رفيع المستوى بين اإلدارة
العامة للشركات والصناعة التابعة للمفوضية
األوروبية ومركز الدراسات السياسية األوروبية
( )CEPSوالمعهد األوروبي للبحر األبيض
المتوسط .وركز االجتماع على التقدم المحقق في
إطار الميثاق األورومتوسطي للشركات وتحديات
التمويل التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقد ناقش فريق العمل آخر التطورات السياسية
التي حدثت في البحر األبيض المتوسط
واالستنتاجات الرئيسية لالجتماع الذي عقد في
برشلونة ومستقبل التمويل في منطقة البحر األبيض
المتوسط وخيارات تحسين تمويل الشركات
الصغيرة والمتوسطة في المنطقة والمبادرات
الجديدة في هذا الصدد .في حين ركز الجزء الثاني
من الندوة على دور رأسمال االستثمار والتبادالت.
 21سبتمبر (أيلول) 2010
االتحاد من أجل المتوسط
بروكسل :سعى االجتماع الرسمي بين كبار
مسؤولي االتحاد من أجل المتوسط إلى بحث
استراتيجية المياه والمؤتمرات القطاعية المقترحة
التي من المقرر عقدها في النصف الثاني من
 .2010وستدور هذه المؤتمرات حول الزراعة
واألمن الغذائي والتنمية القروية والتجارة والعمالة
والتعليم العالي والبحث العلمي .كما تتضمن
األجندة ندوة حول استراتيجية للمياه والتحضير
للقمة التالية.
http://register.consilium.europa.eu/
pdf/en/10/cm04/cm04468.en10.pdf

مالحق

 15-4يوليو (تموز) 2010
االتحاد األوروبي وسوريا
دمشق :قام االتحاد األوروبي بدعم دورة تدريبية
لمدة أسبوعين حول منهجية التخطيط الصحي
موجهة لموظفي وزارة الصحة ووزارات أخرى
وهيئة تخطيط الدولة .ويهدف هذا الحدث الذي
نظمته وزارة الصحة السورية بالتعاون مع بعثة
االتحاد األوروبي في دمشق إلى تحسين عملية
تخطيط قطاع الصحة وتعزيز قدرات ومعارف
المشاركين إلتقان عمليات التخطيط الصحية
الوطنية أو التنظيمية.

 24-19يوليو (تموز) 2010
المؤتمر العالمي الثالث للدراسات حول الشرق
األوسط
برشلونة :نظم المعهد األوروبي للبحر األبيض
المتوسط ( )IEMedالمؤتمر العالمي الثالث
للدراسات حول الشرق األوسط (.)WOCMES
وقد جمع هذا اللقاء متخصصين وباحثين ومعلمين
وطالب ومهنيين من مختلف أنحاء العالم لتبادل
المعلومات بشأن التطورات األخيرة في دراسات
الشرق األوسط وتعزيز الشبكات اإلقليمية
والدولية لألبحاث المشتركة.

 8سبتمبر (أيلول) 2010
االتحاد األوروبي والمغرب
الرباط :بمناسبة اليوم العالمي لمحو األمية ،وقع
كل من وزير االقتصاد والمالية المغربي ووزير
التربية الوطنية ورئيس بعثة المفوضية األوروبية
لدى المغرب ،إينيكو الندابورو (Eneko
 ،)Landaburuعلى تمويل إضافي بقيمة 110
مليون درهم خاص ببرنامج دعم تنفيذ استراتيجية
محو األمية في المغرب .وتهدف هذه المساعدة
الجديدة إلى دعم توسيع التدابير المتخذة ،وال سيما
بالنسبة للمرأة ،وزيادة الجهود المبذولة لضمان
فرص تعليمية واندماج اجتماعي ومهني مستدام،
خاصة بالنسبة للشباب البالغين.
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 13يوليو (تموز) 2010
االتحاد األوروبي والمغرب
الرباط :وقع االتحاد األوروبي والمغرب البرنامج
اإلرشادي الوطني ( )NIPللفترة 2013-2011
الذي سيمثل ما مجموعه  580.5مليون يورو
خالل مدة ثالث سنوات .يحدد البرنامج الوطني
األولويات االستراتيجية وااللتزامات المالية لهذه
الفترة .كما يحدد خمسة مجاالت رئيسية :تطوير
السياسات االجتماعية والتحديث االقتصادي
والدعم المؤسسي والحوكمة الرشيدة وحقوق
اإلنسان وحماية البيئة.

سبتمبر (أيلول)

المتوسطي 2011

 1يوليو (تموز) 2010
الرئاسة البلجيكية
بروكسل :وفقا لمؤسسة ثالثي الرئاسة بموجب
معاهدة لشبونة ،سلمت إسبانيا لبلجيكا رئاسة
مجلس االتحاد االوروبي .وقد عرضت الرئاسة
البلجيكية أهم أولوياتها في برنامج مدته ستة
أشهر .تدور خطة العمل حول استراتيجية أوروبا
 2020واإلدماج االجتماعي ،في إطار السنة
األوروبية لمكافحة الفقر والتهميش االجتماعي،
والمناخ والطاقة والبيئة في إطار السياسات البيئية
الدولية والدور األساسي لألقاليم داخل االتحاد
األوروبي واإللتزام التام لمواطنيه (الشباب)
والتنمية المستدامة.

الجوار األوروبية ومنظمات سياسة الجوار
األوروبية والعمل الثقافي بين األقاليم .من بين
هذه اإلجراءات ،دعم إصالح التعليم العالي
والتعاون المؤسسي وتنقل الطالب والمعلمين في
إطار برامج تمبوس ( )Tempusوإيراسموس
موندوس ( )Erasmus Mundusهي مسائل
مهمة ألنها تساهم في تنمية الدول الشريكة .ولكنها
ال تقل أهمية فيما يتعلق بتعزيز التفاهم المتبادل
واالتصاالت ونشر القيم والتجارب.

لتحسين مستوى معيشة سكان المغرب .وستدعم
هذه الحزمة التي هي عبارة عن إعانات
إصالحات الحكومة المغربية في ثالثة مجاالت:
السياسة الزراعية مع مخطط المغرب األخضر
واستراتيجية إدماج سكان المناطق النائية
واستراتيجية محو األمية.

مالحق
المتوسطي 2011

 24-23سبتمبر (أيلول) 2010
السياحة
مالقة ( :)Málagaنظمت الغرفة التجارية في
مالقة والرابطة المتوسطية للغرف التجارية
والصناعية ( ،)ASCAMEبالتعاون مع المركز
األورومتوسطي للمعرفة واالبتكار والتدريب
السياحي (Centro Euromediterráneo
de Conocimiento, Innovación y
 )Formación Turísticaالمنتدى الرابع
حول السياحة في البحر األبيض المتوسط .ويوفر
المنتدى أرضية مناسبة للفاعلين في المجال
السياحي من القطاعين الخاص والعام معا ،لتقاسم
رؤيتهم للتحديات والفرص في منطقة البحر
األبيض المتوسط .في الختام ،صاغت الرابطة
المتوسطية للغرف التجارية والصناعية بيانا
ختاميا يتضمن األفكار والمشاريع الالزمة لتحقيق
التنمية المستدامة في القطاع ،وكذا فتح سبل
التعاون بين الضفتين .كما تتضمن النقاط الرئيسية
في الوثيقة مقترح إنشاء مجلس السياحة في البحر
األبيض المتوسط لتعزيز القدرة التنافسية والتنمية.
http://tourismeuromed.org/
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 25-23سبتمبر (أيلول) 2010
التعليم
بورتوروز (( )Portorozسلوفينيا) :نظمت
الجامعة األورومتوسطية ( )EMUNIالمؤتمر
الثالث حول التعليم العالي والبحث والمخصص
"لتعلم األعمال ودور الجامعات" .حيث اجتمع
أساتذة وباحثون ورجال أعمال لتحليل العديد من
المواضيع ،مثل التعليم العالي كعامل أساسي
لتحقيق مزيد من التنمية ،والبديل األخضر
والعالقة بين الجامعة والصناعة وإدماج االبتكار
والمبادرات الشجاعة في البرامج األكاديمية لطلبة
العلوم والهندسة والتشجيع على تكييف مستويات
التعليم لتصل إلى المستويات األوروبية.
www.he-r.emuni.si/2010/

 24سبتمبر (أيلول) 2010
الطاقة
بيروت :وقع االتحاد األوروبي عقود هبات مع
مصرف لبنان ومؤسسة "كفاالت" لتنفيذ نافذة تمويل
جديدة لمشاريع فاعلية الطاقة تستهدف المؤسسات
اللبنانية الصغيرة والمتوسطة التي ترغب في
االستثمار في وفورات الطاقة وتقنيات مصادر
الطاقة المتجددة .وسوف يوفر هذا البرنامج الممول
من قبل االتحاد األوروبي بهبة قيمتها  15مليون
يورو تسهيالت استثمار من خالل المؤسسات المالية
المعنية ،أي مصرف لبنان وشبكته من المصارف
التجارية ومؤسسة "كفاالت" ،من أجل استكمال
أنظمة الحوافز التي سبق للدولة اللبنانية أن وضعتها.
 28-27سبتمبر (أيلول) 2010
حقوق اإلنسان
الرباط :تم تنظيم ندوة جمعت ممثلين عن المجتمع
المدني وفاعلين في وسائل اإلعالم المغربية

واألوروبية لمناقشة حرية الصحافة في المملكة
العلوية .تتمحور هذه المبادرة الممولة من قِبل
األداة األوروبية للديمقراطية وحقوق اإلنسان
( )EIDHRحول أربع ورشات عمل :قانون
الصحافة وأخالقيات المهنة والعدالة والصحافة
والوصول إلى المعلومة .وتكمل هذه الندوة
الحوار الوطني "وسائل اإلعالم والمجتمع" الذي
سيعقد في المغرب عام  ،2010والذي سيشكل
فرصة للتبادل البنّاء بين المشاركين حول تحديات
وإمكانيات الصحافة في المغرب ،وكذا توصيات
لتنفيذ التدابير الرامية إلى تعزيز ضمانات الحرية
وجودة الصحافة في البالد.

 29سبتمبر (أيلول) 2010
األقاليم
أبردين ( :)Aberdeenصادقت الجلسة العامة
للجنة المتوسطية لمؤتمر المناطق البحرية
الحدودية ألوروبا ( )CPMRعلى المحضر
والبيان الختامي للجمعية العامة التي عقدت في
اليونان في  13سبتمبر (أيلول)  .2010وقد
نوقش في اجتماع الجمعية العامة مستقبل سياسة
الجوار في البحر األبيض المتوسط وتعزيز
الشراكة بين المجتمعات اإلقليمية لحوض البحر
األبيض المتوسط .كما تم تقديم اقتراحات لمساهمة
اللجنة المتوسطية في االستراتيجية األوروبية
المتعلقة بالسياسات المائية والبحرية والطاقة
المتجددة.
http://medregions.com

أكتوبر (تشرين األول)

 4أكتوبر (تشرين األول) 2010
الجوار
القدس :عقد مكتب ممثل االتحاد األوروبي
المشاورة المشتركة الثانية حول سياسة الجوار
األوروبية (األولى كانت في شهر يونيو /حزيران
الماضي) في قطاع غزة بحضور ممثلي المجتمع
المدني الفلسطيني .خالل هذا اللقاء ،عرض وناقش
ممثلو مختلف منظمات المجتمع المدني الفلسطيني
في قطاع غزة أفكارهم حول خطة عمل سياسة
الجوار األوروبية – االتحاد األوروبي والسلطة
الفلسطينية – والتقرير المنشور مؤخرا عن تقدم
العمل في سياسة الجوار األوروبية لعام .2009
 6-4أكتوبر (تشرين األول) 2010
االتحاد األوروبي وليبيا
طرابلس :اجتمع المفوض األوروبي لشؤون
التوسيع وسياسة الجوار ،ستيفان فول ،والمفوضة
المكلفة بالشؤون الداخلية ،سيسيليا مالمستروم
( ،)Cecilia Malmstromمع ممثلين عن
الحكومة الليبية لمناقشة حالة العالقات الثنائية بعد
سنتين من انطالق المفاوضات حول اتفاق إطاري
بين االتحاد األوروبي وليبيا .وتم إيالء اهتمام
خاص لتعزيز التعاون في قضايا الهجرة ،بما في

ذلك حماية الالجئين ومراقبة الحدود والتعاون مع
دول المنشأ .في نهاية االجتماع ،تم توقيع اتفاقية
حول أجندة للتعاون في قضايا الهجرة .وتشمل
االتفاقية خطوات محددة حول أنظمة مراقبة
الحدود والقضايا المتعلقة بالتنقل والتهريب
واالتجار باألشخاص .كما تضمن اللقاء حوارا
حول الالجئين والحماية الدولية.

 5أكتوبر (تشرين األول) 2010
االتحاد األوروبي وفلسطين
بروكسل :أقرت المفوضية األوروبية مساهمة
إضافية بقيمة  61.4مليون يورو لفائدة الشعب
الفلسطيني في  ،2010لمساعدة السلطة
الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه
المعلمين واألطباء والممرضين في غزة والضفة
الغربية .وسيتم توجيه جزء من هذه الموارد
بواسطة آلية مساعدات االتحاد األوروبي
لألراضي الفلسطينية المحتلة التي أنشئت في
فبراير (شباط)  .2008أما الباقي فسيوجه
للصندوق العام لألونروا (وكالة األمم المتحدة
إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق
األدنى) لمساعدته على مواصلة الوفاء بالتزاماته
بتوفير خدمات الصحة والتعليم والحماية
االجتماعية لالجئين الفلسطينيين.
 14أكتوبر (تشرين األول) 2010
مؤسسة آنا ليند ()ALF
موناكو :بمناسبة مراسيم االحتفال الدولي بجائزة
آنا ليند للصحافة لعام  ،2010تم تنظيم مائدة
مستديرة حول موضوع وسائل اإلعالم والعالقات
بين الثقافات في منطقة البحر األبيض المتوسط.
بعد عرض تقرير آنا ليند حول األنماط الثقافية
األورومتوسطية والذي يعالج آثار وسائل اإلعالم
على تصورات الرأي العام في كلتا ضفتي البحر
األبيض المتوسط ،ناقشت وسائل اإلعالم
الحاضرة وممثلو المجتمع المدني نتائج تقرير آنا
ليند لعام  2010ومساهمة الصحفيين في بناء
جسور التصورات المشتركة في شمال وجنوب
المنطقة.
w w w. e u r o m e d a l e x . o r g / n e w s /
potentialmedia-interculturaldialogue

 15أكتوبر (تشرين األول) 2010
بنك االستثمار األوروبي ()EIB
تونس :وقع بنك االستثمار األوروبي مع تونس
على اتفاقية قرض بقيمة  185مليون يورو
لتطوير خطوط نقل كهربائية من خالل إرساء
 660كم من الخطوط الكهربائية ذات الجهد
العالي .ويهدف هذا المشروع ،الذي يستجيب
للطلب المتزايد على الكهرباء في تونس ،إلى
تحسين العرض في مجال الكهرباء بتأمين
اإلمدادات من خالل خطوط جديدة ومحوالت
والمساهمة في استكمال شبكة اإلمداد الرئيسية
لنقل الطاقة بين تونس والجزائر.

www.medclimatechangeinitiative.org/

 25-22أكتوبر (تشرين األول) 2010
السياسية واألمن
الفاليتا (مالطا) :بحثت الندوة الثامنة والعشرين
لمالطا الخاصة بالدبلوماسيين األورومتوسطيين،
التي نظمتها األكاديمية المتوسطية للدراسات
الدبلوماسية والمفوضية األوروبية ،العديد من
القضايا مثل التحديات األمنية والتجارة واالستثمار
وأهمية الفنون والثقافة والمساواة بين الجنسين
والشباب في المنطقة األورومتوسطية.
www.euromed-seminars.org.mt

 26أكتوبر (تشرين األول) 2010
االتحاد األوروبي واألردن
بروكسل :بمناسبة انعقاد االجتماع التاسع لمجلس
الشراكة بين االتحاد األوروبي واألردن ،وقع

 28أكتوبر (تشرين األول) 2010
الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية
بروكسل :في إطار التحضير للجلسة العامة في
أغادير (المغرب) ،اجتمع أعضاء الجمعية اإلقليمية
والمحلية األورومتوسطية لمناقشة التقريرين
األولين الصادرين عن لجنة التنمية المستدامة
( )SUDEVولجنة الشؤون االقتصادية
واالجتماعية واإلقليمية ( )ECOTERحول
التنمية الحضرية وإدارة المياه وقمة رؤساء دول
وحكومات االتحاد من أجل المتوسط وأولويات
الجلسة العامة المقبلة للجمعية.
www.cor.europa.eu/

نوفمبر (تشرين الثاني)

 9نوفمبر (تشرين الثاني) 2010
تحالف الحضارات
الفاليتا :حضر وزراء خارجية وممثلو حكومات
 40دولة متوسطية ومنظمات دولية االجتماع
اإلقليمي األول من أجل المتوسط .حيث وافق
المشاركون على إنشاء "تحالف الحضارات التابع
لألمم المتحدة" واستراتيجية إقليمية وخطة عمل
للتعاون بين الثقافات في البحر األبيض المتوسط.
وتهدف هذه االستراتيجية إلى تعزيز ثقافة السالم
من خالل تحسين إطار وضع السياسات .كما
ستقدم فرص جديدة إلحداث مشاريع ميدانية،

 12-10نوفمبر (تشرين الثاني) 2010
اللجنة االقتصادية واالجتماعية األوروبية
روما :جمعت القمة السنوية للمجالس االقتصادية
واالجتماعية والمؤسسات ذات العالقة منظمات
المجتمع المدني األوروبي وبلدان أخرى من
البحر األبيض المتوسط .والهدف من انعقاد هذه
القمة هو تعزيز فهم أكبر للمشاكل الرئيسية التي
تؤثر على المجتمع المدني في المنطقة
األورومتوسطية ،وتحسين المعرفة المتبادلة
للحقائق االقتصادية واالجتماعية .وقد تمحور هذا
النقاش حول إنشاء جمعية للمجتمع المدني
األورومتوسطي .وتبنى المشاركون القانون
األساسي لجمعية المجتمع المدني المستقبلية
ووافقوا على الحصول على وضع آلية استشارية
داخل االتحاد من أجل المتوسط .قامت مجموعة
كبيرة من الفاعلين في المجتمع المدني
والمتخصصين الزوار في المنطقة بتقييم بعض
القضايا الحاسمة ،مثل العمل الالئق والتنمية
المستدامة في منطقة البحر األبيض المتوسط
والتكوين المهني كعامل من عوامل القدرة
التنافسية وخلق فرص العمل.
www.eesc.europa.eu

 11نوفمبر (تشرين الثاني) 2010
االتحاد من أجل المتوسط
بروكسل :وخالل المؤتمر التاسع لوزراء التجارة
في االتحاد من أجل المتوسط ،قام  43وزيرا
بتقييم التدابير المتخذة في عام  2010لتحسين
االندماج االقتصادي وتشجيع التجارة واالستثمار
األورومتوسطيين .وناقش المشاركون برنامج
العمل الخاص بسنة  ،2011كما حددوا قائمة
بأولويات هذه السنة :تنفيذ آلية تيسير التجارة
واالستثمار األورومتوسطيين وتعزيز التعاون مع
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 22أكتوبر (تشرين األول) 2010
الالجئون
بروكسل :خصصت المفوضية األوروبية 10
ماليين يورو للمساعدات اإلنسانية والغذائية
لالجئين الصحراويين المتواجدين في ظروف
صعبة بمخيمات جنوب غرب الجزائر .وتوجه
هذه الموارد لتوفير إمداد غذائي منتظم ومتنوع.
كما ستساهم في تحسين الوضع اإلنساني
للمستفيدين من هذه المساعدات ،وذلك بتمكينهم
من الحصول على الخدمات األساسية والمساعدات
الضرورية :الصحة والمياه النظيفة والصرف
الصحي المالئم والمحالت والخدمات اللوجستية.

http://desertec.2r-itservices.com

 10نوفمبر (تشرين الثاني) 2010
بنك االستثمار األوروبي
الرباط :وقع بنك االستثمار األوروبي مع المغرب
على قرضين بقيمة  420مليون يورو من أجل
تمويل مشاريع البنيات التحتية للطرق السريعة
والموانئ باعتبارهما من الدعائم األساسية للتنمية
االقتصادية واالجتماعية للبلد .سيسمح القرض
األول وقيمته  200مليون يورو بتوسيع ميناء
طنجة المتوسطي ،أما القرض الثاني بقيمة 220
مليون يورو فهو مخصص لبناء جزء من طريق
سريع يمتد بطول  172كلم ،ويربط الدار البيضاء
بالمنطقة الجنوبية الشرقية لتادلة أزيالل.

المتوسطي 2011

 22أكتوبر (تشرين األول) 2010
البيئة
أثينا  :دعت الحكومة اليونانية المسؤولين
السياسيين المتوسطيين إلى خلق المبادرة
المتوسطية للتغير المناخي بدعم من بنك االستثمار
األوروبي .وفقا للبيان الختامي لالجتماع ،يهدف
هذا المشروع إلى تسريع ردود فعل المنطقة على
آثار التغير المناخي ،وعلى سبيل المثال ،قيادة
االنتقال إلى نموذج للتنمية يعتمد على استخدام
نسب منخفضة من الكربون.

 27-26أكتوبر (تشرين األول) 2010
الطاقة
برشلونة  :عقدت مبادرة ديزيرتيك (DE
 )SERTECالصناعية اجتماعها السنوي األول
تحت عنوان "طاقة الصحراء" بحضور مسؤولين
سياسيين ورجال أعمال وأكاديميين .تسعى هذه
المبادرة ،التي انطلقت في  30أكتوبر (تشرين
األول)  ،2009إلى توليد الكهرباء من خالل
الطاقات المتجددة في صحراء شمال أفريقيا
والشرق األوسط .وتمت خالل هذا االجتماع
مناقشة العديد من القضايا ،مثل توليد ونقل الطاقة
والتنمية االقتصادية واالجتماعية في بلدان شمال
إفريقيا والشرق األوسط ( )MENAواألسواق
واالستثمارات.

www.unaoc.org/

مالحق

 19-18أكتوبر (تشرين األول) 2010
الثقافة
الجزائر :اجتمعت  15كاتبة أوروبية ومغاربية
في إطار االجتماع "لقاء كاتبات أوروبا والمغرب
العربي" الذي تنظمه مفوضية االتحاد األوروبي
في الجزائر ،بالتنسيق مع الوكالة الجزائرية
لإلشعاع الثقافي ( )AARCوالخدمات الثقافية
لسفارات الدول األعضاء في االتحاد االوروبي.
خالل هذا اللقاء الذي يحمل شعار "قصص الحياة،
الخيال والشعر في مساهمة المرأة في الفكر"،
تبادلت النساء الحاضرات خبراتهن ووجهات
نظرهن حول ثالث ورش عمل" :الخيال تعبيرا
عن األحالم والتغيير" و"قصة الحياة تعبيرا عن
الواقع" و"الشعر باعتباره مساحة من الحرية".

الطرفان على خطة العمل األولى لسياسة الجوار
األوروبية التي تشمل الشراكة مع "الوضع
المتقدم" .وتوسع هذه الشراكة مجاالت التعاون
بين األردن واالتحاد األوروبي وتوفر فرصا
جديدة للعالقات االقتصادية والتجارية من خالل
التحرير التدريجي للخدمات والحق في التأسيس
وتيسير الوصول إلى األسواق وتحقيق مواءمة
تشريعية تدريجية والتحضيرات للمفاوضات
المستقبلية للتوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة
عميقة ومتكاملة ،فضال عن زيادة التعاون مع
بعض المنظمات والبرامج األوروبية.

وستربط بين المبادرات المبتكرة بين مختلف
المناطق وستشجع االتصاالت بين األفراد
والتعاون .وبالنظر لتحديدها لقواعد ثابتة
وتطويرها لقدرة المجتمع المدني والعالقات
الحدودية ،يمكن لهذه االستراتيجية أيضا أن
تشجع على تحقيق تقدم في عملية السالم الشرق
األوسط.

مجتمع األعمال في العالقات التجارية
واالستثمارية األورومتوسطية وتوطيد التعاون
في مجال مكافحة القرصنة والتزوير في المنطقة
األورومتوسطية وتحسين التعاون القطاعي.
http://trade.ec.europa.eu

مالحق

 12نوفمبر (تشرين الثاني) 2010
الجمعية البرلمانية لالتحاد من أجل المتوسط
()PA-UfM
روما :بمناسبة اجتماع الجمعية البرلمانية لالتحاد
من أجل المتوسط ،أكد جيرزي بوزيك أن سكان
المنطقة األورومتوسطية يحتاج وينتظر تعاونا
قويا وفعاال في بعض المشاريع المحددة التي تخدم
مصلحة الجميع .خالل هذا االجتماع تمت دعوة
رؤساء الدول والحكومات إلى تشجيع الشراكة
المتوسطية لكي تسير مؤسساتها بشكل فعال وتفتح
المجال أمام مشاريع حاسمة.

المتوسطي 2011
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 15نوفمبر (تشرين الثاني) 2010
االتحاد من أجل المتوسط
برشلونة :أعرب رئيس البرلمان األوروبي،
يرزي بوزيك ( )Jerzy Buzekعن خيبة أمله
بعد تعليق قمة رؤساء دول وحكومات االتحاد من
أجل المتوسط التي كان من المقرر عقدها في 21
نوفمبر (تشرين الثاني) .كما شدد على أن
المشاريع األورومتوسطية ،بما في ذلك تشييد
الطرق والتدابير المتخذة للحد من التلوث وتوزيع
الموارد النادرة مثل المياه والغذاء والطاقة ،يجب
أن تتبلور لمساعدة سكان المنطقة.
 17نوفمبر (تشرين الثاني) 2010
الجوار
بروكسل :اعتمدت المفوضية األوروبية برنامج
العمل بين األقاليم للجهاز األوروبى للجوار
والشراكة لعام  .2011وستخصص معظم
الموارد لتنقل الطالب والموظفين األكاديميين،
كما سيتم تشجيع التعاون في مجال التعليم العالي
بين االتحاد األوروبي والدول الشريكة المجاورة،
وذلك في إطار برامج إيراسموس موندوس.
وسيكون هناك قسم موجه للمساهمة في تنسيق
وتقريب القوانين الوطنية للبلدان الشريكة من
قواعد االتحاد األوروبي بواسطة برنامج تبادل
معلومات المساعدة الفنية ( .)TAIEXفي حين
سيتم توجيه ما تبقى من التمويل لدعم تقدم
اإلصالحات المتعلقة بالحكامة في البلدان الشريكة
في إطار برنامج سيجما (.)SIGMA
 199نوفمبر (تشرين الثاني) Euro�( 2010
)MeSCo
لجنة الدراسات األورومتوسطية
برشلونة :أوضح مؤتمر "يوروميد :15+سبل
جديدة للتعاون في البحر األبيض المتوسط" جليا
الحاجة إلى استعادة الحوار السياسي وبناء السالم
في الشرق األوسط ،وتفعيل دور األمانة العامة
لالتحاد لكي تنجح مساعي االتحاد من أجل

المتوسط .وقد نظم هذا المؤتمر كل من المعهد
األوروبي للبحر األبيض المتوسط وشبكة لجنة
الدراسات األورومتوسطية (.)EuroMeSCo
وعينت هذه الشبكة ،التي ينتمي إليها  90مركزا
من أهم المراكز السياسية واألمنية المتوسطية،
المعهد األوروبي للبحر األبيض المتوسط بصفته
األمانة العامة للجنة الدراسات األورومتوسطية
خالل العامين المقبلين.

 22-21نوفمبر (تشرين الثاني) 2010
االتحاد من أجل المتوسط
بروكسل :ناقش وزراء التشغيل والعمل في
االتحاد من أجل المتوسط خالل المؤتمر الثاني
األولويات السياسية الجديدة لتعزيز الحوار
السياسي اإلقليمي وإطار العمل في مجال التشغيل
والعمالة والعمل الالئق في مراكش عام .2008
ووافق الوزراء على أن هذا اإلطار سيتبلور
بفضل مجموعة متنوعة من األدوات ،بما فيها
الحوار السياسي اإلقليمي وإنشاء شبكة من
الخبراء والمتخصصين في قطاع العمل
والمبادرات المواضيعية ومشاريع التعاون الثنائية
وتشجيع المشاريع من قبل الفاعلين التنمويين
العموميين والخواص.
www.eutrio.be/files/bveu/101122PRUnion_for_the_Mediterranean.
pdf

 22نوفمبر (تشرين الثاني) 2010
الشؤون الخارجية
بروكسل :بحث مجلس الشؤون الخارجية عدة
قضايا ،من بينها الوضع في لبنان والشرق األوسط.
وأكد المجلس مجددا على دعمه الكامل لحكومة
الوحدة الوطنية التي يتزعمها رئيس الوزراء بعد
إجراء انتخابات ديمقراطية ،ودعا األحزاب إلى
تكثيف الحوار المبني على روح التوافق واحترام
سيادة القانون .كما شدد المجلس على الدعم الكامل
الذي يقدمه االتحاد األوروبي للمحكمة الخاصة
بلبنان .أما فيما يتعلق بعملية السالم ،بحث وزراء
الخارجية عدم إحراز التقدم واألنشطة االستيطانية،
خصوصا في القدس الشرقية .في حين صرحت
الممثلة السامية كاثرين أشتون أن المستوطنات،
وفقا للقانون الدولي ،تقف حجرة عثرة في طريق
السالم وتهدد بنسف حل الدولتين.
 23نوفمبر (تشرين الثاني) 2010
بنك االستثمار األوروبي
مدريد :وقع بنك االستثمار األوروبي عقدا تمويليا
بقيم ة  500مليون يورو مع ميدغاز (�MED
 )GAZلبناء خط لنقل الغاز بين الجزائر وإسبانيا.
حيث سيساهم هذا المشروع في تلبية الطلب
المتزايد على الغاز في إسبانيا ،وذلك بتنويع
اإلمدادات وتشجيع المنافسة داخل السوق الداخلية
ووضع كل القدرة االستيرادية الناتجة تحت تصرف
منافسة المشغل الرئيسي لسوق الغاز الطبيعي
وتعزيز أمن اإلمداد الطاقي في االتحاد األوروبي.

 25نوفمبر (تشرين الثاني) 2010
حقوق اإلنسان
ستراسبورغ :في قرار حول الصحراء الغربية،
شجب أعضاء البرلمان األوروبي بشدة أحداث
العنف في  8نوفمبر (تشرين الثاني) التي أدت
إلى مقتل عدد غير معروف من األشخاص بعد
تدخل قوات األمن المغربية لتفكيك مخيم االحتجاج
في ضواحي مدينة العيون .وأشار األعضاء إلى
تشكيل البرلمان المغربي للجنة تقصي الحقائق،
لكنهم يعتقدون أن األمم المتحدة هي الهيئة
المناسبة لفتح تحقيق دولي ومستقل حول األحداث
والوفيات وحاالت االختفاء.
ديسمبر (كانون األول)

 2ديسمبر (كانون األول) 2010
الحماية المدنية
بروكسل :استجابة لطلب إسرائيل المساعدة
لمكافحة الحرائق في الشمال ،أطلقت المفوضية
األوروبية آلية الحماية المدنية لالتحاد األوروبي.
حيث قدم العديد من الدول المشاركة مواد تأخير
انتشار النيران وإخماد الحرائق ،مثل المساحيق
الجافة وطائرات مكافحة الحرائق .كما قام مركز
المراقبة والمعلومات في االتحاد األوروبي بتنسيق
عملية المساعدة.
 4-3ديسمبر (كانون األول) 2010
مؤسسة آنا ليند
بروكسل :حضر ممثلو المجتمع المدني في أكثر من
أربعين بلدا االجتماع السنوي العام لمسؤولي
الشبكات الوطنية لمؤسسة آنا ليند .وتضمنت أجندة
االجتماع نقاشا حول االستراتيجية والمبادئ
التوجيهية المقترحة للمرحلة المقبلة للمؤسسة
(المرحلة الثالثة  )2014-2011وتقييما لإلنجازات
التي حققتها المؤسسة في عام  ،2010مع إيالء
اهتمام خاص لتطوير شبكات المجتمع المدني في
مختلف جهات المنطقة وتطوير أدوات وآليات الدعم
من أجل تطوير وتنفيذ مشاريع ثقافية ذات طابع
محلي ووطني وإقليمي.
www.euromedalex.org

 6ديسمبر (كانون األول) 2010
االنتخابات
بروكسل :أدلت الممثلة السامية لالتحاد األوروبي،
كاثرين أشتون ،برأيها حول انتخابات مجلس
الشعب في مصر ،حيث أكدت على أن تنفيذ تدابير
االتحاد األوروبي لزيادة الشفافية في العملية
االنتخابية أمر غير كاف .بالرغم من محاوالت
االتحاد األوروبي دعم انتخابات برلمانية حرة
ونزيهة ،إال أنه تم تسجيل خروقات وكذا تقييد
وصول المراقبين المستقلين وممثلي المرشحين
إلى مراكز االقتراع ،باإلضافة إلى القيود
المفروضة على وسائل اإلعالم واعتقال نشطاء
معارضين.

 15ديسمبر (كانون األول) 2010
الطيران
بروكسل :خالل الزيارة التي قام بها الملك عبد
هللا عاهل األردن إلى رئيس المفوضية

 16ديسمبر (كانون األول) 2010
يوروميد)EuoMed-30( 30-
بروكسل :نظمت المفوضية األوروبية ،بالتنسيق
مع الرئاسة البلجيكية ،مؤتمرا بعنوان
"أوروميد  :2030-نظرة واسعة على التحديات
الطويلة األمد من أجل البحر األبيض المتوسط"
يهدف إلى تقديم األنماط الرئيسية والتوترات
والتحوالت المحتملة في المنطقة األورومتوسطية
حتى عام  .2030وقد حضر هذا الحدث أكثر
من  120فاعال أورومتوسطيا لمناقشة النتائج
الرئيسية "لفريق خبراء أوروميد  "2030-الذي
شكلته المفوضية األوروبية في إطار النشاط

www.manumed.org

 22ديسمبر (كانون األول) 2010
التجارة
بروكسل :صادقت المفوضية األوروبية والسلطة
الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية على
نص مشروع اتفاق يعطي للمنتجات الزراعية
والمنتجات الزراعية المصنعة واألسماك
والمنتجات السمكية الواردة من الضفة الغربية
وقطاع غزة االستفادة من حق الولوج المباشر
إلى سوق االتحاد األوروبي بدون رسوم جمركية.
وسيكون هذا التحرير مؤقتا لمدة  10سنوات
ـــ مع مراجعة بعد  5سنوات ـــ وسيبحث الجانبان
قبل نهاية هذه الفترة إمكانية تمديد هذا االتفاق.
أما االستثناء الوحيد من التحرير الكامل فيخص
الرسوم المحددة على الواردات من الفواكه
والخضروات ،وذلك وفقا لنظام أسعار الدخول
الذي سيبقى ساري المفعول في حال عدم اتباع
أسعار الدخول.

المتوسطي 2011

www.euromedheritage.net

 15ديسمبر (كانون األول) 2010
الجوار
ستراسبورغ :صادق البرلمان األوروبي في
جلسته العامة على ميزانية االتحاد األوروبي لعام
 ،2011والتي تشمل زيادة قدرها  9.3%لبرامج
الجهاز األوروبى للجوار والشراكة .من خالل
اتفاقية التعاون اإلنمائية ( )DCIسيتم توفير 2.6
مليار يورو ،فيما سيتم توفير  1.8مليار إضافي
من قبل الجهاز األوروبى للجوار والشراكة .كما
سيتم توفير موارد إضافية الستراتيجية االتحاد
االوروبي لمنطقة بحر البلطيق ( 2.5مليون
يورو) ولفلسطين وعملية السالم ( 100مليون
يورو).

 17ديسمبر (كانون األول) 2010
التراث
إسطنبول :في إطار "إسطنبول عاصمة الثقافة
األوروبية"  ،2010عقد مشروع المخطوطات
المتوسطية ( )Manumedالممول من طرف
االتحاد األوروبي اجتماعه التنسيقي الرابع.
وسيكون هذا االجتماع مرفقا بمعرض "كنوز
متحف آغا خان :فنون خط اليد" في متحف ثاقب
صابنجي الذي يتمتع بتجربة مشروع المخطوطات
المتوسطية ،باإلضافة إلى نتائج أنشطته حول فن
الكتاب .المخطوطات المتوسطية هو مشروع
للتعاون األورومتوسطي تموله المفوضية األوروبية
في إطار برنامج التراث األورومتوسطي الرابع
الذي يهدف إلى تعزيز االعتراف باللغات والوثائق
المكتوبة المتوسطية.

387

 15-12ديسمبر (كانون األول) 2010
التراث
الجزائر :نظمت وحدة اإلدارة اإلقليمية والدعم
( )RMSUندوتها الخامسة تحت عنوان "التربية
والتكوين" لتعزيز األطر المؤسسية والتشريعية
للتراث الثقافي المتوسطي .وجمعت هذه الندوة
ممثلين عن كل دولة شريكة وكل مشروع في
"برنامج التراث األورومتوسطي" فضال عن
خبراء في منظمات متخصصة مثل اليونسكو
والمركز الدولي لدراسة وصون الممتلكات
الثقافية وترميمها ( )ICCROMومجلس
المتاحف العالمي ( )ICOMوالمجلس الدولي
للمعالم والمواقع األثرية (.)ICOMOS
وتضمنت هذه الندوة تحليال مقارنا بين برامج
التكوين الحالية ونقاشا حول إمكانيات التعاون في
منطقة البحر األبيض المتوسط من أجل تطوير
سبل التنسيق والتعاون.

w w w. e u r o m e d t r a n s p o r t . o r g /
aviation

http://ec.europa.eu/research/
socialsciences/events-135_en.html
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 6ديسمبر (كانون األول) 2010
بنك االستثمار األوروبي
دمشق :وقع نائب رئيس بنك االستثمار األوروبي
ووزير الصحة السوري اتفاقية تمويل بقيمة 130
مليون يورو تخصص الستثمارات جديدة من أجل
تحديث وتوسيع القطاع الصحي ،و 55مليون يورو
لتطوير مرافق حديثة للمياه وجمع مياه الصرف
الصحي في سوريا .ويشمل مشروع الرعاية
الصحية السوري الثاني إنشاء وتجهيز ثمانية
مستشفيات في ست محافظات سورية ،فضال عن
إكمال المركز الوطني لألدوية والصحة العامة في
دمشق .ويندرج مشروع إمدادات المياه في إطار
مبادرة االتحاد األوروبي أفق  2020التي تعتبر
واحدة من أولويات االتحاد من أجل المتوسط
الموجهة لمعالجة المصادر الرئيسية للتلوث في
البحر األبيض المتوسط قبل عام .2020

األوروبية باروسو ( )Barrosoوالممثلة
السامية أشتون ،وقع االتحاد األوروبي واألردن
اتفاقية شاملة للخدمات الجوية ،النفتاح واندماج
أسواقهما وتعزيز التعاون وتوفير فرص جديدة
للمستهلكين والمشغلين .وتتضمن االتفاقية إنشاء
منطقة طيران أورومتوسطية بين األردن
واالتحاد األوروبي تستند على معايير مشتركة
وعلى تحرير أسواق الطيران .يعكس التوقيع
على هذه االتفاقية مدى تحسن العالقات بين
األردن واالتحاد األوروبي بعد منحه الوضع
المتقدم.

المرتقب للعلوم االجتماعية واالقتصادية
واإلنسانية (موضوع  (SSHللبرنامج اإلطاري
السابع في مجال البحث.

التسلسل الزمني

مبادرات تعاون أخرى في البحر األبيض المتوسط

مالحق

 .1حوار حلف شمال األطلسي ( )NATOودول
البحر األبيض المتوسط ومبادرة إسطنبول
للتعاون

المتوسطي 2011
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منذ أن أطلق الناتو الحوار المتوسطي ()MD
في عام  1994طرأت تغيرات عميقة على
السياق السياسي والجيواستراتيجي في عموم
العالم .في ذلك الوقت كانت الكتلة السوفياتية قد
انهارت تواً فبقيت الواليات المتحدة القوة
العظمى الوحيدة ،وكانت هناك ثقة على نطاق
واسع حول إمكانية التوصل إلى حل قابل
للتطبيق للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني من
خالل اتفاقيات أوسلوَ .ع َكس الحوار المتوسطي
قلق التحالف من أن أمن أوروبا يعتمد أيضاً على
أمن واستقرار البحر األبيض المتوسط ككل .وقد
كرر هذا القلق مؤخراً إعالن قمة لشبونة (29
نوفمبر/تشرين الثاني  )2010الذي يؤكد
صراحة بأن السالم واالستقرار في منطقة البحر
األبيض المتوسط ضروريان لألمن األورو-
أطلسي ،وأن الحوار المتوسطي ينبغي تطويره
أكثر من خالل توسيع أبعاده العملية والسياسية.
إضافة إلى إسهامه في االستقرار واألمن ،يضم
الحوار المتوسطي هدفين أساسيين آخرين:
تحسين التفاهم المتبادل وتبديد أية تصورات
خاطئة بين الحلفاء والبلدان الشريكة في الحوار
المتوسطي .في البداية وافقت خمسة بلدان على
المشاركة ،وهي :المغرب وموريتانيا وتونس
ومصر وإسرائيل ،ثم تبعها األردن ()1995
والجزائر (.)2000
يستند الحوار على خمسة مبادىء :التدرجية
(ازداد عدد البلدان المشاركة وتحسنت األبعاد
العملية والسياسية بمرور الزمن) ،عدم التمييز
(تقديم نفس أسس التعاون والنقاش إلى جميع
البلدان الشريكة) ،واالختالف الذاتي (على الرغم
من عدم التمييز إال أن البلدان الشريكة حرة في
تكييف مشاركتها من خالل برامج تعاون فردية)
( ،)ICPsوهيكلية ثنائية األطراف (الناتو،)+1
مع إمكانية عقد اجتماعات متعددة األطراف
أيضاً ،والتكاملية (يهدف الحوار المتوسطي إلى
تكملة وتقوية الجهود الدولية األخرى).
لقد انطلق البعد السياسي للحوار من قبل جماعة
التعاون المتوسطية ( )MCGتحت إشراف

مجلس شمال األطلسي ( (NACإنه يشتمل على
االستشارة السياسية بصيغة الناتو( +1متيحاً
الفرصة لبحث مسائل تتعلق باألمن في البحر
األبيض المتوسط) أو بصيغة الناتو( +7التي
عادة تتبع حدثاً كبيراً للناتو) ،إضافة إلى زيارات
من قبل كبار موظفي الناتو إلى بلدان الحوار
المتوسطي .أما البعد العملي فيشتمل على كافة
الفعاليات الواردة في (برنامج العمل السنوي)
كالندوات وورشات العمل حول مجموعة واسعة
من القضايا .ويتضمن البعد العسكري دعوة إلى
بلدان البحر المتوسط لمراقبة/المشاركة في
التدريبات العسكرية للناتو ودوراتها وغيرها من
األنشطة األكاديمية وزيارة هيئات الناتو
والموسع
العسكرية .منذ إطالق اإلطار الطموح
ّ
للحوار المتوسطي في قمة إسطنبول عام
 ،2004تم رفع مستوى األبعاد العملية
والسياسية .دعا حلف الناتو بلدان الحوار
المتوسطي لتأسيس شراكة حقيقية وسعى ألن
تكون مستجيبة لمصالحها وحاجاتها .كان الهدف
تحقيق استقرار إقليمي من خالل تعاون عملي
أقوى بما في ذلك المساهمة في الحرب ضد
اإلرهاب وتحقيق التبادل العملياتي .منذ 2004
ازداد عدد األنشطة المخططة في برنامج عمل
الحوار المتوسطي ( )MDWPبواقع سبعة
أضعاف .فهو اآلن يشمل أنشطة في ميادين
التعليم العسكري وإصالح الدفاع والتخطيط
للطواريء المدنية وإدارة األزمات والدبلوماسية
العامة بين غيرها من األنشطة .إن أهم أداة
لتعزيز التعاون هو برنامج التعاون الفردي
( )ICPالذي يهدف إلى تحسين األبعاد السياسية
والعملية وتكييف التعاون مع حلف الناتو حسب
الحاجات االستراتيجية لكل بلد .وافقت جميع
بلدان الحوار المتوسطي ،عدا الجزائر ،على
برامج مكيفة مع الناتو .كما أن البعد السياسي
قد تحسن بعد أن ارتفع عدد االجتماعات رفيعة
المستوى ،وتمكن األمين العام للناتو من زيارة
جميع بلدان الحوار المتوسطي.
إال أن هناك عقبات تعترض تطوير الحوار
المتوسطي .أولها عدد مبادرات التعاون في
حوض البحر األبيض المتوسط :االتحاد من أجل
المتوسط ( )UfM/EMPوالشركاء المتوسطيون
بمنظمة األمن والتعاون في أوروبا ()OSCE

وحوار  .5+5على الرغم من أن التكاملية تُ ّ
شكل
أحد أهم سمات الحوار ،ثبت صعوبة تحقيق
تنسيق صحيح بين المبادرات مع تحاشي خطر
التداخل أو االزدواجية لمقترحات مماثلة .ثمة
عقبة أخرى تتمثل بالفجوة بين االحتضان الرسمي
لوفد الناتو في دول الحوار المتوسطي والشريحة
الكبيرة من الرأي العام وقادة الرأي الذين يتخذون
نظرة سلبية حيال عالقات بلدانهم مع الناتو .إال
أن سوء الفهم المتبادل واألحقاد ترجع بالدرجة
األولى إلى الصراعات في المنطقة :الصراع
اإلسرائيلي – الفلسطيني والمنافسات اإلقليمية
(قضية الصحراء الغربية ،والوضع المتوتر بين
قبرص وتركيا) ،ناهيك عن العملية التي جرت
مؤخراً في ليبيا والتي رغم استنادها إلى قرار
األمم المتحدة ودعم الجامعة العربية ،قد أثارت
االنتقاد والريبة.
في عام  ،2004خالل نفس القمة التي شهدت
رفع مستوى الحوار المتوسطي أطلقت مبادرة
طموحة أخرى :مبادرة إسطنبول للتعاون (.)ICI
كانت المبادرة موجهة بالدرجة األولى إلى الدول
األعضاء الست في مجلس التعاون الخليجي
وهدفت إلى تقوية االستقرار اإلقليمي .وقد أنضم
إلى المبادرة كل من البحرين وبلد والكويت ودولة
اإلمارات العربية المتحدة في حين رفضت الدعوة
كل من عُ مان والعربية السعودية .لم تكن الدعوة
حصرية إذ يستطيع كل بلد في المنطقة مؤمن
بأهداف المبادرة وفحواها أن ينضم اليها .تقدم
المبادرة عدداً من الفعاليات الثنائية مجمعة في
ستة ميادين :إصالح الدفاع وإعداد موازنته؛
والتعاون العسكري – العسكري بضمنه التبادل
العملياتي؛ والتعاون في الحرب على اإلرهاب؛
التعاون في عمل التحالف على انتشار أسلحة
الدمار الشامل؛ وأمن الحدود؛ والتخطيط
للطواريء المدنية .وقد ازداد عدد األنشطة
العملية إلى ثالثة أضعاف بمرور الوقت ،وهناك
اآلن نحو  600نشاط يمكن اإلختيار منها .وكما
هو الحال بالنسبة للحوار المتوسطي لقد عُ رض
على البلدان المشاركة في مبادرة إسطنبول
للتعاون إمكانية إعداد برنامج للتعاون الفردي
(.)ICP
باإلضافة إلى مداها الجغرافي تختلف مبادرة
إسطنبول للتعاون عن الحوار المتوسطي من
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▪ ▪ 25يناير (كانون الثاني) ،الرباط (المغرب):
ألقى نائب األمين العام للناتو ،السفير كالوديو
بيسونييرو ( )Claudio Bisognieroالكلمة
االفتتاحية للمؤتمر" :الحوار المتوسطي والمفهوم
االستراتيجي الجديد للناتو :اغتنم الفرصة لتعزيز
ودعم الحوار المتوسطي" .حضر االجتماع قادة
الرأي وكبار الباحثين وأكاديميون وموظفون.
خالل الزيارة عقد نائب األمين العام أيضاً
اجتماعات مع كبار الموظفين الحكوميين
المسؤولين عن التعاون بين الناتو والمغرب.
▪ ▪ 9-8فبراير (شباط) ،الدوحة (قطر) :سافر
السفير بوسينييرو إلى قطر للمشاركة في ورشة
عمل "التعاون في إطار مبادرة إسطنبول للتعاون"
التي تجمع قادة الرأي واألكاديميين وموظفين من
كل من بلدان مبادرة إسطنبول للتعاون والحوار
المتوسطي.
▪ ▪ 17-16فبراير (شباط) ،بروكسل (بلجيكا):
قام عدد من كبار صناع السياسة من مصر بزيارة
إلى مقر الناتو .وقد بُحثت خالل الزيارة مواضيع
هامة مثل :تحول الناتو وتواصله في البحر
األبيض المتوسط والشرق األوسط ،والتعاون
العسكري في إطار الحوار المتوسطي ،والحرب
على اإلرهاب ،والعالقات مع روسيا ،والتعاون
العلمي وتخطيط الطواريء المدنية.
▪ ▪ 7مارس (آذار) ،عمان (األردن) :زار أمين
عام الناتو راسموسين ( )Rasmussenبلداً
من بلدان الحوار المتوسطي للمرة األولى وعقد
مباحثات ثنائية مع الملك ورئيس الوزراء
ووزير الدفاع .وألقى أيضاً كلمة" :الناتو والبحر
األبيض المتوسط والشرق األوسط الكبير" وأكد
فيها على التقدم المستمر في التعاون بين الناتو
واألردن.
▪ ▪ 8-7مارس (آذار) ،المنامة (البحرين) :قام
أمين عام الناتو بأول زيارة رسمية له وعقد
مباحثات مع الملك وكبار المسؤولين ،مؤكداً على
األهمية االستراتيجية لشراكة مبادرة إسطنبول
للتعاون فيما يتعلق بمواجهة التهديدات والتحديات
المشتركة مثل :انتشار أسلحة الدمار الشامل
( )WMDsوأمن الطاقة والقرصنة.
▪ ▪ 26-25مارس (آذار) ،بروكسل (بلجيكا):
زار وفد من أعضاء المجتمع العلمي المصري
مقر الناتو وبحثوا التعاون العلمي مع الناتو في
إطار برنامج "العلم من أجل السالم واألمن"،
إضافة إلى التعاون العسكري ضمن الحوار
المتوسطي.
▪ ▪ 29-26أبريل (نيسان) ،فلسطين/إسرائيل:
سافرت مجموعة البحر المتوسط والشرق األوسط
الخاصة بالجمعية البرلمانية للناتو إلى األراضي
الفلسطينية وإسرائيل لإلجتماع بأعضاء المجلس
التشريعي الفلسطيني والكنيست لبحث دور الناتو
في المنطقة ولمزيد من االطالع على القضايا
الدقيقة في المنطقة بما فيها عملية السالم.
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جوانب أخرى أيضاً .لقد أسس الحوار المتوسطي
في سياق هيمن عليه مؤتمر السالم في مدريد
( )1991والمؤتمر األورومتوسطي (،)1995
في حين أن مبادرة أسطنبول أطلقت في مناخ
متوتر بسبب العمليات العسكرية في العراق
وأفغانستان والتوتر مع إيران بسبب األزمة
النووية .وهذا يفسر سبب إعطاء الحوار
المتوسطي األولوية للبعد السياسي ،في حين أن
مبادرة إسطنبول تركز أكثر على التعاون
ً
مدخال
العملي ،كما يفسر لماذا يتصور الحوار
ثنائياً أو متعدد األطراف ،في حين تعتمد مبادرة
إسطنبول بصورة رئيسية على صيغة ثنائية
األطراف .ومن الجدير باإلشارة أن التطورات
المستقبلية في مبادرة إسطنبول من المتوقع أن
توسع البعد السياسي للتعاون من خالل صيغة
ّ
مجلس شمال األطلسي (NAC+4( +4المتعددة
األطراف .رغم المدخلين المختلفين تشترك كلتا
المبادرتين بنفس الهدف ،أال وهو تحسين التعاون
والثقة في المنطقة .إن مجموعة مبادرة إسطنبول
للتعاون مسؤولة عن اقتراح أنشطة عملية
واإلشراف على تنفيذها ،إضافة إلى تقويم
حاجات شركاء المبادرة وتكييف التعاون بموجب
ذلك .وبمقاييس التعاون العملي يجب جلب النظر
إلى دور األمارات العربية المتحدة في كوسوفو
وأفغانستان ،ومشاركة َقطر واإلمارات العربية
المتحدة مؤخراً في عمليات الناتو العسكرية في
ليبيا.
يرى بعض الخبراء أن مبادرة إسطنبول للتعاون
والحوار المتوسطي ينبغي أن يندمجا ،إال أنه
حسب الدول األعضاء في كلتا المبادرتين ينبغي
اإلبقاء على التمييز الواضح لحماية السمات
الجغرافية والجيوسياسية لكل منهما .إضافة لذلك،
تصر دول مبادرة إسطنبول بأنها ليست مستعدة
للجلوس إلى نفس الطاولة مع إسرائيل (إحدى
دول الحوار المتوسطي) إلى حين إيجاد حل
للنزاع اإلسرائيلي – الفلسطيني.
في إطار الجمعية البرلمانية للناتو ،التي تجمع
مشرعين من برلمانات الدول األعضاء ،أدى
ّ
ازدياد االهتمام المعطى لألمن في منطقة البحر
األبيض المتوسط إلى استحداث مجموعة البحر
المتوسط والشرق األوسط الخاصة
بالجمعية البرلمانية للناتو (NATO-PA
Mediterranean and Middle East
 )Special Groupفي عام  .1996تشكل هذه
المجموعة الخاصة منتدى للتعاون والنقاش مع
برلمانات منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
( )MENAبالتركيز على قضايا سياسية
واقتصادية واجتماعية وأمنية .في الفترة -2004
 2005قررت الجمعية تقوية عالقاتها مع
برلمانات المنطقة باستحداث وضع جديد (عضو
مشارك متوسطي) ،وبهذا فتحت الباب لمزيد من
التعاون مع برلمانات منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا (وقد عينت كل من الجزائر
وإسرائيل والمغرب واألردن وفودها بصفة
أعضاء مشاركين).

التسلسل التاريخي ألهم األحداث :يناير (كانون
الثاني)  – 2010ديسمبر (كانون األول) 2010

▪ ▪ 20مايو (أيار) ،بروكسل (بلجيكا) :زار وفد
نسائي من القوات المسلحة األردنية مقر الناتو
وعقدن مباحثات مع نائب األمين العام وموظفين
آخرين من شعبة بلدان الحوار المتوسطي ومبادرة
التعاون إلسطنبول .شملت المباحثات تحوالت
الناتو والمفهوم االستراتيجي والتعاون مع األردن
ضمن الحوار المتوسطي ومنظور النوع
االجتماعي في القوات الدفاعية.
▪ ▪ 26مايو (أيار) بروكسل (بلجيكا) :نظم قسم
الدبلوماسية العامة في الناتو زيارة إلى مقر الناتو
من قبل قادة الرأي رفيعي المستوى من تونس.
جاءت الزيارة بعد أسبوعين من زيارة وزير
الخارجية التونسي إلى الناتو .وشملت القضايا
التي بحثت خالل الزيارة تحول الناتو والتواصل
مع البحر األبيض المتوسط والتعاون مع تونس
ضمن برنامج العلم للسالم واألمن.
▪ ▪ 8-7يونيو (حزيران) ،بروكسل (بلجيكا):
زار موظفون كبار من المغرب مقر الناتو .شملت
المواضيع التي بحثت ،كالعادة ،تحول الناتو
والتعاون في إطار الحوار المتوسطي ،إضافة إلى
برنامج التعاون الفردي ( )ICPوتحويل القوات
المسلحة والمشاركة االستخباراتية والحرب على
اإلرهاب وتخطيط الطوارىء المدنية.
▪ ▪ 21يونيو (حزيران) ،نواكشوط (موريتانيا):
ألقى نائب األمين العام خطاباً في الندوة "التعاون
بين الناتو وموريتانيا في إطار الحوار
المتوسطي" .كما قدم أيضاً برنامج التعاون
الفردي بين الناتو وموريتانيا .وستكيف الوثيقة
التعاون بشكل أكثر تحديدا.
▪ ▪ 28-27يونيو (حزيران) ،روما (إيطاليا):
في الندوة التي عقدت من قبل مجموعة البحر
المتوسط والشرق األوسط الخاصة بالجمعية
البرلمانية للناتو كانت أهم مواضيع النقاش :األمن
البحري والقرصنة والهجرة الوافدة واألمن
واالعتماد المتبادل في مجال الطاقة بمنطقة البحر
األبيض المتوسط.
▪ ▪ 28يونيو (حزيران) ،بروكسل (بلجيكا):
التقى أمين عام الناتو صحفيين من الحوار
المتوسطي ومبادرة التعاون إلسطنبول بهدف
بحث مواضيع مثل المفهوم االستراتيجي للناتو
والبحر األبيض المتوسط واألجندة السياسية
الحالية للناتو وعمليات الناتو العسكرية.
▪ ▪ 7أكتوبر (تشرين األول) ،بروكسل (بلجيكا):
أطلقت إيطاليا ولوكسمبورغ والواليات المتحدة
صندوق ائتمان الناتو مع موريتانيا الذي سيساعد
في تدمير الذخيرة البالية وغير الصالحة وتحسين
مهارات الموظفين المتخصصين وتقديم التدريب
وإدماج المنتسبين العسكريين العائدين إلى الحياة
المدنية.
▪ ▪ 18أكتوبر (تشرين األول) ،بروكسل
(بلجيكا) :قام كبار قادة الرأي من اإلمارات
العربية المتحدة بزيارة مقر الناتو والتقوا موظفي
الناتو وناقشوا ،من بين مواضيع أخرى ،المفهوم
االستراتيجي للناتو والحرب على اإلرهاب
والعمليات العسكرية.

▪ ▪ 5-4و 11نوفمبر (تشرين الثاني) ،بروكسل:
قام قادة الرأي من إسرائيل والمغرب على التوالي
بزيارة مقر الناتو لبحث المفهوم االستراتيجي
للناتو وتحول المنظمة وعملياتها العسكرية الحالية
وتواصلها في البحر األبيض المتوسط ومنطقة
الشرق األوسط.
لمزيد من المعلومات:
www.nato.int/cps/en/natolive/
topics_52927.htm

الحوار المتوسطي
www.nato.int/cps/en/natolive/
topics_52956.htm
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كلية الدفاع للناتو
 .2الدول المتوسطية الشريكة ()MPCs
بمنظمة األمن والتعاون في أوروبا ()OSCE
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منذ بدء عملية هلسنكي أنشاًت منظمة األمن
والتعاون في أوروبا عالقات خاصة مع ستة
دول متوسطية :الجزائر ومصر وإسرائيل
واألردن والمغرب وتونس .ويستند حوار منظمة
األمن والتعاون في أوروبا وأنشطتها المشتركة
مع شركاء البحر المتوسط للتعاون على اإليمان
العميق بأن أمن أوروبا وأمن البحر األبيض
المتوسط يعتمد كل منهما على اآلخر .لقد تأكد
هذا الترابط المتبادل ،الذي يحتضنه الجزء
الخاص بالبحر األبيض المتوسط في وثيقة
هلسنكي النهائية ،في اجتماعات ووثائق منظمة
األمن والتعاون في أوروبا .بناسبة االحتفال
بالذكرى الخامسة والثالثين لوثيقة هلسنكي
النهائية والذكرى العشرين لميثاق باريس من
أجل أوروبا جديدة في عام  ،2010جددت الدول
األعضاء في المنظمة المذكورة ،وعددها 56
دولة ،التزامها بالمبادىء والقيم التي تستند إليها
المنظمة .لقد كررت تأكيدها على العالقة التي
ال تنفصم بين األمن في أوروبا واألمن في
المناطق المجاورة ،ودعمها لمدخل شامل لألمن
بثالثة أبعاد :سياسي – عسكري ،واقتصادي
وبيئي ،وإنساني .ويتضمن ميدان التعاون،
باعتباره جزءاً من المدخل الشامل لألمن،
مواضيع مختلفة تغطي األبعاد الثالثة :النقل،
وأمن الطاقة ،والعنصرية والتمييز ،والهجرة،
واإلرهاب ،والحوكمة الرشيدة .وتقدم مشاركة
شركاء البحر المتوسط للتعاون في قمم منظمة
األمن والتعاون في أوروبا ومؤتمراتها
ومناسباتها الخاصة إطاراً عريضاً لمثل هذا
التعاون .فإنهم يُدعون بصورة منتظمة لحضور

اجتماعات المجلس الوزاري والمجلس الدائم
ومنتدى التعاون األمني للمنظمة المذكورة بصفة
مراقب .وقد أسس (فريق اتصال) غير رسمي
مع الشركاء المتوسطيين للتعاون في إطار
المجلس الدائم من أجل تسهيل تبادل المعلومات
واألفكار .وذلك إضافة إلة مشاركتهم بصورة
فاعلة في (مؤتمر مراجعة األمن السنوي)
و(المنتدى االقتصادي) و(اجتماع تنفيذ البعد
البشري) و(اجتماع تقويم التنفيذ السنوي)
و(الجلسات السنوية والشتوية) للجمعية البرلمانية
( )PAلمنظمة األمن والتعاون في أوروبا .كما
تعقد اجتماعات سنوية منتظمة بين الشركاء
المتوسطيين للتعاون وترويكا منظمة األمن
والتعاون في أوروبا واألمين العام لهذه المنظمة.
ومنذ  2010على أثر القرار الوزاري في أثينا
دُعي الشركاء المتوسطيون لإلسهام في عملية
كورفو بشكل اجتماع خاص لغرض محدد.
ً
وفضال عن ذلك يك َّمل الحوار السياسي بالتنفيذ
العملي .وتستخدم خبرة منظمة األمن والتعاون
في أوروبا بوجه خاص للترويج لقيم المنظمة
وتسهيل تبادل الممارسات الجيدة وتقديم
المساعدة ،في حالة طلبها ،إلى الشركاء
المتوسطيين للتعاون في تنفيذ التزاماتهم تجاه
تلك المنظمة .في وسع مراقبين من الشركاء
المتوسطيين للتعاون أن يشاركوا في بعثات
مراقبة انتخابات المنظمة التي ينظمها مكتب
المؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان
( )ODIHRويمكن ألعضاء البعثة أن يحضروا
ويشجعون على
العمليات الميدانية للمنظمة،
َّ
المشاركة في إجراءات بناء الثقة وبناء األمن
( )CSBMوالمساهمة مالياً في مشاريع خارج
الموازنة .في  2010وتحت رئاسة كازاخستان
ركز تعاون المنظمة مع شركاء البحر المتوسط
على عملية السالم في الشرق األوسط وإعادة
تأهيل وإعمار أفغانستان .في نهاية السنة أعقبت
ليتوانيا كازاخستان في رئاسة منظمة األمن
والتعاون في أوروبا.

مجموعة االتصال المتوسطي
استناداً إلى تصريح السفير اللتواني ريناتاس
نوركوس ( )Renatas Norkusرئيس
مجموعة االتصال ،تميز عام  2010بأنشطة
تعاون مكثفة وهامة ،إضافة إلى مباحثات
خالصة وأفكار جديدة للنهوض بالشراكة
المتوسطية .وقد بُذلت جهود لضمان استمرارية
عمل السنة الماضية في مجال إدارة الحدود
والحرب على اإلرهاب والتحديات البيئية
والموارد البشرية .عقدت ستة اجتماعات
موضوعية خالل عام  2010مع تركيز خاص
على إجراءات بناء الثقة واألمن (،)CSBM
وأمن وإدارة الحدود وإدارة الهجرة والتسامح
وعدم التمييز وقضايا النوع االجتماعي وحقوق
اإلنسان .وفي االجتماع السنوي لمجموعة
االتصال اآلسيوية واألوسطية تبادل المشاركون

اآلراء ووجهات النظر حول نتائج مستجدات
األحداث وناقشوا قضايا تتعلق باإلرهاب وحماية
حقوق اإلنسان.

الدورة السنوية التاسعة عشرة للجمعية البرلمانية
لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا
▪ ▪ 10-6يوليو (تموز) ،أوسلو (النرويج):
موضوع االجتماع هو "دولة القانون :محاربة
الجريمة العابرة للحدود والفساد" .تبنت الجمعية
(إعالن أوسلو) الذي يحتوي على قرارات
تتراوح من الوضع في قرغيزستان
( )Kyrgystanإلى مشاركة الجمعية البرلمانية
في عملية كورفو ،وعملية السالم في الشرق
الوسط ،واألمن النووي ،وجرائم الحاسوب،
والوضع في المنطقة القطبية ،وحق العودة
لألشخاص المهجرين داخلياً والصحافة
التحقيقية ،وعقوبة اإلعدام .من بين المواضيع
اإلضافية التي نوقشت من قبل اللجنة العامة
حول الشؤون السياسية واألمن حظيت عملية
السالم في الشرق األوسط باهتمام خاص.
وحسب القرار الذي تم تبنيه ،من الضروري
إزالة القيود على الدخول والحركة التي تلحق
الضرر بالتجارة ،وتوسيع مجال وحجم السلع
التي يمكن أن تنتقل من وإلى غزة للتجارة
ولألغراض اإلنسانية .وناقشت اللجنة العامة
للشؤون االقتصادية والعلوم والتكنولوجيا والبيئة
مجموعة من المواضيع المختلفة المتعلقة ببعد
البحر األبيض المتوسط ،بما في ذلك التعاون
حول أمن الطاقة والتغير المناخي .وقدم آلسي
أل هاستينغس ( )Alcee L. Hastingsقراراً
يركز على ثالث نقاط :بدء حوار مع االتحاد من
أجل المتوسط ومنظمات دولية أخرى لتشجيع
الدول المتوسطية الشريكة ( (MPCللمشاركة
في بعثات مراقبة انتخابات منظمة األمن
والتعاون في أوروبا وتشجيعها على دعوة هذه
المنظمة وبعثات مراقبة أخرى النتخاباتها.

االجتماعات الخريفية للجمعية البرلمانية لمنظمة
األمن والتعاون في أوروبا – ندوة البحر األبيض
المتوسط
▪ ▪ 11-8أكتوبر (تشرين األول) ،باليرمو
(( )Palermoإيطاليا) :في كل عام تعقد الجمعية
البرلمانية لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا
مجموعة من االجتماعات الخريفية لتحسين
الحوار بين البرلمانات حول مواضيع مهمة تتعلق
بالتزامات وقيم تلك المنظمة .وقد عقد أثناء
االجتماعات الخريفية منتدى البحر األبيض
المتوسط .في أكتوبر (تشرين األول) ،2010
حضر المناسبة أكثر من  200برلماني من 50
بلداً .وشارك مندوبون من برلمانات إسرائيل
والجزائر والمغرب ومن المجلس الوطني
الفلسطيني في الجلسات التي تخص التعاون
االقتصادي والبنى التحتية في حوض البحر

▪ ▪ 15-14أكتوبر ،ال فاليتا ()La Valletta
(مالطا) :ناقش هذا المؤتمر تحت عنوان
"الحوار حول مستقبل األمن األوروبي – منظور
متوسطي" مواضيع عدة تشمل خبرة المنظمة
في إجراءات بناء الثقة واألمن ()CSBM
وتطوير األمن واالستقرار من خالل التعامل مع
التحديات االقتصادية والبيئية وتشجيع التسامح
وعدم التمييز .وقد جمع المؤتمر ممثلين من
جميع الشركاء المتوسطيين والسلطة الوطنية
الفلسطينية ومنظمات غير حكومية .وقد ركزت
الجلسة االفتتاحية على آثار الوضع في الشرق
األوسط بالنسبة لألمن في منطقة البحر األبيض
المتوسط وما وراءها وأكدت على العالقات
الوثيقة بين أوروبا والبحر األبيض المتوسط
والشرق األوسط .وقد سنحت الفرصة للمشاركين
أن يطرحوا اهتماماتهم ورؤاهم حول مجتمع
أمن لعموم أوروبا مدمجاً منطقة البحر المتوسط
وأن يحددوا فرصاً جديدة للتعاون .كان الهدف

www.osce.org/ec/73717

قمة منظمة األمن والتعاون في أوروبا
▪ ▪ 2-1ديسمبر (كانون األول) ،أستانا
(( )Astanaكازاخستان) :بعد مضي أحد عشر
عاماً على آخر قمة لمنظمة األمن والتعاون في
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األبيض المتوسط وحول التعاون الثقافي والبيئي
كتعبير عن حضارة البحر األبيض المتوسط.
وخالل الجلسة األولى ركز المشاركون على:
أهمية البعد المتوسطي بما في ذلك عملية السالم
في الشرق األوسط ،مع تأكيد خاص على الحاجة
إلى زيادة الحوار بين الالعبين السياسيين
واالجتماعيين ،وتوحيد أنظمة النقل في البحر
المتوسط كمفتاح إلى تطوير البنية التحتية للنقل،
والدور الهام لإلجراءات الوقائية وتبادل
المعلومات والخبرات للنهوض بالتعاون اإلقليمي
األورومتوسطي في مجال الحماية المدنية،
وأهمية التجارة الحرة كمقدمة حيوية للخطاب
المدني الحر والمجتمع المدني ودولة القانون.
استُهلت الجلسة الثانية بكلمة للممثل الليتواني
ورئيس مجموعة االتصال المتوسطي ،والذي أبلغ
عن تنفيذ مشاريع في الميادين الثالثة ذات أولوية
لشركاء منظمة األمن والتعاون في أوروبا ،وهي،
إدارة المياه وأمن الحدود والموارد البشرية ،ودعا
بلداناً جديدة لإلنضمام إلى الشراكة .فيما يتعلق
بهذه القضية ،من الجدير بالمالحظة أنه لم يتم
التوصل إلى إجماع حتى اآلن بين كافة الدول
المشاركة ودول الشراكة على تطبيق وضع دولة
شريكة على السلطة الفلسطينية .وأخيراً ،أعرب
ممثل مؤتمر الجامعات اإليطالية عن الحاجة إلى
جعل التعليم والثقافة في صلب األجندة السياسية
من أجل تأكيد األنماط المشتركة للثقافة المتوسطية
مما يجعلها تعبيراً جغرافياً – سياسياً فريداً .وفي
ختام المنتدى ناقش المشاركون المبادرات الوطنية
لإلستثمار في البحر المتوسط وبخاصة في
المدرسة والجامعة والتبادل الثقافي ،وأكد على
أهمية الماء والطاقة كموارد أساسية للناس في
البحر األبيض المتوسط.

من الجلسة األولى بحث السبل والوسائل إلشراك
الشركاء المتوسطيين في إجراءات بناء الثقة
واألمن وأنظمة السيطرة على األسلحة ،بما في
ذلك البعد السياسي – العسكري إضافة إلى
تنسيق االستعداد للكوارث والتعاون على
عمليات حفظ السالم وإدارة الحدود واإلنقاذ
البحري ومنع الجريمة المنظمة .وعلى الرغم
من أهمية إجراءات بناء الثقة واألمن إال أن
تنفيذها يتعرقل بسبب عاملين :غياب سالم دائم
وكون الدول المتوسطية الشريكة هي ليست دول
مشاركة وإنما تنفذ معايير منظمة األمن والتعاون
في أوروبا على أساس اختياري فقط .وناقش
المشاركون أيضاً إدراج السلطة الوطنية
الفلسطينية بين الشركاء المتوسطيين واعتبروا
أن لمشاركة السلطة الوطنية الفلسطينية نتائج
إيجابية لحوار مفتوح وتعاون على إجراءات
بناء الثقة واألمن .بحثت الجلسة الثانية التحديات
االقتصادية والبيئية مثل اتساع التصحر وتناقص
الموارد المائية والضغوط الديموغرافية الكبيرة
والتغير المناخي وبخاصة ارتفاع درجات
الحرارة والقحولة .وأكد المشاركون على أهمية
إيجاد حلول لهذه التحديات من أجل تسهيل
التعاون واإلسهام في تحسين االستقرار .افتتح
الجلسة الثالثة رانيير فسادني (Ranier
 ،)Fsadniمدير العمليات في المفوضية
األوروبية – مكتب ارتباط الجامعة العربية في
مالطا ،وتحدث عن المجتمعات المتعددة الثقافات
والحوار بين الثقافات .ودعا المشاركون إلى
زيادة الموارد المقدمة إلى مكتب المؤسسات
الديمقراطية وحقوق اإلنسان وجلبوا االهتمام
إلى أهمية التعاون مع المنظمات الدولية مثل
مجلس أوروبا ،وتحالف الحضارات ،واالتحاد
من أجل المتوسط ،وجامعة الدول العربية،
واليونيسكو .أكدت الجلسة الختامية على الحاجة
إلى ترابط ديناميكي وتبادل الخبرات بين الدول
المتوسطية الشريكة والدول المشاركة .وكانت
المقترحات الرئيسية التي ظهرت أثناء المؤتمر
تتعلق بمشاركة الدول المتوسطية الشريكة في
إجراءات بناء الثقة واألمن لمنظمة األمن
والتعاون في أوروبا وفي عمل المنظمة حول
تقويم التحديات البيئية المتعلقة باألمن واألنشطة
حول التسامح وعدم التمييز مع مكتب المؤسسات
الديمقراطية وحقوق اإلنسان .أما القضايا
األخرى ذات االهتمام ضمن إطار الشراكة
المتوسطية ،فقد شملت :الدور الممكن للدول
المتوسطية الشريكة في قضايا الهجرة وإمكانية
شمول بلدان أخرى على أساس مشاركة خاصة
في حوار الشراكة المتوسطية.

أوروبا في إسطنبول اجتمع رؤساء دول
وحكومات تلك المنظمة في أستانا إلحياء الذكرى
الخامسة والثالثين لوثيقة هلسنكي النهائية
والذكرى العشرين لميثاق باريس من أجل أوروبا
جديدة .وخالل القمة تبنى المشاركون بياناً تذكارياً
يجدد التزام الدول المشاركة في هذه المنظمة،
وعددها  56دولة ،بالرؤيا الخاصة بجتمع أمني
أورو-أطلسي وأورو-آسيوي حر وديمقراطي
ومشترك وال يقبل التقسيم .كما أقر الممثلون
الحاجة إلى تحسين مستوى التفاعل مع الشركاء
المتوسطيين واآلسيويين من أجل التعاون .وأكد
البيان على أهمية هذه المنظمة باعتبارها أشمل
منظمة أمن إقليمية في المنطقة األورو-أطلسية
واألورو-آسيوية من أجل تشجيع الحوار المفتوح
ومنع وتسوية النزاعات وبناء تفاهم متبادل
وتنمية التعاون .وكررت الدول األعضاء
المشاركة في المنظمة أن من أولى أولوياتها
حماية ونشر حقوق اإلنسان باعتبارها عناصر
أساسية في قلب األمن الشامل .كما أعربت عن
إدراكها للرابطة التي ال تنفصم فيما يخص األمن
بين أوروبا والمناطق المتوسطية واآلسيوية.
ويتطلب االعتماد المتبادل تعاوناً
ً
وتفاعال مع
الشركاء وااللتزام بتشجيع االستقرار والرخاء
والديمقراطية في المناطق المجاورة والسيما في
أفغانستان .وكجزء من القمة التقى ثالثي
المنظمة مع الشركاء المتوسطيين .وأشار الوفد
اإلسرائيلي بأن إسرائيل ستستمر في الدفاع عن
نفسها بنفسها ،وبوفي الوقت ذاته ستبحث عن
حل سلمي مع الفلسطينيين وجيرانها العرب من
خالل المفاوضات .وأعرب سكرتير منظمة
المؤتمر اإلسالمي ( )OICعن امتنانه لدعوته
للمشاركة في قمة منظمة األمن والتعاون في
أوروبا .وأكد على أوجه الشبه في األهداف
واألغراض بين منظمة األمن والتعاون في
أوروبا ومنظمة المؤتمر اإلسالمي ،بما في ذلك
محاربة اإلرهاب والتطرف والبحث عن حل
دائم للمسألة الفلسطينية ودعم احترام حقوق
اإلنسان والحوكمة الرشيدة ومنع الصراعات
وحل الصراعات وبناء السالم بعد الصراعات.
كذلك ،كرر النداء الذي ُقدم في المجلس الدائم
لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا بفيينا من
أجل التعاون الواسع بين منظمة المؤتمر
اإلسالمي ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا
لتشجيع السالم الدولي واألمن والتنمية .وأعرب
الوفد المغربي عن تقديره لرئاسة كازاخستان
على جهودها في اجتماعات فيينا وأستانا لرفع
مستوى تعاون منظمة األمن والتعاون في أوروبا
مع الشركاء المتوسطيين ،وكرر الحاجة إلى
تنفيذ األجندة التي ثُبتت في اجتماعات البحر
المتوسط بما في ذلك التعاون حول اإلرهاب
والهجرة واالتجار بالبشر واألشكال األخرى من
الجريمة المنظمة ،وكذلك التحديات البيئية التي
تؤثر على األمن .إن الكفاح المشترك ضد هذه
التحديات يجب أن يأخذ في االعتبار األسباب
الجذرية للصراعات اإلقليمية وانتشار األسلحة
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والتهميش االجتماعي – االقتصادي والفقر
والتطرف وعدم التسامح والخوف من األجانب.
وتدعم المملكة المغربية الحوار بين الحضارات
وترفض األيديولوجيات المتطرفة .وهي تحبذ
منح فلسطين وضع الشريك المتوسطي كإشارة
قوية على الطريق إلى السالم في منطقة البحر
األبيض المتوسط .وأشار رئيس جمهورية تركيا
إلى الحاجة إلى التصدي لألمن واالستقرار في
أفغانستان لتحقيق األمن واالستقرار في كافة
أنحاء آسيا الوسطى .كما أكد على أهمية
االستمرار في متابعة األفعال المفيدة في جنوب
شرق أوروبا بسبب ماضيها القريب المأساوي.
ودعا رئيس الوفد الجزائري إلى تقليل اختالل
التوازن االجتماعي – االقتصادي بين ضفتي
البحر األبيض المتوسط ،وإلى تشجيع التنمية
المستدامة ونزع السالح ومنع انتشاره .وأخيراً
أعرب عن دعمه لتحسين عمل مجموعة
االتصال المتوسطية ومد عضوية مؤتمر األمن
والتعاون في أوروبا إلى السلطة الوطنية
الفلسطينية .وركزت كلمة الوفد التونسي على
الحاجة الماسة إلى تكثيف العمل المنسق وزيادة
التعاون المشترك من أجل مواجهة تحديات
كبيرة مثل اإلرهاب والعنف وعدم التسامح في
وسط أزمة اقتصادية ومالية دولية .وبهذا الشأن،
فإن العملية السلمية في الشرق األوسط لها
األولوية بقدر ما لمعالجة أسباب اإلرهاب .بما
أن اإلرهاب والتطرف يزدهران في بيئات تتسم
بالتهميش واإلقصاء والفقر ،فيتطلب مزيداً من
التعبئة الدولية .ويجب تحسين التعاون على البعد
البشري بما في ذلك تشجيع الحوار ونشر قيم
االعتدال واالنفتاح الفكري والتسامح ،السيما
فيما يتعلق باليافعين .واستهل وزير الخارجية
المصري كلمته بالتأكيد على االعتماد المتبادل
بين األمن األوروبي والمتوسطي .وكرر دعم
مصر القوي لمنح السلطة الوطنية الفلسطينية
وضع الشريك المتوسطي وإلى حقيقة أن
المفاوضات هي الوسيلة الوحيدة للوصول إلى
الهدف الحقيقي بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي
لألراضي الفلسطينية ،وتنفيذ حل الدولتين من
خالل إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس
الشرقية ،وحدود على أساس خطوط عام
 .1967كما تطرق الوزير المصري إلى قضية
نزع السالح ومنع انتشاره داعياً إلى خلق منطقة
حرة نووية في الشرق األوسط وانهاء ممارسة
ازدواجية المعايير .كما أعرب عن قلقه في
مجال التسامح وعدم التمييز وطالب بمدخل كلي
غير مجتزأ ومتوازن ،داعياً البلدان لإلضطالع
بمسؤوليتها في نشر ثقافة التسامح .وأكد رئيس
الوفد المالطي على أهمية العمل بشكل وثيق
أكثر مع الشركاء المتوسطيين ،لمعالجة تحديات
جديدة مثل التغير المناخي وأسلحة الدمار الشامل
واإلرهاب والجريمة المنظمة والهجرة .ويتطلب
تحقيق هذه الغاية مساهمة كبيرة من الالعبين
اآلخرين والسيما االتحاد األوروبي والناتو .وقد
قدم برنامج األمن التعاوني الذي اتفق عليه في

إسطنبول عام  1999اإلطار الصحيح ،ولكن
يجب توسيعه إلى الالعبين اإلقليميين ودون
اإلقليميين من خارج منظمة األمن والتعاون في
أوروبا .كما كرر دكتور أنطوني بورغ
( ،)Anthony Borgنائب رئيس الوزراء
ووزير الخارجية ،التزام مالطا باالحترام التام
لحقوق اإلنسان والحريات األساسية والديمقراطية
وسيادة القانون باعتبارها أساس المفهوم الشامل
لألمن.
http://summit2010.osce.org/

االجتماع الثالثي الوزاري لمنظمة األمن والتعاون
في أوروبا مع الدول المتوسطية الشريكة
()MPC
▪ ▪ 2-1ديسمبر (كانون األول) ،استانة
(كازاخستان) :عقد االجتماع الثالثي الوزاري
السنوي لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا
والدول المتوسطية الشريكة على هامش مؤتمر
أستانا بمشاركة األمين العام للمنظمة المذكورة
والسلطة الوطنية الفلسطينية .أكد الشركاء على
أهمية الشراكة المتوسطية للتصدي للتهديدات
المشتركة ،مثل اإلرهاب وجرائم الحاسوب
واالتجار بالبشر .وقوموا وضع الحوار وقدموا
مقترحات لتحسين التعاون وضمان األمن
المشترك .قدم وزير خارجية لتوانيا ورئيس فريق
االتصال المتوسطي عدداً من المقترحات لمزيد
من التعاون بما في ذلك تبادل أفضل الممارسات
وإشراك المجتمع المدني األكاديميين .كما اقترح
أن يتوجه عمل فريق االتصال نحومشاريع
ملموسة ومسودات قرارات يتم تقديمها إلى أجهزة
اتخاذ القرارات في المنظمة المذكورة .أكد بعض
المشاركين على قيمة منح "وضع شريك"
لفلسطين وتحسين التفاعل مع مبادرات إقليمية
أخرى ومنظمات (االتحاد األوروبي ،والناتو،
وجامعة الدول العربية) .ستترأس أيرلندا فريق
االتصال في عام .2011
 .3حوار 5+5
(حوار  )5+5عبارة عن منتدى لحوار غير
رسمي بين البلدان على ضفتي غرب البحر
األبيض المتوسط .وقد أطلق هذا الحوار بمدينة
روما في أكتوبر (تشرين األول)  1990من أجل
تشجيع التشاور الفعال بين وزراء الخارجية للدول
العشر المشاركة :البرتغال وإسبانيا وفرنسا
وإيطاليا ومالطا ،من جهة ،والمغرب وموريتانيا
والجزائر وتونس وليبيا – البلدان الخمسة التحاد
المغرب العربي ( ،)AMUمن جهة أخرى.
ويتمثل هدفه الرئيسي في العمل كمختبر لألفكار
ومنتدى لمعالجة مشاكل إقليمية من خالل مدخل
شامل آخذاً بعين االعتبار تنامي تداخل العوامل
والقضايا .وبفضل طبيعة المؤتمر المرنة وغير
الرسمية أصبح تدريجياً أكثر انفتاحاً ،وعلى مدى

السنوات التقى الوزراء وكبار الموظفين حول
عدد متزايد من المواضيع .في الواقع ،كان الحوار
في بداية األمر التزاماً سياسياً بين وزراء
الخارجية فقط ،ولكنه ومنذ ذلك الوقت توسع
ليضم مجاالت أخرى أيضاً بما فيها :الشؤون
الداخلية (منذ  )1995والهجرة (منذ )2002
والعالقات بين البرلمانات (منذ  )2003والدفاع
(منذ  )2004والسياحة (منذ  )2006والنقل (منذ
.)2007

االجتماعات الرئيسية في 2010
▪ ▪ 16-15أبريل (نيسان) ،قمرت (تونس):
االجتماع الثامن لوزراء خارجية حوار 5+5
تحت الرئاسة المشتركة لتونس وإسبانيا .جدد
الوزراء التزامهم بقيم الديمقراطية والتضامن
والتعاون ،وبحثوا قضايا إقليمية ودولية مختلفة.
فيما يتعلق بالشرق األوسط وعملية السالم،
كرروا استعجالية تنفيذ حل الدولتين وانتقدوا
سياسة إسرائيل االستيطانية معتبرين إياها عقبة
للسالم .كما أكدوا إيمانهم بأن السالم الدائم ال
يمكن أن يتحقق إال إذا تم التوصل أيضاً إلى تسوية
شاملة فيما يتعلق بالصراع السوري – اإلسرائيلي
واللبناني – اإلسرائيلي .المواضيع األخرى ذات
العالقة التي بحثت في االجتماع هي :إصالح
القطاع المالي الدولي ،واألمن الغذائي ،واالتحاد
من أجل المتوسط ،والسياحة ،والتعليم العالي
والبحث العلمي والمشروعات الصغيرة
والمتوسطة والمناخ .فيما يتعلق بهذا الموضوع
األخيرُ ،طرح مقترح استحداث وكالة
أورومتوسطية للنظام البيئي وحماية الخط
الساحلي .اتفق الوزراء على تشكيل لجنة متابعة
مهمتها التحضير لالجتماع السنوي ومتابعة
توصياته .سيعقد اجتماع وزراء الخارجية المقبل
في إيطاليا.
▪ ▪ 27-26أبريل (نيسان) وهران (الجزائر):
المؤتمر الوزاري األول حول البيئة والطاقة
المتجددة ،تحت رئاسة مشتركة للجزائر
وإسبانيا .أقر المشاركون بأهمية اإلدارة الرشيدة
لماء الشرب وتوفيره ،وأكدوا على أهمية مكافحة
التلوث البحري ،وأدركوا االعتماد المتبادل
للتغير المناخي ،والتصحر وتقلص التنوع
البيولوجي ،ودعوا إلى تعاون أقوى في مجاالت
منع الكوارث الطبيعية واإلنقاذ .وتضمنت
القضايا األخرى المبحوثة :إدارة النفايات
والموارد ،وحماية الخطوط الساحلية واإلدارة
الموحدة للمناطق الساحلية ،وخطة الطاقة
الشمسية في البحر األبيض المتوسط ومشاريع
الربط الكهربائي .سيُعقد المؤتمر الوزاري الثاني
في البرتغال.
www.pap-thecoastcentre.org/razno/
declaration_Oran.pdf

▪ ▪ 2سبتمبر (أيلول) ،طرابلس (ليبيا) :حضر
القمة الثانية لحوار  5+5وزراء دول غرب البحر
األبيض المتوسط ،وركزت القمة على التعاون

www.doi.gov.mt/en/press_releases/2010/12/pr2252.pdf.pdf

 .4المبادرة األدرياتيكية – األيونية ()AII
تعود المبادرة األدرياتيكية – األيونية إلى مؤتمر
القمة حول التنمية واألمن في الدول المطلة على
البحرين األدرياتيكي واأليوني ،المنعقدة في أنكونا
(إيطاليا) عام  .2000وقد أُطلقت هذه المبادرة

مالحق

▪ ▪ 2-1ديسمبر (كانون األول) ،الفاليتا
(مالطا) :االجتماع السادس لوزراء الدفاع.
تتألف مبادرة الدفاع  5+5إلى حد  10دول من
غربي البحر المتوسط .أطلقت هذه المبادرة في
 21ديسمبر (كانون األول)  2004حين اجتمع
وزراء دفاع الدول األعضاء ذوي العالقة في
باريس ووقعوا إعالن النية .وتؤسس المبادرة
لخطة عمل سنوية تشمل إجراءات عملية حول
قضايا األمن لتنفذ على مدى العام .وتشرف على
تنفيذ خطة العمل لجنة إرشادية تتألف من ممثلين
اثنين لوزراء دفاع كل بلد .وتغطي أنشطة خطة
العمل أربعة ميادين هي االستطالع البحري،
ومساهمة القوات المسلحة في الحماية المدنية،
واألمن الجوي ،والتعليم والتدريب .وعلى الرغم
من أن مالطا حولت رئاسة الفريق إلى موريتانيا،
إال أن الوزراء اتفقوا على عقد اجتماع ثان في
مالطا.

تمثلت أهم أهداف الرئاسة اإليطالية بتقوية المدخل
الموجه نحو المشاريع في المبادرة ،وتعزيز
اآلمال األوروبية في الدول األدرياتيكية – األيونية
غير األعضاء في االتحاد األوروبي ،وتحسين
العالقات بين المبادرة األدرياتيكية – األيونية
والمنظمات اإلقليمية األخرى ،وتنمية البعد
البرلماني في هذه المبادرة.
▪ ▪ 28-27يناير (كانون الثاني) ،أنكونا
(( )Anconaإيطاليا) :في االجتماع الثاني
للجنة كبار مسؤولي المبادرة األدرياتيكية –
األيوينية ،الذي عقد تحت الرئاسة اإليطالية ،قدم
أحد أعضاء لجنة المناطق لالتحاد األوروبي
شرحاً حول "استراتيجيات االتحاد األوروبي
للمناطق الماكروية" .إن خلق منطقة ماكروية
أدرياتيكية-أيونية سيتيح الفرصة الستغالل
أفضل ألموال االتحاد األوروبي الحالية وينمي
التعاون اإلقليمي إضافة إلى السماح للمبادرة
األدرياتيكية – األيونية أن تستفيد من خبرة عشر
ً
أصال على
سنوات .لقد وافق االتحاد األوروبي
منطقة ماكروية للبلقان في حين منطقة الدانوب
قيد الموافقة .عند طلب تأسيس منطقة ماكروية
من المهم تبيان أن الحكومات ذات العالقة تعمل
بالتنسيق على كافة المستويات وأن تشمل المشهد
الكامل للشبكات اإلقليمية والروابط والمؤسسات.
وفي اجتماع الحق حول "المناطق الماكروية
ّ
شخص وزير الدولة للشؤون
األوروبية"
الخارجية اإليطالي بعض قطاعات اإلستراتيجية
العاملة :صيانة البيئة ،والتنمية اإلقليمية،
وتحسين إمكانيات الوصول واالتصاالت .كما
عرض الوفد اإليطالي وضع تنفيذ البروتوكوالت
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المستمر بين الدول األعضاء ،إضافة إلى التخطيط
لقمة كبرى في  2011مقرر عقدها في مالطا.
كما اقترح القائد الليبي معمر القذافي شمول
اليونان ومصر في السنة القادمة وتحويل المنتدى
إلى حوار .6+6
▪ ▪ 13ديسمبر (كانون األول) طرابلس (ليبيا):
المؤتمر الوزاري السابع حول الهجرة في غرب
البحر األبيض المتوسط ،على أثر اجتماع دام
يومين ّ
حضر له موظفون كبار وخبراء .حضر
االجتماع وزراء مسؤولون عن الهجرة ،إضافة
إلى مراقبين من المنظمة الدولية للهجرة ()IOM
ومكتب األمم المتحدة لمكافحة المخدرات
والجريمة ( .)UNODCأعد الخبراء وثيقة
تنص على تأسيس مشاريع إنمائية في البلدان
األصلية للمهاجرين وخلق أسواق عمالة وزيادة
اإلنتاج لتشجيع المهاجرين المحتملين على البقاء
في مواطنهم .أكد الخبراء على أهمية التنسيق بين
الدول أعضاء الحوار  5+5للتقليل من الهجرة
غير الشرعية وعالقتها بتنامي الجريمة المنظمة
وتك ّون شبكات الجريمة والتي تنشط في تهريب
المهاجرين .ودعا الوزراء إلعادة تفعيل لجنة
المتابعة حول الهجرة من أجل تنفيذ توصيات
االجتماع الوزاري.

بصورة رسمية من قبل وزراء خارجية ألبانيا
والبوسنة والهرسك وكرواتيا واليونان وإيطاليا
وسلوفينيا الذين تبنوا إعالن أنكونا بحضور
المفوضية األوروبية .بعد سنتين انضمت جمهورية
يوغسالفيا االتحادية (صربيا ومنتينغرو/الجبل
األسود) إلى المبادرة .والحقا ،في عام ،2007
بعد حل الجمهورية أخذت صربيا ومنتينيغرو
تظهران في المبادرة األدرياتيكية واأليونية
كدولتين مستقلتين.
في البدء ،كان الهدف من هذه المبادرة بالدرجة
األولى اعتبارها كوسيلة لتقوية التعاون اإلقليمي
بين البلدان الساحلية من أجل تطوير حلول
مشتركة لقضايا مشتركة تتعلق باألمن واالستقرار
(السيما في منطقة البلقان) .ولقد تغير السياق
الجيوسياسي للمنطقة على مدى السنوات :انضمت
سلوفينيا إلى االتحاد األوروبي في ،2004
وكرواتيا على وشك االنضمام ،والدول
األربع األخرى – ألبانيا ،والبوسنة والهرسك،
ومنتينيغرو ،وصربيا – سائرة في طريقها
لالنضمام إلى االتحاد األوروبي ،ولو بمدد
مختلفة .في هذا السياق ،يتمثل أحد أهم أهداف
المبادرة األدرياتيكية – األيونية بالتحديد بدعم
آفاق االندماج األوروبي لدولها الشريكة غير
المنضمة إلى االتحاد األوروبي.
إن رئاسة المبادرة األدرياتيكية – األيونية دورية
لكل ستة أشهر حسب تسلسل حروف الهجاء:
استلمت إيطاليا من اليونان في يونيو (حزيران)
 ،2009وتولت الجبل األسود (الجبل األسود)
الرئاسة في يونيو (حزيران)  .2010إن هيئة
اتخاذ القرارات للمبادرة األدرياتيكية – األيونية
هي المجلس األدرياتيكي – األيوني الذي يتألف
من وزراء خارجية الدول المشاركة .ويتم إعداد
أجندته خالل اجتماعات كبار الموظفين التي تعقد
ثالث مرات في السنة .كما أن هناك وظائف
هامة تقوم بها األمانة الدائمة للمبادرة ،التي
تأسست عام  2008في أنكونا ،والهادفة أساسا
إلى ضمان االستمرارية بين رئاسة والرئاسة
التالية ،وذلك من أجل جعل المبادرة أكثر
"توجهاً نحو المشاريع" ولجمع مقترحات البلدان
األعضاء.
كما تعمل المبادرة باالشتراك مع مبادرات
أخرى عاملة في جنوب شرق أوروبا :مبادرة
أوروبا الوسطى ( ،)CEIومنظمة البحر األسود
للتعاون االقتصادي ( ،)BSECوعملية الدانوب
للتعاون ( .)DCPوخالل عام  2010تم
االضطالع بتعاون أوثق مع مجلس دول بحر
البلطيق ( ،)CBSSبالتركيز على المصالح
المشتركة في البيئة الساحلية والبحرية والمؤدية
إلى ورشة عمل المبادرة األدرياتيكية – األيونية
ومجلس دول بحر البلطيق حول التعاون في
التنمية المستدامة وحوار المجتمع المدني .إن
التعاون الوثيق مع مجلس دول بحر البلطيق مفيد
من حيث استغالل المعرفة لدى مجلس البلطيق
فيما يتعلق بإطالق المبادرة لخلق منطقة
أدرياتيكية-أيونية شاملة (وبناء على ذلك دُعي

مجلس دول بحر البلطيق للمشاركة في المجلس
األدرياتيكي – األيوني) .إن المنطقة الممتدة من
البحر األسود إلى الدانوب وإلى البلطيق هي
موضوع استراتيجية محددة لالتحاد األوروبي.
بهذا المعنى على استراتيجية المبادرة
األدرياتيكية-األيونية التعجيل بالتعاون بين
أعضائها من أجل تقديم مقترح حول منطقة
أدرياتيكية – أيونية شاملة إلى بروكسل .هناك
أوجه شبه بين حوض األدرياتيكي – األيوني
ومنطقة البلطيق فكالهما يحتويان على بحار
شبه مغلقة ويؤديان وظيفة مِفصل بين الدول
األعضاء في االتحاد األوروبي وغير األعضاء
فيه .إضافة لذلك ،يبدو أن الحوض األدرياتيكي
األيوني إلى حد ما هو المنفذ البحري الطبيعي
لمنطقة الدانوب.
إن المبادرة األدرياتيكية – األيونية ناشطة في عدة
ميادين ،وعادة من خالل موائد مستديرة فنية
تتألف من خبراء من كل بلد عضو .وأهم مجاالت
االهتمام هي :المشروعات التجارية الصغيرة
والمتوسطة الحجم ،والسياحة ،وتنمية الريف،
والتعاون الثقافي والجامعي ،والبيئة ،والحماية من
الحرائق.
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عن السياحة والمشروعات التجارية الصغيرة
والمتوسطة الحجم واقترح ميدانين جديدين
للتعاون :التنمية الريفية والتنقيبات األثرية تحت
الماء.
▪ ▪ 11فبراير (شباط) ،فيرونا ()Verona
(إيطاليا) :وقعت الدول األعضاء في المبادرة
األدرياتيكية – األيونية برتوكول تعاون في مجال
المشروعات الصغيرة والمتوسطة يهدف إلى تحديد
رؤية مشتركة لدعم خلق وتنمية المشروعات
حو ض
في
و ا لمتو سطة
ا لصغير ة
األدرياتيكي – األيوني .ولهذه الغاية ،اعتبرت
القضايا التالية بأنها استراتيجية :تبادل أفضل
الممارسات ،وتأسيس مجموعة من الخدمات تحديداً
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم تولي
المرأة مشاريع تجارية.
▪ ▪ 1مارس (آذار) ،روما (إيطاليا) :تهدف
االستراتيجة اإليطالية للسنة إلى توسيع تعاون
للمبادرة األدرياتيكية – األيونية في مجال التنمية
الريفية ،لكي تطرح اقتراحاً ،خالل االجتماع
القادم لكبار مسؤولي المبادرة ( ،)CSOبإدراج
هذا الموضوع في الموائد المستديرة الحالية
للمبادرة األدرياتيكية – األيونية .ونتيجة لذلك،
عقدت مائدة مستديرة خاصة حول التنمية الريفية.
واغتنم ممثل صربيا المناسبة لتقديم فريق العمل
الدائم للتنمية الريفية اإلقليمية ( ،)SWGوهو
برنامج لتبادل المعلومات والبيانات حول التنمية
الريفية في جنوب شرق أوروبا ،مما قد يكون أداة
لتنمية التعاون في هذا المجال.
▪ ▪ 21و  22أبريل (نيسان) ،ترييستي
(( )Triesteإيطاليا) :جمعت المائدة المستديرة
ً
ممثال من
حول النقل والتعاون البحري 19
السلطات ذات العالقة في البوسنة والهرسك
وكرواتيا واليونان وإيطاليا ومونتنيغرو
وسلوفينيا ،لبحث السبل والوسائل لتعزيز

التعاون حول القضايا البحرية .وتتمثل أهداف
االجتماع ببناء أساس لتبادل الخبرات المتعلقة
بحماية أنظمة النقل البحري الوطنية لضمان
السالمة واألمن وحماية البيئة البحرية.
▪ ▪ 5مايو (أيار) ،أنكونا (إيطاليا) :في المجلس
األدرياتيكي – األيوني الثاني عشر ،والذي
يتزامن مع الذكرى العاشرة للمبادرة األدرياتيكية
– األيونية ،تبنى وزراء خارجية الدول المشاركة
في المبادرة األدرياتيكية – األيونية (بيان أنكونا)
بتجديد التزامهم بالمبادرة .وأكدوا على التقدم
المحرز نحو االندماج األوروبي لكافة أعضاء
المبادرة وشددوا على الحاجة لإلسراع بعملية
تحرير التأشيرات بالنسبة أللبانيا والبوسنة
والهرسك .وأقروا األمور التالية باعتبارها من
أسبقيات المبادرة األدرياتيكية – األيونية:
المشروعات الصغيرة والمتوسطة والنقل
والتعاون البحري والسياحة والتعاون الثقافي
والجامعي والبيئة والحماية من الحرائق والزراعة
والتنمية الريفية .كما تبنى المشاركون بيان
المجلس األدرياتيكي – األيوني حول دعم
استراتيجية االتحاد األوروبي للمنطقة األدرياتيكية
– األيونية وأكدوا استعدادهم بالمشاركة بها.

أهم األحداث تحت رئاسة مونتنيغرو
(الجبل األسود)
▪ ▪ 28يونيو (حزيران) ،بودغوريكا
(( )Podgoricaالجبل األسود) :في أول
اجتماع للجنة كبار مسؤولي المبادرة
األدرياتيكية – األيونية عُ رضت األولويات
التالية :االستمرار بالعمل الذي بوشر به خالل
الرئاسة اإليطالية ،ومتابعة البروتوكوالت التي
سبق أن وقعت ،وإكمال توقيع البروتوكوالت
األخرى التي هي حالياً قيد التحضير ،وإعطاء

الدعم لمشروع المنطقة الماكروية تحت الشروط
الثالثة المطلوبة من قبل االتحاد األوروبي (ال
أموال جديدة ،وال هياكل جديدة ،وال تشريعات
جديدة) .هذا وتترأس الجبل األسود ثالث
مبادرات في نفس الوقت (المبادرة األدرياتيكية
األيونية ومبادرة أوروبا الوسطى ( )CEIوعملية
تعاون جنوب شرق أوروبا ( )SEECPوتريد
استغالل هذه الفرصة لتقوية التنسيق بينها وتجنب
التداخل.
▪ ▪ 12نوفمبر (تشرين الثاني) بودغوريكا
(الجبل األسود) :في المائدة الفرعية حول السياحة
خالل اجتماعات المائدة المستديرة حول السياحة
والثقافة والتعاون بين الجامعات ،اقترح
المشاركون مبادرات إظهار حوض األدرياتيكي –
األيوني كوجهة سياحية متكاملة وتأمين استدامة
وسياحة بيئية في المنطقة وتحسين التعليم المهني
في مجال السياحة.
▪ ▪ 15ديسمبر (كانون األول) ،بودغوريكا
(الجبل األسود) :شملت المواضيع الرئيسية للمائدة
المستديرة حول التعاون البحري مايلي :منع
التلوث ،والنقل البحري قصير المسافة والطرق
البحرية .فيما يتعلق بهذا الموضوع األخير ،اتفق
الخبراء من البلدان المشاركة على التركيز على
المشاريع التي تقدم بدائل للنقل البري ،مما
سيخفف بعض الشيء من النقل البري .لهذا
الغرض ،من الضروري تعزيز التعاون
والتواصل بين البلدان األعضاء في المبادرة
األدرياتيكية – األيونية.
لمزيد من المعلومات:
www.esteri.it/MAE/EN/Politica_Estera/Aree_Geografiche/Europa/Balcani/IAI.htm
www.aii-ps.org

المرصد االنتخابي للبحر األبيض المتوسط

51.54%

نعم

48.46%

ال
نسبة المشاركة.42.66% :

كرواتيا
االنتخابات الرئاسية
 27ديسمبر (كانون األول)  2009و 10يناير
(كانون الثاني) 2010
االنتخابات السابقة 25 :نوفمبر (تشرين الثاني)
2007
منذ سنة  ،2000أصبحت كرواتيا جمهورية
برلمانية .يتم انتخاب رئيسها باألغلبية المطلقة
لفترة رئاسية مدتها خمس سنوات.
المرشحون

الجولة
األولى
%

الجولة
الثانية
%

Ivo Josipovic
الحزب االشتراكي الديمقراطي
الكرواتي ()SDP

32.42

60.26

Vesna Pusic
الحزب الشعبي الكرواتي –
حزب الديمقراطيين الليبراليين

7.25

-

Dragan Primorac
(مستقل)

5.93

-

مالحق

النسبة المئوية

Nadan Vidoševic
(مستقل)

11.33

-

مقاعد فيدرالية البوسنة والهرسك
%

المقاعد

الحزب الديمقراطي االشتراكي
()SDP

26.1

8

حزب العمل الديمقراطي ()SDA

19.4

7

االتحاد من أجل مستقبل أفضل
()SBB

12.2

4

االتحاد الديمقراطي الكرواتي ()HDZ

11

3

Miroslav Tudman
(مستقل)

4.09

-

حزب البوسنة والهرسك ()SBH

7.3

2

Damir Kajin
المجلس الديمقراطي إلستريا
()IDS

3.87

-

االتحاد الديمقراطي الكرواتي 1990
()HDZ-1990

4.9

2

Josip Jurcevic
(مستقل)

2.74

-

حزب الشعب العامل من أجل التقدم
()NSRB

4.8

1

الحلف الشعبي الديمقراطي ()DNZ

1.5

1

( Boris Mikšicمستقل)

2.10

-

Vesna Škare-Ožbolt
(مستقل)

1.89

-

Slavko Vukšic
الحزب الديمقراطي لسهل سلوفينيا

0.42

-

المشاركة( 43.96% :الجولة األولى)( 50.13% ،الجولة الثانية).

البوسنة والهرسك
االنتخابات البرلمانية والرئاسية
 03أكتوبر (تشرين األول) 2010
االنتخابات السابقة 01 :أكتوبر (تشرين األول)
.2006
الجمهورية البرلمانية للبوسنة والهرسك هي
عبارة عن اتحاد فيدرالي بين البوسنة والهرسك
يغطي األراضي البوسنية والكرواتية والجمهورية
الصربية .برلمان البوسنة والهرسك يتكون من
غرفتين :مجلس النواب المكون من  42عضوا
يتم اختيارهم لمدة أربع سنوات ،وذلك بتمثيل
نسبي للكيانين الفيدراليين ومجلس الشعب المكون
من  15عضوا يتم تعيينهم من طرف الكيانين
الفيدراليين .ويتشكل مجلس رئاسة الجمهورية من
ثالثة أعضاء يتم اختيارهم بواسطة اقتراع عام
لفترة رئاسة مدتها أربع سنوات .ويتم اختيار
األعضاء الثالثة للمجلس الرئاسي من طرف
األقاليم اإلثنية الثالثة التي يمثلونها .ويتناوب
الرؤساء الثالثة على رئاسة المجلس كل ثمانية
أشهر.

الحزب

395

سلوفينيا
االستفتاء
 06يونيو (حزيران) 2010
تم إجراء االستفتاء لتبني اتفاقية يتم بموجبها إحالة
النزاع الحدودي مع كرواتيا إلى محكمة تحكيم
دولية.
وقد كان السؤال الرسمي كاآلتي :هل توافق على
تطبيق القانون المتعلق بالمصادقة على اتفاقية
التحكيم بين حكومة جمهورية سلوفينيا وحكومة
جمهورية كرواتيا التي تبناها البرلمان السلوفيني
في جلسته بتاريخ  19أبريل (نيسان) 2010؟

Andrija Hebrang
االتحاد الديمقراطي الكرواتي
()HDZ

12.04

-

مقاعد الجمهورية الصربية
الحزب

المتوسطي 2011

سنقوم في هذا الباب بعرض التفاصيل المتعلقة
بنتائج االنتخابات الرئاسية والتشريعية التي
أجريت في  2010بالعديد من الدول المستقلة،
وذلك حسب الدول المتواجدة حول البحر األبيض
المتوسط .وتضم القائمة أيضا االستفتاءات وكذا
االنتخابات الخاصة بالكيانات المستقلة أو بمناطق
أخرى ذات أهمية سياسية.

( Milan Bandicمستقل)

14.83

39.74

االنتخابات البرلمانية :مجلس النواب

%

المقاعد

تحالف الديمقراطيين االشتراكيين
()SNDS

43.3

8

الحزب الديمقراطي الصربي ()SDS

22.2

4

حزب التقدم الديمقراطي ()PDP

6.5

1

الحلف الشعبي الديمقراطي ()DNS

4.6

1

حزب العمل الديمقراطي ()SDA

2.6

0

حزب البوسنة والهرسك ()SBH

2

0

نسبة المشاركة.56.49% :

االنتخابات الرئاسية
المرشحون الصربيون

%

Nebojša Radmanovic
تحالف الديمقراطيين االشتراكيين

48.9

 Mladen Ivanicحزب التقدم الديمقراطي

47.3

 Rajko Papovicالحزب الديمقراطي الصربي

3.8

المرشحون البوسنيون

%

( Bakir Izetbegovicحزب العمل الديمقراطي)

34.9

Fahrudin Radoncic
(االتحاد من أجل مستقبل أفضل)

30.5

( Haris Silajdzicحزب البوسنة والهرسك)

25.1

Ibrahim Dedovic
(الحلف الشعبي الديمقراطي)

2.9

)BPS( Mujo Demirovic

1.9

)A-SDA( Demal Latic

1.9

)GDS( Ibrahim Spahic

1.5

)BOSS( Izudin Kesetovic

0.9

نعم

Aida Jusic

0.5

ال

المرشحون الكرواتيون

%

مجلس الشورى

النسبة المئوية
57.88%

الحزب

42.12%

نسبة المشاركة.73.71% :

مالحق

Željko Komšic
(الحزب االشتراكي الديمقراطي)

60.6

Borjana Krišto
(االتحاد الديمقراطي الكرواتي)

19.7

األردن
االنتخابات التشريعية

Martin Raguž
(االتحاد الديمقراطي الكرواتي )1990

10.8

Jerko Ivankovic-Lijanovic
(حزب شعب العمل من أجل التقدم)

8.2

Pero Galic

0.3

 09نوفمبر (تشرين الثاني) 2010
االنتخابات السابقة 20 :نوفمبر (تشرين الثاني)
.2007
نظام ملكي برلماني يتوفر على برلمان مكون
من غرفتين .ويتكون مجلس األمة من مجلسين:
مجلس النواب ومجلس األعيان .ويضم هذا
األخير  60عضوا يعينهم الملك .بموجب القانون
االنتخابي الجديد ارتفع عدد أعضاء مجلس
النواب من  110إلى  120نائبا .يتم اختيار
األعضاء على النحو التالي :يتم انتخاب 108
مقعد بواسطة دوائر تشمل عضوا واحدا ،فيما
يتم حجز  12مقعدا آخرا للنساء عبر اقتراع
خاص .كما أن هناك تسعة مقاعد مخصصة
للمسيحيين وثالثة للشيشان /الشركس .ويعتبر
نظام الحقوق المدنية والسياسية للبلد غير حر،
وفقا لمؤسسة "بيت الحرية" أو فريدام هاوس
( .)Freedom Houseوقد قاطع حزب
المعارضة الرئيسي ،جبهة العمل اإلسالمية،
االنتخابات .جميع المرشحين تقريبا هم مستقلون،
ولكن معظمهم ينتمون إلى القبائل األصلية
الموالية للملك.

Mile Kutle

0.2

Ferdo Galic

0.2

قبرص الشمالية (الجمهورية التركية)
االنتخابات الرئاسية

المتوسطي 2011

 18أبريل (نيسان) 2010
االنتخابات السابقة 17 :أبريل (نيسان) 2005
توجه المواطنون إلى صناديق االقتراع الختيار
الرئيس لفترة رئاسة مدتها خمس سنوات.
المرشحون

%

396

 Dervis Erogluحزب الوحدة الوطنية ()UBP

50.4

 Mehmet Ali Talatالحزب الجمهوري
التركي ()CTP

42.9

Tahsin Ertugruloglu

3.8

Mustafa Kemal Tumkan

0.8

مجموع
المقاعد

الجولة
األولى

الجولة
الثانية

الحزب الوطني الديمقراطي

74

6

80

التجمع الوطني التقدمي
الوحدوي

1

0

1

حزب الغد (وسطي ليبرالي)

1

0

1

الحزب العربي الديمقراطي
الناصري

1

0

1

حزب الجيل الديمقراطي

1

0

1

أحزاب أخرى مستقلة

0

4

4

مستقلون
(اإلخوان المسلمون)

0

0

0
44

عدد األعضاء المعينين
نسبة المشاركة :الجولة األولى  30.8%والجولة الثانية .14%

االنتخابات البرلمانية
 28نوفمبر (تشرين الثاني) –  5ديسمبر (كانون
األول)
االنتخابات السابقة 20-9 :نوفمبر (تشرين
الثاني) –  1ديسمبر (كانون األول) .2005

مجلس الشعب
الحزب
الحزب الوطني الديمقراطي

%

المقاعد

81%

420

أحزاب مستقلة (بما في ذلك حزب
واحد من اإلخوان المسلمين تم تعليق
انتمائه من قبل التنظيم .أحزاب
أخرى مستقلة كثيرة تنتمي إلى
الحزب الوطني الديمقراطي).

69

حزب الوفد الجديد (قومي ليبرالي)

1.1%

6

Zeki Besiktepeli

1.6

التجمع الوطني التقدمي الوحدوي

0.9%

5

Arif Salih Kirdag

0.4

Ayhan Kaymak

0.1

نسبة المشاركة.76.36% :

األحزاب

المقاعد

حزب الغد

0.2%

1

أحزاب مستقلة موالية للحكومة

118

حزب العدالة االجتماعية

0.2%

1

أحزاب المعارضة

2

نسبة المشاركة.53.0% :

تركيا
االستفتاء
 12سبتمبر (أيلول) 2010
يتناول االستفتاء حزمة من التعديالت على دستور
 .1982وتغير هذه المراجعة كثيرا من ميزان
القوى في تركيا :تزيد من مسؤولية الجيش أمام
المحاكم المدنية ،في حين يشارك البرلمان في
تعيين القضاة .ويوسع هذا اإلصالح الحق في
الخصوصية الشخصية ويقلص سلطة المحاكم
العسكرية التي فقدت سلطة محاكمة المدنيين في
حالة السلم .كما ينص على إلغاء المادة  15التي
كانت تحول دون مواجهة قادة االنقالب العسكري
للمحاكمة أو العقوبة القانونية .كما يشمل زيادة
عدد أعضاء المحكمة الدستورية من  15إلى 17
عضوا ،ثالثة منهم يعينون من قبل البرلمان،
والباقي يعينهم الرئيس .وتتضمن التعديالت أيضا
زيادة حماية العمال واالعتراف بالنقابات والحق
في اإلضراب؛ كما توسع الحق في المفاوضة
الجماعية لموظفي الحكومة.

مصر
االنتخابات التشريعية
يتكون البرلمان المصري من مجلسين :مجلس
الشورى المشكل من  264مقعدا ومجلس الشعب
المكون من  518مقعدا .ويتم انتخاب 176
عضوا من أعضاء مجلس الشورى باألغلبية
المطلقة بنظام الجولتين للفوز بمقعد لمدة ست
سنوات .ويعين رئيس الجمهورية  88عضوا
آخرين ليتقلدوا مناصبهم خالل نفس الفترة .ويتم
كل ثالث سنوات تغيير  88عضوا منتخبا و44
عضوا معينا .في مجلس الشعب ،يتم انتخاب
 508من أعضائه باألغلبية المطلقة بنظام
الجولتين للفوز بمقعد لمدة خمس سنوات
– يخصص  64مقعدا للنساء – في حين يتم تعيين
 10أعضاء من قبل الرئيس.
 8-1يونيو (حزيران) 2010
االنتخابات السابقة :يونيو (حزيران) 2007

حزب الجيل الديمقراطي

0.2%

1

حزب السالم الديمقراطي

0.2%

1

مستقلون (اإلخوان المسلمون)

0.2%

1

الحزب الناصري

0.0%

0

مقاعد فارغة في انتظار حسمها
(بسبب قيام اللجنة العليا لالنتخابات
بإلغاء أربعة ترشيحات)

4

نسبة المشاركة :الجولة األولى  34.95%والجولة الثانية .27.47%

المصادر
Adam Carr’s Electoral Archive
http://psephos.adam-carr.net
Freedom House
www.freedomhouse.org
IFES Electionguide
www.electionguide.org/index.php
Keesing’s World Record of Events
www.keesings.com
Observatorio electoral TEIM
www.observatorioelectoral.es
Parline Database
	www.ipu.org/parline/parlinesearch.
asp

تعاون االتحاد األوروبي
المساعدات الرسمية للدول المتوسطية الممولة من قبل "المفوضية األوروبية" و"الصندوق األوروبي للتنمية" ( )EDFفي 2009

الجدول أ1
(القيمة بالمليون يورو)
سلوفينيا

-

0.33

كرواتيا

139.04

93.88

البوسنة والهرسك

111.26

54.79

صربيا

185.42

221.67

الجبل األسود

31.29

11.03

مقدونيا

77.89

39.21

ألبانيا

82.14

51.65

قبرص

-

2.18

تركيا

533.26

571.16

سوريا

48.78

43.33

لبنان

48.19

52.35

األردن

68.03

60.88

1.50

3.17

األراضي الفلسطينية المحتلة

399.78

386.57

إسرائيل
مصر

140.03

147.01

ليبيا

-

7.38

تونس

77.03

77.64

المغرب

146.08
2.09

25.24

موريتانيا

397

الجزائر

46.58

59.44
203.35

مالحق

مالطا

-

-

المتوسطي 2011

االلتزامات

المدفوعات

إعداد خاص .المصدر :التقرير السنوي  2010حول سياسات التنمية والمساعدات الخارجية لالتحاد األوروبي وتنفيذها في .2009
http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/annual-reports/europeaid_annual_report_2010_en.pdf

الشكل أ1
				

تعاون االتحاد األوروبي في 2009
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إعداد خاص .المصدر :التقرير السنوي  2010حول سياسات التنمية والمساعدات الخارجية لالتحاد األوروبي وتنفيذها في .2009
http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/annual-reports/europeaid_annual_report_2010_en.pdf
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الجدول أ2

اآللية األوروبية للجوار والشراكة (2010 ،2009 .)ENPI
التزامات في إطار اآللية األوروبية للجوار والشراكة ()ENPI
2009

2010

35.6

54

(القيمة بالمليون يورو)
مصر

140

152

إسرائيل

1.5

2

األردن

68-

70

لبنان

43

44

المغرب

143

135

سوريا

الجزائر

تونس
غزة والضفة الغربية*
إجمالي تمويل آلية الجوار والشراكة األوروبية لبرامج التعاون الثنائي

40

50

77

77

353.6

356

901.7

940

مالحق

* تضم المعطيات الخاصة بغزة والضفة الغربية اآللية األوروبية للجوار والشراكة والمساعدة اإلنسانية ووكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين ( )UNRWAوآلية االستقرار.
إعداد خاص .المصدرhttp://ec.europa.eu/europeaid/work/ap/index_en.htm :

الجدول أ3

الدول المتوسطية المرشحة لالنضمام إلى االتحاد األوروبي

أداة المساعدة لمرحلة ماقبل االنضمام إلى االتحاد األوروبي (2009 )IPA
كرواتيا

(القيمة بالمليون يورو)
*151.2

			

المتوسطي 2011

العنصر  .Iالمساعدة على االنتقال واإلنماء المؤسساتي

		

42.1

معايير سياسية

7.76

القدرة على الوفاء بااللتزامات المترتبة على العضوية

20.55

معايير اقتصادية

2.63
11.16

برامج الدعم
العنصر  .IIالتعاون عبر الحدود

		

العنصر  .IIIالتنمية اإلقليمية

		

15.9
49.7

النقل

18.5

البيئة

18.5
12.7

التنافسية اإلقليمية

398

العنصر  .IVتنمية الموارد البشرية

		

العنصر  .Vالتنمية القروية

		

مقدونيا

14.2
25.8
*81.8

			

العنصر  .Iالمساعدة على االنتقال واإلنماء المؤسساتي

		

37.06

معايير سياسية

8.75

مكتسبات االتحاد األوروبي

17.93

معايير اقتصادية

4.04

محور ذو أولوية وبرامج الدعم

6.34

العنصر  .IIالتعاون عبر الحدود

		

4.37

العنصر  .IIIالتنمية اإلقليمية

		

20.80

النقل

15.7

البيئة

3.9
1.2

المساعدة التقنية
العنصر  .IVتنمية الموارد البشرية

		

7.10

العنصر  .Vالتنمية القروية

		

10.20

تركيا

531.4

			

العنصر  .Iالمساعدة على االنتقال واإلنماء المؤسساتي

		

التقدم نحو التحقيق الكامل لمعايير كوبنهاغن السياسية

204.55
30.92

تبني وتطبيق مكتسبات االتحاد األوروبي

68.90

تشجيع الحوار بين المجتمع المدني لدول االتحاد األوروبي والمجتمع المدني التركي

99.60
5.13

أنشطة للدعم
العنصر  .IIالتعاون عبر الحدود

		

العنصر  .IIIالتنمية اإلقليمية

		

3.05
182.7

النقل

60.3

البيئة

67.6
54.8

التنافسية اإلقليمية
العنصر  .IVتنمية الموارد البشرية

		

55.6

العنصر  .Vالتنمية القروية

		

85.6

* المشروع يتضمن برامج تشمل منتفعين متعددين.
إعداد خاص .المصدر:المفوضية األوروبية http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/press_corner/key-documents/financial_assistance/2009/annex_working_document_en.pdf

الجدول أ4

التوقعات لسنة  2010حسب أداة المساعدة لمرحلة ما قبل االنضمام إلى االتحاد األوروبي (دول لها صفة المرشح والمرشح المحتمل)
القيمة بالمليون يورو

كرواتيا

154.2

مقدونيا

92.3

تركيا

653.7

ألبانيا

93.2

البوسنة والهرسك

106.0

الجبل األسود

34.0

صربيا

198.7

كوسوفو ()Res.1244 of the UNSC

67.3
157.7

برنامج يشمل منتفعين متعددين
المصدر:المفوضية األوروبية http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/planning-ipa_es.htm

الجدول أ5

قروض بنك االستثمار األوروبي الممنوحة لدول حوض المتوسط في عام 2009

كرواتيا
إعادة تأهيل  52مقطع طرقي وطني بطول إجمالي قدره  687كيلومترات
المشاركة في صندوق خاص بمشاريع صغيرة الحجم حول الفعالية الطاقية في دول جنوب شرق أوروبا

415
60
5

تمويل مشاريع صغيرة أو متوسطة الحجم تقوم بتنفيذها شركات صغيرة ومتوسطة

100
153

المشاركة في صندوق خاص بمشاريع صغيرة الحجم حول الفعالية الطاقية في دول جنوب شرق أوروبا

3

تمويل مشاريع صغيرة أو متوسطة الحجم تقوم بتنفيذها شركات صغيرة أو صغرى

10

تمويل مشاريع صغيرة أو متوسطة الحجم تقوم بتنفيذها شركات صغيرة ومتوسطة

140

صربيا

896.5

بناء ست محطات كهربائية ثانوية بطاقة  220أو  400كيلووات

24.5

بناء مقطع من الطريق السيار في الممر الطرقي األوروبي  Xبين غرابوفنيسا وليفوسوي بجنوب صربيا

384

بناء الجسر الجديد على نهر سافا ( )Savaومداخل الطريق السيار المؤدية إلى بلغراد

70

المشاركة في صندوق خاص بمشاريع صغيرة الحجم حول الفعالية الطاقية في دول جنوب شرق أوروبا

3

تمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم خاصة بالبنية التحتية

10

تمويل عقود إيجار ألجل تنفيذ مشاريع بنية تحتية صغيرة ومتوسطة الحجم

20

تمويل مشاريع صغيرة أو متوسطة الحجم تقوم بتنفيذها شركات صغيرة ومتوسطة

360

الجبل األسود

111
30

خلق نظام وطني لإلدارة المستدامة للنفايات

27

المشاركة في صندوق خاص بمشاريع صغيرة الحجم حول الفعالية الطاقية في دول جنوب شرق أوروبا

3

تمويل مشاريع صغيرة أو متوسطة الحجم تقوم بتنفيذها شركات صغيرة ومتوسطة

51

مقدونيا
المشاركة في صندوق خاص بمشاريع صغيرة الحجم حول الفعالية الطاقية في دول جنوب شرق أوروبا
تمويل مشاريع صغيرة أو متوسطة الحجم تقوم بتنفيذها شركات صغيرة ومتوسطة
ألبانيا

103
3
100
13

المشاركة في صندوق خاص بمشاريع صغيرة الحجم حول الفعالية الطاقية في دول جنوب شرق أوروبا

3

تمويل مشاريع صغيرة أو متوسطة الحجم بقروض على المدى المتوسط والبعيد

10

تركيا

2648

عصرنة وتوسيع الشبكات الوطنية لتوزيع الكهرباء

125

بناء محطة للطاقة الريحية تنتج  135ميغاوات في محافظة عثمانية (تركيا الشرقية)

30

تمويل مشاريع في مجال البيئة والطاقة

300

بناء خط للسكك الحديدية فائق السرعة بين إسطنبول وأنقرة

293

بناء وتدبير خط لإلنتاج في أنقرة

50

استثمار في نظام البحث األكاديمي التركي

335

المشاركة في صندوق خاص بمشاريع صغيرة الحجم حول الفعالية الطاقية في دول جنوب شرق أوروبا

399

تمويل مشاريع صغيرة أو متوسطة الحجم خاصة بالبنية التحتية

25

إعادة تأهيل جميع طرق وجسور البلد

المتوسطي 2011

تمويل مشاريع صغيرة أو متوسطة الحجم تقوم بتنفيذها شركات صغيرة ومتوسطة أو شركات ذات رأسمال متوسط

250

البوسنة والهرسك

مالحق

قروض حسب القطاع

القيمة بالمليون يورو

5

تمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم

360

تمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم ,خصوصا الشركات الصغيرة

150

تمويل عقود إيجار ألجل تنفيذ مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم

100

تمويل مشاريع صغيرة أو متوسطة الحجم تقوم بتنفيذها شركات صغيرة ومتوسطة

550
(يتبع)

الجدول أ5

قروض بنك االستثمار األوروبي الممنوحة لدول حوض المتوسط في عام ( 2009تتمة)

تمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم ،أساسا في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات

200

تمويل مشاريع صغيرة أو متوسطة الحجم تقوم بتنفيذها شركات صغيرة ومتوسطة ،أساسا في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات

150
540

المغرب
بناء خطي الترام للربط بين مدينتي الرباط وسال

15

بناء طريق بديل للطريق السيار بالرباط وتوسيع الطريق السيار بين الرباط والدارالبيضاء

225

بناء شركة إلنتاج السيارات ذات تكلفة منخفضة في المنطقة الصناعية الحرة بملوسة ،على بعد  30كيلومترا من ميناء طنجة

100

المشاركة في مخطط التنمية  2012-2009للنظام التعليمي

200
434

تونس
بناء مقطع من طريق سيار يؤدى عنه من صفاقس إلى قابس بجنوب تونس

234

بناء مطار قريب من مدينة النفيضة

70

بناء شركة للحامض الفسفوري قريب من الشركة الموجودة حاليا في الصخيرة بالقرب من مدينة قابس بجنوب تونس

130
122

مصر

مالحق

بناء محطة أرضية للطاقة الريحية ذات مستوى عالي ،على ساحل البحر األحمر ،بجنوب القاهرة والتي ستغذي شبكة الكهرباء الوطنية

50

منح قرض إطاري ألجل استثمارات متعلقة بالتزود بالماء ومعالجة مياه الصرف الصحي في أربع محافظات واقعة بدلتا النيل

70

تمويل شركة للقروض الصغرى يقع مقرها بمحافظة الدقهلية

2
70

لبنان
بناء محطة لمعالجة المياه وشبكة للصرف الصحي والمصبات البحرية بطبرجا بالقرب من مدينة جونية
سوريا

70
154.9

منح قرض إطاري ألجل برامج استثمار في المدن السورية
بناء شركة إلنتاج األسمنت في منطقة غير مجهزة بالقرب من مدينة حلب

المتوسطي 2011

األردن

50
104.9
165.8

بناء نظام الستخراج ونقل المياه بخط أنابيب على طول  325كيلومتر ،أساسا لتزويد بلدية عمّان بالماء الصالح للشرب
إسرائيل

165.8
81.5

زيادة القدرة على اإلنتاجية لمحطة تحلية المياه الواقعة بمدينة الخضيرة
االبحث والتنمية واالبتكار في مجال المواد الكيماوية الخاصة في العديد من الدول

25.2
56.3

إعداد خاص .المصدر :البنك األوروبي لالستثمار http://www.eib.org/attachments/general/reports/st2009en.pdf

400

الجدول أ6

مكتب المفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية ()ECHO

قرارات مالية في مناطق واقعة بحوض المتوسط في عام 2009
المنطقة

القيمة بالمليون يورو

دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا ()MENA
األراضي الفلسطينية

66.0

الالجئون الفلسطينيون (لبنان – األردن – سوريا)

10.0

الصحراء الغربية (الجئون صحراويون)

10.9

المجموع
إعداد خاص .المصدر :التقرير السنوي لعام ،2009مكتب المفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية (http://ec.europa.eu/echo/files/media/publications/annual_report/annual_report_2009_en.pdf .)ECHO

86.9

التعاون اإلسباني في البحر األبيض المتوسط

توزيع صافي تدفقات المساعدات اإلنمائية الرسمية اإلسبانية ( )ODAفي البحر األبيض المتوسط

الجدول ب1

2009

2008

مصر

10835886

3.45

14793292

3.69

األردن

8768835

2.79

7287400

1.82

لبنان

35918674

11.43

17350782

4.32

3708

0.00

26448

0.01

81362865

25.89

136923140

34.12

فلسطين

68927467

21.93

71376756

17.79

الالجئون الصحراويون

23884784

7.60

20835166

5.19

سوريا

المغرب العربي والشرق األوسط
الجزائر

ليبيا
المغرب

5163120

1.64

4502032

1.12

11226020

3.57

89143277

22.22

314248707

100.00

401265175

100.00

ألبانيا

4508823

4.07

10298105

7.33

البوسنة والهرسك

29396450

26.52

26477111

18.84

تونس
المجموع

مالحق

44504061

14.16

39026882

9.73

المتوسطي 2011

باليورو

%

باليورو

%

دول البلقان وتركيا

مقدونيا

283109

0.26

1254918

كرواتيا
الجبل األسود

82595

0.07

1290507

0.92

11309809

10.20

2888061

2.06

752551

0.68

668369

0.48

صربيا
كوسوفو (صربيا)
تركيا

63853483

57.61

97144737

69.13

المجموع

110839404

100.00

140524582

100.00

المصدر :الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي ( ، )AECIDمتابعة "الخطة السنوية للتعاون" ( 2008 )PACIو.2009

الشكل ب1

توزيع التعاون اإلسباني في المغرب العربي والشرق األوسط حسب القطاعات ()2009
ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ 3%
ﻣﺗﻌﺩﺩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ 2%

ﻏﻳﺭ ﻗﻁﺎﻋﻳﺔ 15%

ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ 4%
ﺍﻟﺻﺣﺔ 5%
ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﺳﻛﺎﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺻﺣﺔ ﺍﻹﻧﺟﺎﺑﻳﺔ 2%
ﺗﻭﺯﻳﻊ ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ ﻭﺗﻁﻬﻳﺭﻫﺎ 1%
ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻭﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻣﺩﻧﻲ 8%
ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﻭﺑﻧﻳﺎﺕ ﺗﺣﺗﻳﺔ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ 6%
إعداد خاص .المصدر :الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي ( ،)AECIDمتابعة "الخطة السنوية للتعاون" (.2009 )PACI

ﺍﻟﺑﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ 54%
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652584

0.59

502774

0.36
0.89

توزيع التعاون اإلسباني في البلقان وتركيا حسب القطاعات ()2009

الشكل ب2

ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ
ﻣﺗﻌﺩﺩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ
ﻏﻳﺭ ﻗﻁﺎﻋﻳﺔ
ﺍﻟﺻﺣﺔ

0%
0%
0%
0%

ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ 2%
ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﺳﻛﺎﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺻﺣﺔ ﺍﻹﻧﺟﺎﺑﻳﺔ 1%
ﺗﻭﺯﻳﻊ ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ ﻭﺗﻁﻬﻳﺭﻫﺎ 4%

ﺍﻟﺑﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ 88%

ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻭﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻣﺩﻧﻲ 3%
ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﻭﺑﻧﻳﺎﺕ ﺗﺣﺗﻳﺔ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ 2%

مالحق

إعداد خاص .المصدر :الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي ( ،)AECIDمتابعة "الخطة السنوية للتعاون" (.2009 )PACI

توزيع التعاون اإلسباني في البحر األبيض المتوسط حسب األهداف ()2009

الجدول ب2

المتوسطي 2011

استدامة البيئة
النمو
ومكافحة
االقتصادي للتنمية التغير المناخي
المياه وتطهيرها
البشرية
والموطن

402

الحكامة
الديمقراطية

التنمية القروية
ومكافحة الجوع

التعليم

الصحة

776004

637082

1393710

232500

293971

مصر

564787

800000

1963826

252000

0

1764195

األردن

252103

0

595964

819667

0

3731925

لبنان

121738

0

1479186

336041

0

المغرب

2743791

926621

9775358

8116029

287128

فلسطين

6504694

3537887

627390

1003086

344775

الالجئون
الصحراويون

129900

694449

117695

1175814

752000

العلوم
والتكنولوجيا
والبحث للتنمية
الثقافة والتنمية
البشرية

نوع في
طور التنمية

الهجرة والتنمية

بناء السالم

العمل اإلنساني

مجاالت أخرى

695700

379323

536900

709474

480162

0

0

0

37220886

0

406462

482463

29595

0

0

0

8926936

255500

126035

151056

0

200000

61910

0

1093241

794086

1329756

0

445426

501037

0

8743193

263550

3336769

1369761

1809877

1111344

2027403

2688901

544724

5455

0

126608627

203286

52170

0

900780

1403278

0

1841083

7170979

47787349

275000

6005

12665

1750

102802

6500

123249

5474508

11962830

0

0

733697

300000

0

389286

69555

0

171433

0

0

0

1701229

1136832

214523

9200

672989

232500

0

259286

849547

758176

578477

911796

0

0

0

89211590

المغرب العربي والشرق األوسط
الجزائر

سوريا
تونس
دول البلقان وتركيا
ألبانيا

698906

345000

322838

400000

0

3000000

0

0

0

170000

0

0

0

5361361

البوسنة
والهرسك

1115565

0

344942

39377

220000

19643000

0

0

0

8000

0

1461285

0

3644942

كرواتيا
مقدونيا

13750

الجبل األسود

0

225048

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

277726

0

32868

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1208299

0

2200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1288307

صربيا

458750

0

936613

0

0

0

0

0

191303

0

0

490000

0

811395

كوسوفو
(صربيا)

13750

0

0

0

0

0

0

0

0

62853

0

0

0

591766

تركيا

10050

0

1141966

0

0

0

1000

0

241480

0

0

0

0

95750241

إعداد خاص .المصدر :الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي ( ،)AECIDمتابعة الخطة السنوية للتعاون الدولي (.2009 )PACI

الهجرة في حوض البحر المتوسط

المغرب

تونس

مصر

بلجيكا (*)2008

8185

79867

3591

1005

1609

267

1598

267

1496

39954

137839

971448

الجزائر

سوريا

األردن

لبنان

فلسطين

إسرائيل

تركيا

بلغاريا (*)2009

40

26

23

40

615

112

344

3

70

945

2218

23838

الدانمرك (*)2010

303

2783

454

577

901

750

1567

-

616

28972

36923

14111

69034

24280

12885

31583

8298

39879

-

11046

1762822

1973938

7130919

إستونيا ()2000

1

1

16

6

26

229000

أيرلندا (*)2010

397

150

54

124

311

1698

385730

ألمانيا (*)2010

1
57

385

1
65

96

59

إسبانيا (*)2010

57667

740819

1946

3086

2425

1098

1364

-

1897

2590

812892

فرنسا ()2007

682931

685567

225618

14932

266927

1901152

3674000

إيطاليا (*)2010

25449

431529

103678

82064

3880

2638

3860

494

2479

17651

673722

4235059

قبرص ()2001

25177

6

11

13

705

1436

205

869

96

93

35

3469

125000

التفيا (*)2010

9

12

2

25

20

8

34

-

318

87

515

392150

لتوانيا (*)2008

11

3

7

22

13

12

137

-

373

139

717

42934

لوكسمبورغ ()2006

224

430

213

33

4

3

46

58

292

1303

206000

المجر (*)2010

243

93

120

507

816

284

137

98

1257

1701

5256

200005

مالطا (*)2008

16

53

50

130

25

60

7

21

8

197

567

15460

هولندا (*)2010

797

66568

1165

2575

573

212

372

-

1474

90837

164573

652188

النمسا (*)2009

643

911

1515

5058

1209

334

563

-

1421

110678

122332

864397

بولندا (*)2010

241

83

71

109

277

150

131

3

53

363

1481

45464

البرتغال (*)2010

236

1934

141

398

25

33

46

23

66

329

3231

457306

رومانيا (*)2009

2

1

1

3

1284

581

709

12

730

2250

5573

31354

سلوفينيا (*)2010

8

5

23

34

10

16

3

2

21

78

200

82176

سلوفاكيا (*)2010

52

26

73

119

79

39

85

48

182

350

1053

62882

فنلندا (*)2010

321

850

361

402

156

138

128

18

376

3809

6559

154623

السويد (*)2010

730

1981

1179

1175

3422

1458

2543

520

10840

23848

590475

المملكة المتحدة (*)2005

7482

5797

1054

3514

800899

2089286

366456

139696

56660

17478

المجموع

إعداد خاص .المصدر :٭يوروستات ( ،)EUROSTATالباقي من المعهد اإلحصائيات الرسمي لكل دولة .أحدث بيانات متوفرة.

7834
88528

1470

4912

36093

66686

3066055

30530

2380095

5971098

30962204

403

اليونان ()2006

188

550

271

9461

5747

491

754

217

169

947

18795

906000
5663525

المتوسطي 2011

جمهورية التشيك (*)2010

606

202

550

451

486

195

281

114

755

892

4532

424419
329797

مالحق

الجدول ج1

عدد مهاجري الدول المتوسطية الشريكة في االتحاد األوروبي ،حسب الجنسيات
عدد
األورومتوسطيين العدد اإلجمالي
لألجانب
اإلجمالي

الجدول ج2

األجانب في سوق العمل
الجزائر ( 13.4%من المهاجرين المتوسطيين في االتحاد األوروبي)
 %من المهاجرين في سوق العمل

الرجال ( %من المجموع)

النساء ( %من المجموع)

بلجيكا ()2007

50.6%

75.7%

24.3%

فرنسا ()2006

32.9%

63.6%

36.4%

ألمانيا ()2008

.n.d

.n.d

.n.d

اليونان ()2008

29.5%

.n.d

.n.d

إيطاليا ()2007

51.9%

95.7%

4.3%

هولندا ()2007

.n.d

.n.d

.n.d

إسبانيا ()2008

29.2%

88.0%

12.0%

تونس ( 6%من المهاجرين المتوسطيين في االتحاد األوروبي)

مالحق

 %من المهاجرين في سوق العمل

الرجال ( %من المجموع)

النساء ( %من المجموع)

بلجيكا ()2007

59.5%

77.0%

23.0%

فرنسا ()2006

42.4%

69.9%

30.1%

ألمانيا ()2008

.n.d

.n.d

.n.d

اليونان ()2008

.n.d

.n.d

.n.d

إيطاليا ()2007

45.7%

93.1%

6.9%

هولندا ()2007

.n.d

.n.d

.n.d

إسبانيا ()2008

34.8%

80.5%

19.5%

المتوسطي 2011

المغرب ( 35%من المهاجرين المتوسطيين في االتحاد األوروبي)
 %من المهاجرين في سوق العمل

الرجال ( %من المجموع)

النساء ( %من المجموع)

بلجيكا ()2007

43.1%

71.5%

28.5%

فرنسا ()2006

36.7%

63.2%

36.8%

ألمانيا ()2008

51.4%

76.5%

23.5%

اليونان ()2008

.n.d

.n.d

.n.d

إيطاليا ()2007

47.2%

83.7%

16.3%

هولندا ()2007

36.8%

76.4%

23.6%

إسبانيا ()2008

33.5%

76.9%

23.1%

404

تركيا ( 39.9%من المهاجرين المتوسطيين في االتحاد األوروبي)
 %من المهاجرين في سوق العمل

الرجال ( %من المجموع)

النساء ( %من المجموع)

بلجيكا ()2007

43.1%

70.5%

29.5%

فرنسا ()2006

28.5%

71.2%

28.8%

ألمانيا ()2008

50.5%

66.4%

33.6%

اليونان ()2008

33.5%

70.4%

29.6%

إيطاليا ()2007

.n.d

.n.d

.n.d

هولندا ()2007

43.7%

71.7%

28.3%

إسبانيا ()2008

37.2%

79.4%

20.6%

لبنان ( 1.5%من المهاجرين المتوسطيين في االتحاد األوروبي)
 %من المهاجرين في سوق العمل

الرجال ( %من المجموع)

النساء ( %من المجموع)

بلجيكا ()2007

.n.d

.n.d

.n.d

فرنسا ()2006

.n.d

.n.d

.n.d

ألمانيا ()2008

.n.d

.n.d

.n.d

اليونان ()2008

35.1%

86.2%

13.8%

إيطاليا ()2007

.n.d

.n.d

.n.d

هولندا ()2007

.n.d

.n.d

.n.d

إسبانيا ()2008

34.5%

79.9%

20.1%

مصر ( 2.5%من المهاجرين المتوسطيين في االتحاد األوروبي)
 %من المهاجرين في سوق العمل

الرجال ( %من المجموع)

النساء ( %من المجموع)

بلجيكا ()2007

.n.d

.n.d

.n.d

فرنسا ()2006

.n.d

.n.d

.n.d

ألمانيا ()2008

.n.d

.n.d

.n.d

اليونان ()2008

61.3%

97.4%

2.6%

إيطاليا ()2007

52.5%

98.2%

1.8%

هولندا ()2007

.n.d

.n.d

.n.d

إسبانيا ()2008

31.5%

89.4%

10.6%

إعداد خاص .المصدر :منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (.)OECD

اتفاقيات الشراكة األورومتوسطية

الجدول د1
البلد

اتفاقيات الشراكة األورومتوسطية

إسرائيل

ديسمبر /كانون األول 1993

سبتمبر /أيلول 1995

نوفمبر /تشرين الثاني 1995

يونيو /حزيران 2000

المغرب

ديسمبر /كانون األول 1993

نوفمبر /تشرين الثاني 1995

فبراير /شباط 1995

مارس /آذار 2000

فلسطين

مايو /آيار 1995

ديسمبر /كانون األول 1996

فبراير /شباط 1997

يوليو /تموز *1997

األردن

يوليو /تموز 1995

أبريل /نيسان 1997

نوفمبر /تشرين الثاني 1997

مايو /آيار 2002

مارس /آذار 1955

يونيو /حزيران 1999

يونيو /حزيران 2001

يونيو /حزيران 2004

يونيو /حزيران 1997

ديسمبر /كانون األول 2001

أبريل /نيسان 2002

سبتمبر /أيلول 2005

لبنان

نوفمبر /تشرين الثاني 1995

يناير /كانون الثاني 2002

يونيو /حزيران 2002

أبريل /نيسان 2006

سوريا

مارس /آذار 1998

أكتوبر /تشرين األول /2004
ديسمبر /كانون األول 2008

مصر
الجزائر

* اتفاقية مؤقتة بين االتحاد األوروبي ومنظمة التحرير الفلسطينية (لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية).

▪

▪

الجدول د2

"اتفاقيات االستقرار والشراكة" مع دول البلقان الغربية
انطالق المفاوضات

توقيع االتفاقية

الدخول حيز التنفيذ
(اتفاق مؤقت)

الدخول حيز التنفيذ

ألبانيا

يناير/
كانون الثاني 2003

يونيو/
حزيران 2006

ديسمبر/
كانون األول 2006

أبريل/
نيسان 2009

البوسنة والهرسك

نوفمبر/
تشرين الثاني 2005

يونيو/
حزيران 2008

يوليو/
تموز 2008

البلد

الدولة المرشحة

كرواتيا

نوفمبر/
تشرين الثاني 2000

أكتوبر/
تشرين األول 2001

مارس/
آذار 2002

فبراير/
شباط 2005

يونيو/
حزيران 2004

مقدونيا

مارس /آذار 2000

أبريل/
نيسان 2001

يونيو/
حزيران 2001

أبريل/
نيسان 2004

ديسمبر/
كانون األول 2005

صربيا

أكتوبر/
تشرين األول 2005

أبريل/
نيسان 2008

فبرابر/
شباط 2010

الجبل األسود

أكتوبر /تشرين األول
 /2005يوليو /تموز
*2006

أكتوبر/
تشرين األول 2007

يناير/
كانون الثاني 2008

مايو/
أيار 2010

انطالق المفاوضات

أكتوبر/
تشرين األول 2005

ديسمبر/
كانون األول 2010

* تم في  21مايو (أيار)  2006إجراء استفتاء حصل على إثره الجبل األسود على استقالله عن 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 تتم بلورة مختلف األنشطة ،كما تتم مساعدة الدول على اجتياز مرحلة انتقال سياسي
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▪

قبل أن تدخل "اتفاقيات الشراكة" حيز التنفيذ يجب أن تتم المصادقة عليها من طرف البرلمان األوروبي وبرلمان الدولة
الشريكة وكذا برلمانات الدول الخمسة والعشرين األعضاء في االتحاد األوروبي (االتحاد األوروبي).
تعتمد تركيا على "االتحاد الجمركي" الذي دخل حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني)  ،1996وهو مبني على
االتفاق األولي لسنة  ،1963حتى انضمامها إلى االتحاد األوربي.
في  2008تمت مراجعة "اتفاقية الشراكة" مع سوريا .كان من المرتقب أن يتم تعديلها في  26أكتوبر (تشرين
األول)  ،2009إال أن سوريا أجلت توقيع "اتفاقية الشراكة" مع االتحاد األوروبي إلى أجل غير مسمى .وستدخل
االتفاقية مؤقتا حيز التنفيذ عندما توقع عليها سوريا .لن تدخل االتفاقية حيز التنفيذ بشكل نهائي إال بعد تقييم البرلمان
األوروبي ومصادقة الدول األعضاء عليها.

مالحق

تونس

ديسمبر /كانون األول 1994

يونيو /حزيران 1995

يوليو /تموز 1995

المتوسطي 2011

انطالق المفاوضات

انتهاء المفاوضات

توقيع االتفاقية

الدخول حيز التنفيذ
ديسمبر /كانون األول 1997

▪

▪
مالحق
المتوسطي 2011

▪

▪
406

واقتصادي تهيئها لبدء عالقة تعاقدية جديدة مع االتحاد األوروبي" :اتفاقيات االستقرار والشراكة" من أجل توسيع
الشراكة مع االتحاد األوروبي.
تم تعليق المفاوضات مع صربيا في مايو (أيار)  2006بسبب عدم تحقيق أي تقدم في التعاون مع "المحكمة الجنائية
الدولية الخاصو بيوغوسالفيا السابقة" .في أوائل  ،2007قامت حكومة بلغراد بإحداث مخطط وخلية عمل وطنية
لتفعيل التعاون مع "المحكمة الجنائية الدولية الخاصو بيوغوسالفيا السابقة" ،األمر الذي سيؤدي إلى استئناف
المفاوضات في  13يونيو (حزيران)  .2007في أبريل (نيسان)  2008وقعت صربيا مع االتحاد األوروبي على
االتفاق .ولن يدخل هذا االتفاق حيز التنفيذ حتى يقر مجلس االتحاد األوروبي أن صربيا تتعاون بشكل كامل مع
"المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة" .في ديسمبر (كانون األول)  ،2009قام المجلس األوروبي
بتحرير االتفاق المؤقت الذي دخل حيز التنفيذ في فبراير (شباط) .2010
منذ اإلعالن واالعتراف بها كدولة مستقلة ذات سيادة ،ربط االتحاد األوروبي عالقاته مع الجبل األسود على ذلك
األساس .بعد المصادقة ،في يوليو (تموز)  ،2006على بنود المفاوضات حول ضم الجبل األسود إلى "اتفاقيات
االستقرار والشراكة" ،انتهت المفاوضات في أبريل (نيسان) ،وتم توقيع االتفاق قي  15أكتوبر (تشرين األول)
 .2007وفي يناير (كانون الثاني)  ،2008أدت االتفاقية المؤقتة إلى تحقيق تقدم في المسارات الوطنية الخاصة
بالمصادقة وأيضا في إحداث تقارب مع االتحاد األوروبي .وقد دخلت "اتفاقيات االستقرار والشراكة" حيز التنفيذ
في مايو (أيار) .2010
بعد ثالث سنوات من انطالق المفاوضات بين االتحاد األوروبي والبوسنة والهرسك في  ،2005تم التوقيع على
"اتفاقيات االستقرار والشراكة" وعليه دخل االتفاق المؤقت حيز التنفيذ .ولكنه رغم التقدم الحقيقي المسجل في
مجال التعاون مع "المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة" ،إال أن اللجنة األوروبية مازالت تسجل
عدة اختالالت في المجالين المؤسساتي والقضائي.
نص المجلس األوروبي لسالونيك في يونيو (حزيران)  2003على أن يتم اعتبار جميع دول غرب البلقان مرشحين
محتملين لالنضمام إلى االتحاد األوروبي .كرواتيا ( )2004ومقدونيا ( )2005والجبل األسود ( )2010حصلت
منذ فترة على وضع الدولة المرشحة .كما قدمتا ألبانيا ( )2009وصربيا ( )2009أيضا طلبهما لالنضمام إلى
االتحاد األوروبي.

الجدول د3
البلد
التبني من قبل البلد

▪
▪

▪
▪

خطط العمل الخاصة "بسياسة الجوار األوروبية"
إسرائيل

األردن

تونس

األراضي الفلسطينية

المغرب

مصر

لبنان

الجزائر

ليبيا

يونيو /حزيران
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 الدول المجاورة له ،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 زمني 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.
في  ،2010لم يحدث أي تقدم يذكر على مستوى البلدين اللذين لم يصادقا بعد على هذه الخطط.

توقيع االتفاقيات والمعاهدات الدولية
الجدول هـ1

معاهدات متعددة األطراف في مجال حقوق اإلنسان والقضايا
الحقوق المدنية
د
والسياسية

الحقوق االقتصادية
واالجتماعية
هـ
والثقافية

التمييز ضد المرأة

التعذيب و غيره من
ز
المعامالت

حقوق الطفل

1966

1966

1966

1979

1984

1989

1948

التمييز العرقي
تاريخ االعتماد

الجنائيةأ

ج

و

ح

جريمة اإلبادة

ط

المحكمة الجنائية
ي
الدولية

تمويل اإلرهاب

1998

1999

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

2005

ب

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

2002
2000

2000ب
ب
2000
2000ب

2005
2002
2003
2001
2002

مالحق

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

المتوسطي 2011

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

ك

منظمة األمم المتحدة
منظمة األمم المتحدة
منظمة األمم المتحدة
منظمة األمم المتحدة
منظمة األمم المتحدة
منظمة األمم المتحدة
منظمة األمم المتحدة
منظمة األمم المتحدة ( )UNمنظمة األمم المتحدة
المصدر:
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 غير اإلنسانية 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.

الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية
اتفاقية
تاريخ االعتماد

87أ

اتفاقية

98ب

منع األشغال القسرية واإلجبارية
اتفاقية

29ج

اتفاقية

105د

407

الجدول هـ2

المعاهدات المتعددة األطراف المتعلقة بحقوق العمل (سنة المصادقة)
القضاء على التمييز في مجالي
التشغيل والعمل
اتفاقية

100هـ

اتفاقية

111و

منع تشغيل األطفال
اتفاقية

138ز

اتفاقية

182ح

1948

1949

1930

1957

1951

1958

1973

1999

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

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

سوريا
لبنان
األردن
إسرائيل
فلسطين

1960

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

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

مصر
ليبيا
تونس
الجزائر
المغرب

1957

حقوق العمال
المهاجرينط ،ي
1990

1996

2004ك

2006

ك

2007
2004
2005

1993
2004
2005
1993

مكتب المفوضية السامية
منظمة العمل الدولية
منظمة العمل الدولية
منظمة العمل الدولية
منظمة العمل الدولية
منظمة العمل الدولية
منظمة العمل الدولية
منظمة العمل الدولية
منظمة العمل الدولية
المصدر:
لألمم المتحدة لحقوق
()ILO
اإلنسان ()OHCHR
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 .هـ .اتفاقية تساوي األجر بين الرجل والمرأة لدى تساوي العمل .و .االتفاقية المتعلقة بالتمييز في التشغيل والعمل .ز .اتفاقية الحد
األدنى لسن االستخدام .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.

الجدول هـ3

المعاهدات المتعددة األطراف في مجال البيئة

ح

أجندة القرن 21

أ

التغير المناخي

بروتوكول كيوتو

ب

التنوع الحيوي

ج

بروتوكول األمن
د
الحيوي

التجارة الدولية
باألنواع المهددة
باالنقراض من
الحيوانات والنباتات
البريةهـ ()CITES

التصحر

2000

1973

1994

عدد البلديات
الملوثات العضوية االستراتيجية الوطنية المشتركة في األجندة
ي
ز
21
للتنمية المستدامة
الثابتة

و

2007ك

2001ك

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
في طور 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

2009ح

2002
2002
2006
2006

2000
2000
2009
2006
2007

2001
2000
2002
2007
2007

2004
2007
2010
2009
ط
2006

تم تطبيقها
تم تطبيقها
تم تطبيقها
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
39
..
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
ط
2001

..
بدون استراتيجية
تم تطبيقها
في طور 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
2000ط

1978
2003
1974
1983
1975

1995
1996
1995
1996
1996

2003
2005
2004
2006
2004

..
..
تم تطبيقها
تم تطبيقها
في طور التنفيذ

7
2
1
3
5

تاريخ االعتماد

1992

1992

1997

2001

مالحق
المتوسطي 2011

معهد الموارد العالمية
منظمة األمم المتحدة
منظمة األمم المتحدة
منظمة األمم المتحدة اتفاقية سايتس ( )CITESمنظمة األمم المتحدة
منظمة األمم المتحدة
منظمة األمم المتحدة
منظمة األمم المتحدة
المصدر:
()WRI
()UN
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 .هـ .اتفاقية التجارة الدولية باألنواع المهددة باالنقراض 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 ،بدءا من غياب المعطيات وصوال إلى تطور االستراتيجية وتطبيقها  .ك .سنة تحديث
المعطيات )...( .معلومات غير متوفرة.

الجدول هـ4

المعاهدات المتعددة األطراف المتعلقة بنزع

408

بروتوكول
تاريخ االعتماد

جنيفج

أسلحة

السالحأ

نوويةد

1925

1968

أسلحة

جرثوميةهـ

1972

أسلحة

تقليديةو

1980

أسلحة

كيماويةز

1992

تجارب

نوويةح

1996

ألغام ضد

األشخاصط

1997

البرتغال
إسبانيا
فرنسا
إيطاليا
مالطا

1930
1929
1926
1928
1970

1977
1987
1992
1975
1970

1972
1979
1984
1975
1975

1997
1993
1988
1995
1995

1996
1994
1995
1995
1997

2000
1998
1998
1999
2001

1999
1999
1998
1999
2001

سلوفينيا
كرواتيا
البوسنة والهرسك
صربيا
الجبل األسود

2008
2006

1992
1992
1994
1970
2006

1992
1993
1994
1973
2006

1992
1993
1993
2001
2006

1997
1995
1997
2000
2006

1999
2001
2006
2004
2006

1998
1998
1998
2003
2006

مقدونيا
ألبانيا
اليونان
قبرص
تركيا

1989
1931
1966
1929

1995
1990
1970
1970
1980

1997
1992
1975
1973
1974

1996
2002
1992
1988
2005

1997
1994
1994
1998
1997

2000
2003
1999
2003
2000

1998
2000
2003
2003
2003

سوريا
لبنان
األردن
إسرائيل
فلسطين

1968
1969
1977
1969

1968
1970
1970

1972ب

2008
1997
1993ب

2008
1998
1996ب

1998

مصر
ليبيا
تونس
الجزائر
المغرب

1928
1971
1967
1992
1970

1981
1975
1970
1995
1970

1972ب

منظمة األمم المتحدة ()UN

منظمة األمم المتحدة

المصدر:

2006

1975
1975

1995
1995
1981ب

1982
1973
2001
2002

2002

منظمة األمم المتحدة

منظمة األمم المتحدة

1987

1996ب

2004
1997
1995
1995

2004
2004
2003
2000

منظمة األمم المتحدة

منظمة األمم المتحدة

1999
2001
منظمة األمم المتحدة

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 .هـ .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.

البحر األبيض المتوسط في أرقام
مؤشر التنمية البشرية ()HDI

الجدول خ1

متوسط العمر المأمول
عند الوالدة

متوسط سنوات
الدراسة

السنوات المتوقعة في
صفوف الدراسة

نصيب الفرد من إجمالي
الدخل القومي

2010

2010

2010

2010

2010

2010

البرتغال
إسبانيا
فرنسا
إيطاليا
مالطا

79.1
81.3
81.6
81.4
80.0

8.0
10.4
10.4
9.7
9.9

15.5
16.4
16.1
16.3
14.4

22105
29661
34341
29619
21004

0.795
0.863
0.872
0.854
0.815

40
20
14
23
33

سلوفينيا
كرواتيا
البوسنة والهرسك
صربيا
الجبل األسود

78.8
76.7
75.5
74.4
74.6

9.0
9.0
8.7
9.5
10.6

16.7
13.8
13.0
13.5
14.4

25857
16389
8222
10449
12491

0.828
0.767
0.710
0.735
0.769

29
51
68
60
49

مقدونيا
ألبانيا
اليونان
قبرص
تركيا

74.5
76.9
79.7
80.0
72.2

8.2
10.4
10.5
9.9
6.5

12.3
11.3
16.5
13.8
11.8

9487
7976
27580
21962
13359

0.701
0.719
0.855
0.810
0.679

71
64
22
35
83

سوريا
لبنان
األردن
إسرائيل
فلسطين

74.6
72.4
73.1
81.2
73.9

4.9
8.6
11.9
..

10.5
13.5
13.1
15.6
13.1

4760
13475
5956
27831
..

0.589

111

0.681
0.872
..

82
15
..

مصر
ليبيا
تونس
الجزائر
المغرب

70.5
74.5
74.3
72.9
71.8

6.5
7.3
6.5
7.2
4.4

11.0
16.5
14.5
12.8
10.5

5889
17068
7979
8320
4628

0.620
0.755
0.683
0.677
0.567

101
53
81
84
114

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

الشكل خ1

ﺃﻛﺑﺭ ﺧﻣﺱ ﺩﻭﻝ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﻧﺻﻳﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﻘﻭﻣﻲ
)ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺷﺭﺍﺋﻳﺔ ($

ﺃﻛﺑﺭ ﺧﻣﺱ ﺩﻭﻝ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﻌﻣﺭ ﺍﻟﻣﺄﻣﻭﻝ )ﺑﺎﻟﺳﻧﻭﺍﺕ(

ﺇﻣﺎﺭﺓ ﻟﻳﺧﺗﻧﺷﺗﺎﻳﻥ
ﻗﻁﺭ
ﺍﻟﻧﺭﻭﻳﺞ
ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ

81011
79426
58810
58006
55719

ﺍﻟﻳﺎﺑﺎﻥ
ﻫﻭﻧﻎ ﻛﻭﻧﻎ
ﺳﻭﻳﺳﺭﺍ
ﺁﻳﺳﻼﻧﺩﺍ
ﺃﺳﺗﺭﺍﻟﻳﺎ

83.2
82.5
82.2
82.1
81.9

40000

ﺗﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ )ﺑﺎﻟﻣﻼﻳﻳﻥ(

ﻓﺭﻧﺳﺎ

35000

80
ﺇﺳﺑﺎﻧﻳﺎ
ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ

20

ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ
ﺳﻠﻭﻓﻳﻧﻳﺎ
ﻗﺑﺭﺹ
ﻣﺎﻟﻁﺎ

30000

5

25000

ﺍﻟﺑﺭﺗﻐﺎﻝ

20000
ﺍﻷﺭﺩﻥ

ﻛﺭﻭﺍﺗﻳﺎ

ﻟﺑﻧﺎﻥ

ﺍﻟﺟﺑﻝ ﺍﻷﺳﻭﺩ

15000
ﺗﺭﻛﻳﺎ

ﺻﺭﺑﻳﺎ
ﺃﻟﺑﺎﻧﻳﺎ

ﺍﻟﺑﻭﺳﻧﺔ
ﻭﺍﻟﻬﺭﺳﻙ

ﻣﻘﺩﻭﻧﻳﺎ
ﺳﻭﺭﻳﺎ

83

81

79

إعداد خاص .المصدر :اليونسكو ( )UNESCOوبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي (.)UNDP

75
77
ﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﻌﻣﺭ ﺍﻟﻣﺄﻣﻭﻝ )ﺑﺎﻟﺳﻧﻭﺍﺕ(

ﺗﻭﻧﺱ

10000
ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ
ﻟﻳﺑﻳﺎ

73

ﻣﺻﺭ

5000

ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ

71

69

0

ﻧﺻﻳﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﻘﻭﻣﻲ

ﺇﻳﻁﺎﻟﻳﺎ

المتوسطي 2011

عناصر مؤشر التنمية البشرية
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برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
إعداد خاص .المصدر:
()UNDP
أ .نتيجة للتغيرات المنهجية في حساب مؤشر التنمية البشرية ( ،)HDIفإن البيانات غير قابلة للمقارنة مع السنوات السابقة )..( .معطيات غير متوفرة.

مالحق

السنوات

السنوات

%

أسعار تعادل القوة
الشرائية ($ )PPP

مؤشر التنمية
أ
البشرية

الترتيب في تصنيف مؤشر
أ
التنمية البشرية

مؤشرات ديمغرافية

الجدول خ2

مالحق
المتوسطي 2011

تعداد السكان
المتوقع لسنة
2050

إجمالي معدل
المواليد

إجمالي معدل
الوفيات

معدل النمو السنوي
للسكان

مؤشر الخصوبة

بالمليون نسمة

بالمليون نسمة

كل 1000
نسمة

لكل 1000
نسمة

%

عدد األطفال
لكل امرأة

باأللف نسمة

2010

2010

2008

2008

2009

2010

2010

2010

البرتغال
إسبانيا
فرنسا
إيطاليا
مالطا

10.7
45.3
62.6
60.1
0.4

10.0
51.3
67.7
57.1
0.4

10
11
13
10
10

10
9
9
10
8

0.1
0.9
0.5
0.6
0.7

1.38
1.50
1.87
1.40
1.25

919
6378
6685
4463
15

8.6
14.1
10.7
7.4
3.8

40
350
100
330
1

سلوفينيا
كرواتيا
البوسنة والهرسك
صربيا
الجبل األسود

2.0
4.4
3.8
9.9
0.6

2.0
3.8
3.0
9.2
0.6

10
10
9
9
12

9
12
10
14
10

1.1
0.0
-0.2
-0.4
0.3

1.42
1.46
1.22
1.61
1.64

164
700
28
..
..

8.1
15.9
0.7
..
..

4
2
-2
0.0
-1

2.2
0.5
-0.5
0.0
-1.6

مقدونيا
ألبانيا
اليونان
قبرص
تركيا

2.0
3.2
11.2
0.9
75.7

1.9
3.3
10.9
1.2
97.4

11
15
10
11
18

9
6
10
7
6

0.1
0.4
0.4
1.0
1.2

1.44
1.85
1.39
1.52
2.09

130
89
1133
154
1411

6.3
2.8
10.1
17.5
1.9

-2
-15
30
5
-9

-1.0
-4.8
2.7
5.8
-0.1

سوريا
لبنان
األردن
إسرائيل
فلسطين

22.5
4.3
6.5
7.3
4.4

36.9
5.0
10.2
10.6
10.3

28
16
26
22
..

3
7
4
5
..

2.5
0.7
2.4
1.8
..

4.59
1.84
2.96
2.72
4.80

2206
758
2973
2941
1924

9.8
17.8
45.9
40.4
44

160
-3
50
17
-2

7.7
-0.6
8.3
2.4
-0.5

مصر
ليبيا
تونس
الجزائر
المغرب

84.5
6.5
10.4
35.4
32.4

129.5
9.8
12.7
49.6
42.6

25
23
18
21
20

6
4
6
5
6

1.8
2.0
1.0
1.5
1.2

2.77
2.59
1.83
2.32
1.88

245
682
34
242
49

0.3
10.4
0.3
0.7
0.2

-68
4
-4
-28
-85

-0.8
0.6
-0.4
-0.8
-2.7

شعبة السكان باألمم
المتحدة

شعبة السكان باألمم
المتحدة

شعبة السكان باألمم
المتحدة

إجمالي عدد
السكان

العدد الصافي
للمهاجرينأ

معدل الهجرة
الصافيب

 %من إجمالي
عدد السكان

باأللف نسمة

لكل ألف نسمة

10/2005

10/2005
3.8
7.9
1.6
5.6
2.5

عدد المهاجرين

شعبة السكان
صندوق األمم
البنك الدولي
البنك الدولي
البنك الدولي
صندوق األمم
صندوق األمم
إعداد خاص .المصدر:
باألمم المتحدة
المتحدة للسكان
()WB
المتحدة للسكان
المتحدة للسكان
()UNPOP
()UNFPA
أ .المعدل السنوي الصافي للهجرة :العدد السنوي للمهاجرين الوافدين ناقص العدد السنوي للمهاجرين المغادرين .ب .العدد الصافي للمهاجرين المغادرين على معدل سكان البلد المستقبل في تلك الفترة )..( .معطيات غير متوفرة.
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التطور الديمغرافي المتوقع في منطقة البحر األبيض المتوسط ()2050-2010

الشكل خ2

ﺍﻟﺗﻁﻭﺭ ﺍﻟﺩﻳﻣﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻲ )(2050-2010

2010

5232

2050

4167

120

1999

36 51

ﺃﻭﻗﻳﺎﻧﻭﺳﻳﺎ

352 449

ﺩﻭﻝ ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ
ﺍﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ

589 729

733 691

ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ
ﺍﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ
ﻭﺩﻭﻝ ﺍﻟﻛﺎﺭﻳﺑﻲ

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ

1010

ﺇﻓﺭﻳﻘﻳﺎ

ﺁﺳﻳﺎ

100

ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ )ﺑﺎﻟﻣﻠﻳﻭﻥ ﻧﺳﻣﺔ(

80

60

40

20

ﺇﻳﻁﺎﻟﻳﺎ

ﺻﺭﺑﻳﺎ

ﺍﻟﺑﻭﺳﻧﺔ
ﻭﺍﻟﻬﺭﺳﻙ

ﺍﻟﺑﺭﺗﻐﺎﻝ

ﻛﺭﻭﺍﺗﻳﺎ

ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ

ﻣﻘﺩﻭﻧﻳﺎ

ﻣﺎﻟﻁﺎ

ﺍﻟﺟﺑﻝ ﺍﻷﺳﻭﺩ

ﺳﻠﻭﻓﻳﻧﻳﺎ

ﺃﻟﺑﺎﻧﻳﺎ

ﻗﺑﺭﺹ

ﻟﺑﻧﺎﻥ

ﺗﻭﻧﺱ

ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ

ﻟﻳﺑﻳﺎ

ﺍﻷﺭﺩﻥ

ﻓﺭﻧﺳﺎ

ﻓﻠﺳﻁﻳﻥ

ﺇﺳﺑﺎﻧﻳﺎ

ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ

ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ

ﺳﻭﺭﻳﺎ

ﺗﺭﻛﻳﺎ

ﻣﺻﺭ

إعداد خاص .المصدر :صندوق األمم المتحدة للسكان (.)UNFPA
يتم ترتيب الدول وفقا لتطور نموها الديموغرافي ترتيبا تنازليا.

0

السكان :الهيكل والتوزيع السكاني

الجدول خ3

عدد السكان في
تجمعات تفوق
 750000نسمة

التوزيع السكاني

سكان ساحل البحر
األبيض المتوسط

سكان الحضر في
مناطق فقيرة

%

%

%

%

%

باأللف نسمة

%

عدد السكان لكل
كيلومتر مربع

2009

2009

2009

2009

2010

2000

07/2005أ

2008

البرتغال
إسبانيا
فرنسا
إيطاليا
مالطا

15
15
18
14
16

67
68
65
66
70

18
17
17
20
14

40
23
22
32
6

38.9
25.9
27.3
18.6
..

15560
6265
32837
389

..
..
..
..
..

116
91
113
204
1.286

سلوفينيا
كرواتيا
البوسنة والهرسك
صربيا
الجبل األسود

14
15
15
18
19

70
68
71
68
68

16
17
14
14
13

52
42
52
48
40

..
..
..
11.3
..

266

..
..
..
..
..

101
79
74
83
45

مقدونيا
ألبانيا
اليونان
قبرص
تركيا

18
24
14
18
27

70
66
68
69
67

12
10
18
13
6

33
53
39
30
31

..
..
36.6
..
30.5

1193
9482
785
13691

..
..
..
..
14.1

80
115
87
94
96

سوريا
لبنان
األردن
إسرائيل
فلسطين

35
25
34
28
..

62
68
62
62
..

3
7
4
10
..

45
13
22
8
..

35.1
45.5
17.1
69.8
..

1533
2906
5045
1119

10.5
53.1
15.8
..
..

116
405
67
338
638

مصر
ليبيا
تونس
الجزائر
المغرب

32
30
23
27
28

63
66
70
68
67

5
4
7
5
5

57
22
33
34
44

18.2
16.9
7.4
10.1
26.7

22929
5179
6762
12271
3233

17.1
..
..
..
13.1

82
4
67
14
70

البنك الدولي ()WB

البنك الدولي

البنك الدولي

البنك الدولي

شعبة السكان في األمم المتحدة
()UNPOP

المخطط األزرق
()Plan Bleu

األهداف اإلنمائية لأللفية
()MDG

البنك الدولي

 14-0سنة

101
1529
226

مالحق
المتوسطي 2011

إعداد خاص .المصدر:

≥  65سنة

 64-15سنة

سكان القرى

الكثافة السكانية

أ .أحدث البيانات المتاحة خالل هذه الفترة )..( .معطيات غير متوفرة.
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الهيكل السكاني ()2009

الشكل خ3

ﺳﻛﺎﻥ ﺗﻘﻝ ﺃﻋﻣﺎﺭﻫﻡ ﻋﻥ  15ﺳﻧﺔ
ﺳﻛﺎﻥ ﺗﺯﻳﺩ ﺃﻋﻣﺎﺭﻫﻡ ﻋﻥ  64ﺳﻧﺔ

ﺃﻛﺑﺭ ﺧﻣﺱ ﺩﻭﻝ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﻛﺛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺳﻛﺎﻧﻳﺔ
ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ  64ﺳﻧﺔ )(%
ﺍﻟﺳﻭﻳﺩ

18

ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ

18

ﺃﻛﺑﺭ ﺧﻣﺱ ﺩﻭﻝ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﻛﺛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺳﻛﺎﻧﻳﺔ
ﺃﻗﻝ ﻣﻥ  15ﺳﻧﺔ )(%
50

ﺃﻭﻏﻧﺩﺍ

49

ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ

20

ﺇﻳﻁﺎﻟﻳﺎ

20

ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻛﻭﻧﻐﻭ ﺍﻟﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻳﺔ

47

22

ﺍﻟﻳﺎﺑﺎﻥ

ﺍﻟﻧﻳﺟﺭ

35

46

ﺑﻭﺭﻛﻳﻧﺎ ﻓﺎﺳﻭ

46

ﺯﺍﻣﺑﻳﺎ

30

25
ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ )ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﺋﻭﻳﺔ(

20

15

10

5

ﺳﻭﺭﻳﺎ

ﺍﻷﺭﺩﻥ

ﻣﺻﺭ

ﻟﻳﺑﻳﺎ

ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ

ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ

ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ

ﺗﺭﻛﻳﺎ

ﻟﺑﻧﺎﻥ

ﺃﻟﺑﺎﻧﻳﺎ

ﺗﻭﻧﺱ

ﺍﻟﺟﺑﻝ ﺍﻷﺳﻭﺩ

ﻗﺑﺭﺹ

ﻣﻘﺩﻭﻧﻳﺎ

ﺻﺭﺑﻳﺎ

ﻓﺭﻧﺳﺎ

ﻣﺎﻟﻁﺎ

ﺍﻟﺑﻭﺳﻧﺔ
ﻭﺍﻟﻬﺭﺳﻙ

ﻛﺭﻭﺍﺗﻳﺎ

ﺇﺳﺑﺎﻧﻳﺎ

ﺍﻟﺑﺭﺗﻐﺎﻝ

ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ

ﺳﻠﻭﻓﻳﻧﻳﺎ

ﺇﻳﻁﺎﻟﻳﺎ

إعداد خاص .المصدر :البنك الدولي (.)WB

0

التعليم وتكوين رأس المال البشري

الجدول خ4

المعدل الصافي لاللتحاق
بصف الدراسة
التعليم الثانوي

التعليم االبتدائي

نسبة تالميذ
المستوى
االبتدائي

النفقات العامة في التعليم

علميون وتقنيون
في مجال البحث
طول مدة
التعليم اإللزامي والتنمية ()I+D

نفقات البحث
والتنمية

التعليم العالي

مالحق
المتوسطي 2011

%

%

عدد التالميذ
لكل أستاذ

السنوات

09/2004أ

09/2004أ

09/2002أ

09/2007أ

09/2003أ

09/2002أ

2009/2000أ

2009/2000أ

2009/2000أ

2009/2000أ

البرتغال
إسبانيا
فرنسا
إيطاليا
مالطا

99
100
98
98
91

88
95
98
95
80

11
12
19
10
11

9
11
11
9
11

5450
6334
4432
2326
3300

1.51
1.27
2.02
1.18
0.59

5.2
4.3
5.6
4.3
6.4

30.7
26.5
21.3
25.1
21.5

40.7
39.1
44.3
45.7
43.7

18.7
20.4
22.5
17.1
15.5

سلوفينيا
كرواتيا
البوسنة والهرسك
صربيا
الجبل األسود

97
91
87
94
..

91
88
..
90
..

17
16
..
16
..

9
8
8
8
9

6430
3450
1053
1773
1525

1.66
0.90
0.03
0.35
1.10

5.2
4.1
..
4.7
..

..
..
..
47.6
..

..
..
..
23.8
..

23.0
18.9
..
27.0
..

مقدونيا
ألبانيا
اليونان
قبرص
تركيا

86
85
99
99
95

82
74
91
96
94

17
20
10
15

8
8
9
9
9

1245
..
4400
2678
1529

0.21
..
0.57
0.47
0.72

3.5
2.9
4.0
4.1
2.9

..
..
26.2
27.4
40.0

..
..
37.0
43.9
33.6

..
..
30.7
24.0
28.8

سوريا
لبنان
األردن
إسرائيل
فلسطين

95
90
89
97
75

69
75
82
86
85

18
14
20
13
28

9
9
10
11
10

..
..
6714
..

..
..
0.34
4.86
..

4.9
1.8
..
5.9
..

..
33.3
..
36.9
..

..
29.8
..
27.7
..

..
29.5
..
18.2
..

مصر
ليبيا
تونس
الجزائر
المغرب

94
..
98
94
90

71
..
71
66
35

27
..
17
23
27

9
9
11
10
9

1576
102
2814
482
958

0.23
..
1.02
0.07
0.64

3.8
..
7.1
4.3
5.6

..
..
35.1
..
45.5

..
..
42.6
..
38.2

..
..
22.2
..
16.2

اليونسكو

اليونسكو

اليونسكو

اليونسكو

اليونسكو

اليونسكو

اليونسكو

اليونسكو

اليونسكو

اليونسكو
إعداد خاص .المصدر:
()UNESCO
أ .أحدث البيانات المتاحة خالل هذه الفترة )..( .بيانات غير متوفرة.

لكل مليون
نسمة

التعليم اإلبتدائي
واألولي

التعليم الثانوي
وما بعد الثانوي

( )%من إجمالي ( )%من إجمالي جميع المستويات جميع المستويات جميع المستويات
()%
()%
()%
الناتج المحلي الناتج المحلي
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عدد التالميذ لكل أستاذ في التعليم اإلبتدائي

الشكل خ4

()09/2002أ

ﻛﺭﻭﺍﺗﻳﺎ
ﺻﺭﺑﻳﺎ

45

15

23

22

19

ﺷﺭﻕ ﺁﺳﻳﺎ
ﻭﺍﻟﻣﺣﻳﻁ
ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ
ﺍﻟﻭﺳﻁﻰ
ﻭﺍﻟﺷﺭﻗﻳﺔ

ﺁﺳﻳﺎ
ﺍﻟﻭﺳﻁﻰ

ﺇﺳﺑﺎﻧﻳﺎ

10

ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ25 :
18

ﻓﺭﻧﺳﺎ

20

ﺃﻟﺑﺎﻧﻳﺎ

17

30

ﺇﻳﻁﺎﻟﻳﺎ

25

ﻣﻘﺩﻭﻧﻳﺎ
39

ﺳﻠﻭﻓﻳﻧﻳﺎ

ﻣﺎﻟﻁﺎ

5

ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ

ﺍﻟﺑﺭﺗﻐﺎﻝ

0

14

ﻗﺑﺭﺹ
ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ
ﺟﻧﻭﺏ
ﺍﻟﺻﺣﺭﺍء

ﺟﻧﻭﺏ
ﻭﻏﺭﺏ
ﺁﺳﻳﺎ

ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ ﺍﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ
ﻭﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺑﺣﺭ
ﺍﻟﻛﺎﺭﻳﺑﻲ

ﺍﻟﺩﻭﻝ
ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ

ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ
ﺍﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻭﺃﻭﺭﻭﺑﺎ
ﺍﻟﻐﺭﺑﻳﺔ

ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ

ﺳﻭﺭﻳﺎ

ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ
ﻟﺑﻧﺎﻥ

ﺗﻭﻧﺱ
ﺍﻷﺭﺩﻥ

إعداد خاص .المصدر :اليونسكو (.)UNESCO
أ .أحدث البيانات المتاحة خالل هذه الفترة.

ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ

ﻓﻠﺳﻁﻳﻥ

ﻣﺻﺭ

الصحة والبقاء على قيد الحياة

الجدول خ5

معدل الوفيات لدى األطفال

السكان المصابون بفيروس داء فقدان
المناعة المكتسبة

معدل وفيات األمهات

<  5سنوات
لكل  1000والدة حية لكل  1000والدة حية لكل  1000والدة حية

مدخنون

التقديرات

%

رجال

>  15سنة

نساء

البرتغال
إسبانيا
فرنسا
إيطاليا
مالطا

3
4
3
3
6

4
4
4
4
7

7
6
8
5
8

42000
130000
150000
140000
< 500

0.6
0.4
0.4
0.3
0.1

41
36
37
33
33

31
31
27
19
24

سلوفينيا
كرواتيا
البوسنة والهرسك
صربيا
الجبل األسود

2
5
13
6
8

3
5
14
7
9

18
14
9
8
15

< 1000
< 1000
..
4900
..

< 0.1
< 0.1
< 0.1
0.1
..

32
39
49
..
..

21
29
35
..
..

مقدونيا
ألبانيا
اليونان
قبرص
تركيا

10
14
3
3
19

11
15
3
4
20

9
31
2
10
23

..
..
8800
..
4500

< 0.1
..
0.1
..
< 0.1

40
40
64
38
52

32
4
40
10
19

سوريا
لبنان
األردن
إسرائيل
فلسطين

14
11
22
3
..

16
12
25
4
..

46
26
59
7
..

..
3400
..
7500
..

..
0.1
..
0.2
..

43
29
62
31
41

..
7
10
18
3

مصر
ليبيا
تونس
الجزائر
المغرب

18
17
18
29
33

21
19
21
32
38

82
64
60
120
110

10000
..
2400
17000
25000

< 0.1
..
< 0.1
0.1
0.1

24
32
46
27
26

1
2
1
0
0

البنك الدولي ()WB

البنك الدولي

البنك الدولي

برنامج األمم المتحدة المشترك
حول فيروس نقص المناعة
البشرية ومرض اإليدز
()UNAIDS

برنامج األمم المتحدة المشترك
حول فيروس نقص المناعة
البشرية ومرض اإليدز

البنك الدولي

البنك الدولي

إعداد خاص .المصدر:

مالحق

2009

2009

2008

2009

09/2007أ

2008

المتوسطي 2011

 49-15سنة

%

%
2008

أ .أحدث البيانات المتاحة خالل هذه الفترة )..( .بيانات غير متوفرة.

413

اإلنفاق على الرعاية الصحية ومعدل وفيات األمهات ()2008

الشكل خ5

ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕﺃ ) %ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ(
13.6

ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ7.9 :

8.8

ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﺗﺎﻥ

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ

6.5

6.2

ﻏﺭﺏ
ﺍﻟﻣﺣﻳﻁ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ

ﺇﻓﺭﻳﻘﻳﺎ

4.1

3.6

ﺷﺭﻕ ﺣﻭﺽ
ﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻷﺑﻳﺽ
ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ

ﺟﻧﻭﺏ
ﺷﺭﻕ ﺁﺳﻳﺎ

120

ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ
ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ

100

ﻣﺻﺭ

ﻟﻳﺑﻳﺎ

ﺗﻭﻧﺱ

ﺍﻷﺭﺩﻥ

60

ﺳﻭﺭﻳﺎ

40
ﺃﻟﺑﺎﻧﻳﺎ
ﻟﺑﻧﺎﻥ

ﺗﺭﻛﻳﺎ

20

ﺳﻠﻭﻓﻳﻧﻳﺎ
ﻓﺭﻧﺳﺎ

12

11

ﻛﺭﻭﺍﺗﻳﺎ

ﺍﻟﺑﻭﺳﻧﺔ
ﺍﻟﺑﺭﺗﻐﺎﻝ ﻭﺍﻟﻬﺭﺳﻙ
ﺻﺭﺑﻳﺎ

ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ

10

ﺇﺳﺑﺎﻧﻳﺎ ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ
ﺇﻳﻁﺎﻟﻳﺎ
ﺍﻟﺟﺑﻝ ﺍﻷﺳﻭﺩ

9

8

ﻣﺎﻟﻁﺎ

ﻣﻘﺩﻭﻧﻳﺎ

7

ﻗﺑﺭﺹ

6

ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ) %ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ(
إعداد خاص .المصدر :البنك الدولي ( )WBومنظمة الصحة العالمية (.)WHO
أ .حسب المناطق التي تعمل فيها منظمة الصحة العالمية.

5

4

3

2

0

ﻣﻌﺩﻝ ﻭﻓﻳﺎﺕ ﺍﻷﻣﻬﺎﺕ )ﻟﻛﻝ  100000ﻭﻻﺩﺓ ﺣﻳﺔ(

R2=0.4476

80

التغذية واألمن الغذائي

الجدول خ6

أطفال يبلغ وزنهم أقل
من الوزن االعتيادي
بالنسبة لسنهم

تجارة الحبوب
الواردات

استهالك الطاقة الغذائية
طن متري

سعرات حرارية/الفرد/اليوم

الصادرات
القيمة باأللف دوالر

القيمة باأللف دوالر

طن متري

 %أطفال <  5سنوات

مالحق
المتوسطي 2011

2007

2008

2008

2008

2008

09/2000أ

البرتغال
إسبانيا
فرنسا
إيطاليا
مالطا

3584
3272
3532
3646
3611

3578641
12714627
2063394
8897286
152975

1176326
3884051
1286437
3523666
60411

160982
1458886
28865073
1521446
40965

63117
813000
10025642
1235182
18564

..
..
..
..
..

سلوفينيا
كرواتيا
البوسنة والهرسك
صربيا
الجبل األسود

3223
2990
3078
2710
2447

427611
207222
643342
39568
19078

139520
93166
205105
30048
8600

101463
266047
7309
804724
0

30606
65871
3844
214807
0

..
..
1.6
1.8
2.2

مقدونيا
ألبانيا
اليونان
قبرص
تركيا

3105
2880
3725
3181
3517

184308
421621
1612535
569051
5360152

61750
147856
656346
196257
2137842

3619
143
459319
21311
1752346

3257
50
250912
7581
679085

1.8
6.6
..
..
3.5

سوريا
لبنان
األردن
إسرائيل
فلسطين

3034
3107
3015
3528
2020

3135474
856103
2230714
2894469
570188

915172
320383
897789
978752
164448

106191
65406
20899
40137
12993

36671
21656
8607
14911
3489

10.0
4.2
3.6
..
..

مصر
ليبيا
تونس
الجزائر
المغرب

3195
3143
3326
3153
3236

12323508
2276342
3058885
9093173
6127342

3509878
825256
1216742
3623707
2253767

257901
904
44875
1400
95256

123086
193
19523
523
37000

6.8
5.6
3.3
3.7
9.9

منظمة األغذية والزراعة ()FAO

منظمة األغذية والزراعة

منظمة األغذية والزراعة

منظمة األغذية والزراعة

منظمة األغذية والزراعة

منظمة الصحة العالمية

إعداد خاص .المصدر:

أ .أحدث البيانات المتاحة خالل هذه الفترة )..( .بيانات غير متوفرة.
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واردات الحبوب في منطقة البحر األبيض المتوسط ()2008

الشكل خ6

ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﻟﻠﺣﺑﻭﺏ
) %ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ(

ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ
26.8%

12000000
ﺑﺎﻗﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 25.8%

10000000

ﺭﻭﺳﻳﺎ 3.2%

8000000

ﺍﻟﻬﻧﺩ 3.2%

 9.2%ﻓﺭﻧﺳﺎ

ﺃﻭﻛﺭﺍﻧﻳﺎ 3.5%

6000000

4000000

2000000

ﺍﻟﺟﺑﻝ ﺍﻷﺳﻭﺩ

ﺻﺭﺑﻳﺎ

ﻣﺎﻟﻁﺎ

ﻣﻘﺩﻭﻧﻳﺎ

ﻛﺭﻭﺍﺗﻳﺎ

ﺃﻟﺑﺎﻧﻳﺎ

ﺳﻠﻭﻓﻳﻧﻳﺎ

ﻗﺑﺭﺹ

ﻓﻠﺳﻁﻳﻥ

ﻟﺑﻧﺎﻥ

ﺍﻟﺑﻭﺳﻧﺔ
ﻭﺍﻟﻬﺭﺳﻙ

ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ

ﻓﺭﻧﺳﺎ

ﺍﻷﺭﺩﻥ

ﻟﻳﺑﻳﺎ

ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ

ﺗﻭﻧﺱ

ﺳﻭﺭﻳﺎ

ﺍﻟﺑﺭﺗﻐﺎﻝ

ﺗﺭﻛﻳﺎ

ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ

ﺇﻳﻁﺎﻟﻳﺎ

ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ

ﻣﺻﺭ

ﺇﺳﺑﺎﻧﻳﺎ

إعداد خاص .المصدر :منظمة األغذية والزراعة (.)FAO

0

ﻁﻥ ﻣﺗﺭﻱ

 7.9%ﻛﻧﺩﺍ
 6.7%ﺍﻷﺭﺟﻧﺗﻳﻥ

ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ 3.6%
 4.2%ﺃﺳﺗﺭﺍﻟﻳﺎ
 5.9%ﺗﺎﻳﻼﻧﺩ

الوصول إلى موارد الرعاية الصحية

الجدول خ7

سكان يستفيدون من
خدمات مرافق للصرف
الصحي تم تحسينها

سكان يحصلون على
الماء الصالح للشرب

عدد السكان لكل طبيب

%

%

%

 %من النساء
المتزوجات الالتي
يخطرن باستعمالها

والدات لكل 1000
امرأة تتراوح أعمارهن
بين  15و 19سنة

 %من إجمالي
الناتج المحلي

08/2000أ

2008

2008

08/2000أ

08/2000أ

08/2000أ

2007

البرتغال
إسبانيا
فرنسا
إيطاليا
مالطا

294
263
270
270
294

99
100
100
100
100

100
100
100
..
100

≥ 99
..
..
≥ 99
≥ 99

67.1
65.7
81.8
..
..

17
12
8
7
17

10.0
8.5
11.0
8.7
7.5

سلوفينيا
كرواتيا
البوسنة والهرسك
صربيا
الجبل األسود

417
385
714
..
..

99
99
99
99
98

100
99
95
92
92

≥ 99
≥ 99
≥ 99
≥ 99
≥ 99

..
..
35.7
41.2
39.4

5
13
16
24
16

7.8
7.6
9.8
9.9
8.9

مقدونيا
ألبانيا
اليونان
قبرص
تركيا

400
909
185
435
667

100
97
100
100
99

89
98
98
100
90

98
≥ 99
..
≥ 99
83

13.5
60.1
76.2
..
71.0

19
13
11
6
51

7.1
7.0
9.6
6.6
5.0

سوريا
لبنان
األردن
إسرائيل
فلسطين

2000
303
385
278
..

89
100
96
100
..

96
..
98
100
..

93
98
≥ 99
..
..

58.3
58.0
57.1
..
..

75
18
28
15
..

3.6
8.8
8.9
8.0
..

مصر
ليبيا
تونس
الجزائر
المغرب

417
833
769
833
1667

99
..
94
83
81

94
97
85
95
69

79
≥ 99
90
95
63

60.3
..
60.2
61.4
63.0

27
4
6
4
18

6.3
2.7
6.0
4.4
5.0

منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية

المتوسطي 2011

منظمة الصحة العالمية
إعداد خاص .المصدر:
()WHO
أ .أحدث البيانات المتاحة خالل هذه الفترة )..( .بيانات غير متوفرة.

والدات يشرف عليها
طاقم طبي متخصص

مالحق

استعمال موانع الحمل

مؤشر خصوبة
المراهقين

اإلنفاق اإلجمالي على
الرعاية الصحية

415

اإلنفاق على الصحة ،األطباء وخصوبة المراهقين (*)08/2000

الشكل خ7

ﺃ
ﻣﺅﺷﺭ ﺧﺻﻭﺑﺔ ﺍﻟﻣﺭﺍﻫﻘﻳﻥ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ
)ﻭﻻﺩﺍﺕ ﻟﻛﻝ  1000ﺍﻣﺭﺃﺓ  19-15 -ﺳﻧﺔ(
118

ﻣﺅﺷﺭ ﺧﺻﻭﺑﺔ ﺍﻟﻣﺭﺍﻫﻘﻳﻥ
)ﻭﻻﺩﺍﺕ ﻟﻛﻝ  1000ﺍﻣﺭﺃﺓ  19-15 -ﺳﻧﺔ(
60
30

35

23

11

ﻏﺭﺏ
ﺍﻟﻣﺣﻳﻁ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ

61

55

ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ47 :

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ

2500

ﺷﺭﻕ ﺍﻟﺑﺣﺭ
ﺍﻷﺑﻳﺽ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ

ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﺗﺎﻥ

ﺟﻧﻭﺏ
ﺷﺭﻕ ﺁﺳﻳﺎ

ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ

2000

ﺳﻭﺭﻳﺎ

10
ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ

1000
ﺃﻟﺑﺎﻧﻳﺎ
ﺍﻟﺑﻭﺳﻧﺔ
ﻭﺍﻟﻬﺭﺳﻙ

ﺗﻭﻧﺱ
ﺗﺭﻛﻳﺎ
ﺍﻟﺟﺑﻝ ﺍﻷﺳﻭﺩ

ﺻﺭﺑﻳﺎ

12

ﻓﺭﻧﺳﺎ

ﺍﻟﺑﺭﺗﻐﺎﻝ

11

10

ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ

ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ

ﻟﻳﺑﻳﺎ

ﺳﻠﻭﻓﻳﻧﻳﺎ
ﻛﺭﻭﺍﺗﻳﺎ

ﻟﺑﻧﺎﻥ ﺇﻳﻁﺎﻟﻳﺎ

ﺇﺳﺑﺎﻧﻳﺎ ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ

8

9

ﻣﻘﺩﻭﻧﻳﺎ

ﻗﺑﺭﺹ

500
ﻣﺻﺭ

ﻣﺎﻟﻁﺎ

7

6

ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺻﺣﺔ ) %ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ(
إعداد خاص .المصدر :منظمة الصحة العالمية (.)WHO
* أحدث البيانات المتاحة خالل هذه الفترة .أ .وفقا للمناطق المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية (.)WHO

5

4

3

2

0

ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﻟﻛﻝ ﻁﺑﻳﺏ

1500

نوع الجنس :التطور االجتماعي

الجدول خ8

معدل معرفة القراءة والكتابة
لدى البالغين ≥ 15سنة

معدل أمل الحياة عند الوالدة

المعدل الصافي الموحد لاللتحاق
بالتعليم االبتدائي والثانوي والعالي

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

السنوات

السنوات

%

%

%

%

2008

2008

08/2007ح

08/2007ح

094/2006

09/2006ح

البرتغال
إسبانيا
فرنسا
إيطاليا
مالطا

82
84
85
85
82

76
78
78
79
77

92.9
96.9
..
98.5
93.2

96.5
98.4
..
99.1
90.0

95
100
96
95
80

92
96
93
89
78

السنة التي
تحصل فيها
المرأة على حق
التصويت

السنة التي
تحصل فيها
المرأة على حق السنة األولى التي
يتم فيها انتخاب
الترشح
امرأة بالبرلمان
لالنتخابات

1931ت1931 1976 .ت1976 .
1931
1931
1944
1944
1945
1945
1947
1947

نساء فيمقاعد
البرلمان
%
2010ث

27.4
34.1
20.0
20.3
8.7

1934
1931
1945
1946
1966
أ

مالحق
المتوسطي 2011

سلوفينيا
كرواتيا
البوسنة والهرسك
صربيا
الجبل األسود

83
80
78
76
77

76
72
73
71
72

99.7
98.0
95.9
96.2
..

99.7
99.5
99.4
99.1
..

100
83
..
82
..

89
78
..
77
..

1946
1945
1946
1946
1946

1946
1945
1946
1946
1946

1992
1992
1990
1946
2006ª

10.8
23.5
15.8
21.6
11.1

مقدونيا
ألبانيا
اليونان
قبرص
تركيا

77
80
82
82
74

72
44
78
77
70

95.4
98.7
95.9
96.7
81.3

98.6
99.3
98.2
99.0
96.2

72
..
100
81
70

71
..
99
82
78

1946
1920
1952
1960
1930

1946
1920
1952
1960
1934

1990أ

1945
1952
1963
ب
1935

32.5
16.4
17.3
12.5
9.1

سوريا
لبنان
األردن
إسرائيل
فلسطين

76
74
75

72
70
71

77.2
86.0
88.9

90.0
93.4
95.5

65
83
80

68
78
77

1949ت1953 .
1952
1974

1953
1952
1974

1973
1963
1989ب

12.4
3.1
12.2

83
..

79
..

..
90.9

..
97.1

93
78

88
72

1948
..

1948
..

1949
..

19.2
..

مصر
ليبيا
تونس
الجزائر
المغرب

72
77
76
74
74

68
72
72
71
69

60.7
81.3
71.0
66.4
44.1

83.6
94.9
86.4
84.3
69.4

..
..
81
75
55

..
..
75
73
64

1956
1964
1959
1949ت1962 .
1963

1956
1964
1959
1962
1963

1957
..
1959
ب
1962
1993

12.7خ

أ

7.7
23.3
7.0
6.7

االتحاد البرلماني
برنامج األمم المتحدة برنامج األمم المتحدة برنامج األمم المتحدة
اليونسكو
اليونسكو
اليونسكو
اليونسكو
البنك الدولي
البنك الدولي ()WB
إعداد خاص .المصدر:
الدولى ()IPU
اإلنمائي)
اإلنمائي
اإلنمائي ()UNDP
()UNESCO
أ .يتعلق األمر بالسنة األولى التي تم انتخابها في ظل النظام البرلماني الحالي .ب .يشير التاريخ إلى أول سنة تم فيها ترشيح امرأة للبرلمان .ت .أول اعتراف جزئي بحق التصويت أو الترشح .ث .ما كان عليه الوضع في  31كانون األول (ديسمبر)  .2010ج .بالنسبة للبرلمانات المكونة من غرفتين
فإن النسب المبينة تشكل المتوسط لكال الغرفتين .ح .أحدث البيانات المتاحة خالل هذه الفترة .خ .بالرغم من أن البرلمان المصري مكون من غرفتين فإنهم يتوفرون فقط على بيانات خاصة بمجلس النواب )...( .بيانات غير متوفرة.

416
نساء في مقاعد البرلمان ( %من مجموع المقاعد)

الشكل خ8

ﺻﺭﺑﻳﺎ
ﺍﻟﺟﺑﻝ ﺍﻷﺳﻭﺩ

50.9

45.0

38.7

38.9

39.2

ﻫﻭﻟﻧﺩﺍ

ﺑﻠﺟﻳﻛﺎ

ﻣﻭﺯﺑﻳﻕ

ﺍﻟﻧﺭﻭﻳﺞ

ﻓﺭﻧﺳﺎ

10

43.2

0

ﻗﺑﺭﺹ

40.0

ﻓﻧﻠﻧﺩﺍ

ﺇﻳﻁﺎﻟﻳﺎ

20

ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ

39.6

ﻣﺎﻟﻁﺎ

30

ﺃﻟﺑﺎﻧﻳﺎ

42.7

50

ﺳﻠﻭﻓﻳﻧﻳﺎ

40

ﻣﻘﺩﻭﻧﻳﺎ

42.9

ﺍﻟﺑﻭﺳﻧﺔ ﻭﺍﻟﻬﺭﺳﻙ

ﻛﺭﻭﺍﺗﻳﺎ

ﺇﺳﺑﺎﻧﻳﺎ
ﺍﻟﺑﺭﺗﻐﺎﻝ

ﺗﺭﻛﻳﺎ

ﺟﻧﻭﺏ
ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ

ﺃﻳﺳﻠﻧﺩﺍ

ﻛﻭﺑﺎ

ﺍﻟﺳﻭﻳﺩ

ﺭﻭﺍﻧﺩﺍ

ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ

ﺳﻭﺭﻳﺎ
ﻟﺑﻧﺎﻥ

ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ
ﺗﻭﻧﺱ

ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ

إعداد خاص .المصدر:االتحاد البرلماني الدولي (.)IPU
بالنسبة للبرلمانات المكونة من غرفتين فإن النسب المبينة تشكل المتوسط لكال الغرفتين ،ماعدا في حالة مصر التي يتوفرون فيها فقط على بيانات خاصة بمجلس النواب.

ﻣﺻﺭ

ﻟﻳﺑﻳﺎ

التكنولوجيا واالتصاالت

الجدول خ9

التوزيع اليومي
للصحف

منازل تتوفر على
جهاز تلفاز

لكل  1000نسمة

الخطوط الهاتفية
األرضية

المكالمات الدولية
الصادرة

المكالمات الدولية
الواردة

مشتركو خدمة
الهاتف النقال

أجهزة حاسوب
شخصية

مستخدمو
اإلنترنيت

المدة بالدقائق
للفرد الواحد

المدة بالدقائق
للفرد الواحد

لكل  100نسمة

لكل  100نسمة

اإلنفاق على تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت

لكل  100نسمة

القيمة بالمليون
دوالر

 %من إجمالي
الناتج المحلي

2009

2009

2009

13469
72644
135929
104466
..

5.9
5.0
5.1
5.0
..
4.7
..
..
..
..

2007

2009

البرتغال
إسبانيا
فرنسا
إيطاليا
مالطا

..
144
164
137
..

99
99
97
94
99

40
45
57
36
60

56
124
105
103
108

121
39
138
131
168

سلوفينيا
كرواتيا
البوسنة والهرسك
صربيا
الجبل األسود

173
..
..
..
..

99
98
87
..
98

51
42
27
32
28

57
69
44
..
..

..
134
187
..
..

104
137
87
101
207

مقدونيا
ألبانيا
اليونان
قبرص
تركيا

89
24
..
..
..

99
90
100
100
98

21
12
47
48
22

13
13
87
340
7

112
111
95
223
23

95
132
119
122
84

36.8
3.8
9.4
38.0
6.0

سوريا
لبنان
األردن
إسرائيل
فلسطين

..
54
..
..
10

95
96
96
92
95

18
19
8
45
8

20
50
18
208
..

59
263
13
166
..

46
57
95
126
29

9.0
10.4
6.7
24.0
5.6

20
24
26
63
32

مصر
ليبيا
تونس
الجزائر
المغرب

..
..
23
..
12

97
50
92
90
77

12
17
12
7
11

8
..
24
7
7

40
..
48
11
15

67
149
95
94
79

4.9
2.2
7.5
1.1
3.6

24
6
34
14
41

10870
..
2040
3869
12300

البنك الدولي ()WB

البنك الدولي/االتحاد
الدولي لالتصاالت
()ITU

االتحاد الدولي
لالتصاالت

االتحاد الدولي
لالتصاالت

االتحاد الدولي
لالتصاالت

االتحاد الدولي
لالتصاالت

البنك الدولي/االتحاد
الدولي لالتصاالت

االتحاد الدولي
لالتصاالت

البنك الدولي

07/2002

149
114
96
147
103

17.2
39.3
65.2
36.7
..

48
63
72
49
59

42.5
19.9
6.4
24.4
..

64
51
38
42
45

2255
..
..
..
..

52
41
45
50
36

..
..
15378
..
27462

..
..
4.7
..
4.5

..
..
1605
9846

..
..
7.0
5.1
..
5.8
..
5.2
2.8
13.5
البنك الدولي

مالحق

إعداد خاص .المصدر:

أ

2009

07/2006

المتوسطي 2011

%

لكل  100نسمة

07/2003

أ

07/2003

أ

أ

أ .أحدث البيانات المتاحة خالل هذه الفترة )..( .بيانات غير متوفرة.
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استخدام اإلنترنيت ()09/2008أ

الشكل خ9

ﻣﺷﺗﺭﻛﻭ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﺍﻟﻣﺣﻣﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ
)ﺍﻟﻧﻣﻭ ﺑﻳﻥ  2004ﻭ(%) (2009

ﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻭ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﻳﺕ
)ﺑﺎﻟﻣﻼﻳﻳﻥ(

3.336
1.807
1.363

40
15
5
ﻓﺭﻧﺳﺎ

ﻣﺎﻟﻁﺎ

ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ
ﺳﻠﻭﻓﻳﻧﻳﺎ

ﺇﻳﻁﺎﻟﻳﺎ

ﺇﺳﺑﺎﻧﻳﺎ

35
30
25
20

ﻗﺑﺭﺹ
ﺍﻟﺑﺭﺗﻐﺎﻝ

15

ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ
ﻛﺭﻭﺍﺗﻳﺎ

10

ﺍﻟﺟﺑﻝ ﺍﻷﺳﻭﺩ

ﻣﻘﺩﻭﻧﻳﺎ

ﺗﺭﻛﻳﺎ
ﺻﺭﺑﻳﺎ

ﺍﻟﺑﻭﺳﻧﺔ
ﻭﺍﻟﻬﺭﺳﻙ

ﺃﻟﺑﺎﻧﻳﺎ

80

70

60

50

ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ

ﻟﺑﻧﺎﻥ
ﺍﻷﺭﺩﻥ

ﺗﻭﻧﺱ

40

ﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻭ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﻳﺕ )(%
إعداد خاص .المصدر :البنك الدولي ( – )WBاالتحاد الدولي لالتصاالت (.)ITU
أ .أحدث البيانات المتاحة خالل هذه الفترة.

5

ﻣﺻﺭ

30

ﺳﻭﺭﻳﺎ

20

ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ

ﻟﻳﺑﻳﺎ

10

0

0

ﻣﺷﺗﺭﻛﻭ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﺭﻳﺽ ﺍﻟﺛﺎﺑﺕ )(%

624
463
404
392
389
325
273
270
230
190
171
170
162
116
104
94
28
26

ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ
ﻟﻳﺑﻳﺎ
ﺍﻟﺳﻭﺩﺍﻥ
ﻣﺻﺭ
ﺍﻟﻳﻣﻥ
ﻗﻁﺭ
ﻋﻣﺎﻥ
ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ
ﺳﻭﺭﻳﺎ
ﺟﻳﺑﻭﺗﻲ
ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ
ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ
ﻟﺑﻧﺎﻥ
ﺗﻭﻧﺱ
ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻥ
ﺳﻠﻁﻧﺔ ﺑﺭﻭﻧﺎﻱ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺳﻼﻡ
ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ
ﺍﻟﺻﻭﻣﺎﻝ
ﻓﻠﺳﻁﻳﻥ

األمن واإلنفاق العسكري
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الجئون
عدد النازحين داخليا

حسب بلد اللجوء

حسب الموطن
األصلي

القوات المسلحة

الواردات

الصادرات

بالمليون دوالر

بالمليون دوالر

نفقات عسكرية
بالمليون دوالر

 %من إجمالي
الناتج المحلي

2009

2008

4884
19409
316 67
د
37427
51.6ب

2.0
1.2
2.3
د
1.7
0.7ب

باآلالف

باآلالف

باآلالف

باآلالف

2009

2010

2010

2008

09/2005

0.4
4.0
196.4
55.0
6.0

0.0
0.0
0.1
0.0
0.0

91
223
353
436
2

999
1708
286
1357
18

127
2958
9234
2986
..

0.3
1.2
7.1
86.4
24.0

0.0
76.5
70.0
195.6
2.6

12
22
9
24
15

13
116
..
..
..

..
..
..
6
180

888
1191
276
1070
58

> 200
1200-954

1.5
0.1
1.7
2.9
10.4

204ذ

433
> 76

1054.5
466.9أ

غير محدد

17.7

البرتغال
إسبانيا
فرنسا
إيطاليا
مالطا
سلوفينيا
كرواتيا
البوسنة والهرسك
صربيا
الجبل األسود

2
114
245

مالحق

مقدونيا
ألبانيا
اليونان
قبرص
تركيا

عمليات نقل األسلحة التقليدية

0.6

المتوسطي 2011

سوريا
لبنان
األردن
إسرائيل
فلسطين
مصر
ليبيا
تونس
الجزائر
المغرب

ب،خ

1.8ذ

7.9
15.7
0.1
0.0
146.4

19
15
161
11
613

..
85
4615
58
3264

..
..
36
..
220

209
13917
550ب
19009

17.9
16.3
2.1
1.3
4953.4أ

401
76
111
185
..

543
50
629
3912
15

3
..
101
2007
..

1883
1408
1392
ت
14309
..

3.4
3.9
5.9
ت
7.0
..

7.0
2.2
2.3
8.2
2.3

866
76
48
334
246

2513
17
186
3394
220

..
78
..
..
..

3665
..
571
ج
5677
3143

2.3
1.3
1.3
ج
3.0
3.4

مفوضية األمم المتحدة
السامية لشؤون الالجئين

البنك الدولي ()WB

معهد استكهولم الدولى
ألبحاث السالم ()SIPRI

معهد استكهولم الدولى
ألبحاث السالم

معهد استكهولم الدولى
ألبحاث السالم

معهد استكهولم الدولى
ألبحاث السالم

أ

1813.8أ

94.4
9.0
0.1
94.1
0.8

غير محدد

1.5
1.9
1.4
2.4
1.8

ب،خ

2.0
3.6
1.8ب
2.2

2431.0أ

> 160

ث

09/2005

ث

ح،خ

ح،خ

مفوضية األمم المتحدة
مركز رصد النزوح
إعداد خاص .المصدر:
السامية لشؤون الالجئين
الداخلي ()IDMC
()UNHCR
أ .بيانات تعود لسنة  2007خاصة ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( )UNDPب .يستثنى منها التقاعد العسكري ت .تشمل مساعدات عسكرية ممنوحة من قِبل الواليات المتحدة األمريكية ث .مجموع صادرات أو واردات الفترة بأكملها ج .أرقام تتعلق فقط باإلنفاق المتكرر .في تموز (يوليو) 2006
قامت حكومة الجزائر بزيادة ميزانيات نفقاتها بنسبة  %35ولكن لم يتضح ما إذا كان جزء من هذه الزيادة قد خصص لإلنفاق العسكري .ح .بيانات تتعلق بالميزانية المصادق عليها والتتعلق باإلنفاق الحقيقي .خ .تستثنى القوات شبه العسكرية .د .يشمل نفقات الدفاع المدني والتي تمثل عادة حوالي
 4.5%من إجمالي النفقات .ذ .يتضمن جزءا من معاشات التقاعد العسكري )...( .بيانات غير متوفرة.

418
الجئون حسب الموطن األصلي (( )2010باآلالف)
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4953.4

ﻻﺟﺋﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻣﻭﻁﻥ ﺍﻷﺻﻠﻲ )ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺷﺭ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ(
4953400

ﻓﻠﺳﻁﻳﻥ
ﺃﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ

195.6

1905804
1785212

ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ
ﺍﻟﺻﻭﻣﺎﻝ

678308

ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻛﻭﻧﻐﻭ ﺍﻟﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻳﺔ

455852

ﺍﻟﺳﻭﺩﺍﻥ

348500

ﻓﻳﺗﻧﺎﻡ

339289

ﻣﻳﺎﻧﻣﺎﺭ

206650

ﺻﺭﺑﻳﺎ

195167

ﺍﻟﺻﻳﻥ

180558

146.4

70.0

15.7

ﻗﺑﺭﺹ

ﺳﻠﻭﻓﻳﻧﻳﺎ

ﻣﺎﻟﻁﺎ

ﺇﻳﻁﺎﻟﻳﺎ

ﺇﺳﺑﺎﻧﻳﺎ

ﺍﻟﺑﺭﺗﻐﺎﻝ

ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ

ﻓﺭﻧﺳﺎ

ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ

ﺍﻷﺭﺩﻥ*

ﻟﻳﺑﻳﺎ

ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ

ﺗﻭﻧﺱ

ﻣﺻﺭ

ﻣﻘﺩﻭﻧﻳﺎ

ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ

ﺃﻟﺑﺎﻧﻳﺎ

ﻟﺑﻧﺎﻥ*

ﺳﻭﺭﻳﺎ*

ﺍﻟﺑﻭﺳﻧﺔ
ﻭﺍﻟﻬﺭﺳﻙ

ﻛﺭﻭﺍﺗﻳﺎ

ﺗﺭﻛﻳﺎ

ﺍﻟﺟﺑﻝ ﺍﻷﺳﻭﺩ

8.2

ﺻﺭﺑﻳﺎ

إعداد خاص .المصدر :مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين (.)UNHCR
* بيانات تعود لسنة  2007خاصة ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي (.)UNDP

17.9

ﻓﻠﺳﻁﻳﻥ*

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.1

1.3

2.1

2.2

2.3

2.3

2.6

7.0

7.9

16.3

76.5

اإلنتاج والبنية االقتصادية
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مساهمة القطاعات في إجمالي الناتج المحلي
بماليين الدوالرات

%

%

%

%

%

2009

2009

2009

2009

2009

2009

232874
1460250
2649390
2112780
ب
7449

-2.6
-3.6
-2.6
-5.0
ب
3.8

2
3
2
2
..

23
26
19
25
..

75
71
79
73
..

-0.8
-0.4
0.1
0.8
2.1

سلوفينيا
كرواتيا
البوسنة والهرسك
صربيا
الجبل األسود

48477
63034
17042
42984
4141

-7.8
-5.8
-2.9
-3.0
-5.7

أ

2
7
8
13
10

أ

34
27
28
28
20

أ

64
66
64
59
70

0.9
2.4
-0.4
7.8
..

مقدونيا
ألبانيا
اليونان
قبرص
تركيا

9221
12015
329924
أ
24910
614603

-0.7
2.5
-2.0
أ
3.6
-4.7

11
21
3
أ
2
9

36
20
18
أ
20
26

52
60
79
أ
78
65

-0.3
2.2
1.2
0.4
6.3

سوريا
لبنان
األردن
إسرائيل
فلسطين

52177
34528
25092
195392
..

4.0
9.0
2.3
0.8
..

21
5
3
..
..

34
17
32
..
..

45
78
65

2.9
3.4
-0.7
3.3
..

مصر
ليبيا
تونس
الجزائر
المغرب

188413
62360
39561
140577
91375

4.6
2.1
3.1
2.1
4.9

14
2أ
8
12
16

37

30
55
29

49
20أ
62
34
55

11.8
2.5
3.8
5.7
1.0

البنك الدولي

البنك الدولي

البنك الدولي

البنك الدولي

البنك الدولي

البرتغال
إسبانيا
فرنسا
إيطاليا
مالطا

78أ
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البنك الدولي ()WB
إعداد خاص .المصدر:
أ .بيانات سنة  .2008ب .بيانات سنة  )...( 2007بيانات غير متوفرة.

..

مالحق

إجمالي الناتج المحلي

نمو إجمالي الناتج المحلي

الزراعة

الصناعة

الخدمات

مؤشر أسعار االستهالك

419

تغييرات في مؤشر أسعار االستهالك ()2009-2005( )CPI
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2005

2009

ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻛﺛﺭ ﺗﺿﺧﻣﺎ ﻓﻲ ) 2009ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺷﺭ ﺍﻷﻭﻟﻰ(
ﻣﺗﻭﺳﻁ ﺩﻭﻝ ﺣﻭﺽ ﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻷﺑﻳﺽ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ2.4 :

31.8

16

ﺳﻳﺷﻝ
28.6

ﻓﻧﺯﻭﻳﻼ
19.3

14

ﻏﺎﻧﺎ
15.9

ﺃﻭﻛﺭﺍﻧﻳﺎ

13.6

ﺑﺎﻛﺳﺗﺎﻥ

13.5

ﺇﻳﺭﺍﻥ

13.4

12
10

ﺯﺍﻣﺑﻳﺎ

12.9

ﺑﻳﻼﺭﻭﺳﻳﺎ

12.7

ﺃﻭﻏﻧﺩﺍ

12.1

8
%

ﺗﻧﺯﺍﻧﻳﺎ

6
4
2
0
ﻣﺻﺭ

ﺻﺭﺑﻳﺎ

ﺗﺭﻛﻳﺎ

ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ

ﺗﻭﻧﺱ

ﻟﺑﻧﺎﻥ*

ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ

ﺳﻭﺭﻳﺎ

ﻟﻳﺑﻳﺎ

ﻛﺭﻭﺍﺗﻳﺎ

ﺃﻟﺑﺎﻧﻳﺎ

ﻣﺎﻟﻁﺎ

ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ

ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ

ﺳﻠﻭﻓﻳﻧﻳﺎ

ﺇﻳﻁﺎﻟﻳﺎ

ﻗﺑﺭﺹ

ﻓﺭﻧﺳﺎ

ﻣﻘﺩﻭﻧﻳﺎ

ﺇﺳﺑﺎﻧﻳﺎ

ﺍﻟﺑﻭﺳﻧﺔ
ﻭﺍﻟﻬﺭﺳﻙ

ﺍﻷﺭﺩﻥ

ﺍﻟﺑﺭﺗﻐﺎﻝ

إعداد خاص .المصدر :البنك الدولي (.)WB
* التوجد بيانات خاصة بلبنان لسنة .2005
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الزراعة
أراض صالحة
للزراعة ومحاصيل
دائمة

ومراع
مروج
ٍ
دائمة

أراض سقوية
ٍ

مساحة مزروعة
بالحبوب

باأللف هكتار

باأللف هكتار

باأللف هكتار

باأللف هكتار

من مجموع
المزروعات

2008

2008

2008

2008

08/2007

مساحة األراضي

مساحة األراضي
أ
الزراعية

مردودية إنتاج
الحبوب

إنتاج الحبوب

تعداد سكان البيئة
الزراعية

استخدام األسمدة

مالحق
المتوسطي 2011

باأللف هكتار

ألف طن متري

كيلوغرام/هكتار

كيلوغرام/هكتار

باأللف نسمة

2009

2009

2009

2008

2010

البرتغال
إسبانيا
فرنسا
إيطاليا
مالطا

9147
49911
54766
29414
32

3460
27900
29242
13396
10

1635
17300
19331
9768
10

1825
10600
9911
3628
0

28.1
20.2
13.3
25.7
28.0

306
6043
9388
3454
3

1057
17872
70040
17392
11

3455
2957
7460
5035
4440

152
77
138
114
59

1101
2005
1268
1954
4

سلوفينيا
كرواتيا
البوسنة والهرسك
صربيا
الجبل األسود

2014
5596
5120
8836
1345

503
1288
2130
5056
513

207
946
1098
3602
189

296
342
1032
1454
324

1.9
0.7
0.3
1.2
1.2

102
563
296
1919
5

536
3442
1343
8876
11

5266
6117
4539
4626
2298

248
352
11
101
..

13
192
89
1266
80

مقدونيا
ألبانيا
اليونان
قبرص
تركيا

2523
2740
12890
924
76963

1071
1181
4625
116
39122

468
697
3225
114
24505

603
484
1400
1
14617

9.0
16.9
37.9
21.4
21.3

179
146
1175
43
11956

606
631
4821
39
33570

3387
4315
4103
900
2808

52
34
94
83
78

152
1324
1067
47
14994

سوريا
لبنان
األردن
إسرائيل
فلسطين

18364
1023
8824
2164
602

13898
686
974
504
368

5666
286
231
379
218

8232
400
743
125
150

23.9
33.2
40.3
45.3
7.8

2774
68
48
79
35

4736
192
50
257
55

1707
2828
1044
3250
1574

73
28
218
201
..

4506
77
409
125
350

مصر
ليبيا
تونس
الجزائر
المغرب

99545
175954
15536
238174
44630

3542
15550
9881
41309
29981

3542
2050
5041
8424
8981

0
13500
4840
32885
21000

99.9
21.9
7.9
10.1
14.8

3130
343
877
3176
5317

23897
213
1228
5253
5331

7635
623
1401
1654
1003

567
23
18
6
48

23592
196
2131
7393
8367

منظمة األغذية
والزراعة

منظمة األغذية
والزراعة

منظمة األغذية
والزراعة

منظمة األغذية
والزراعة

منظمة األغذية
والزراعة

ب

منظمة األغذية
منظمة األغذية
منظمة األغذية
منظمة األغذية
منظمة األغذية
إعداد خاص .المصدر:
والزراعة
والزراعة
والزراعة
والزراعة
والزراعة ()FAO
ومراع دائمة .ب .أحدث البيانات المتاحة خالل هذه الفترة )...( .بيانات غير متوفرة.
ومروج
دائمة
ومحاصيل
للزراعة
صالحة
أراض
إلى
الزراعية
أ .تنقسم المساحة
ٍ
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زراعة الحبوب في البحر األبيض المتوسط* ()2009
9000
ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ
)ﺃﻟﻑ ﻁﻥ ﻣﺗﺭﻱ(

ﻣﺻﺭ

ﻓﺭﻧﺳﺎ

50000

7500

25000

ﻛﺭﻭﺍﺗﻳﺎ

ﺳﻠﻭﻓﻳﻧﻳﺎ

ﺇﻳﻁﺎﻟﻳﺎ
ﺻﺭﺑﻳﺎ

ﺍﻟﺑﻭﺳﻧﺔ ﻭﺍﻟﻬﺭﺳﻙ
ﺃﻟﺑﺎﻧﻳﺎ

ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ

4500

ﺍﻟﺑﺭﺗﻐﺎﻝ
ﻣﻘﺩﻭﻧﻳﺎ

ﺇﺳﺑﺎﻧﻳﺎ

ﺗﺭﻛﻳﺎ

ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ

ﺳﻭﺭﻳﺎ

3000

1500

ﺗﻭﻧﺱ

ﻣﺎﻟﻁﺎ
ﻟﻳﺑﻳﺎ

0
14000

12000

10000

8000

6000

ﺍﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﻣﺯﺭﻭﻋﺔ )ﺑﺎﻷﻟﻑ ﻫﻛﺗﺎﺭ(
إعداد خاص .المصدر :منظمة األغذية والزراعة (.)FAO
* تشمل فقط بيانات الدول التي تبلغ مساحة مزروعاتها من الحبوب أكثر من  100000هكتار.

4000

2000

0

ﺍﻟﻣﺭﺩﻭﺩﻳﺔ )ﻛﻳﻠﻭﻏﺭﺍﻡ/ﻫﻛﺗﺎﺭ(

5000

6000

تربية الماشية
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الثروة الحيوانية
األبقار

تجارة الحيوانات الحية

العدد باأللف رأس

العدد باأللف رأس

العدد باأللف رأس

العدد باأللف رأس

العدد باأللف رأس

القيمة باأللف دوالر

القيمة باأللف دوالر

2009

2009

2009

2009

2009

2008

2008

البرتغال
إسبانيا
فرنسا
إيطاليا
مالطا

5068
28003
27573
15564
37

2340
26290
14810
9252
66

46500
138905
225160
126000
515

19
248
418
300
1

310
2389
1014
500
..

48741
382895
2225972
62427
0

214826
366304
332010
1647133
357

سلوفينيا
كرواتيا
البوسنة والهرسك
صربيا
الجبل األسود

633
1142
1596
2649
332

432
1250
529
3631
11

4547
7540
18740
22821
510

20
17
21
14
6

42
304
347
302
42

61471
18032
1481
57893
6

24328
163374
80634
15123
4994

مقدونيا
ألبانيا
اليونان
قبرص
تركيا

803
3034
4800
641
40514

194
160
942
465
2

2172
7538
31980
3174
249043

29
41
27
0.7
181

54
203
1340
40
5339

3476
0
7659
1355
8302

2134
40984
117497
1390
39445

سوريا
لبنان
األردن
إسرائيل
فلسطين

25464
857
3055
925
1044

24823
37000
25010
45691
7500

47
4
16
9
..

595
15
45
90
67

35023
163
8354
1182
500

19416
168981
61730
66416
38815

مصر
ليبيا
تونس
الجزائر
المغرب

19050
9185
9600
25450
25588

116600
27000
75400
125139
172500

177
95
292
340
203

1250
37
140
400
350

4604
19
741
0
3584

50811
28114
6163
26270
63282

منظمة األغذية والزراعة

منظمة األغذية والزراعة

منظمة األغذية والزراعة

منظمة األغذية والزراعة

منظمة األغذية والزراعة

9

38
6
6
8

منظمة األغذية والزراعة
منظمة األغذية والزراعة
إعداد خاص .المصدر:
()FAO
أ .يشمل األبقار والماعز واألغنام والجاموس .ب .يشمل الدجاج والبط والديك الرومي والدجاج المزركش واإلوز )...( .بيانات غير متوفرة.

المتوسطي 2011
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..

مالحق

والماعزواألغنامأ

الخنازير

الدواجنب

الخيول والجمال

خاليا النحل

الصادرات

الواردات
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الميزان التجاري لتجارة الحيوانات الحية ()2008

الشكل خ13
1894

200

150

100

ﺇﺳﺑﺎﻧﻳﺎ

ﺳﻭﺭﻳﺎ

ﻓﺭﻧﺳﺎ

ﺻﺭﺑﻳﺎ

ﺳﻠﻭﻓﻳﻧﻳﺎ

ﻣﻘﺩﻭﻧﻳﺎ

ﺍﻟﺟﺑﻝ ﺍﻷﺳﻭﺩ

ﺗﻭﻧﺱ

ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ

ﻟﻳﺑﻳﺎ

ﺗﺭﻛﻳﺎ

ﻓﻠﺳﻁﻳﻥ

ﺃﻟﺑﺎﻧﻳﺎ

ﻣﺻﺭ

ﺍﻷﺭﺩﻥ

ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ

ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ

ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ

ﻛﺭﻭﺍﺗﻳﺎ

ﺍﻟﺑﺭﺗﻐﺎﻝ

ﻟﺑﻧﺎﻥ

-31

-38

-41

-46

-53

ﺇﻳﻁﺎﻟﻳﺎ

-5

-5
-26

-28

-50
-60

-65
-79

-100

16510

16312

0

ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ

17

16
1

ﺍﻟﺑﻭﺳﻧﺔ ﻭﺍﻟﻬﺭﺳﻙ

43

37

50

-110
-145

3581
ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ

-150

2934

-166

-169

-200

ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ

ﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻷﺑﻳﺽ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ

ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ

إعداد خاص .المصدر:منظمة األغذية والزراعة (.)FAO
في سنة  2008شكلت صادرات الحيوانات الحية بدول البحر األبيض المتوسط  %18من مجموع الصادرات العالمية في حين شكلت وارداتها .22%

-1585

الصيد

الجدول خ14

الصيد اإلجمالي

تجارة األسماك والمنتجات السمكية

البحري

القاري

الصيد في منطقة
البحر األبيض
المتوسط والبحر
األسود

إنتاج تربية األحياء
المائية

بالطن المتري

بالطن المتري

بالطن المتري

بالطن المتري

الصادرات

الواردات

القيمة بالمليون دوالر القيمة بالمليون دوالر

توفر األسماك
والمنتجات السمكية
خالل السنة
كجم  /للفرد

عدد الصيادين

مالحق
المتوسطي 2011

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2007

2000

البرتغال
إسبانيا
فرنسا
إيطاليا
مالطا

240390
911290
494293
233641
1279

..
6000
2600
3552
..

34
105239
21909
223086
1279

6458
249074
237868
181469
1692

735
3502
2038
807
94

1889
7126
5894
5483
55

54.8
40.0
34.8
24.4
30.2

25021
75434
26113
48770
..

سلوفينيا
كرواتيا
البوسنة والهرسك
صربيا
الجبل األسود

692
48986
5
0
501

183
45
2000
3197
400

692
48986
5
0
501

1315
12017
7620
7532
11

26
151
14
8
0.3

89
143
40
108
16

9.4
15.3
6.8
..
..

231
65151
3500
..
..

مقدونيا
ألبانيا
اليونان
قبرص
تركيا

0
3320
87550
1991
453113

122
2191
1425
20
41011

0
3320
85586
1991
453113

1331
1858
114888
3403
152260

1
3
655
43
440

24
26
796
101
205

4.8
5.3
21.1
22.6
6.9

8472
1590
19847
..
33614

سوريا
لبنان
األردن
إسرائيل
فلسطين

3212
3541
150
2595
2843

3784
270
350
840
..

3212
3541
0
2545
2843

8595
803
540
21612
..

0.2
4.5
0.2
25
204

56
87
79
248
72

2.1
9.4
5.7
20.6
0.7

11292
9825
721
1535
..

مصر
ليبيا
تونس
الجزائر
المغرب

136244
47647
99171
138834
1000374

237572
..
1096
..
4440

88883
47647
99171
138834
35804

693815
240
3328
2781
1399

11
24
..
13
1729

378
48
..
30
77

16.7
9.9
13.0
5.2
9.6

250000
9500
50815
26151
106096

منظمة األغذية والزراعة
()FAO

منظمة األغذية والزراعة

منظمة األغذية والزراعة

منظمة األغذية والزراعة

منظمة األغذية والزراعة

منظمة األغذية والزراعة

منظمة األغذية والزراعة

المعهد العالمي للموارد
()WRI

إعداد خاص .المصدر:
( )..بيانات غير متوفرة.
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الصيد في منطقة البحر األبيض المتوسط والبحر األسود ()2008

الشكل خ14

ﺑﺎﻗﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺻﻳﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﻏﻳﺭ
ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﻳﺔ 8.4%
ﺗﺭﻛﻳﺎ 30.3%

ﺑﺎﻗﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺻﻳﺩ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺑﺣﺭ
ﺍﻷﺑﻳﺽ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ 1.3%
ﻓﺭﻧﺳﺎ 1.5%
ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ 2.4%
ﻟﻳﺑﻳﺎ 3.2%

ﺗﻁﻭﺭ ﺍﻟﺻﻳﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻷﺑﻳﺽ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﻭﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻷﺳﻭﺩ
)(2008-1950

ﻛﺭﻭﺍﺗﻳﺎ 3.3%

2250000

ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ 5.7%

1500000
ﻁﻥ ﻣﺗﺭﻱ
750000

ﻣﺻﺭ 5.9%
0
2007

2004

2001

1998

1995

1992

1989

1986

1983

1980

1977

1974

1971

1968

1965

1962

1959

1956

1953

1950

ﺗﻭﻧﺱ 6.6%
ﺇﻳﻁﺎﻟﻳﺎ 14.9%

ﺇﺳﺑﺎﻧﻳﺎ 7.0%
ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ 9.3%

إعداد خاص .المصدر :منظمة األغذية والزراعة (.)FAO

الجدول خ15

العمل والبطالة
توزيع السكان النشيطين حسب القطاعات
عدد السكان
العاملين

معدل البطالة
المجموع

النساء

الزراعة

الصناعة

الخدمات

%
من السكان
النشيطين إناث

معدل العمالة

%
من السكان
النشيطين

%
من السكان
النشيطين إناث

 %من السكان
النشيطين ذكور

%
من السكان
النشيطين

الشباب

الرجال

 %من السكان
 %من السكان النشيطين بين 15
و 24سنة
النشيطين ذكور

البرتغال
إسبانيا
فرنسا
إيطاليا
مالطا

4863
17636
23528
23025
162

56.6
47.9
51.0
45.2
46.0

11.5
4.3
3.0
3.8
1.7

29.3
27.8
23.1
29.7
25.1

59.2
67.9
72.9
66.3
72.4

9.5
18.0
9.1
7.8
6.9

10.1
18.4
8.9
9.3
6.8

8.9
17.7
9.3
6.8
7.0

20
38
23
25
13

سلوفينيا
كرواتيا
البوسنة والهرسك
صربيا
الجبل األسود

981
1605
863
2591
..

55.4
48.2
45.3
..
..

10.2
12.8
..
20.8
8.6

34.2
30.6
..
29.5
19.2

54.7
56.3
..
49.7
71.9

5.9
8.3
23.9
16.6
..

5.8
10.0
27.1
18.4
..

5.9
7.0
21.8
15.3
..

14
22
47
42
..

مقدونيا
ألبانيا
اليونان
قبرص
تركيا

630
962
4509
382
21276

36.7
46.0
48.7
59.0
40.3

18.2
58.0
11.5
4.3
26.2

31.3
13.5
22.5
22.3
25.7

50.3
28.4
65.9
72.5
48.1

32.0
12.7
9.5
5.2
14.0

33.0
10.2
13.1
5.5
14.3

31.7
8.0
6.9
5.0
13.9

55
..
26
9
25

سوريا
لبنان
األردن
إسرائيل
فلسطين

4945
1119
..
2786
718

46.3
42.1
43.1
52.8
32.4

27.0
..
3.6
1.6
15.9

25.6
..
21.8
21.9
24.7

47.3
..
74.5
75.6
58.1

8.4
9.0
12.9
7.6
24.5

25.7
10.1
24.1
7.6
38.6

5.2
8.6
10.3
7.6
17.7

19
..
27
15
47

مصر
ليبيا
تونس
الجزائر
المغرب

22776

44.1
48.2
41.1
52.0
47.5

31.2
..
..
20.7
43.3

22.0
..
..
26.0
20.3

46.6
..
..
53.0
36.3

9.4
..
14.2
11.3
10.0

22.9
..
..
10.1
10.5

5.2
..
..
11.0
9.8

25
..
..
24
22

منظمة العمل الدولية

منظمة العمل الدولية

منظمة العمل الدولية

منظمة العمل الدولية

منظمة العمل الدولية

منظمة العمل الدولية

منظمة العمل الدولية

منظمة العمل الدولية

9146
9255

منظمة العمل الدولية
إعداد خاص .المصدر:
()ILO
أ .أحدث البيانات المتاحة خالل هذه الفترة )..( .بيانات غير متوفرة.

مالحق

09/2007أ

المتوسطي 2011

باأللف نسمة

%
2009

08/2003أ

08/2003أ

08/2003أ

09/2007أ

09/2007أ

09/2007أ

09/2007أ
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الشكل خ15

أ

معدل البطالة اإلجمالي ومعدل البطالة بين الشباب ()2009/2007

ﺗﻁﻭﺭ ﺍﻟﺑﻁﺎﻟﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ )(2009-2000

ﺍﻟﺑﻭﺳﻧﺔ ﻭﺍﻟﻬﺭﺳﻙ
ﺻﺭﺑﻳﺎ

40
ﺇﺳﺑﺎﻧﻳﺎ

30
ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ
ﺇﻳﻁﺎﻟﻳﺎ
ﻓﺭﻧﺳﺎ
ﺗﺭﻛﻳﺎ
ﺍﻟﺑﺭﺗﻐﺎﻝ
ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ
ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻻﻣﺭﻳﻛﻳﺔ
ﺳﻠﻭﻓﻳﻧﻳﺎ

15

ﺇﻳﻁﺎﻟﻳﺎ

40

ﺃﻟﺑﺎﻧﻳﺎ

ﻓﺭﻧﺳﺎ

30

25
20

60

ﻣﺎﻟﻁﺎ

50

ﻣﻘﺩﻭﻧﻳﺎ

35

ﻛﺭﻭﺍﺗﻳﺎ

ﺳﻠﻭﻓﻳﻧﻳﺎ

20

ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ

ﺇﺳﺑﺎﻧﻳﺎ

10
0

ﻗﺑﺭﺹ

ﺍﻟﺑﺭﺗﻐﺎﻝ

10
5

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ

ﺗﺭﻛﻳﺎ

0

ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ

ﺳﻭﺭﻳﺎ
ﻟﺑﻧﺎﻥ

ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﺑﻁﺎﻟﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ) %ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﻧﺷﻳﻁﻳﻥ ﺑﻳﻥ  15ﻭ 24ﺳﻧﺔ(
ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﺑﻁﺎﻟﺔ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ) %ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﻧﺷﻳﻁﻳﻥ(

إعداد خاص .المصدر :منظمة العمل الدولية (.)ILO
التوجد بيانات متعلقة بالبطالة بين الشباب في ألبانيا ولبنان وتونس.
أ .أحدث البيانات المتاحة خالل هذه الفترة.

ﺗﻭﻧﺱ
ﺍﻷﺭﺩﻥ

ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ

ﻓﻠﺳﻁﻳﻥ

ﻣﺻﺭ

توزيع الدخل

الجدول خ16

المساهمة في الدخل أو االستهالك

السنوات

%

%

%

%

%

العالقة بين 10%
من السكان األكثر
ثراء و 10%من
السكان األكثر فقرا

معامل جيني

البرتغال
إسبانيا
فرنسا
إيطاليا
مالطا

1997
2000
1995
2000
..

5.8
7.0
7.2
6.5
..

11.0
12.1
12.6
12.0
..

15.5
16.4
17.2
16.8
..

21.9
22.5
22.8
22.8
..

45.8
42.0
40.2
41.9
..

14.9
10.2
9.0
11.7
..

39
35
33
36
28

سلوفينيا
كرواتيا
البوسنة والهرسك
صربيا
الجبل األسود

2004
2005
2007
2007
2007

8.3
8.8
6.7
9.1
6.5

12.8
13.3
11.4
13.6
11.4

16.7
17.3
16.0
17.4
16.1

22.6
22.7
22.9
22.5
22.2

39.6
37.9
43.1
37.5
43.7

7.2
6.4
10.4
6.0
11.0

31
29
36
28
37

مقدونيا
ألبانيا
اليونان
قبرص
تركيا

2006
2005
2000
..
2006

5.2
7.8
6.7
..
5.4

10.0
12.2
11.9
..
10.3

14.5
16.6
16.8
..
15.2

21.5
22.6
23.0
..
22.0

48.8
40.9
41.6
..
47.1

17.0
8.1
10.4
..
15.7

43
33
34
29
41

سوريا
لبنان
األردن
إسرائيل
فلسطين

..
..
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
..

..
..
38
39
..

مصر
ليبيا
تونس
الجزائر
المغرب

2005
..
2000
1995
2007

9.0
..
6.0
6.9
6.5

12.6
..
10.3
11.5
10.5

16.1
..
14.8
16.3
14.5

20.9
..
21.7
22.8
20.6

41.5
..
47.2
42.4
47.9

7.1
..
13.7
9.6
12.3

32
..
40
35
41

البنك الدولي ()WB

البنك الدولي

البنك الدولي

البنك الدولي

البنك الدولي

البنك الدولي

البنك الدولي

البنك الدولي

ُ
الخمس األكثر
فقرا 20%

مالحق
المتوسطي 2011

إعداد خاص .المصدر:
( )...بيانات غير متوفرة.
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مساهمة سكاندول البلقان في الدخل

الشكل خ16

الخمس الثالث
20%

الخمس الثاني
20%

الخمس األكثر
ثراء 20%

الخمس الرابع
20%

()2007/2003أ

ﺍﻟﺧﻣﺱ ﺍﻷﻛﺛﺭ ﻓﻘﺭﺍ 20%
ﺍﻟﺧﻣﺱ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ 20%
ﺍﻟﺧﻣﺱ ﺍﻷﻛﺛﺭ ﺛﺭﺍء 20%

ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﺧﻣﺱ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﺍﻷﻛﺛﺭ ﺛﺭﺍء )*(%
ﺳﻳﺷﻝ

69.8

ﻛﻭﻟﻭﻣﺑﻳﺎ

ﺍﻟﺧﻣﺱ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ 20%
ﺍﻟﺧﻣﺱ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ 20%

61.6
61.2

ﺑﻭﻟﻳﻔﻳﺎ
ﺍﻟﺑﺭﺍﺯﻳﻝ

58.7

ﺍﻹﻛﻭﺍﺩﻭﺭ

58.5

ﻫﻧﺩﻭﺭﺍﺱ

58.4

ﺑﻧﻣﺎ

48.8

58.0

43.7

43.1
39.6

37.9

37.5

22.7

22.5
17.4

22.6

17.3

13.6

16.6

12.8

8.8

ﻛﺭﻭﺍﺗﻳﺎ

22.9

22.6

16.7

13.3

9.1

ﺻﺭﺑﻳﺎ

40.9

ﺳﻠﻭﻓﻳﻧﻳﺎ

11.4

7.8

ﺃﻟﺑﺎﻧﻳﺎ

16.1

16.0

12.2

8.3

22.2

21.5

11.4

6.7

ﺍﻟﺑﻭﺳﻧﺔ ﻭﺍﻟﻬﺭﺳﻙ

إعداد خاص .المصدر :البنك الدولي (.)WB
أ .أحدث البيانات المتاحة خالل هذه الفترة.
إنطالقا من صربيا ،البلد األكثر مساواة ،ووصوال إلى مقدونيا ،البلد األقل مساواة ،فإن دول البلقان لديها أعلى نسبة تباين في مستوى عدم المساواة في توزيع الدخل بالمقارنة مع كافة الدول المتوسطية.
* في هذه الدول يستحوذ ُخمس السكان األكثر ثراء على أكثر من  %58من دخل الدولة.

14.5
10.0

6.5

ﺍﻟﺟﺑﻝ ﺍﻷﺳﻭﺩ

5.2

ﻣﻘﺩﻭﻧﻳﺎ

النشاط االقتصادي حسب الجنس

الجدول خ17

معدل العمالة

معدل النشاط
االقتصادي لإلناث
≥ 15سنة

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

%
المعدل للذكور

 %من إجمالي
عمالة اإلناث

 %من إجمالي
عمالة الذكور

 %من إجمالي
عمالة اإلناث

 %من إجمالي
عمالة الذكور

 %من إجمالي
عمالة اإلناث

 %من إجمالي
عمالة الذكور

الصناعة

الزراعة

إيرادات األجور

الخدمات

نساء

المتقاضاةب

رجال

تعادل القوة
تعادل القوة
الشرائية بالدوالر الشرائية بالدوالر
األمريكي
األمريكي

سلوفينيا
كرواتيا
البوسنة والهرسك
صربيا
الجبل األسود

90
82
84
..
..

10
14
..
26
9

10
12
..
24
9

23
18
..
16
9

44
40
..
34
26

65
67
..
58
82

45
48
..
42
65

20427
12934
5910
7654
8611

33398
19360
9721
12900
14951

مقدونيا
ألبانيا
اليونان
قبرص
تركيا

67
73
70
82
36

17
..
12
2
46

19
..
11
6
19

29
..
9
10
15

33
..
30
33
30

54
..
79
88
39

48
..
59
61
51

5956
4954
19218
18307
5352

12247
9143
38002
31625
20441

سوريا
لبنان
األردن
إسرائيل
فلسطين

27
..
32
87
..

49
..
2
1
36

23
..
4
2
11

8
..
12
11
10

29
..
23
32
27

43
..
84
88
52

48
..
73
65
61

1512
4062
1543
20599
..

7452
16404
8065
32148
..

مصر
ليبيا
تونس
الجزائر
المغرب

32
31
37
46
34

43
..
..
22
61

28
..
..
20
37

6
..
..
28
14

26
..
..
26
22

51
..
..
49
24

46
..
..
54
41

2286
5590
3249
4081
1603

8401
22505
11731
11331
6694

برنامج األمم المتحدة
البنك الدولي
البنك الدولي
البنك الدولي
البنك الدولي
البنك الدولي
البنك الدولي ()WB
برنامج األمم المتحدة
إعداد خاص .المصدر:
ت
اإلنمائي
اإلنمائي ()UNDP
أ .أحدث البيانات المتاحة خالل هذه الفترة .ب .تقديرات تم صياغتها من خالل أحدث البيانات المتاحة خالل الفترة ما بين  .2004-1991ت .إعداد خاص ،انطالقا من بيانات خاصة ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( )...( .)UNDPبيانات غير متوفرة.

مالحق

البرتغال
إسبانيا
فرنسا
إيطاليا
مالطا

87
77
88
69
53

12
3
2
3
0

11
6
4
5
2

17
11
11
16
11

40
40
34
39
32

71
86
86
81
88

49
55
61
57
64

17154
21817
25677
20152
14458

المتوسطي 2011

2008

08/2003أ

08/2003أ

08/2003أ

08/2003أ

08/2003أ

08/2003أ

2007

2007
28762
41597
42091
41158
31812

برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي
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مقارنة دخل األجور بين الجنسين ()%( )2007

الشكل خ17

ﺻﺭﺑﻳﺎ
ﺍﻟﺟﺑﻝ ﺍﻷﺳﻭﺩ
ﻣﻘﺩﻭﻧﻳﺎ

ﺃﻗﻝ ﻋﺷﺭﺓ ﺑﻠﺩﺍﻥ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﻓﺟﻭﺓ ﺍﻷﺟﻭﺭ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺟﻧﺳﻳﻥ )*(2007

ﺇﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺃﺟﻭﺭ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﺗﻌﺎﺩﻝ  %ﻣﻥ ﺇﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺃﺟﻭﺭ ﺍﻟﺫﻛﻭﺭ

87.4

79.4
76.5
73.9

74.0

ﺍﻟﺩﻧﻣﺎﺭﻙ

ﻏﺎﻧﺎ

74.5

74.6

ﺑﺎﺑﻭﺍ
ﻏﻳﻧﻳﺎ
ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ

ﺍﻟﻣﺟﺭ

ﻻﻭﺱ

76.5

ﺑﻭﺭﻭﻧﺩﻱ

77.1

ﺍﻟﻧﺭﻭﻳﺞ

ﺭﻭﺍﻧﺩﺍ

ﻣﻧﻐﻭﻟﻳﺎ

ﻣﻭﺯﻣﺑﻳﻕ

100

ﺳﻠﻭﻓﻳﻧﻳﺎ
ﻣﺎﻟﻁﺎ

75

ﺃﻟﺑﺎﻧﻳﺎ

89.5

ﺍﻟﺑﻭﺳﻧﺔ ﻭﺍﻟﻬﺭﺳﻙ

ﻛﺭﻭﺍﺗﻳﺎ

ﺇﻳﻁﺎﻟﻳﺎ

50

ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ

ﻓﺭﻧﺳﺎ

25

ﻗﺑﺭﺹ

0

ﺇﺳﺑﺎﻧﻳﺎ
ﺍﻟﺑﺭﺗﻐﺎﻝ

ﺗﺭﻛﻳﺎ

ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ

ﺳﻭﺭﻳﺎ

ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ

ﻟﺑﻧﺎﻥ
ﺗﻭﻧﺱ

ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ
إعداد خاص .المصدر :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (.)UNDP
* هناك  10دول تقل إيرادات اإلناث بها عن  %25من إيرادات الذكور :ليبيا ،اليمن ،لبنان ،أفغانستان ،المغرب ،عمان ،سوريا،األردن ،باكستان ،السعودية.
.

ﻣﺻﺭ

ﻟﻳﺑﻳﺎ

إنتاج واستهالك الطاقة

الجدول خ18

إنتاج الطاقة

إجمالي الناتج
استهالك الطاقة المحلي لكل وحدة
استخدام طاقة
للفرد الواحد

استهالك الطاقة

مليون طن متري مليون طن متري
من مكافئ النفط من مكافئ النفط

كيلوغرام من
مكافئ النفط

صافي واردات
الطاقة

تعادل القوة
الشرائية بالدوالر
لكل كيلوغرام من
الطاقة المسخدمة
مكافئ النفط

االستهالك حسب مصادر الطاقة
الوقود األحفوري

طاقة كهرمائية

طاقة نووية

طاقة متجددة

%

%

%

%

2007

2007

2007

2007

2007

2005

2005

2005

2005

4.6
30.3
135.5
26.4
0.0

25.1
144.0
263.7
178.2
0.9

2363
3208
4258
3001
2120

9.0
8.9
7.4
9.6
10.4

82
79
49
85
100

87.6
84.4
52.6
93.9
100.0

0.0
10.4
42.1
0.0
0.0

1.6
1.1
1.6
1.7
0.0

10.8
4.1
3.7
4.4
0.0

سلوفينيا
كرواتيا
البوسنة والهرسك
صربيا
الجبل األسود

3.5
4.1
3.9
9.8
..

7.3
9.3
5.6
15.8
..

3632
2101
1483
2141
..

7.2
8.0
4.8
4.5
..

53
57
30
38
..

68.3
89.4
87.3
..
..

21.1
0.0
0.0
..
..

4.1
6.4
9.2
..
..

6.5
4.2
3.6
..
..

مقدونيا
ألبانيا
اليونان
قبرص
تركيا

1.5
1.1
12.1
0.1
27.3

3.0
2.2
32.2
2.4
100.0

1482
694
2875
2854
1370

5.7
9.8
9.3
8.3
8.7

50
51
62
97
73

88.7
70.5
94.7
98.3
88.2

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

4.9
19.6
1.4
0.0
4.0

6.4
9.9
3.9
1.7
7.8

سوريا
لبنان
األردن
إسرائيل
فلسطين

24.4
0.2
0.3
2.7
..

19.6
4.0
7.2
22.0
..

978
959
1269
3059
..

4.2
10.5
3.8
8.2
..

-24
95
96
88
..

98.4
96.0
98.9
96.7
..

0.0
0.0
0.0
0.0
..

1.6
1.6
0.1
0.0
..

0.0
2.4
1.0
3.3

مصر
ليبيا
تونس
الجزائر
المغرب

82.3
101.6
7.9
164.3
0.7

67.2
17.8
8.8
36.9
14.4

840
2889
864
1089
460

5.7
5.1
8.2
6.7
8.3

-22
-470
11
-346
95

95.8
99.1
86.6
99.6
95.6

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

1.8
0.0
0.1
0.1
0.9

2.4
0.9
13.3
0.2
3.5

البنك الدولي ()WB

البنك الدولي

البنك الدولي

البنك الدولي

البنك الدولي

معهد الموارد العالمية
()WRI

معهد الموارد العالمية

معهد الموارد العالمية

معهد الموارد العالمية

البرتغال
إسبانيا
فرنسا
إيطاليا
مالطا

مالحق
المتوسطي 2011

إعداد خاص .المصدر:

أ .تشير المؤشرات السلبية إلى أن البلد مصدر صافي )...( .بيانات غير متوفرة.
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االستهالك والنجاعة الطاقية ()2007

الشكل خ18

11
ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺍﻟﻭﺍﺣﺩ
)ﻛﻳﻠﻭﻏﺭﺍﻡ ﻣﻥ ﻣﻛﺎﻓﺊ ﺍﻟﻧﻔﻁ(

ﻟﺑﻧﺎﻥ

ﻣﺎﻟﻁﺎ

ﺇﻳﻁﺎﻟﻳﺎ

3500

ﺃﻟﺑﺎﻧﻳﺎ

ﺇﺳﺑﺎﻧﻳﺎ

9

ﺍﻟﺑﺭﺗﻐﺎﻝ

1000

ﺗﺭﻛﻳﺎ
ﻗﺑﺭﺹ

ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ

ﺗﻭﻧﺱ

ﻛﺭﻭﺍﺗﻳﺎ

ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ

ﻓﺭﻧﺳﺎ

7

ﺳﻠﻭﻓﻳﻧﻳﺎ

ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ*

ﻣﺻﺭ

ﻣﻘﺩﻭﻧﻳﺎ

ﻟﻳﺑﻳﺎ*

5

ﺍﻟﺑﻭﺳﻧﺔ ﻭﺍﻟﻬﺭﺳﻙ
ﺻﺭﺑﻳﺎ

ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﻛﻝ ﻭﺣﺩﺓ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻁﺎﻗﺔ
)ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺷﺭﺍﺋﻳﺔ ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﻟﻛﻝ ﻛﻳﻠﻭﻏﺭﺍﻡ ﻣﻥ ﻣﻛﺎﻓﺊ ﺍﻟﻧﻔﻁ(

ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ

2000

ﺳﻭﺭﻳﺎ
ﺍﻷﺭﺩﻥ

125

100

75

25
50
ﺻﺎﻓﻲ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ )%ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ(

إعداد خاص .المصدر :البنك الدولي (.)WB
تشير المؤشرات السلبية لصافي واردات الطاقة إلى أن الميزان التجاري لقطاع الطاقة إيجابي ،وبالتالي فالبلد مصدر صافي.
* بالنسبة لليبيا والجزائر فإن مؤشرات االستيراد هي  )-( 470%و.)-( 346%

0

3

-25

-350

-500

اإلنتاج واالستهالك وإمكانية الحصول على الطاقة الكهربائية

الجدول خ19

إنتاج الكهرباء

متوسط نصيب الفرد
من استهالك الطاقة
الكهربائية

عدد السكان
المستفيدين من
الطاقة الكهربائية
%

الكهرباءأ

مصادر
الفحم

النفط

الغاز

طاقة كهرمائية

طاقة نووية

كيلووات/الساعة

%

%

%

%

%

2005

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

100.0
100.0
100.0
100.0
..

46.9
300.2
564.4
308.2
2.3

4860
6296
7772
5713
4845

26
25
5
16
0

28
31
4
56
0

10
6
1
11
100

22
9
10
11
0

0
18
78
0
0

..
..
..
..
..

15.0
12.1
11.8
36.5
..

7138
3738
2381
4155
..

36
20
65
70
..

3
25
0
1
..

0
19
1
1
..

22
35
34
27
..

38
0
0
0
..

مقدونيا
ألبانيا
اليونان
قبرص
تركيا

..
..
100.0
..
95.0

6.7
2.9
62.7
5
191.6

3780
1186
5628
5441
2238

78
0
55
0
28

0
0
22
0
50

7
3
15
100
3

15
97
4
0
19

0
0
0
0
0

سوريا
لبنان
األردن
إسرائيل
فلسطين

90.0
99.0
99.9
100.0
..

38.6
9.6
13.0
53.8
..

1469
2154
1971
7002
..

0
0
0
70
..

31
0
76
20
..

60
94
23
11
..

9
6
0
0
..

0
0
0
0
..

مصر
ليبيا
تونس
الجزائر
المغرب

98.0
97.0
98.9
98.1
85.1

125.1
25.7
14.7
37.2
22.9

1384
3871
1248
902
707

0
0
0
0
57

68
45
83
97
14

19
55
16
2
22

12
0
0
1
6

0
0
0
0
0

البنك الدولي

البنك الدولي

البنك الدولي

البنك الدولي

البرتغال
إسبانيا
فرنسا
إيطاليا
مالطا
سلوفينيا
كرواتيا
البوسنة والهرسك
صربيا
الجبل األسود

المتوسطي 2011

البنك الدولي
البنك الدولي
البنك الدولي ()WB
معهد الموارد العالمية
إعداد خاص .المصدر:
()WRI
أ .النسب المئوية ال يصل مجموعها دائما إلى  %100لعدم إدراج بعض مصادر الطاقة (الطاقة الشمسية والطاقة المولدة من الرياح والطاقة الحرارية األرضية) )...( .بيانات غير متوفرة.

مالحق

مليار كيلووات/
الساعة
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تطور استهالك الكهرباء (مجموعة من البلدان المختارة) ()2007-1982

الشكل خ19

ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺷﺭ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﻣﺗﻭﺳﻁ ﻧﺻﻳﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻣﻥ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ*
)(2007-1982
29%
31%

ﺍﻟﻧﺭﻭﻳﺞ

ﻓﺭﻧﺳﺎ

2007

ﺳﻠﻭﻓﻳﻧﻳﺎ
ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ

ﻛﻧﺩﺍ

1982

33%

ﺳﻭﻳﺳﺭﺍ

43%

48%

ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﻟﻭﻛﺳﻭﻣﺑﻭﺭﻍ
ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ

101%

129%

ﻓﻧﻠﻧﺩﺍ

ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ

130%

ﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ

163%

ﺁﻳﺳﻠﻧﺩﺍ

ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻥ

ﻛﻳﻠﻭﻭﺍﺕ  /ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺍﻟﻭﺍﺣﺩ
ﻭﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻧﻣﻭ %

163%
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إعداد خاص .المصدر :البنك الدولي (.)WB
* يتم تصنيف الدول تنازليا ،وفقا لنمو االستهالك المسجل خالل هذه الفترة.
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1982

0

ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ )ﻛﻳﻠﻭﻭﺍﺕ  /ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺍﻟﻭﺍﺣﺩ(

ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ

انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون

الجدول خ20

انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون

انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون حسب القطاعات

المجموع

للفرد الواحد

المشاركة
العالمية

كثافة االنبعاثات
بالنسبة إلجمالي
الناتج المحلي

الصناعة
والبناء

مليون طن
متري

طن متري

%

الكهرباء وإنتاج
الحرارة

النقل

مركبات ذات
محركب

قطاعات أخرى

مالحق
المتوسطي 2011

كيلوغرام من غاز
ثاني أكسيد
الكربون /تعادل
القدرة الشرائية
بالدوالر األمريكي
()2000

%

%

%

%

لكل  1000نسمة

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

07/2005أ

البرتغال
إسبانيا
فرنسا
إيطاليا
مالطا

52.4
317.6
368.2
430.1
2.6

4.9
7.0
5.7
7.2
6.2

0.2
1.1
1.3
1.5
0.0

0.28
0.29
0.21
0.28
0.33

19.1
23.0
24.3
19.9
0.0

36.2
34.3
33.9
27.2
19.5

36.2
31.8
13.8
34.2
78.1

8.5
10.9
28.1
18.7
2.3

507
601
600
677
558

سلوفينيا
كرواتيا
البوسنة والهرسك
صربيا
الجبل األسود

16.7
20.9
19.6
49.2
..

8.3
4.7
5.2
6.7
..

0.1
0.1
0.1
0.2
..

0.34
0.31
0.57
0.96
..

14.3
28.7
7.2
17.1
..

35.3
29.6
14.3
13.2
..

37.1
25.3
68.5
63.0
..

13.3
16.4
10.0
6.7
..

547
377
170
223
..

مقدونيا
ألبانيا
اليونان
قبرص
تركيا

9.0
3.9
93.4
7.6
263.5

4.4
1.2
8.3
9.5
3.7

0.0
0.0
0.3
0.0
0.9

0.59
0.22
0.34
0.42
0.32

14.5
20.7
13.6
14.5
17.8

13.4
59.6
23.7
26.4
17.1

68.1
2.6
49.7
51.5
39.5

4.0
17.1
13.1
7.5
25.6

136
102
522
622
131

سوريا
لبنان
األردن
إسرائيل
فلسطين

54.4
15.2
18.4
63.1
..

2.6
3.7
3.1
8.6
..

0.2
0.1
0.1
0.2
..

0.72
0.67
0.55
0.33
..

24.6
11.2
17.9
7.3
..

22.2
28.2
25.0
16.3
..

46.1
49.2
44.5
61.9
..

7.1
11.4
12.6
14.4
..

52
..
137
305
..

مصر
ليبيا
تونس
الجزائر
المغرب

174.0
44.9
20.8
88.1
42.1

2.1
7.2
2.0
2.6
1.4

0.6
0.2
0.1
0.3
0.1

0.5
0.62
0.24
0.4
0.25

31.9
14.9
18.8
25.4
18.8

21.9
22.7
23.1
22.4
25.7

34.6
56.6
38.6
27.2
35.4

11.6
5.7
19.5
25.0
20.2

..
291
103
91
71

الوكالة الدولية للطاقة

الوكالة الدولية للطاقة

الوكالة الدولية للطاقة

الوكالة الدولية للطاقة

الوكالة الدولية للطاقة

الوكالة الدولية للطاقة

الوكالة الدولية للطاقة

البنك الدولي ()WB
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الوكالة الدولية للطاقة
إعداد خاص .المصدر:
()IEA
أ .أحدث البيانات المتاحة خالل هذه الفترة .ب .يشمل السيارات والحافالت وسيارات الشحن ،لكنه ال يشمل الدراجات النارية )..( .بيانات غير متوفرة.

المركبات وانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون

الشكل خ20

()2008/2005أ

ﺍﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﻏﺎﺯ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺳﻳﺩ ﺍﻟﻛﺭﺑﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺑﺭﻳﺔ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ
)ﻧﺻﻳﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻣﻥ ﺍﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﻏﺎﺯ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺳﻳﺩ ﺍﻟﻛﺭﺑﻭﻥ ﺑﺎﻟﻛﻳﻠﻭﻏﺭﺍﻡ( )(2008
3000

3892

ﺳﻠﻭﻓﻳﻧﻳﺎ

3119
1764

1633

ﻗﺑﺭﺹ
ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ
ﺍﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ**

ﺇﺳﺑﺎﻧﻳﺎ
ﺇﻳﻁﺎﻟﻳﺎ

ﺍﻟﺷﺭﻕ ﺩﻭﻝ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺩﻭﻝ ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩ
ﺃﺳﺗﺭﺍﻟﻳﺎ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ
ﻭﻧﻳﻭﺯﻳﻠﻧﺩﺍ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ  27ﺍﻷﻭﺳﻁ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺗﻣﻳﺔ ﺍﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺎﺕ
ﻟﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻛﺎﺭﻳﺑﻲ ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻛﻳﺔ
ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ
ﺍﻟﺳﻭﻓﻳﺎﺗﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ )(OECD
ﺳﺎﺑﻘﺎ

ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ725 :

251

201

192

ﺍﻟﺻﻳﻥ

ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ

ﺁﺳﻳﺎ*

2000

ﻓﺭﻧﺳﺎ
ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ ﺍﻟﺑﺭﺗﻐﺎﻝ

ﻟﻳﺑﻳﺎ

1500

ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ
ﻛﺭﻭﺍﺗﻳﺎ

ﻣﺎﻟﻁﺎ

R =0.79069
2

1000
ﺍﻟﺑﻭﺳﻧﺔ
ﻭﺍﻟﻬﺭﺳﻙ

ﺻﺭﺑﻳﺎ

ﺍﻷﺭﺩﻥ

ﻣﻘﺩﻭﻧﻳﺎ ﺗﺭﻛﻳﺎ

700

600
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400

300

ﻣﺭﻛﺑﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻣﺣﺭﻙﺏ )ﻟﻛﻝ  1000ﻧﺳﻣﺔ(
إعداد خاص .المصدر :البنك الدولي ( - )WBالوكالة الدولية للطاقة (.)IEA
أ .أحدث البيانات المتاحة خالل هذه الفترة .ب .يشمل السيارات والحافالت وسيارات الشحن ،لكنه ال يشمل الدراجات النارية )..( .بيانات غير متوفرة.
* تستثنى الصين وكوريا واليابان ** .يشمل كندا والواليات المتحدة األمريكية والمكسيك.
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ﺃﻟﺑﺎﻧﻳﺎ
ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ
ﺗﻭﻧﺱ
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0

0

ﺍﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﻏﺎﺯ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺳﻳﺩ ﺍﻟﻛﺭﺑﻭﻥ ﺑﺳﺑﺏ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﺍﻟﺑﺭﻱ
)ﻧﺻﻳﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻣﻥ ﺍﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﻏﺎﺯ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺳﻳﺩ ﺍﻟﻛﺭﺑﻭﻥ ﺑﺎﻟﻛﻳﻠﻭﻏﺭﺍﻡ(

886

707

705

2500
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الماء
استهالك المياه

الموارد المائية

حسب القطاعات

2008

2008

2008

2008

08/2000أ

08/2000أ

08/2000أ

08/2000أ

08/2000أ

08/2000أ

08/2000أ

البرتغال
إسبانيا
فرنسا
إيطاليا
مالطا

38.0
111.2
178.5
182.5
0.1

30.7
0.3
25.2
8.8
0.0

44.7
0.3
12.4
4.6
0.0

6434
2506
3284
3210
124

11.9
37.2
31.8
45.4
0.1

1148
903
531
789
75

17.3
33.3
15.6
23.7
..

74
65
12
44
34

12
15
18
20
64

14
20
69
36
2

2
100
12
97
31

سلوفينيا
كرواتيا
البوسنة والهرسك
صربيا
الجبل األسود

18.7
37.7
35.5
..
..

13.2
67.8
2.0
..
..

41.4
64.3
5.3
..
..

15816
23853
9939
..
..

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..

مقدونيا
ألبانيا
اليونان
قبرص
تركيا

5.4
26.9
58.0
0.8
227.1

1.0
14.8
16.3
0.0
-13.4

15.6
35.5
21.9
0.0
1.0

3136
13268
6667
905
2890

1.6
1.8
7.1
0.2
40.1

784
598
646
278
549

24.3
4.4
9.6
24.5
18.8

69
58
88
78
74

14
30
11
21
15

18
12
1
2
11

0
0
10
34
1

سوريا
لبنان
األردن
إسرائيل
فلسطين

7.1
4.8
0.7
0.8
0.8

9.7
-0.3
0.3
1.0
0.0

72.4
0.8
27.2
57.9
3.0

791
1074
153
252
202

16.8
1.3
0.9
2.0
0.4

817
315
158
282
104

99.8
28.1
99.4
101.9
49.9

88
60
65
58
45

9
29
31
36
48

4
11
4
6
7

0
47
10
140
0

مصر
ليبيا
تونس
الجزائر
المغرب

1.8
0.6
4.2
11.3
29.0

55.5
0.0
0.4
0.4
0.0

96.9
0.0
8.7
3.6
0.0

703
95
452
340
918

68.3
4.3
2.9
6.1
12.6

937
777
296
196
427

119.2
718.0
61.7
52.7
43.4

86
83
76
64
87

8
14
13
23
10

6
3
4
14
3

100
18
13
17
7

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

منظمة األغذية
والزراعة

منظمة األغذية
إعداد خاص .المصدر:
والزراعة ()FAO
أ .أحدث البيانات المتاحة خالل هذه الفترة )..( .بيانات غير متوفرة.

مالحق

كلم مكعب

كلم مكعب

%

متر مكعب

كلم مكعب

متر مكعب

%

%

%

%

مليون متر مكعب

المتوسطي 2011

وطنية

من دول أخرى

االعتماد على
المياه

للفرد الواحد

المجموع

للفرد الواحد

من مجموع
الموارد

الزراعي

المنزلي

الصناعي

إنتاج المياه
المحالة

429

الشكل خ21

موارد مائية متجددة متاحة (( )2007-1962مترمكعب لكل نسمة /السنة)
25000
ﻛﺭﻭﺍﺗﻳﺎ

ﺳﻭﺭﻳﺎ

3000
20000

ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ
ﻟﺑﻧﺎﻥ

2250

15000

ﻣﺻﺭ

ﻗﺑﺭﺹ

ﺗﻭﻧﺱ

ﺇﺟﻬﺎﺩ ﻣﺎﺋﻲ :ﺃﻗﻝ ﻣﻥ  1700ﻣﺗﺭ
ﻣﻛﻌﺏ ﻟﻛﻝ ﻧﺳﻣﺔ/ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺍﻟﺑﻭﺳﻧﺔ
ﻭﺍﻟﻬﺭﺳﻙ

1500

ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ
ﻧﺩﺭﺓ ﻣﻳﺎﻩ :ﺃﻗﻝ ﻣﻥ 1000
ﻣﺗﺭ ﻣﻛﻌﺏ ﻟﻛﻝ ﻧﺳﻣﺔ/ﺍﻟﺳﻧﺔ

ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ

ﻓﻠﺳﻁﻳﻥ ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ

750

ﻟﻳﺑﻳﺎ
ﻣﺎﻟﻁﺎ
1962 1967 1972 1977 1982 1987 1992 1997 2002 2007
إعداد خاص .المصدر :منظمة األغذية والزراعة (.)FAO

ﺳﻠﻭﻓﻳﻧﻳﺎ

ﺃﻟﺑﺎﻧﻳﺎ

-

10000

ﺍﻟﺑﺭﺗﻐﺎﻝ
ﺗﺭﻛﻳﺎ

ﻧﺩﺭﺓ ﻣﻳﺎﻩ ﺣﺎﺩﺓ :ﺃﻗﻝ ﻣﻥ 500
ﻣﺗﺭﻣﻛﻌﺏ ﻟﻛﻝ ﻧﺳﻣﺔ/ﺍﻟﺳﻧﺔ

ﺇﻳﻁﺎﻟﻳﺎ
ﺇﺳﺑﺎﻧﻳﺎ

ﻓﺭﻧﺳﺎ

1962 1967 1972 1977 1982 1987 1992 1997 2002 2007

5000

-

الوسط الطبيعي

الجدول خ22

المساحة االجمالية
آالف الهكتارات

مساحات محمية

وأراض
صحاري
ٍ
قاحلة

المساحة الغابوية

إنتاج خشب الوقود

برية

بحرية

البصمة
اإليكولوجية

 %من مجموع
المساحة

 %من مجموع
المساحة

إجمالي الهكتارات
للفرد الواحد

مالحق
المتوسطي 2011

آالف الهكتارات

%

%

آالف األمتار المكعبة

2008

2008

2008

2003

2009

2008

2008

2004

2010

البرتغال
إسبانيا
فرنسا
إيطاليا
مالطا

9209
50537
54919
30134
32

3448
17821
15858
8993
0.3

37.4
35.3
28.9
29.8
0.9

2
2
2
3
0

600
2600
25465
4981
0

6.6
9.5
15.4
7.1
16.4

1.1
5.3
3.2
3.1
0.2

606
647
665
610
391

20
31
16
15
6

4.5
5.4
5.0
5.0
..

سلوفينيا
كرواتيا
البوسنة والهرسك
صربيا
الجبل األسود

2027
5659
5121
8836
1381

1249
1913
2185
2618
543

61.6
33.8
42.7
29.6
39.3

10
0
0
..
..

983
862
1329
1778
156

6.6
7.5
0.8
2.7
6.7

0.4
4.4
0.0
0.0
1.1

437
461
390
..
..

8
17
10
17
17

5.3
3.8
2.8
..
..

مقدونيا
ألبانيا
اليونان
قبرص
تركيا

2571
2875
13196
925
78356

989
779
3843
173
11096

38.5
27.1
29.1
18.7
14.2

100
37
11
100
85

530
350
795
4
5048

..
0.2
3.4
10.8
1.9

1.1
2.4
0.1
2.8

380
376
530
370
581

15
9
21
10
32

5.7
1.9
5.4
..
2.7

سوريا
لبنان
األردن
إسرائيل
فلسطين
مصر
ليبيا
تونس
الجزائر
المغرب

18518
1045
8878
2207
602
100145
175954
16361
238174
44655

479
137
98
154
9
69
217
973
1510
5111

2.6
13.1
1.1
7.0
1.5
0.1
0.1
5.9
0.6
11.4

94
54
100
98
..
100
99
91
98
87

27
79
294
2
..
17397
939
2177
8072
266

0.7
0.4
10.5
34.5
..
7.7
0.1
1.5
5.0
1.2

1.3
0.0
21.6
0.5
..
9.9
1.0
0.2
0.3
1.6

432
447
490
649
..
599
413
438
472
559

29
17
23
28
11
27
16
20
25
28

1.5
2.9
2.1
4.8
0.7
1.7
3.1
1.9
1.6
1.2

منظمة األغذية
والزراعة ()FAO

منظمة األغذية
والزراعة

منظمة األغذية
والزراعة

منظمة األغذية
والزراعة

منظمة األغذية
والزراعة

البنك الدولي ()WB

البنك الدولي

معهد الموارد العالمية
()WRI

االتحاد الدولي للحفاظ
على الطبيعة ومواردها
()IUCN

الصندوق العالمي
للطبيعة ()WWF

إعداد خاص .المصدر:

أصناف

معروفةأ

أصناف

مهددةأ

2007

أ .تشمل الثدييات والطيور فقط )..( .بيانات غير متوفرة.

430
تغيرات المساحة الغابوية في منطقة البحر األبيض المتوسط ()2008-1990

الشكل خ22

ﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﻐﺎﺑﻭﻳﺔ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ )(2008-1990
)ﺍﻵﻻﻑ ﺍﻟﻬﻛﺗﺎﺭﺍﺕ ﻭﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ (%
1000000

-7.9

56.4
51.4

-2.4

800000
+1.1

600000

-7.7

400000
-12.5

200000
0

1990

ﺩﻭﻝ ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ
ﺍﻟﺟﻧﻭﺑﻳﺔ

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ
ﺍﻟﺷﺭﻗﻳﺔ

ﺩﻭﻝ ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ
ﺍﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ

ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ ﺍﻟﻭﺳﻁﻰ
ﻭﺍﻟﺷﺭﻗﻳﺔ

ﺟﻧﻭﺏ
ﺷﺭﻕ ﺁﺳﻳﺎ

+19.3

ﺁﺳﻳﺎ ﺍﻟﺷﺭﻗﻳﺔ

-2.6

-12.5

ﺃﻭﻗﻳﺎﻧﻭﺳﻳﺎ

2008

+14.3

ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ ﺍﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻐﺭﺑﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺟﻧﻭﺑﻳﺔ

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ
ﺍﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻐﺭﺑﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺟﻧﻭﺑﻳﺔ

+6.7
ﺁﺳﻳﺎ
ﺍﻟﻭﺳﻁﻰ
ﻭﺍﻟﻐﺭﺑﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺟﻧﻭﺑﻳﺔ

-9.2
ﺩﻭﻝ ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ
ﺍﻟﻭﺳﻁﻰ
ﻭﺍﻟﻛﺎﺭﻳﺑﻲ

29.0 28.8

14.6

ﺃﻟﺑﺎﻧﻳﺎ

ﺍﻟﺑﻭﺳﻧﺔ
ﻭﺍﻟﻬﺭﺳﻙ

ﻣﺎﻟﻁﺎ

ﻟﻳﺑﻳﺎ

ﺍﻷﺭﺩﻥ

ﻓﻠﺳﻁﻳﻥ

ﻛﺭﻭﺍﺗﻳﺎ

ﺍﻟﺑﺭﺗﻐﺎﻝ

ﺳﻠﻭﻓﻳﻧﻳﺎ

ﻟﺑﻧﺎﻥ

ﻣﻘﺩﻭﻧﻳﺎ

ﻗﺑﺭﺹ

ﻓﺭﻧﺳﺎ

ﺗﺭﻛﻳﺎ

ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ

ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ

ﺇﻳﻁﺎﻟﻳﺎ

ﺳﻭﺭﻳﺎ

ﺇﺳﺑﺎﻧﻳﺎ

ﺗﻭﻧﺱ

ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ
إعداد خاص .المصدر:منظمة األغذية والزراعة (.)FAO
تشير المؤشرات اإليجابية إلى أن المساحة الغابوية ازدادت خالل الفترة المعروضة ،بينما تشير المؤشرات السلبية إلى نقصها.

9.1

ﻣﺻﺭ

ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ

-9.4

0.0 -0.8 -1.3

0.0

0.0

1.0

1.2

2.8

3.6

3.9

4.4

6.8

7.4

17.0 16.5

18.5

الجدول خ23

التجارة الدولية

الصادرات

معدل التغطية

الواردات

%

بماليين الدوالرات بماليين الدوالرات

الميزان التجاري

ميزان الحساب
الجاري

االستثمارات األجنبية المباشرة
تحويالت

بماليين الدوالرات بماليين الدوالرات بماليين الدوالرات

المهاجرينب

الواردة

 %من مجموع
الصادراتت

الخارجة

بماليين الدوالرات بماليين الدوالرات

سلوفينيا
كرواتيا
البوسنة والهرسك
صربيا
الجبل األسود

26122
10474
3913
8345
435

26333
21203
5754
16047
1826

99
49
68
52
24

-1520
-13604
-5844
..
..

-3329
-6245
-2764
-8855
-1473

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..

-67
2605
501
1920
1311

868
1267
5
55
46

مقدونيا
ألبانيا
اليونان
قبرص
تركيا

2691
1088
19973
1243
102129

5032
4548
59570
7748
140921

53
24
34
16
72

-2380
-3489
-51988
-7563
-57173

-1210
-2002
-51313
-4349
-41289

..
..
..
..
970

..
..
..
..
0.7

248
979
3355
5797
7611

13
36
1838
5110
1551

سوريا
لبنان
األردن
إسرائيل
فلسطين

12701
4187
44373
47935
558أ

15693
16574
14534
49278
3569أ

81
25
305
97
16

-3029
-11122
-8255
-4382
-2819

-687
-2930
-2393
1349
-408

638
7558
3597
..
630

أ
7.2
35.0
33.0
..
104.4أ

1434
4804
2385
3892
33

-3
1126
72
1172
36

مصر
ليبيا
تونس
الجزائر
المغرب

23062
32976
14449
45194
13681

44946
23462
19100
39258
32777

51
141
76
115
42

-18425
26518
-4632
26097
-19141

-1415
35702
-1711
34452
-4528

7150
..
1966
2193
6271

16.0
..
7.8أ
..
23.7

6712
2674
1688
2487
1331

571
1165
77
309
470

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

مؤتمر األمم المتحدة
للتجارة والتنمية

مؤتمر األمم المتحدة
للتجارة والتنمية

مؤتمر األمم المتحدة
إعداد خاص .المصدر:
للتجارة والتنمية
()UNCTAD
أ .بيانات سنة  .2008ب .يشمل تحويالت العاملين واألجور المدفوعة وتحويالت رؤوس األموال .ت .من السلع والخدمات .ث .بيانات سنة  .2007ج .إعداد خاص ،انطالقا من بيانات مؤتمراألمم المتحدة للتجارة والتنمية ( )..( .)UNCTADبيانات غير متوفرة.

مالحق

البرتغال
إسبانيا
فرنسا
إيطاليا
مالطا

43184
217609
474500
403022
2089

69563
286410
550272
408718
3592

62
76
86
99
58

-29015
-114456
-81702
-12185
-1671

-29298
-156432
-64229
-78144
-441

3894
9247
13745
3064
..

5.2
2.4
2.0
0.5
..

2871
15030
59628
30538
895

1294
16335
147161
43918
111

المتوسطي 2011

2009

2009

2009

09/2007

2008

2009

2009

2009

2009
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االستثمارات األجنبية المباشرة في منطقة البحر األبيض المتوسط ()%( )2009

الشكل خ23

ﻓﺭﻧﺳﺎ 37.1%

ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﻳﺔ
12.7%
ﺍﻟﺑﺭﺗﻐﺎﻝ 1.8%

ﺗﻁﻭﺭ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺣﺳﺏ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎﺕ
)) (2009-2005ﺑﻣﻼﻳﻳﻥ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ(

ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ 2.1%
ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ 2.4%

1500000

ﻟﺑﻧﺎﻥ 3.0%
1000000

ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ 3.6%
500000

ﻣﺻﺭ 4.2%
0
2009

2008

2007

2006

2005

ﺗﺭﻛﻳﺎ 4.7%

ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎﺕ ﻣﺗﻘﺩﻣﺔ
ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎﺕ ﻧﺎﻣﻳﺔ
ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ

ﺇﺳﺑﺎﻧﻳﺎ 9.4%
ﺇﻳﻁﺎﻟﻳﺎ 19.0%

إعداد خاص .المصدر :مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية (.)UNCTAD
أ .حسب تصنيف مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية.

الجدول خ24

الصادرات
الصادرات
منتجات غذائية

مالحق
المتوسطي 2011

مواد أولية زراعية

محروقات

معادن وفلزات

منتجات مصنعة

أخرى

%

%

%

%

%

%

مؤشر تركيز الصادرات

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

البرتغال
إسبانيا
فرنسا
إيطاليا
مالطا

11.3
14.2
12.4
8.1
4.7

2.3
1.2
0.9
0.7
0.1

5.1
2.8
3.5
3.6
1.5

3.0
2.4
2.2
2.5
0.7

71.2
79.3
78.5
82.5
91.9

7.1
0.1
2.5
2.6
1.1

0.085
0.101
0.082
0.052
0.391

سلوفينيا
كرواتيا
البوسنة والهرسك
صربيا
الجبل األسود

4.2
12.8
8.3
22.8
11.6

1.8
3.7
6.8
1.5
3.2

3.5
12.9
8.4
4.7
16.5

3.6
3.7
11.6
7.1
26.4

86.6
67.0
64.0
62.5
38.7

0.3
0.0
0.9
1.4
3.6

0.126
0.094
0.105
0.066
0.274

مقدونيا
ألبانيا
اليونان
قبرص
تركيا

18.2
7.3
23.6
23.7
10.4

0.5
2.8
2.3
0.7
0.4

1.1
6.6
8.0
13.9
3.8

3.1
7.4
8.0
5.9
7.6

50.9
75.2
58.1
55.7
76.6

26.2
0.7
0.0
0.1
1.2

0.255
0.121
0.081
0.184
0.083

سوريا
لبنان
األردن
إسرائيل
فلسطين

29.5
12.4
16.2
3.5
26.7

1.5
0.7
0.4
0.8
0.3

25.3
0.3
0.5
0.0
1.6

2.3
34.5
11.1
25.6
14.4

41.5
51.8
71.7
69.7
56.8

0.0
0.3
0.1
0.4
0.2

0.211
0.217
0.167
0.242
0.281

مصر
ليبيا
تونس
الجزائر
المغرب

14.0
0.1
9.2
0.3
22.1

2.2
0.0
0.5
0.0
1.6

34.9
95.8
13.6
98.3
3.3

9.1
0.9
1.3
0.5
9.1

39.7
3.1
75.4
0.9
64.0

0.1
0.1
0.0
0.0
0.0

0.166
0.761
0.159
0.558
0.151

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة
والتنمية ()UNCTAD

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

إعداد خاص .المصدر:
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صادرات المنتجات المصنعة ( %( )2009من مجموع الصادرات)

ﺻﺭﺑﻳﺎ

ﺍﻟﺑﻭﺳﻧﺔ ﻭﺍﻟﻬﺭﺳﻙ

ﺍﻟﺟﺑﻝ ﺍﻷﺳﻭﺩ
ﻣﻘﺩﻭﻧﻳﺎ
ﺗﻁﻭﺭ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺣﺳﺏ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎﺕﺃ )(2009-2005
)ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ(

100

ﻛﺭﻭﺍﺗﻳﺎ
ﺳﻠﻭﻓﻳﻧﻳﺎ
ﻣﺎﻟﻁﺎ

75

ﺇﻳﻁﺎﻟﻳﺎ

ﺃﻟﺑﺎﻧﻳﺎ
50

10000000

ﻓﺭﻧﺳﺎ

ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ
7500000

25
ﻗﺑﺭﺹ

5000000
2500000
0
2009

ﺇﺳﺑﺎﻧﻳﺎ

0

ﺍﻟﺑﺭﺗﻐﺎﻝ

ﺗﺭﻛﻳﺎ
2008

2007

ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎﺕ ﻣﺗﻘﺩﻣﺔ
ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎﺕ ﻧﺎﻣﻳﺔ
ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ

2006

2005

ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ

ﺳﻭﺭﻳﺎ

ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ

ﻟﺑﻧﺎﻥ
ﺗﻭﻧﺱ

ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ

إعداد خاص .المصدر :مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية (.)UNCTAD
أ .حسب تصنيف مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية.

ﻓﻠﺳﻁﻳﻥ

ﻣﺻﺭ

ﻟﻳﺑﻳﺎ

الجدول خ25

الواردات
الواردات
منتجات غذائية
2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

البرتغال
إسبانيا
فرنسا
إيطاليا
مالطا

13.1
9.6
9.3
10.1
15.5

1.1
1.4
1.3
2.0
0.7

12.9
15.0
13.3
17.6
10.5

2.3
3.9
2.3
4.4
1.6

62.1
70.2
73.8
63.9
71.5

8.5
0.0
0.0
2.0
0.2

0.090
0.084
0.070
0.091
0.140

سلوفينيا
كرواتيا
البوسنة والهرسك
صربيا
الجبل األسود

8.9
10.1
20.5
6.0
24.3

2.9
1.1
1.4
1.3
0.7

11.3
16.9
10.9
14.8
8.6

4.6
2.0
2.2
3.8
3.3

72.0
69.9
64.2
55.0
62.1

0.3
0.0
0.8
19.1
1.0

0.070
0.072
0.056
0.166
0.057

مقدونيا
ألبانيا
اليونان
قبرص
تركيا

13.2
16.9
12.6
15.5
4.3

1.2
1.2
1.3
0.9
2.5

5.2
8.9
5.7
17.5
14.1

1.4
2.2
3.2
0.9
7.9

62.2
69.7
77.2
65.0
63.5

16.8
1.1
0.0
0.2
7.7

0.137
0.053
0.078
0.141
0.086

سوريا
لبنان
األردن
إسرائيل
فلسطين

14.5
14.9
17.0
7.6
30.6

2.6
1.2
1.3
1.1
0.7

30.3
19.9
17.7
17.0
7.6

3.3
6.2
2.6
12.7
2.5

49.2
57.7
59.5
60.8
58.6

0.1
0.1
1.9
0.8
0.0

0.250
0.173
0.099
0.131
0.111

مصر
ليبيا
تونس
الجزائر
المغرب

18.7
16.7
8.6
16.3
11.2

3.8
0.5
2.0
1.5
2.1

9.9
7.1
11.4
1.1
20.4

7.7
1.8
3.1
1.4
2.5

59.9
71.6
74.9
79.8
63.2

0.0
2.3
0.0
0.0
0.6

0.061
0.081
0.068
0.101
0.076

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة
والتنمية ()UNCTAD

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

إعداد خاص .المصدر:

مالحق

%

%

%

%

%

%

المتوسطي 2011

مواد أولية زراعية

محروقات

معادن وفلزات

منتجات مصنعة

أخرى
مؤشر تركيز الواردات

433

الشكل خ25

واردات المنتجات المصنعة ( %( )2009من مجموع الواردات)

ﺻﺭﺑﻳﺎ

ﺍﻟﺑﻭﺳﻧﺔ ﻭﺍﻟﻬﺭﺳﻙ
100

ﻣﻭﻧﺗﻳﻧﻳﻐﺭﻭ
ﻣﻘﺩﻭﻧﻳﺎ
ﺗﻁﻭﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺣﺳﺏ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎﺕﺃ )(2009-2005
)ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ(

ﻛﺭﻭﺍﺗﻳﺎ
ﺳﻠﻭﻓﻳﻧﻳﺎ
ﻣﺎﻟﻁﺎ

75

ﺇﻳﻁﺎﻟﻳﺎ

ﺃﻟﺑﺎﻧﻳﺎ
50

12000000

ﻓﺭﻧﺳﺎ

ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ
9000000

25
ﻗﺑﺭﺹ

6000000
3000000
0
2009

ﺇﺳﺑﺎﻧﻳﺎ

0

ﺍﻟﺑﺭﺗﻐﺎﻝ

ﺗﺭﻛﻳﺎ
2008

2007

ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎﺕ ﻣﺗﻘﺩﻣﺔ
ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎﺕ ﻧﺎﻣﻳﺔ
ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ

2006

2005

ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ

ﺳﻭﺭﻳﺎ

ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ

ﻟﺑﻧﺎﻥ
ﺗﻭﻧﺱ

ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ

إعداد خاص .المصدر :مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية (.)UNCTAD
أ .حسب تصنيف مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية.

ﻓﻠﺳﻁﻳﻥ

ﻣﺻﺭ

ﻟﻳﺑﻳﺎ

الجدول خ26

السياحة في منطقة البحر األبيض المتوسط
عدد السائحين
المغادرين حسب عدد المبيتات في
بلد المقصد
بلد المنشأ

عدد السائحين الوافدين حسب بلد المقصد
معدل الصرف

اإلنفاق على السياحة في الدول
األخرى

إيرادات السياحة الدولية

مالحق
المتوسطي 2011

%

باآلالف

 %في منطقة
البحر األبيض
المتوسط

باآلالف

08/2009

2009

2009

2008

البرتغال
إسبانيا
فرنسا
إيطاليا
مالطا

..
-8.7
-6.3
1.2
-8.4

..
52231
74200
43239
1183

..
19.3
27.5
16.0
0.4

20989
11229
23347
28284
299

28127
223773
526160
161797
11262

سلوفينيا
كرواتيا
البوسنة والهرسك
صربيا
الجبل األسود

-5.8
-0.9
-3.3
-0.2
1.7

1668
9335
311
645
1044

0.6
3.5
0.1
0.2
0.4

2459
..
..
..
..

4843
50626
719
1399
6965

3115
11668
920
1113
755

مقدونيا
ألبانيا
اليونان
قبرص
تركيا

1.7
..
-6.4
-10.9
2.0

259
..
14915
2141
25506

0.1
..
5.5
0.8
9.4

3716
..
1042
9873

587
..
47974
13209
56918

262
1849
17586
3222
25019

5
48
22
23
14

سوريا
لبنان
األردن
إسرائيل
فلسطين

-26.2
38.9
1.6
-9.7
2.2

6092
1851
3789
2321
396

2.3
0.7
1.4
0.9
0.1

5253
..
2288
4207
..

73492
..
4726
10752
..

2972
7690
3539
4807
..

19
34
29
6

710
4297
1140
4445
..

مصر
ليبيا
تونس
الجزائر
المغرب

-3.1
..
-2.1
7.9
5.9

11914
..
6901
1912
8341

4.4
..
2.6
0.7
3.1

4531
..
3118
1539
3058

..
..
..
..
..

12104
99
3909
325
8885

22
0
16
..
26

3390
1339
555
469
1910

5
5
2
..
4

منظمة السياحة العالمية
()UNWTO

منظمة السياحة العالمية

منظمة السياحة العالمية

البنك الدولي ()WB

مؤتمراألمم المتحدة
للتجارة والتنمية
()UNCTAD

البنك الدولي

البنك الدولي

البنك الدولي

البنك الدولي

إعداد خاص .المصدر:

باآلالف

بماليين
الدوالرات

%
من مجموع
الصادرات

بماليين
الدوالرات

2008

2008

2008

2008

2008

14047
70234
66821
48793
1215

17
16
9
7
18

5283
26829
52135
37728
482

5
5
6
6
7

8
39
13
7
..

1567
1152
274
1435
43

4
3
2
5
..

190
1644
3946
1874
4031

3
23
3
12
2
5
14
6
5
..

ب

%
من مجموع
الواردات

أ .إعداد خاص ،انطالقا من بيانات منظمة السياحة العالمية ( .)UNWTOب .بيانات سنة  )..( .2006بيانات غير متوفرة
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السياح وإيرادات السياحة ()2009-2008
ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﺻﺭﻑ ﻋﻧﺩ ﻭﻓﻭﺩ ﺍﻟﺳﻳﺎﺡ )(%) (2009-2008
ﻟﺑﻧﺎﻥ

40

3.3
-1.6

-4.9

-4.9

-5.7

ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ

20

ﺁﺳﻳﺎ ﻭﺍﻟﻣﺣﻳﻁ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ

ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ-4.2 :

ﺍﻟﺷﺭﻕ ﺍﻷﻭﺳﻁ

ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺗﻳﻥ

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ

ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ
ﺇﻳﻁﺎﻟﻳﺎ
ﺗﺭﻛﻳﺎ

ﺍﻷﺭﺩﻥ

40

ﻛﺭﻭﺍﺗﻳﺎ

30

ﻣﺻﺭ

ﺻﺭﺑﻳﺎ

20

ﺗﻭﻧﺱ

ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ

ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺳﺎﺋﺣﻳﻥ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻳﻥ
)ﺑﺎﻷﻻﻑ(

ﻣﻘﺩﻭﻧﻳﺎ

ﻣﺎﻟﻁﺎ

ﺇﺳﺑﺎﻧﻳﺎ

ﻗﺑﺭﺹ

ﺍﻟﺑﻭﺳﻧﺔ
ﻭﺍﻟﻬﺭﺳﻙ
ﻓﺭﻧﺳﺎ

0

0

ﺳﻠﻭﻓﻳﻧﻳﺎ
ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ

-10

60.000
-20

20.000
5.000

ﺳﻭﺭﻳﺎ

-30
ﺇﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ) %ﻣﻥ ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ(
إعداد خاص .المصدر :منظمة السياحة العالمية (.)UNWTO

ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﺻﺭﻑ ﻋﻧﺩ ﻭﻓﻭﺩ ﺍﻟﺳﻳﺎﺡ )(%) (2009-2008

10
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المساعدات اإلنمائية الرسمية ()ODA
المساعدات اإلنمائية الرسمية للدول المانحة

البرتغال
إسبانيا
فرنسا
إيطاليا
مالطا

المساعدات اإلنمائية الرسمية في الدول المستفيدة

بماليين الدوالرات

 %من الدخل القومي
اإلجمالي

للفرد الواحد بالدوالر

بماليين الدوالرات

 %من الدخل القومي
اإلجمالي

للفرد الواحد بالدوالر

2009

2009

2009

2009

2009

2009

513
6584
12600
3297

0.23
0.46
0.47
0.16

48
147
202
55

سلوفينيا
كرواتيا
البوسنة والهرسك
صربيا
الجبل األسود

193
358

2.15
3.05

97
112

1362

0.22

0
18

سوريا
لبنان
األردن
إسرائيل
فلسطين

245
641
761

0.48
1.82
3.25

11
153
121

3026

..

704

مصر
ليبيا
تونس
الجزائر
المغرب

925
39
474
319
912

0.49
0.06
1.27
0.23
1.01

11
6
46
9
29

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

مقدونيا
ألبانيا
اليونان
قبرص
تركيا

607

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

أ .إعداد خاص ،انطالقا من بيانات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (.)OECD

الشكل خ27
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تغيرات المساعدة اإلنمائية الرسمية للدول المتوسطية المانحة ()2009-1993
ﺗﻁﻭﺭﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﻧﻣﺎﺋﻳﺔ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ﻟﺑﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﻧﺣﺔ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﺑﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ
ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ) %) (2009-1993) (OECDﻣﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﻘﻭﻣﻲ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ(
1.12

ﺳﻭﻳﺳﺭﺍ

0.97
1.06
1.03
1.04

ﺍﻟﻧﺭﻭﻳﺞ
ﻟﻭﻛﺳﻭﻣﺑﻭﺭﻍ

2009

0.38

0.88

ﺍﻟﺩﺍﻧﻣﺎﺭﻙ

0.82
0.79

ﻫﻭﻟﻧﺩﺍ
ﺑﻠﺟﻳﻛﺎ

0.35

ﻓﻧﻠﻧﺩﺍ

0.37

ﺃﻳﺭﻟﻧﺩﺍ

10000

0.52

0.45
0.35
0.35
0.34

ﺳﻭﻳﺳﺭﺍ
93/94

0.54

0.21
0.15
0.18
0.28

7500
2009

2009

1993-1994

5000

2009

93/94

2500

ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﻧﻣﺎﺋﻳﺔ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ )ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ(

0.31

ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ
ﺍﻟﻳﺎﺑﺎﻥ

0.55

0.54

0.23

ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ

ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ

12500

1.03

93/94
93/94

0.60

0.50

2009

2009

0.30
0.40
ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﻧﻣﺎﺋﻳﺔ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ) %ﻣﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﻘﻭﻣﻲ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ(
ﺍﻟﺑﺭﺗﻐﺎﻝ

ﺇﺳﺑﺎﻧﻳﺎ

ﻓﺭﻧﺳﺎ

ﺇﻳﻁﺎﻟﻳﺎ

0.20

98/99

المتوسطي 2011

إعداد خاص .المصدر:

0.19

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
()OECD

54

مالحق

169
415
608
75

0.28
2.36
1.45
1.84

38
109
61
125

0
0.10

ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ

تشير الخطوط إلى التطور الذي عرفته المساعدة اإلنمائية الرسمية باألرقام المطلقة وكنسبة مئوية من إجمالي الدخل القومي بالنسبة لكل بلد متوسطي مانح .تشير النقاط إلى السنة أو الفترة التي تعود لها البيانات بحيث تشكل النقطة األولى متوسط سنتي  94/1993والنقطة الثانية متوسط سنتي
 99/1998ومن النقطة الثالثة حتى النقطة األخيرة يشار إلى المؤشرات الخاصة بسنوات  2005و 2006و 2007و 2008و .2009نجد النقطة األولى الخاصة بسنتي ( 94/1993ماعدا في حالة اليونان التي تبدأ بسنتي  ) 99/1998والنقطة األخيرة الخاصة بسنة .2009
إعداد خاص .المصدر:المساعدات اإلنمائية الرسمية (.)ODA

الديون الخارجية

الجدول خ28

الديون الخارجية
بماليين الدوالرات

 %من الدخل القومي
اإلجمالي

نصيب الفرد من الدين
الخارجي بالدوالر

طويلة األجل

قصيرة األجل

بماليين الدوالرات

بماليين الدوالرات

2009

2009

2009

2009

2009

09/2008ت

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..

سلوفينيا
كرواتيا
البوسنة والهرسك
صربيا
الجبل األسود

..
..
9583
33402
2308

..
..
54.1
76
55.6

..
..
2522
3374
3847

..
..
7906
29402
1101

..
..
1677
4000
1207

..
..
10.5
37.1
4.4

مقدونيا
ألبانيا
اليونان
قبرص
تركيا

5589
4719
..
..
251372

62.2
37.4
..
..
38.5

2795
1475
..
..
3361

3689
3884
..
..
211647

1900
835
..
..
39725

14.8
6.9
..
..
41.6

سوريا
لبنان
األردن
إسرائيل
فلسطين

5236
24864
6615
..

10.3
73.0
28.0
..
..

239
5920
1050
..
..

4480
21768
5457
..
..

756
3096
1158
..
..

3.5
18.0
4.8
..
..

مصر
ليبيا
تونس
الجزائر
المغرب

33257
..
21709
5345
23752

19.3
..
55.9
3.5
26.4

401
..
2108
153
742

30696
..
16907
3853
21573

2561
..
4802
1492
2179

6.5
..
10.1
1.4
12.5

البنك الدولي

البنك الدولي

البرتغال
إسبانيا
فرنسا
إيطاليا
مالطا

مالحق
المتوسطي 2011

البنك الدوليأ
البنك الدوليأ
البنك الدولي
البنك الدولي ()WB
إعداد خاص .المصدر:
أ .إعداد خاص ،انطالقا من بيانات البنك الدولي وشعبة السكان في األمم المتحدة ( .)UNPOPب .يشمل تحويالت العمال المهاجرين .ج .أحدث البيانات المتاحة خالل هذه الفترة )..( .بيانات غير متوفرة.

خدمة الديون
 %من مجموع

الصادراتب

436
الديون الخارجية ()2009
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ﻣﺩﻳﻧﻭﻥ ﺭﺋﻳﺳﻳﻭﻥ* )) (9002ﺑﻣﻼﻳﻳﻥ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ(
428442

381339
276932

251372

237692

ﻟﺑﻧﺎﻥ

ﺍﻟﺻﻳﻥ

ﺭﻭﺳﻳﺎ

ﺍﻟﺑﺭﺍﺯﻳﻝ

ﺗﺭﻛﻳﺎ

ﺍﻟﻬﻧﺩ

192008

ﺍﻟﻣﻛﺳﻳﻙ

ﺑﻣﻼﻳﻳﻥ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ
157517

120183

ﺇﻧﺩﻭﻧﻳﺳﻳﺎ ﺍﻷﺭﺟﻧﺗﻳﻥ

117511

109873

ﺭﻭﻣﺎﻧﻳﺎ ﻛﺎﺯﺍﺧﺳﺗﺎﻥ

6000

100000
25000
5000

4500

ﺻﺭﺑﻳﺎ

ﺗﺭﻛﻳﺎ

3000

ﻣﻘﺩﻭﻧﻳﺎ

ﺍﻟﺑﻭﺳﻧﺔ
ﻭﺍﻟﻬﺭﺳﻙ
ﺗﻭﻧﺱ

1500

ﺃﻟﺑﺎﻧﻳﺎ
ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ
ﻣﺻﺭ

80

70

60

إعداد خاص .المصدر :البنك الدولي ( )WBوشعبة السكان في األمم المتحدة (.)UNPOP
* ال يقدم البنك الدولي بيانات متعلقة بالدول اآلكثر نماء.

50

40
 %ﻣﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﻘﻭﻣﻲ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

30

20

ﺳﻭﺭﻳﺎ

10

ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ

0

0

ﻧﺻﻳﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻲ ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭ

ﺍﻟﺟﺑﻝ ﺍﻷﺳﻭﺩ

التعاريف

األراضي الصالحة للزراعة والمحاصيل
الدائمة
مساحة زراعية تشمل بيانات حول األراضي
الصالحة للزراعة وللحرث واألراضي
المخصصة للمحاصيل الدائمة .وتتضمن
األراضي الصالحة للزراعة أو للحرث تشمل
األراضي المخصصة للزراعة الموسمية
(بالنسبة للتي توفر حصادين يتم األخذ بعين
االعتبار حصاد واحد فقط) والمراعي الدائمة
المخصصة للرعي أو القطع ،واألراضي
المخصصة لمزارع الخضروات التجارية أو
الحدائق واألراضي الراقدة مؤقتا لمدة ال
تتجاوز خمس سنوات .ال يتم احتساب
األراضي المهجورة نتيجة للزراعة المتنقلة.
األراضي المخصصة للمحاصيل الدائمة هي

استعمال األسمدة
العناصر الغذائية الطبيعية المستعملة لكل وحدة
أرض مزروعة .األسمدة المأخوذة بعين االعتبار
هي النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم .يتم
احتساب االستهالك بالطريقة التالية :اإلنتاج +
الواردات – الصادرات؛ وتستثنى في هذا الصدد
األسمدة التقليدية (األسمدة الحيوانية والطبيعية).
البيانات تمت بناء على قسمة استهالك األسمدة
لكل بلد على مساحة األراضي الصالحة للزراعة
والمحاصيل الدائمة.

استهالك المياه
مجموع استهالك اإلنسان للمياه في السنة ،دون
احتساب خسائر التبخر التي تحدث على مستوى
الخزانات المائية .تشمل مصادر المياه الجوفية
غير المتجددة ومياه األنهار المنحدرة من بلدان
أخرى ومحطات تحلية المياه.

استهالك الطاقة الغذائية
كمية األغذية ،بحسب السعرات الحرارية،
المتوفرة لكل شخص في البلد.

أطفال يقل وزنهم عن الوزن الطبيعي بالنسبة
لعمرهم
نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين يقل وزنهم
وطولهم بمقدار انحرافين معياريين عن المقاييس
الطبيعية بالنسبة لمتوسط هذه الفئة العمرية .السكان
المثاليون في هذا المجال هم أطفال الواليات المتحدة
األمريكية الذين يحصلون على تغذية جيدة.

مالحق

أراضي الري
األراضي التي تتوفر على بنية تحتية مائية تزود
المساحات الزراعية بالمياه .وتشمل تحديدا
المساحات ذات المراقبة الجزئية أو التامة على
توزيع المياه ،والمساحات المروية بالغمر
والمناطق المنخفضة والمعرضة للفيضانات حيث
يتم التحكم في المياه المتوفرة.

االستثمارات األجنبية المباشرة
استثمارات صافية تهدف إلى الحصول على
مشاركة طويلة األمد في تسيير شركة معينة تنشط
في اقتصاد بلد مغاير القتصاد بلد المستثمر .وهي
مجموع رأس مال حقوق الملكية والعوائد المعاد
استثمارها ورؤوس أموال أخرى طويلة األمد
ورأس المال قصير األمد.

استهالك الكهرباء للفرد الواحد
الناتج اإلجمالي للفرد الواحد ويشمل استهالك
المحطات المساعدة والخسائر في المحوالت التي
تعتبر جزءا ال يتجزأ من المحطة المركزية.
وتشمل أيضا مجموع الطاقة الكهربائية التي
تنتجها منشآت الضخ ،دون خصم الطاقة
الكهربائية التي تستهلكها المضخات.
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إجمالي نسبة االلتحاق بالتعليم االبتدائي
والثانوي والعالي
عدد التالميذ المسجلين في مستويات التعليم
االبتدائي والثانوي والعالي ،بغض النظر عن
أعمارهم ،كنسبة للسكان في سن الدراسة الرسمي
بالنسبة للمستويات الثالثة.

األراضي المزروعة بالحبوب
تشير األرقام المتعلقة بالمساحة الزراعية عموما
إلى المساحة المحصودة ،في حين أن تلك المتعلقة
بالمحاصيل الدائمة يمكن أن تشير إلى المساحة
اإلجمالية المزروعة .أما بيانات المساحة
المزروعة بالحبوب فهي تقتصر على المحاصيل
المحصودة من الحبوب الجافة فقط .وبالتالي لم
يتم احتساب الحبوب المحصودة من التبن أو
الخضراء للتغذية أو األعالف أو السيالج أو تلك
التي تستعمل لرعي الحيوانات.

المتوسطي 2011

األثر البيئي
مقياس استعمال اإلنسان للموارد الطبيعية
المتجددة .ويحسب بالنسبة لساكنة معينة
بمجموع مساحة األراضي والمياه المنتجة
بيولوجيًا والضرورية إلنتاج الموارد المستهلكة،
باإلضافة إلى الحفاظ على االستهالك الطاقي
وفتح المجال أمام البنيات التحتية واستيعاب
النفايات التي تنتجها الساكنة .الوحدة المستعملة
لقياس األثر البيئي هي الهكتار العالمي () ،وهو
الهكتار الذي يعادل إنتاجه البيولوجي المتوسط
العالمي.

األراضي التي تزرع بمحاصيل تغطي
األرض فترات طويلة وال يجب إعادة زرعها
بعد كل حصاد ،مثل الكاكاو والبن والمطاط.
وتشمل األراضي التي تغطيها الشجيرات
الموجهة إلنتاج الورود واألشجار المثمرة
والجوز والكروم ،وتستثنى األراضي التي
تزرع فيها األشجار الموجهة إلنتاج الحطب
أو الخشب.

استهالك الطاقة
االستهالك الظاهري يساوي اإلنتاج المحلي زائد
الواردات وتبادالت المخزون ،ناقص الصادرات
وكميات الوقود المستعملة للبواخر والطائرات
التي تنشط في النقل الدولي .ويندرج أيضا في
هذا اإلطار االستهالك بالنسبة للفرد الواحد ،وكذا
حسب مصادر األصل .وحسب األصل ،يشمل
الوقود األحفوري ،االستهالك الطاقي للنفط
والغاز الطبيعي والكربون ومشتقاته .أما بالنسبة
للطاقة ذات أصل نووي تفترض فاعلية  33في
المئة (المتوسط األوروبي) .وتستثني
الهيدروكهربائية استهالك الضخ المستعمل.
ويشمل كمصادر للطاقات المتجددة تلك العصرية
(الريح والمد والجزر واألمواج واأللواح
الضوئية والحرارية والغاز الحيوي والطاقة
الحرارية األرضية والوقود الناجم عن الكتل
الحيوية مثل اإليثانول) والتقليدية (الكتلة الحيوية
الصلبة ،بما في ذلك الخشب ،والبقايا العشبية
والحيوانية وغيرها).

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ()CO2
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن حرق
جميع أنواع الوقود األحفوري المستعمل من
طرف بلد ما.

مالحق

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحسب القطاعات
تظهر حصة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
الناتجة عن الوقود األحفوري المستعمل في النقل
والصناعة واإلنتاج الكهربائي .وتدخل في قطاع
النقل االنبعاثات الناتجة عن جميع أنواع النقل:
البري والسكك الحديدية والجوي ،بما في ذلك
المركبات الزراعية التي تتحرك على الطرق.
ال يتم احتساب الرحالت البحرية والجوية
الدولية .ويشمل قطاع الصناعة والبناء انبعاثات
مجموع نشاطات الصناعة والبناء .في حين
تندرج في قطاع الكهرباء جميع االنبعاثات
الناتجة عن توليد الكهرباء العمومي وكذا
المحطات الحرارية.

المتوسطي 2011

إنتاج الحبوب
تقتصر البيانات على المحاصيل المحصودة من
الحبوب الجافة فقط .وبالتالي لم يتم احتساب
الحبوب المحصودة من التبن أو الخضراء للتغذية
أو األعالف أو السيالج أو تلك التي تستعمل
لرعي الحيوانات.
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إنتاج الخشب للوقود
يشمل خشب الجذوع والفروع المستعمل كوقود
للطهي أو التسخين أو إنتاج الطاقة.
إنتاج الزراعة المائية
تشمل األسماك البحرية والقارية والديادرومية
والرخويات والقشريات المزروعة في البيئات
البحرية والداخلية أوالمالحة.
إنتاج الطاقة
أشكال الطاقة األولية – النفط والغاز الطبيعي
والكربون ومشتقاته والمحروقات المتجددة
والنفايات – والكهرباء األولية ،جميعها محولة
إلى مكافئات للنفط .تحوي المحروقات المتجددة
والنفايات كتل حيوية صلبة وسائلة والغاز الحيوي
والنفايات الصناعية والبلدية.
إنتاج الكهرباء
يتم قياس إنتاج الكهرباء في مراكز أجهزة مولدات
التيار المتناوب للمحطات الكهربائية .ويشمل
باإلضافة إلى المصادر الهيدروكهربائية ،الكربون
والنفط والغاز والطاقة النووية وتوليد الكهرباء
بواسطة طاقة الحرارة األرضية والشمسية
والريحية وطاقة المد والجزر والطاقة البحرية
وكذا النفايات والمحروقات المتجددة.
إنتاج المياه المحالة
كمية المياه المنتجة عن طريق إزالة الملح من
المياه المالحة باستعمال عدة تقنيات ،بما فيها تقنية

التناضح العكسي .جزء كبير من هذه المياه
يُستعمل ألغراض منزلية.

المسجلة التي تنشط بكميات هائلة بين حدود بعض
الدول.

اإلنفاق اإلجمالي على الصحة
األموال التي يحركها النظام الصحي .مجموع
إنفاق الحكومة والقطاع الخاص على الصحة.

تحويالت المهاجرين
حسب دليل ميزان المدفوعات الصادر عن
صندوق النقد الدولي ،هي تحويالت الممتلكات أو
األموال التي ينجزها المهاجرون الذين يعيشون
ويعملون في بلد (يعتبرون فيه مقيمين) لفائدة
مقيمي بلد إقامته السابق .يجب على المهاجر أن
يعيش ويعمل في إطار اقتصاد معين خالل مدة
تتجاوز السنة لكي يعتبر مقيما .وال تحتسب هنا
التحويالت المنجزة في حسابات المهاجر نفسه
بالمهجر .وتحتسب التحويالت الناجمة عن حيازة
مشروع من طرف مهاجر كتحويالت جارية فقط
لبلد األصل.

اإلنفاق السياحي في دول أخرى
اإلنفاق السياحي في دول أخرى لمسافري 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 العام على التعليم
النفقات الرأسمالية (مصاريف البناء والترميم
واإلصالح وشراء أجهزة خاصة أو عربات)
والنفقات الجارية (اإلنفاق على األمالك والخدمات
التي تم استهالكها في العام الجاري وتحتاج إلى
إعدادها للسنة المقبلة) .ويشمل هذا اإلنفاق
مصاريف أجور وإعانات الموظفين والخدمات
المتعاقد عليها أو المكتسبة والكتب واألدوات
التعليمية وخدمات الرخاء االجتماعي واألثاث
والتجهيزات واإلصالحات الصغيرة والوقود
والتأمينات واإليجار وأجهزة اإلتصاالت
واألسفار.
اإلنفاق على البحث والتنمية
النفقات المتعلقة بالبحث والتنمية هي النفقات
الجارية والرأسمالية على األعمال اإلبداعية وتلك
التي تتم بطريقة منهجية لغرض اإلرتقاء
بالمعارف .وتشمل األبحاث األساسية والتطبيقية
وأنشطة التطوير التجريبي التي تسفر عن أجهزة
ومنتجات وتطبيقات جديدة.
اإلنفاق على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
النفقات الداخلية والخارجية في تكنولوجيا
المعلومات ونفقات االتصاالت والبنيات التحتية
وتجهيز المكاتب.
التبعية المائية
نسبة المياه التي يتوفر عليها بلد ما مصدرها بلد
آخر.
تجارة الحبوب
البيانات المحصل عليها من قِبل منظمة األغذية
والزراعة ( )FAOأفادت بها الحكومات المعنية
ردا على استبيانات مرسلة من قِبل منظمة األغذية
والزراعة.
تجارة الحيوانات الحية
للحصول على بيانات أكثر واقعية للتجارة الدولية
في مجال الحيوانات الحية ،أدرجت منظمة
األغذية والزراعة ( )FAOتقديرات التجارة غير

التداول اليومي للصحف
عدد الصحف المنشورة على األقل أربع مرات
في األسبوع.
توافد السياح بحسب بلد المقصد
عدد الزوار الذين يسافرون إلى بلد غير بلد
إقامتهم لمدة ال تتجاوز السنة ،شريطة أن ال يكون
هدف الزيارة األساسي هو القيام بنشاط مدر للربح
في بلد الزيارة.
التوزيع القطاعي للسكان النشيطين
نسبة اليد العاملة التي تنشط في مختلف القطاعات
االقتصادية :الزراعة والصناعة والخدمات.
الحصة في الدخل أو االستهالك
االستطالعات المنجزة حسب المساكن في
مختلف الدول لتحديد توزيع الدخل بين خمسة
أقسام (أو أخماس) من األقل إلى األكثر دخال.
يعتبر ُ
الخمسان الضعيفان ( )40%األكثر فقرا.
كما يتم الربط أيضا بين اﻟـ  10%األكثر ثراء
واﻟـ  10%األكثر فقرا لتحديد نسبة التفاوت في
الدخل.
الحصة في الناتج المحلي اإلجمالي بحسب
القطاعات
تحدد نسبة مساهمة مختلف القطاعات االقتصادية
في الناتج المحلي اإلجمالي إنطالقا من القيمة
المضافة المحددة من قبل "اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ" (.)ISIC
الحواسيب الشخصية
الحواسيب ذات االستعمال المستقل الموجهة
لالستعمال الفردي.
خدمة الديون
مجموع أقساط أصل الدين وفوائده التي تدفع عن
ديون طويلة األجل ،والفوائد المدفوعة عن ديون
قصيرة األجل واألقساط (عمليات إعادة الشراء
والرسوم) إلى صندوق النقد الدولي.

الخطوط الهاتفية الثابتة
الخط الهاتفي الثابت هو الذي يربط األجهزة
المركزية للمشترك بالشبكة العامة لتحويل
الهاتف.
د .ق .إ (انظر الدخل القومي اإلجمالي)

الدين الخارجي قصير األجل
الدين الواجب سداده خالل سنة أو أقل مع
متأخرات طويلة األجل لفوائد الدين.

زيارات السياح بحسب بلد المنشأ
عدد الزيارات التي يقوم بها مسافرو بلد معين من
بلد إقامتهم االعتيادية إلى أي بلد آخر من أجل
غرض آخر غير مزاولة نشاط مدر للربح في بلد
الزيارة.
السكان الذين يتوفرون على ماء صالح للشرب
نسبة السكان الذين يتوفرون على كميات معقولة
من األنواع التالية لمصادر المياه الصالحة
للشرب :األنابيب المتصلة بالمسكن والمصادر
العمومية والعيون واآلبار المحمية والينابيع
المحمية وصهاريج مياه األمطار .ويقصد
بالكميات المعقولة :على األقل  20لترا لكل فرد
في يوم واحد ،على أن يتواجد مصدرها داخل
مدار كيلومتر واحد من مسكن المستخدِم.
السكان الذين يحصلون على خدمة الكهرباء
نسبة عدد األشخاص الذين يستفيدون من خدمات
الكهرباء من مجموع السكان.
السكان الذين يحصلون على مرافق الصرف
المحسنة
الصحي
ّ
نسبة السكان الذين يُتاح لهم استخدام مرافق
المحسنة للتخلص من الفضالت،
الصرف الصحي
ّ

السكان العاملون
هم جزء من السكان النشيطين اقتصاديا والذين
يتوفرون على عمل .إذا ما جمعنا السكان العاملين
والسكان العاطلين سنحصل على مجموع السكان
النشيطين اقتصاديا أو القوة العاملة.
السكان المتواجدون على مدار  100كلم من
الساحل
النسبة التقديرية للسكان الذين يعيشون داخل منطقة
ساحلية بناء على بيانات تعداد السكان لعام .1995
السكان المتواجدون في الساحل المتوسطي
النسبة التقديرية للسكان الذين يعيشون داخل
المنطقة الساحلية.
السكان المتواجدون في تجمعات تفوق 750
ألف نسمة
نسبة سكان بلد معين تعيش داخل تجمعات
حضرية مكونة من أكثر من  750ألف نسمة في
.2005
سكان المدن في المستوطنات غير المستقرة
يقصد بمنطقة مستوطنة غير مستقرة مجموعة
أفراد يعيشون تحت سقف واحد وال يتوفرون على
واحدة أو أكثر من الظروف التالية :الحيازة اآلمنة
(حماية الدولة من الطرد غير القانوني) والحصول
على المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي
األساسي والجودة الهيكلية للمسكن ومجال حيوي
كاف .ويمكن لهذا المفهوم أن يتأقلم محليا وفقا
لوضع المدينة التي توجد فيها المستوطنة غير
المستقرة.
السكان المصابون بمرض اإليدز
عدد األشخاص المصابين بمرض فقدان المناعة
المكتسبة (اإليدز) من جميع الفئات العمرية .يشمل
جميع السكان المصابين األحياء في سنة ،2003

صافي عدد المهاجرين
المتوسط السنوي الصافي للهجرة هو العدد
السنوي للمهاجرين الوافدين مخصوما منه العدد
السنوي للمهاجرين النازحين.
صافي واردات الطاقة
يشير إلى درجة استهالك الطاقة في اقتصاد معين
والفرق الموجود مع إنتاجه المحلي.
الصحاري واألراضي الجافة
مجموع مساحة األراضي شبه الجافة (األراضي
الجافة) والقاحلة وشديدة القحولة (الصحراء) التي
يتوفر عليها بلد ما.
الصيادون
عدد األشخاص العاملين في قطاع الصيد التجاري
والحرفي (عمال البر والبحر) الذين يعملون في
المياه العذبة أو المالحة أو المناطق البحرية أو
في أنشطة الزراعة المائية.
الصيد البحري والقاري
صيد األسماك لغرض التجارة أو الصناعة أو
الكفاف (بما في ذلك الصيد الترفيهي في حال
توافر البيانات) .وتشير البيانات إلى عملية صيد
أسطول بلد معين في أي مكان في العالم .تتم
عملية الصيد البحري في البحار والمحيطات بينما
الصيد القاري يمارس في األنهار واألهوار
والبحيرات الداخلية.
الصيد في البحر األبيض المتوسط والبحر
األسود
صيد األسماك لغرض التجارة أو الصناعة أو
الكفاف (بما في ذلك الصيد الترفيهي في حال
توافر البيانات) .وتشير البيانات إلى عملية صيد
أسطول بلد معين في البحر األبيض المتوسط و/
أو في البحر األسود.
العام الذي حصلت فيه المرأة على حق الترشح
العام الذي حصلت فيه التشير البيانات إلى السنة
التي اعتُرف فيها دوليا وعلى قدم المساواة مع
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الدين الخارجي
مجموع الدين العام المضمون من قبل الحكومة
والدين الخاص طويل األجل غير المضمون
وقروض صندوق النقد الدولي ( )IMFوالدين
قصير األجل.

السكان الزراعيون
األشخاص الذين يعتمدون على الزراعة أوالقنص
أو الصيد البحري أو تربية الغابات كمصدر
للعيش .وتشمل هذه التقديرات جميع األشخاص
الذين يزاولون نشاطا زراعيا وكل ما يرتبط به
بدون نشاط عمل.

الصادرات
قيمة كل المنتجات التي يوفرها اقتصاد بلد معين
لألسواق العالمية .تستثنى اليد العاملة وعائدات
األمالك وكذا المدفوعات التحويلية.

المتوسطي 2011

الدين الخارجي طويل األجل
الدين الواجب سداده خالل سنة أو أكثر .يتكون
من ثالثة عناصر :الدين العام والمضمون من قبل
الحكومة والدين الخاص غير المضمون.

السكان الريفيون
النسبة التقديرية ،في منتصف السنة ،لسكان
المناطق الريفية في بلد معين من مجموع السكان.

سنوات التعلم المتوقعة
سنوات التعلم التي يتوقع أن يتلقاها طفل في سن
االلتحاق بالمدرسة ،إذا ما تم االحتفاظ بنفس
المعايير الحالية لرسوم التسجيل المحددة حسب
السن طوال حياته.

مالحق

الدخل القومي اإلجمالي
مجموع القيمة المضافة لجميع المنتجين المقيمين
القتصاد معين  +أي ضريبة على المنتجات (دون
احتساب اإلعانات) غير المضمنة في تقييم المنتج
 +صافي حساب الدخل األولي (تعويضات العاملين
ودخل الملكية) من الخارج .القيمة المضافة هي
الربح الصافي القتصاد معين بعد أن نضيف إليه
جميع العائدات ونخصم منه المساهمات الدولية.

مثل شبكة التصريف ونظام حفرة المجاري
ومراحيض الصهاريج ومراحيض الحفر العادية
ومراحيض الحفر المهواة المالئمة .يعتبر نظام
صرف تصفية الفضالت مالئما إذا كان خاصا
أو مشتركا (ولكن ليس عاما) ،وإذا كان تمنع
بفعالية اختالط األشخاص أو الحيوانات بالفضالت
اآلدمية.

بغض النظر عن تطور المرض من عدمه .وتشير
البيانات إلى القيمة المطلقة والنسبة المئوية من
سكان البلد.

الرجل بحق المرأة في الترشح لالنتخابات .في
الحاالت التي تشير إلى سنتين ،تشير السنة
األولى إلى االعتراف الجزئي بحق ترشحها
لالنتخابات.
العام الذي حصلت فيه المرأة على حق
التصويت
العام الذي حصلت فيه التشير البيانات إلى السنة
التي اعتُرف فيها دوليا وعلى قدم المساواة مع
الرجل بحق المرأة في التصويت .في الحاالت
التي تشير إلى سنتين ،السنة األولى تشير إلى
االعتراف الجزئي بحق التصويت.

مالحق
المتوسطي 2011

عائدات األجور المستلمة
عملية حسابية تقريبية تعتمد على العالقة بين نسبة
األجر غير الزراعي لإلناث إلى مثيله عند الذكور
ومعدل اإلناث والذكور في السكان النشيطين
اقتصاديا ومجموع السكان من اإلناث والذكور،
باإلضافة إلى الناتج المحلي اإلجمالي للفرد
الواحد.
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عائدات السياحة الدولية
العائدات التي يحصل عليها بلد معين من
مصاريف الزوار ،بما في ذلك المبالغ التي تتلقاها
شركات النقل الوطنية التي تعمل في مجال النقل
الدولي .وتحتسب أيضا المدفوعات المسبقة مقابل
األمالك والخدمات في بلد المقصد .ويمكن أيضا
أن تشمل عائدات زائر ليوم واحد فقط .وتحسب
النسبة التي تمثلها من الواردات كنسبة من
صادرات السلع والخدمات.
عدد السكان اإلجمالي
جميع السكان المقيمين في بلد أو منطقة بصفة
مواطن قانوني ،باستثناء الالجئين المقيمين في
بلد اللجوء الذين يعتبرون عموما كجزء من سكان
بلدهم األصلي .وتشير البيانات إلى تقديرات
 2005والتوقعات لعام .2050
عدد السكان لكل طبيب
المتوسط الذي نحصل عليه إذا قسمنا عدد سكان
بلد معين على عدد األطباء في النظام الصحي.
عدد الليالي في بلد المقصد
عدد الليالي التي يقضيها السياح غير المقيمين في
المصر ح ،أيا كان نوع مكان اإلقامة
البلد
ِّ
السياحية.
علماء وتقنيون في البحث والتنمية ()I+D
مهنيون تلقوا تكوينا عالي المستوى للعمل في
أي حقل من حقول العلوم.
عمليات الوالدة التي تتم بإشراف عاملين
صحيين مختصين
النسبة المئوية لحاالت الوالدة التي تتم تحت
إشراف متخصصين في الرعاية الصحية (أطباء

وممرضات وقابالت) تدربوا على القيام
باإلشراف الالزم وتقديم الرعاية والمشورة إلى
النساء خالل مراحل الحمل والوضع والنفاس،
لإلشراف على عمليات الوالدة بأنفسهم ورعاية
المواليد الجدد.
عمليات تحويل األسلحة التقليدية
التحويل الطوعي لألسلحة من طرف المورد
(وبالتالي فإنه تستثنى األسلحة المصادرة
واألسلحة المحصل عليها من المنشقين) ألغراض
عسكرية موجهة للقوات العسكرية أو القوات شبه
العسكرية أو أجهزة مخابرات بلد آخر .يتم
احتساب األسلحة أو األنظمة التقليدية المهمة
والتي تقسم إلى ستة أصناف :البواخر والطائرات
والصواريخ والعربات المصفحة وأنظمة المراقبة
والردارات (وتستثنى الشاحنات والخدمات
والذخائر واألسلحة الخفيفة واألدوات المساعدة
والوحدات وتقنية الوحدات والمدفعية المحمولة
والمدفعية البحرية ذات عيار أقل من 100
مليمتر).
القوات المسلحة
القوات االستراتيجية والبرية والبحرية والجوية
وقوات القيادة وقوات الدعم ،باإلضافة إلى القوات
شبه العسكرية مثل الدرك والجمارك وحرس
الحدود إذا ما تدربت على التكتيك العسكري.
الكائنات المعروفة
العدد اإلجمالي لهذه الكائنات في بلد معين .تم
األخذ بعين االعتبار فقط الثدييات والطيور.
الكائنات المهددة
تشمل جميع الكائنات المدرجة في قائمة االتحاد
العالمي للحفاظ على الطبيعة ومواردها ككائنات
"ضعيفة أو معرضة للخطر أو مهددة باإلنقراض"،
ولكن مع استثناء الكائنات الدخيلة غير المعروفة
كثيرا وكذا الكائنات المنقرضة وتلك التي ليس
لها تعريف محدد .تم األخذ بعين االعتبار الثدييات
والطيور فقط.

اجتماعية ،ولم يستطيعوا أو لم يريدوا العودة إليها.
أما بلد اللجوء فهو البلد الذي قدّم فيه الالجئ طلبا
للجوء ولم يحصل على إجابة بعد ،أو حيث يبقى
مسجال كطالب للجوء .البلد األصلي هو بلد
الجنسية التي يحملها طالب اللجوء أو بلد
المواطنة.
م .ت .ب ( HDIانظر مؤشر التنمية البشرية)
مأمول الحياة عند الوالدة
متوسط عدد السنوات التي يُ َت َو َّقع أن يعيشها ولي ٌد
معين إذا بقيت قواعد ُمعدّالت الوفيات المتوفرة
لحظة والدته على ما هي عليه طوال حياته.
المتوسط السنوي لموجودات األسماك ومشتقاتها
لكل فرد
مخزون األسماك ومشتقاتها الموجهة لإلستهالك
البشري مقسوم على مجموع السكان المتواجدين
داخل الحدود الجغرافية لبلد ما .تجدر اإلشارة
إلى أنه ال يتم احتساب المواطنين المقيمين ببلدان
أخرى ،وبالمقابل ،يتم احتساب األجانب المقيمين
في هذا البلد.
متوسط تالميذ المرحلة االبتدائية
عدد التالميذ المسجلين في المدارس االبتدائية
مقسوم على عدد معلمي هذه المدارس
متوسط سنوات التعليم
متوسط سنوات التعليم التي يتلقاها األشخاص
الذين تبلغ أعمارهم  25سنة فما أكثر ،وذلك
باالعتماد على مستويات االستحقاقات التعليمية
للسكان محولة إلى سنوات التعليم وفقا للمدة
النظرية لكل مستوى تعليمي ينخرط فيه.
محصول إنتاج الحبوب
يتم احتساب جميع المحاصيل بالهكتار انطالقا من
بيانات المساحة واإلنتاج.

كثافة االنبعاثات بحسب الناتج المحلي
اإلجمالي
متوسط كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة في
الهواء لكل وحدة عائدات التي يسببها اقتصاد
معين.

مخزون الحيوانات الحية
يشمل جميع الحيوانات األليفة ،بغض النظر عن
عمرها أو مكانها أو هدف تربيتها .قامت منظمة
األغذية والزراعة بإنجاز تقديرات بالنسبة للبلدان
التي لم تسهل معلومات في هذا الشأن أو تلك التي
أرسلت بيانات جزئية.

الكثافة السكانية
العالقة التي نتحصل عليها بتقسيم المتوسط
السنوي لسكان بلد ما على مجموع األراضي
بالكيلومتر المربع.

مدة التعليم اإلجباري
عدد السنوات ،خالل فترة معينة من العمر ،التي
يكون فيها األطفال والشباب مجبرين قانونيا على
متابعة الدراسة.

الالجئون
أشخاص هربوا من بلدانهم ،نتيجة خوفهم من
تعرضهم للمالحقة ألسباب تتعلق بالعرق أو الدين
أو الجنسية أو اآلراء السياسية أو االنتماء لجماعة

المدخنون
نسبة الرجال والنساء الذين يدخنون السجائر.
السن يختلف من بلد آلخر ولكنه في الغالب يبدأ
من خمسة عشر عاما فما فوق.

المركبات ذات المحرك
تشمل السيارات والحافالت وعربات الشحن،
ولكنها ال تشمل الدراجات ذات المحرك
والدراجات النارية.

مصادر الكهرباء
مصادر الطاقة المستعملة لتوليد الكهرباء :الطاقة
الهيدروكهربائية والكربون والنفط والغاز والطاقة
النووية.

المروج والمراعي الدائمة
األراضي المستغلة بشكل دائم (خمس سنوات
أو أكثر) لألعالف العشبية ،سواء كانت
مزروعة أو برية (المروج أو أراضي الرعي
البرية).

معامل "جيني" ()Gini
مقياس لدرجة الفوارق في توزيع الدخل أو
االستهالك من أجل قياس عدالة التوزيع .تمثل
القيمة صفر التوزيع األمثل للدخل ،فيما تعني
القيمة مائة عدم المساواة المطلق في توزيع
الدخل.

مساحة األراضي
إجمالي مساحة بلد معين إال مساحة المياه الداخلية.
يقصد هنا بالمياه الداخلية عموما األنهار
والبحيرات الرئيسية.

مساكن تتوفر على أجهزة تلفاز
نسبة المساكن التي تتوفر على أجهزة التلفاز.
بيانات بعض البلدان تشير فقط إلى المساكن التي
تتوفر على تلفاز ملون وهذا ما يعني أن القيم
المشار إليها يمكن أن تكون أقل من النسب
الحقيقية.

معدل التغطية
العالقة بين صادرات وواردات اقتصاد معين
معبر عنها بنسب مئوية.
معدل السكان العاملين
حسب "اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ"،
تشمل فئة الزراعة أيضا القنص والصيد البحري
وتربية الغابات؛ أما فئة الصناعة فتضم التعدين
واألنشطة االستخراجية (بما فيها إنتاج البترول)
والتصنيع والبناء والخدمات العامة (الكهرباء
والماء والغاز) .أما فئة الخدمات فتشمل تجارة
الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق والنقل
وخدمات التخزين واالتصاالت وشركات التمويل
وشركات التأمين والمقاوالت وخدمات األعمال،
باإلضافة إلى خدمات المجتمع والخدمات
االجتماعية والشخصية.

مستخدمو اإلنترنت
عدد الحواسيب داخل اقتصاد معين والمرتبطة
بشكل مباشر بالشبكة العالمية لإلنترنت .وتعتمد
هذه البيانات على رموز البلدان لعناوين
المستخدمين وال تشير دائما إلى مكان تواجد
الحاسوب.

المعدل السنوي للنمو الديمغرافي
التحول األسي في نمو تعداد السكان خالل فترة
محددة.

المشتركون في الهاتف الخلوي
العام الذي حصلت فيه المستخدمو الهاتف الخلوي
المحمول المشتركون في خدمة الهاتف الخلوي
العام األوتوماتيكي الذين يستخدمون التكنولوجيا
الخلوية التي توفر إمكانية الولوج إلى شبكة
الهاتف العامة.

المعدل الصافي للتسجيل
النسبة المئوية لعدد الطالب المسجلين في مستوى
تعليمي ما والذين يستوفون سن التعليم الرسمي
لذلك المستوى من مجموع السكان في سن التعليم
الرسمي .تتم اإلشارة إلى قيم التعليم االبتدائي
والثانوي.

معدل الوالدات اإلجمالي
نسبة الوالدات في سنة معينة لكل ألف نسمة .يتم
إنجاز تقديرات في منتصف نفس السنة.
معدل صافي الهجرة
العدد الصافي للمهاجرين مقسوم على متوسط
سكان البلد المستقبل في فترة معينة.
معدل وفيات األطفال الرضع
احتماالت الوفاة بين الوالدة وإتمام السنة األولى
من العمر بالنسبة لكل ألف وليد حي.
معدل وفيات األطفال دون الخامسة من العمر
احتماالت الوفاة بين الوالدة وإتمام السنة الخامسة
من العمر بالنسبة لكل ألف وليد حي.
مكافئ النفط
جميع معدالت إنتاج واستهالك الطاقة المشار إليها
تم احتسابها ونشرها من قبل الوكالة الدولية للطاقة
( )IEAالتي تستعمل كوحدة قياس الطن المتري
المكافئ للنفط بناء على القيمة الحرارية للمنتجات
الطاقية .طن واحد مكافئ للنفط يساوي  107كيلو
حراري أو  11628كيلواط ساعي .هذه الكمية
من الطاقة تعادل تقريبا كمية الطاقة المختزنة في
طن واحد من النفط الخام.
المناطق المحمية
المناطق البرية والبحرية المخصصة لحماية
وصون التنوع البيولوجي للموارد الطبيعية
والثقافية المرتبطة بها والمسيرة بواسطة آليات
قانونية أو غيرها .وحسب معايير االتحاد
العالمي للحفاظ على الطبيعة ومواردها
( ،)IUCNيشمل كذلك مجموع المحميات
الطبيعية والمناطق البرية والحدائق الوطنية
والمعالم الطبيعية ومناطق إدارة الموائل
واألنواع والمحميات الطبيعية البرية والبحرية
لكل بلد.
منطقة غابوية
مجموع األراضي ذات تسوية طبيعية أو
اصطناعية لألشجار ،سواء كانت مثمرة أو غير
مثمرة.

441

المساعدة اإلنمائية الرسمية
النفقات الصافية للتبرعات والقروض الممنوحة
بشروط مالية ميسرة من قبل هيئات رسمية
للدول األعضاء في لجنة المساعدات اإلنمائية
( )DACالتابعة لمنظمة التعاون االقتصادى
والتنمية ( ،)OECDوكذا المنظمات الدولية
من أجل تعزيز التنمية االقتصادية والرخاء
االجتماعي ،بما في ذلك التعاون والمساعدات
التقنية.

معدل البطالة
نسبة السكان النشيطين العاطلين ويبحثون عن
عمل وقادرون عليه.

معدل الوفيات اإلجمالي
نسبة الوفيات في سنة معينة لكل ألف نسمة .يتم
إنجاز تقديرات في منتصف نفس السنة.
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المساحة الزراعية
مساحة األراضي المشكلة من األراضي الصالحة
للزراعة والمحاصيل الدائمة والمروج والمراعي
الدائمة.

معدل اإللمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
نسبة األشخاص البالغة أعمارهم  15عاما فما
فوق القادرين على القراءة والكتابة وفهم
النصوص القصيرة والبسيطة حول حياتهم
اليومية.

معدل النشاط االقتصادي
عدد السكان الذين تفوق أعمارهم  15عاما
ويشاركون أو يمكنهم المشاركة في توفير اليد
العاملة إلنتاج السلع والخدمات.

مالحق

المساحة اإلجمالية
امتداد البلد في مجموعه ،بما في ذلك مساحة
سطح المياه الداخلية.

معدل استعمال وسائل تحديد النسل
النسبة المئوية للنساء المتزوجات أو المرتبطات
اللواتي اعترفن باستعمالهن وسيلة من وسائل
تحديد النسل على األقل.

معدل العمالة
نسبة السكان العاملين من مجموع السكان في سن
العمل.

المهاجرون
التقديرات المنجزة في منتصف السنة بخصوص
األشخاص المولودين خارج بلد معين .وتعكس
البيانات في قيم مطلقة وفي نسب مئوية لسكان
البلد المستقبل.
الموارد المائية
موارد متجددة تماما ،موزعة بين موارد الماء
للبلد المعني (أنهار ومياه جوفية مصدرها
األمطار) وموارد مياه مصدرها دول أخرى.

مالحق

مؤشر أسعار المستهلك
يعكس تقلبات األسعار للمستهلك متوسط الدخل
عند شرائه لسلة محددة من السلع االستهالكية
والخدمات والتي يمكن أن تكون ثابتة أو متغيرة
في فترات محددة ،سنوية على سبيل المثال .عادة
ما يستعمل مؤشر السبير (.)Laspeyres

تركيز) .يقيس درجة تركيز األسواق باالعتماد
على مختلف مجموعات المنتجات المصدرة
حسب التصنيف المعياري للتجارة ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
(.)SITC
مؤشر وفيات األمهات
نسبة عدد النساء المتوفيات ألسباب مرتبطة
بالحمل في سنة معينة لكل مائة ألف مولود حي.
الميزان التجاري
حساب واردات وصادرات اقتصاد خالل فترة
معينة لكي يعكس مجمل الفرق .وتشير القيم
السلبية إلى وجود عجز في الميزان التجاري.

النساء في المقاعد البرلمانية
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في المجلس
األدنى أو الغرفة الوحيدة أو مجلس النواب ،أو
في مجلس الشيوخ أو مجلس المستشارين حسب
برلمان كل دولة .في حال وجود غرفتين ،تشير
البيانات إلى متوسط مشاركة المرأة في مقاعد كل
غرفة.
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نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي
(ن .م .إ للفرد الواحد)
استعمال سعر الصرف الرسمي لتحويل األرقام
من عملة وطنية إلى الدوالر األمريكي ال يقيس
القدرات الشرائية الداخلية المتعلقة بكل عملة في
كل بلد .برنامج المقارنة الدولية لألمم المتحدة
( )ICPوالبنك الدولي يبلور قياسات للناتج
المحلي اإلجمالي على مستوى دولي قابل
للمقارنة ،وذلك باستعماله كعوامل للتحويل تعادل
القدرة الشرائية لكل بلد.

مؤشر التنمية البشرية ()HDI
مؤشر معتمد من قِبل برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ( )PNUDالذي يربط بين ثالثة
مؤشرات :مستوى العائدات (نصيب الفرد من
الناتج المحلي اإلجمالي) والصحة (مأمول الحياة
عند الوالدة) والتعليم (معدل اإللمام بالقراءة
والكتابة ومستوى االلتحاق بالتعليم االبتدائي
والثانوي والعالي).
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ميزان الحساب الجاري
مجموع صافي الصادرات  ،الصادرات نخصم
منها الواردات ،من األمالك والخدمات والعائدات
والتحويالت الصافية.

منازلهم خوفا على حياتهم ،ولكن على خالف
حالة الالجئين ،فهم لم يعبروا الحدود الدولية.
ورغم أن عددهم أكبر بكثيرمن عدد الالجئين ،إال
أن الظروف الصعبة التي يعيشونها ال تلقى
اهتماما كبيرا من المجتمع الدولي.

مؤشر الخصوبة بين المراهقين
عدد المواليد األحياء لكل مائة ألف امرأة في الفئة
العمرية التي تمتد من  15إلى  19سنة.

ن .م .إ للفراد الواحد (انظر نصيب الفرد من
الناتج المحلي اإلجمالي)

مؤشر الخصوبة
عدد المواليد الذين يمكن أن تنجبهم امرأة إذا
ما بقيت على قيد الحياة إلى غاية نهاية فترتها
اإلنجابية ،وإذا كان لها عدد مواليد يتفق مع
معدالت الخصوبة العمرية السائدة وقت
المسح.

الناتج المحلي اإلجمالي ()GDP
مجموع القيمة المضافة لجميع المنتجين المقيمين
القتصاد معين  +أي ضريبة على المنتج (دون
احتساب اإلعانات) .القيمة المضافة هي الربح
الصافي القتصاد معين بعد أن نضيف إليه جميع
العائدات ونخصم منه االستهالك الوسيط.

نمو الناتج المحلي اإلجمالي
معدل السنوي لنمو الناتج المحلي اإلجمالي بالنسبة
المئوية حسب أسعار السوق بالعملة المحلية وذلك
باحتساب أسعار ثابتة.

مؤشر تركيز الصادرات/الواردات
يستعمل مؤشر هيرفيندال – هيرشمان(  )�Her
 )findahl-Hirschmannالقياسي للحصول
على القيم المتواجدة ما بين  0و( 1أقصى

النازحون الداخليون
حوالي  25مليون شخص يعيشون اليوم في حالة
نزوح داخلي بسبب النزاعات أو انتهاكات حقوق
اإلنسان .هم أشخاص اضطروا للهروب من

الواردات
قيمة كل المنتجات التي يستوردها اقتصاد بلد
معين من األسواق العالمية .تستثنى اليد العاملة
وعائدات األمالك وكذا المدفوعات التحويلية.

ن .م .إ ( /GDPانظر الناتج المحلي اإلجمالي)
ن .م .إ لكل وحدة استعمال طاقة
مؤشر النجاعة الطاقية .الفوارق المؤقتة وبين
الدول تعكس ،جزئيا ،تحوالت اقتصادية هيكلية
وتغيرات في نجاعة قطاعات محددة والفوارق
في استعمال الوقود .تم تحويل الناتج المحلي
اإلجمالي إلى دوالرات دولية لسنة .2005

النفقات العسكرية
مجموع مصاريف وزارة الدفاع والوزارات
األخرى في تجنيد وتدريب الوحدات العسكرية،
باإلضافة إلى تصنيع وشراء االحتياجات
اآلليات العسكرية .تجدر اإلشارة إلى أن
المساعدات العسكرية تندرج في مصاريف
الدولة المانحة.

قائمة المنظمات التي تمت استشارتها من أجل إنجاز
الجداول واألشكال والخرائط
مالحق
بالمنظمات...
قائمة

االتحاد البرلماني الدولى ()IPU
www.ipu.org
االتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU
www.itu.int

اتفاقية سايتس ( ،)CITESالتجارة الدولية باألنواع المهددة باالنقراض من الحيوانات والنباتات البرية
www.cites.org
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االتحاد العالمي لحفظ الطبيعة ()IUCN
www.iucn.org

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ()UNDP
www.undp.org

برنامج األمم المتحدة للبيئة ()UNEP
www.unep.org
بنك االستثمار األوروبي ()EIB
www.eib.org
البنك الدولي ()WB
www.worldbank.org
شعبة السكان باألمم المتحدة ()UNPOP
www.un.org/esa/population/unpop.htm
صندوق األمم المتحدة للسكان ()UNFPA
www.unfpa.org
الصندوق العالمي للطبيعة ()WWF
www.wwf.org
مختارات معاهدات األمم المتحدة
untreaty.un.org
المخطط األزرق
www.planbleu.org
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برنامج األمم المتحدة المشترك حول فيروس نقص المناعة البشرية ومرض اإليدز ()UNAIDS
www.unaids.org

مركز رصد النزوح الداخلي ()IDMC
www.internal-displacement.org
معهد استكهولم الدولى ألبحاث السالم ()SIPRI
www.sipri.org
معهد الموارد العالمية ()WRI
www.wri.org
بالمنظمات...
قائمة
مالحق

مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين ()UNHCR
www.unhcr.ch
المفوضية األوروبية ( – )ECالتجارة
ec.europa.eu/trade
المكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي ()Eurostat
europa.eu.int/comm/eurostat
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منظمة األغذية والزراعة ()FAO
www.fao.org
منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة لألمم المتحدة (اليونسكو) ()UNESCO
www.unesco.org
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ()OECD
www.oecd.org
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المنظمة الدولية للهجرة ()IOM
www.iom.int
منظمة السياحة العالمية ()UNWTO
www.unwto.org
منظمة الصحة العالمية ()WHO
www.who.ch
منظمة العمل الدولية ()ILO
www.ilo.org
منظمة ميدكروز ()MedCruise
http://medcruise.com
مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية ()UNCTAD
www.unctad.org
مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية
http://mdgs.un.org
وزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية ()MOFCOM
www.mofcom.gov.cn
الوكالة الدولية للطاقة ()IEA
www.iea.org
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3PL
AECID
AII
AKEL
AKP
AMU
AU
BDP
BP
BRIC
BSS
CAP
CBC
CEDAW
CETMO
CFSP
CGPJ
CHP
CIHEAM
CIM
CMI
CMR
CNETAC
CPA
CSDP
CSP
DCFTA
DEOK
DLDD
DRS
DS
EaP
EBA
EBRD
ECB

مورد لوجستي خارجي
الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية
المبادرة األدرياتيكية – األيونية
الحزب التقدمي للعمال
حزب العدالة والتنمية
اتحاد المغرب العربي
االتحاد األفريقي
حزب السالم والديمقراطية
عملية برشلونة
البرازيل وروسيا والهند والصين
تعاون البحر األسود
مجموعة الكاريبي
برنامج التعاون عبر الحدود
معاهدة القضاء على كل أشكل التمييز ضد المرأة
مركز دراسات النقل لغرب البحر األبيض المتوسط
السياسة الخارجية واألمن المشترك
المجلس العام للسلطة القضائية
حزب الشعب الجمهوري االشتراكي
قسم األراضي وإدارة الموارد المائية
اتفاقية النقل الدولي للبضائع بالسكك الحديدية
مركز مرسيليا لإلندماج المتوسطي
اتفاقية عقد النقل الدولي للبضائع برا لسنة 1956
مجلس الشراكة االقتصادية والتجارية لدول الجوار
مجموع المساعدات المبرمجة حسب البلد
سياسة األمن والدفاع المشترك
أوراق استراتيجية البلد
منطقة تجارة حرة عميقة وشاملة
نقابة الفيدرالية الديموقراطية للعمل
التصحر وتدهور األرض والجفاف
االستخبارات العسكرية الجزائرية
الحزب الديمقراطي الليبرالي
الشراكة الشرقية
الهيئة المصرفية األوروبية
البنك األوروبي إلعادة االعمار والتنمية
البنك المركزي األوروبي
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ECHO
ECOWAS
EDEK
EEA
EEAS
EFSF
EIB
EIDHR
EIOPA
ELSTA
EMFTA
EMP
ENP
ESMA
EU
EUFOR
EULEX
EUROSTAT
FDI
FEMIP
FRONTEX
FTA
FYROM
GAERC
GDP
GMP
GSPC
GWOT
HDZ
HDZ-1990
HSYK
ICI
ICJ
ICO
ICT
ICTY
IMF
IPA
IPA
ISG
IUCN
IVZ
KLA
LOGISMED
LSI

مكتب المفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية
المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا
الحركة من أجل االشتراكية الديمقراطية
المنطقة االقتصادية األوروبية
الجهاز األوروبي للعمل الخارجي
تسهيالت االستقرار المالي األوروبي
بنك االستثمار األوروبي
اآللية األوروبية للديمقراطية وحقوق اإلنسان
الهيئة األوروبية للتأمين والمعاشات
هيئة اإلحصاء اليونانية
منطقة تجارة حرة أورومتوسطية
الشراكة األورومتوسطية
سياسة الجوار األوروبية
الهيئة األوروبية لألسواق المالية
االتحاد األوروبي
قوة حفظ السالم األوروبية
بعثة االتحاد األوروبي لسيادة القانون بكوسوفو
المكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي
االستثمار األجنبي المباشر
آلية االستثمار والشراكة األورومتوسطية
الوكالة األوروبية إلدارة التعاون العملياتي على الحدود الخارجية
منطقة التجارة الحرة األورومتوسطية
جمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة
مجلس الشؤون العامة والعالقات الخارجية
الناتج المحلي اإلجمالي
السياسة المتوسطية الشاملة
الجماعة السلفية للدعوة والقتال
الحرب العالمية على اإلرهاب
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