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من اإعداد: حممد �سعيد ال�سعدي

اأ�ستاذ جامعي يف االقت�ساد، جامعة حممد اخلام�س - الرباط

البنك الإ�شالمي للتنمية:

من تنمية راأ�س املال اإىل تنمية املجتمع

اإنتاج 

�سبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية، بريوت لبنان

الطبعة االأوىل

كانون االأول / دي�سمرب 2010

يتم ن�سـر هذه املطبوعة بدعم من موؤ�س�سة دياكونيا والوكالة ال�سويدية للتنمية الدولية. اإن 

حمتوى هذه املطبوعة ال يعرب بال�رضورة عن وجهة نظر اأي من املوؤ�س�ستني املذكورة اأعاله.

ميكن االقتبا�س واال�ست�سهاد من هذا املن�سورة، كما ميكن اإعادة اإنتاج املعلومات التي 

حتتويها مع االإ�سارة اإىل ال�سبكة م�سدراً للعمل.

euro med relations.indd   2 12/15/10   9:47:35 AM



2
3

مقدمة:

يقت�سي تقييم اآليات ال�سـراكة االأورومتو�سطية واآثارها على االأجندة االقت�سادية واالجتماعية 

فى الدول العربية املطلة على املتو�سط، ا�ستح�سار جمموعة من العوامل واملعطيات ترتبط 

اأ�سا�ساً با�سرتاتيجية االحتاد االأوروبي كقوة اقت�سادية يف االأ�سا�س - علماً اأن البعد ال�سيا�سي 

لهذه القوة ما زال يف طور الت�سكل - على امل�ستويني العاملي واالإقليمي. وتتجلى هذه العوامل 

ربطت  التي  التاريخية  اخللفية  ويف  االأوروبي  االحتاد  لدول  اجلغرايف  املحيط  يف  واملعطيات 

لقرون العرب باأوروبا، اإ�سافة اإىل الو�سع العام ال�سيا�سي واالقت�سادي واالجتماعي والثقايف 

للبلدان العربية-املتو�سطية.

اإن املتاأمل املو�سوعي لهذه العالقات ميكن اأن ي�ستخل�س من دون عناء كبري اأنها تخدم اأ�سا�ساً 

االحتاد االأوروبي على ح�ساب جريانه العرب.

العالقة غري املتكافئة وتبيان حمتواها املتغري واملتطور ح�سب  وللك�سف عن حمددات هذه 

تلك  خ�سو�ساً  والتكنولوجية،  االقت�سادية  والتغريات  العاملية  اجليو�سرتاجتية  امل�ستجدات 

املرتبطة بانت�سار العوملة الراأ�سمالية النيوليربالية، وكذا نتائجها، خ�سو�ساً بالن�سبة اإىل العامل 

العربي، ال بد من الوقوف اأوالً على م�سمون ال�سـراكة االأوروبية-العربية وحتليل اآليات وهياكل 

ا�ستغالها، مع احلر�س على اإبراز جوانب الق�سور واخللل التي جتعلها تخدم طرفاً دون االآخر. 

العالقات بني  على  يهيمن  الذي  والتجاري  االقت�سادي  االأداء  تقييم  ثانياً  االأمر  ي�ستلزم  كما 

االحتاد االأوروبي والبلدان العربية-املتو�سطية.

غري  الطرفني  هذين  بني  العالقة  على  واملناف�سة  احلر  التبادل  منطق  هيمنة  اإىل  ونظراً 

والنفوذ املايل، ميكن اجلزم  التكنولوجي  والتطور  االقت�سادية  القوة  ناحية  املتكافئني من 

من االآن باأن احل�سيلة لي�ست ل�سالح البلدان العربية-املتو�سطية التي ما زالت تعي�س اأو�ساعاً 

اقت�سادية ه�سة وتدنياً يف م�ستوى التنمية الب�سـرية وتعرثاً وا�سحاً يف م�سارها الدميقراطي.

مـقــدمـة
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يقت�سي التقييم املو�سوعي للعالقات االأورو-عربية-متو�سطية درا�سة ال�سيا�سة املتو�سطية 

الأوروبا من حيث منطلقاتها واأ�س�سها، وكذا من حيث تطورها عرب التاريخ. كما يتطلب ر�سداً 

الأهم م�سامينها وحتليالً لالآليات والهياكل املوؤ�س�ساتية التي ُو�سعت لتنفيذها، ومدى م�ساهمة 

خمتلف االأطراف احلكومية وغري احلكومية يف بلورتها وتتبعها، حماولني الوقوف عند مكامن 

اخللل التي طالتها وحالت دون حتقيق هذه ال�سيا�سة الأهدافها، مرّكزين يف تقييمنا هذا على 

اأن اجلزء الثاين �سريّكز على االأجندة االقت�سادية واالجتماعية لل�سـراكة  البعد ال�سيا�سي، علماً 

االأورو-عربية-متو�سطية.

1-1 اأ�ش�س ومنطلقات ال�شيا�شة املتو�شطية لأوروبا
التي  والثقافية  والدميوغرافية  واجلغرافية  التاريخية  العوامل  من  العديد  هناك  اأن  �سك  ال 

دفعت اإىل التفاعل - يف �سيغه املختلفة من تالقح وتنافر وتقارب وتباعد - بني ال�سعوب 

االأوروبية وال�سعوب العربية-املتو�سطية منذ اآالف ال�سنني، غري اأن هيمنة العامل االقت�سادي 

على العالقات االأوروبية-العربية يرجع اإىل اعتماد اأوروبا على منطقة املتو�سط وال�سـرق االأو�سط 

، كما تكت�سي خطوط النقل 
)1(

لتلبية 60 اإىل 70 يف املئة من حاجاتها من النفط والغاز الطبيعي

عرب البحر االأبي�س املتو�سط اأهمية بالغة ل�سمان تزويد االحتاد االأوروبي )املجموعة االأوروبية 

�سابقاً( باعتبارها معرباً ال حميد عنه اإىل م�سادر الطاقة الواقعة يف �سـرق منطقة البحر املتو�سط 

التي  العربي،  العامل يف منطقة اخلليج  النفط يف  احتياطي  اأ�سخم م�ستودعات  وجنوبها، واىل 

اأوروبا  امتداد  اإن  االأوروبي.بل  االحتاد  اإىل  بالن�سبة  النفطية  للطاقة  االأ�سا�سي  امل�سدر  متثل 

الدول  اأ�سبح يتجاوز حدود املنطقة املتو�سطية ودول اخلليج لي�سمل  الطاقة احليوية  بهده 

  Tovias A، Les tribulations de la politique méditerranéenne de l’Union  1
européenne، in Benhayoun G.، Catin M et Regnault H، L’Europe et la Méd -

 terranée; intégration économique et libre échange، L’Harmattan، 1997.

اجلزء الأول
م�شمون واآليات العالقة بني الحتاد الأوروبي والبلدان العربية-املتو�شطية
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.
)2(

املطلة على بحر قزوين

وال �سك اأن توافر يد عاملة كثرية ورخي�سة يف جنوب و�سـرق املتو�سط �ساهم يف خلق روابط مع 

اأوروبا التي اعتمدت عليها الإعادة بنائها ورخائها االقت�سادي، كما اأن تقا�سم اأوروبا والبلدان 

تكاليف  من  عنها  ينجم  ما  مع  البيئية،  للمخاطر  �سهم 
ّ
يعر املتو�سط  االأبي�س  للبحر  العربية 

اقت�سادية و�سحية.

ومن الناحية ال�سيا�سية، جنم عن ف�سل �سيا�سات التحديث وعن طبيعة العالقات غري املتكافئة 

البلدان  يف  اال�ستقرار  وعدم  واالجتماعية  االقت�سادية  االأو�ساع  تاأزم  املتو�سط،  �سفتي  بني 

العربية-املتو�سطية وتنامي تيارات االإ�سالم ال�سيا�سي، وبروز خطر االإرهاب.

كما اأدى ا�ستمرار ال�سـراع العربي-االإ�سـرائيلي اإىل تكاثر عمليات الت�سلح يف املنطقة وانت�سار 

اأوروبا  اأثارت قلق �سانعي القرار والراأي العام يف  . كل هذه العوامل 
)3(

اأ�سلحة الدمار ال�سامل

ودفعت اإىل االهتمام مبنطقة املتو�سط، علماً اأن درجة تاأثري كل عامل اختلفت ح�سب الفرتات 

التاريخية كما �سنبنّي الحقاً.

1-2 تطور ال�شيا�شة الأوروبية جتاه البلدان العربية-املتو�شطية
مرت ال�سيا�سة االأوروبية جتاه البلدان العربية-املتو�سطية مبراحل عدة منذ �ستينيات القرن 

املا�سي، وطراأت عليها تغيريات عدة تبعاً للتحوالت اجليو-�سيا�سية واالقت�سادية التي عرفها 

العامل وكدلك دول املنطقة )االحتاد االأوروبي وبلدان جنوب و�سـرق املتو�سط(.

اأو اجليل الول من اتفاقيات امل�شاركة (Association) بني  اأ- مرحلة ال�شتينات 

اأوروبا والبلدان العربية-املتو�شطية:

ال�سوق  اإن�ساء  اإبان  العربية-املتو�سطية  والدول  االأوروبية  املجموعة  بني  العالقة  ات�سمت 

االأوروبية امل�سرتكة �سنة 1957 بالب�ساطة، حيث اأخدت �سبغة بروتوكول اأ�سيف اإىل اتفاقية 

اأي تغيري على املعاملة اجلمركية  اإدخال  اأن �سـريان هذه االأخرية ال يتطلب  روما، ين�س على 

املمنوحة ل�سادرات ليبيا اإىل ايطاليا وكٍل من املغرب وتون�س اإىل فرن�سا. من جهة اأخرى، خّولت 

االأطراف  مع  جتارية  اتفاقيات  اإبرام  �سلطة  االأوروبية  للمجموعة  الوزاري  املجل�س  االتفاقية 

مت  هكذا  امل�سرتكة.  التجارية  ال�سيا�سة  مبادئ  وفق  وذلك  املتو�سط،  دول  فيها  مبا  الثالثة 

 )Association( اإبرام اتفاقيات جتارية مع تركيا 1963 ولبنان 1965 واتفاقيتي م�ساركة

1969، وقد غلب الطابع التجاري على م�سمون هذه االتفاقيات  مع كٍل من املغرب وتون�س 

 اآر كيه ررامازانى، ال�سـراكة االأوروبية املتو�سطية اإطار بر�سلونة، مركز االإمارات للدرا�سات والبحوث 
  2

اال�سرتاتيجية، اأبو ظبي 1999.

هاين خالف واأحمد نافع: نحن واأوروبا، القاهرة، مركز الدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية 1998.
   3
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الفواكه،  )اخل�سار،  الزراعية  ال�سادرات  تهم  فهي  العربية-املتو�سطية،  الدول  اإىل  بالن�سبة 

اإعفاء  حالة  يف  امل�سرتكة  االأوروبية  ال�سوق  اإىل  تدخل  التي  ال�سمك(  م�سربات  الزيتون،  زيت 

من حقوق اجلمارك، ويف اإطار احرتام �سوابط واأدوات احلماية التي �سّنتها ال�سيا�سة الفالحية 

.
)4(

امل�سرتكة: االأ�سعار املرجعية، احل�س�س، التوقيت الزمني

ب- مرحلة ال�شبعينات واجليل الثاين من اتفاقيات التعاون:

اأهمية  النفط وا�ست�سعار  اأ�سعار  ارتفاع  الناجمة عن  الرجات  ال�سبعينيات، ويف خ�سم  بداية  يف 

دول املتو�سط يف تاأمني تزويد اأوروبا باملواد االأولية والبرتول، اهتدت املجموعة االأوروبية اإىل 

اأهمية �سياغة �سيا�سة متكاملة جتاه بلدان جنوب و�سـرق املتو�سط متّكنها من تعظيم املكا�سب 

ال�سيا�سية التي جتنيها مقابل املعاملة التجارية التف�سيلية التي متنحها لهذه االأخرية. هكذا 

 )Global Mediterrannean »بلورت املجموعة االأوروبية »ال�سيا�سة املتو�سطية ال�ساملة

 )Overall Cooperation برمت على اأ�سا�سها جمموعة من اتفاقيات التعاون
ُ
)Policy التي اأ

)Agreement من اأجل امل�ساهمة يف تنمية دول املتو�سط، مرّكزة على �سبع دول عربية هي 

املغرب واجلزائر وتون�س )وّقعت اتفاقياتها �سنة 1976( وم�سـر واالأردن و�سوريا ولبنان )�سنة 

1977(، باالإ�سافة اإىل اإ�سـرائيل )�سنة 1975( ويوغو�سالفيا ال�سابقة )1980(. وقد اكت�ست 
هذه االتفاقيات طابع ال�سمولية: اإذ اإىل جانب اجلزء التجاري الذي �سم املقت�سيات اآنفة الذكر 

حول املنتوجات الزراعية، اأ�سيفت اإىل اتفاقيات ال�سبعينيات بنود خا�سة باملنتوجات ال�سناعية 

وبامللف االجتماعي )الهجرة(، كما همت كذلك التعاون يف امليادين التقنية واملالية. غري اأن 

هذه املقاربة اجلديدة لل�سيا�سة املتو�سطية ما فتئت تك�سف عن حمدوديتها وعن عدم قدرتها 

على �سمان تنمية بلدان جنوب و�سـرق املتو�سط، وبالتايل �سمان اال�ستقرار واالأمن للتجارة 

االإمكانات  من  البلدان  هده  ا�ستفادة  دون  حالت  املتغريات  من  جمموعة  اأن  ذلك  االأوروبية، 

اإىل  واإ�سبانيا والربتغال  اليونان  ان�سمام  ال�سبعينيات، نذكر منها  اتفاقيات  اإطار  املتاحة يف 

االهتمام  وتوجيه  الداخلية  االأوروبية  ال�سوق  اإجناز  واإنهاء  الثمانينيات  االأوروبية يف  املجموعة 

.
)5(

االأوروبي اإىل بلدان �سـرق وو�سط اأوروبا بعد انهيار جدار برلني على ح�ساب دول املتو�سط

لقد اأدت هذه العوامل واملتغريات اإىل تقلي�س كبري للمنافع املت�سمنة يف اتفاقيات التعاون، 

االقت�سادي  ال�سعيد  على  العربية-املتو�سطية  البلدان  تهمي�س  خطر  فيها  اأ�سبح  درجة  اإىل 

وارداً، مع ما ينطوي عليه من احتماالت عدم اال�ستقرار االجتماعي وال�سيا�سي وانعكا�س ذلك 

على اأمن و�سالمة ال�سفة ال�سمالية للمتو�سط.

4  انظر: فتح اهلل ولعلو، امل�سـروع املغاربي وال�سـراكة االأورومتو�سطية، دار توبقال الن�سـر 1997.
5  ملزيد من التفا�سيل انظر: م�ساهمة Tovias امل�سار اليها �سابقاً.
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ج- م�شل�شل بر�شلونة واجليل الثالث من التفاقيات:

بينه  لل�سـراكة  جديد  اإطار  اإن�ساء  على  االأوروبي  االحتاد  اإقبال  وراء  االأ�سا�سية  الدوافع  تكمن 

وبني دول جنوب و�سـرق املتو�سط يف التقاء تغريات هيكلية مهمة على امل�ستوى النظام العام 

.
)6(

والنظام الفرعي االإقليمي

اأدى انهيار جدار برلني وزوال االحتاد ال�سوفياتي اإىل انتهاء الثنائية القطبية يف جمال االأمن يف 

منطقة البحر املتو�سط وال�سـرق االأو�سط، وب�سط الواليات املتحدة االأمريكية هيمنتها الكاملة 

على املنطقة من املغرب اإىل ايران. وكان من تبعات هذه الهيمنة وجود ع�سكري اأمريكي مل 

ي�سبق له مثيل يف اخلليج العربي من جهة، وانعقاد موؤمتر مدريد وعملية ال�سالم حتت رعاية 

الواليات املتحدة االأمريكية �سنة 1991. كما متخ�س عن �سقوط جدار برلني بروز م�سكالت عدة 

)اإعادة توحيد �سطري اأملانيا، م�ستقبل حلف ال�سمال االأطل�سي، هجرات ال�سعوب عرب احلدود 

ال�سـرق وو�سط  اإىل تركيز اهتمامها على  االأوروبية  مبعدالت غري م�سبوقة(، دفعت املجموعة 

اأوروبا. لكن �سـرعان ما اأدرك االحتاد االأوروبي احلاجة اإىل حتقيق التوازن بني التزاماته اجلديدة 

هذه من جهة، والتزاماته جتاه منطقة البحر االأبي�س املتو�سط ملا ت�سّكله هذه االأخرية من اأهمية 

ل�سمان اأمن اأوروبا ورفاهيتها من جهة اأخرى.

وقد تعززت هذه التوجهات االإقليمية اجلديدة بعد دخول اتفاقية ما�سرتيخت حيز التنفيذ يف 

نوفمرب 1993، حيث انطلقت ال�سيا�سة احلقيقية لالحتاد االأوروبي جتاه منطقة البحر االأبي�س 

املتو�سط اعتماداً على توفر االأداة ال�سيا�سية املتمثلة يف ال�سيا�سة اخلارجية واالأمنية امل�سرتكة. 

هذه االأخرية تعاملت مع املنطقة من منطلق �سـرورة الت�سدي للتحديات التي حتبل بها ب�سبب 

لعمليات  ال�سلبية  واالآثار  اأوروبا  اإىل  الهجرة  وارتفاع �سغط  البيئة  وتلوث  الدميوغرايف  النمو 

واالأنظمة  اأوروبا  يقلق  اأ�سحى  الذي  اجلديد  املعطى  اأن  غري  الليربايل،  االقت�سادي  االإ�سالح 

ال�سيا�سية العربية-املتو�سطية على ال�سواء متثل يف بروز وتنامي تيارات االإ�سالم ال�سيا�سي يف 

املنطقة، بدءاً بالثورة االإيرانية ثم احلرب االأهلية يف اجلزائر وتنامي قوة احلركة االإ�سالمية يف 

تركيا، ما اأّجج م�ساعر اخلوف من احتمال حدوث نوع من االنهيارات املت�سل�سلة يف منطقة حو�س 

البحر املتو�سط، كما تتوج�س اأوروبا باأن ينعك�س تنامي »اخلطر االأخ�سـر« - )حيث يرمز اللون 

االأخ�سـر اإىل االإ�سالم( - على اأو�ساعها الداخلية نظراً اإىل وجود املاليني من امل�سلمني يف قلب 

املجتمعات االأوروبية.

العوملة،  لظاهرتي  املتزامن  باالنت�سار  املت�سم  اجليواقت�سادي  املناخ  اأن  اإىل  ن�سري  اأن  بقي 

النيوليربالية واجلهوية، دفع االحتاد االأوروبي اإىل ربط عالقات تف�سيلية مع حميطه املتو�سطي، 

6  ملزيد من التحليل راجع كتاب رامازاين امل�سار اإليه �سابقاً.
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اأ�سوة مبناف�سيه القويني الواليات املتحدة )اإبرام اتفاقية »نافتا« �سنة 1992( واليابان )اإقامة 

عالقات متميزة مع دول �سـرق اآ�سيا(. وقد �سجع االحتاد االأوروبي على اتخاذ هذا املنحى املناخ 

مدريد  موؤمتر  وانعقاد  اأو�سلو،  اتفاقية  تال  الذي  وال�سالم  باالأمن  املب�سـر  االإيجابي  ال�سيا�سي 

لل�سالم، مع ما خلفه من اإمكان تزايد فر�س التجارة واال�ستثمار يف منطقة املتو�سط وال�سـرق 

االأو�سط.

اأدت كل هذه التطورات اإىل اإقبال االحتاد االأوروبي على تفعيل ال�سيا�سة املتو�سطية اجلديدة 

التي متت بلورتها يف اأواخر الثمانينيات، والتي متيزت باإ�سافة الق�سايا ال�سيا�سية من خالل 

اهتمام االأوروبيني بق�سايا ال�سالم واالأمن وحقوق االإن�سان والدميقراطية يف البلدان املتعاقدة 

مع االحتاد االأوروبي. هكذا بادرت اللجنة االأوروبية �سنة 1994 اإىل اقرتاح تاأ�سي�س »ال�سـراكة 

االأوروبية املتو�سطية« التي �ستتبلور ر�سمياً من خالل اإعالن بر�سلونة وبرنامج العمل املنبثقني 

جوانب  وتتجلى  امل�ستقبلية.  االأوروبية-املتو�سطية  العالقات  اإطار  �سي�سكالن  اللذين  عنه، 

عمل  برامج  اإ�سافة  خالل  من  بال�سمولية  اأ�سا�ساً  يت�سم  كونه  يف  بر�سلونة  اإعالن  يف  التجديد 

مع  الذي يظل  االقت�سادي  اجلانب  اإىل  واجتماعية  اأمنية و�سيا�سية وثقافية  واأهداف وغايات 

ذلك مركزياً يف العالقات االأورو-عربية-متو�سطية. ويتاألف اإعالن بر�سلونة من ثالثة عنا�سـر 

و«ال�سـراكة يف  واملالية”  االقت�سادية  وال�سـراكة  واالأمنية  ال�سيا�سية  “ال�سـراكة  اأ�سا�سية هي 

ال�سوؤون االجتماعية والثقافية واالإن�سانية«.

د- اأحداث 11 اأيلول / �شبتمرب 2001 وعودة الهاج�س الأمني اإىل ال�شيا�شة الأوروبية-

املتو�شطية

الهاج�س  احتالل   2001 �ستنرب   11 يوم  االإرهابية  لالإحداث  املبا�سـر  تداعيات  من  كان  لقد 

االأمني املرتبة االأوىل يف اهتمامات االحتاد االأوروبي وعالقاته مع الدول العربية عموماً، وتلك 

املطلة على البحر املتو�سط ب�سكل خا�س، بحكم القرب اجلغرايف واالنخراط يف م�سل�سل ال�سـراكة 

االأورومتو�سطية.

وما زاد الو�سع تاأزماً احتالل الواليات املتحدة االأمريكية للعراق واإعالنها احلرب على االإرهاب. 

مت الرتويج »مل�سـروع ال�سـرق االأو�سط الكبري«، ويف الوقت نف�سه متادت اإ�سـرائيل يف احتاللها 

االأرا�سي الفل�سطينية والعربية، كما �سّعدت من قمعها لالنتفا�سة الفل�سطينية الثانية.

لقد اأرخت هذه االأحداث بظاللها على العالقات بني العامل العربي والغرب ب�سفة عامة، حيث 

تنامت م�ساعر الريبة وال�سك جتاه الدين االإ�سالمي وامل�سلمني ب�سفة عامة داخل الراأي العام 

الغربي، يف حني تعددت مظاهر الرف�س والتنديد ب�سيا�سة »القوى االإمربيالية العظمى« داخل 

ال�سارع العربي، وازدادت خماطر التطرف الديني والعمليات االإرهابية. يف هذا املناخ امل�سحون 
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ان�سم 12 ع�سواً جديداً اإىل االحتاد االأوروبي يف مايو 2004 ومعظمهم من و�سط و�سـرق اأوروبا، 

 )EUROPEAN للجوار”  االأوروبية  “ال�سيا�سة  عن  االإعالن  اإىل  االحتاد  بهذا  حدا  ما  وهو 

)NEIGHBORHOOD POLICY التي تعترب من الركائز االأ�سا�سية التفاقية ل�سبونة، 

ما يوؤكد الطابع اال�سرتاتيجي للم�سالح االأوروبية يف املنطقة. وتدخل هذه ال�سيا�سة االأوروبية 

اجلديدة يف اإطار تفعيل »اال�سرتاتيجية االأمنية االأوروبية« امل�سادق عليها من طرف املجل�س 

االأوروبي دجنرب 2003.

باالأمن  حتيط  التي   NEW THREATS اجلديدة«  »التهديدات  على  الوثيقة  هده  ركزت 

االإقليمية  والنزاعات  ال�سامل  الدمار  اأ�سلحة  وانت�سار  االإرهاب  يف  اأ�سا�ساً  واملتمثلة  االأوروبي 

وحتلل )DECLINE( الدول واجلرمية املنظم، واعتربت اأن الرد عليها مير عرب قنوات عدة، 

من اأهمها ربط عالقات وثيقة مع الدول التي ت�سكل املحيط القريب لالحتاد االأوروبي.

تتكون »دائرة االأ�سدقاء« هذه من اأوكرانيا، بيالرو�سيا، مولدافيا، الدول امل�ستقلة اجلديدة 

الغربية، اجلزائر، م�سـر، اإ�سـرائيل، االأردن، لبنان، ليبيا، املغرب، ال�سلطة الفل�سطينية، �سوريا، 

وتون�س.

تتمحور ال�سيا�سة االأوروبية اجلديدة للجوار التي تعترب امتداداً لل�سـراكة االأورومتو�سطية حول 

امل�سرتكة،  بالقيم  املتبادل  االلتزام  على  مبنية  وتكون  اأطرافها،  بني  متميزة  عالقات  بناء 

اأ�سا�ساً دولة القانون، احلكامة اجليدة، احرتام حقوق االإن�سان، النهو�س بعالقات ح�سن اجلوار 

واإعمال مبادئ اقت�ساد ال�سوق والتنمية امل�ستدامة. ومن االلتزامات املطلوبة كذلك من البلدان 

واجلهود  الدويل  القانون  واحرتام  ال�سامل  الدمار  اأ�سلحة  وانت�سار  االإرهاب  حماربة  ال�سـريكة 

لف�س النزاعات. يف مقابل هده االلتزامات، يتعهد االحتاد االأوروبي بتعزيز التعاون االقت�سادي 

واملايل مع هذه البلدان، خ�سو�ساً عرب ولوج اأكرب لل�سوق الداخلية االأوروبية واالن�سمام لعدد 

من ال�سيا�سات املجموعية اإ�سافة اإىل زيادة مهمة يف الدعم املايل.

التي حتظى بها  التي تطبع �سيا�سة اجلوار هذه، املكانة املركزية  االأ�سا�سية  من املالحظات 

)وهذا  امل�سرتكة  احلدود  تدبري  اأهمها  ومن  الداخلية،  وامل�سائل  بالق�ساء  املرتبطة  الق�سايا 

يعك�س قلق االأوروبيني من تنامي ظاهرة الهجرة خ�سو�ساً بلدان ال�ساحل االأفريقي(، ت�سهيل 

وجتارة  املنظمة  واجلرمية  االإرهاب  ملحاربة  املتخذة  االإجراءات   ،visas الفيزا  منح  اإجراءات 

املخدرات واالأ�سلحة وتعزيز االأنظمة الق�سائية وتكثيف التعاون االأمني والق�سائي.

 �سيا�سة االأوروبية 
)7(

اإن الرتكيز على االلتزامات االأمنية يوؤ�سـر على اإ�سافة م�سـروطية جديدة

اجلديدة ما فتئت تبني عن حمدوديتها يف الواقع املعا�س جراء تنامي مظاهر التطرف واالإرهاب 

واجلرمية والهجرة ال�سـرية اإ�سافة اإىل ا�ستمرار التحديات الهيكلية باملنطقة من تزايد دميغرايف 

()
 E Lannon Le traite constitutionnel et l’avenir de la politique médite -  7

ranéenne de l’Union européenne élargie، euromesco paper، juin 2004.

euro med relations.indd   10 12/15/10   9:47:36 AM



2
11

وبطالة وفقر وف�سل االإ�سالحات الليربالية يف اإعطاء دفعة قوية لتنمية املنطقة املتو�سطية، 

وهذا ما دفع الرئي�س الفرن�سي �ساركوزي اإىل اإطالق مبادرته حول االحتاد املتو�سطي يف يونيو 

 Avicenne )8(
2007 الذي اعتمد على عدة تقارير ودرا�سات من اأهمها »تقرير ابن �سيناء«

Report ال�سادر عن املعهد الفرن�سي لالأبحاث الدولية ال�سادرة �سنة 2007.، وقد خل�س هدا 
ال�سنوات العديدة املقبلة منطقة  ال�سـرق االأو�سط �سيبقى خالل  اأن  التاأكيد على  اإىل  التقرير 

تت�سم بالال�ستقرار.

قوية،  �ستبقى  الغرب  والغ�سب جتاه  اال�ستياء  ومظاهر  �سي�ستمر  االإ�سالمية  احلركات  فتاأثري 

كما اأن خطر االإرهاب داخل وخارج املنطقة يظل وارداً. ومن جهة اأخرى، �ستبقى تقلبات �سوق 

داخل  �سي�ستمر  املتنامي  باخلطر  ال�سعور  اأن  كما  ال�سيا�سية،  للظرفية  خا�سعة  املحروقات 

البلدان الغربية »اإن الت�سخي�س يبقى مقلقاً ما مل تتخذ اإجراءات لتغيري االجتاهات احلالية«.

اإن اأهم ما مييز مبادرة »االحتاد املتو�سطي« التي �ستتحول اإىل “االحتاد من اأجل املتو�سط” 

بعد قمة باري�س )يوليو 2008( هو تركيزها على اجلانب االقت�سادي واعتماد املقاربة نف�سها 

التي اأ�س�ست لبناء االحتاد االأوروبي )�سيا�سة اخلطوات ال�سغرية( املبنية على اإحداث امل�ساريع 

امل�سرتكة واإجناز البنيات التحتية ال�سـرورية لالندماج االقت�سادي االإقليمي. هكذا مت االتفاق 

على �ستة م�ساريع مهيكلة:

املدنية، خمطط  الوقاية  وبرية،  بحرية  �سيارة  اإحداث طرق  املتو�سط،  البحر  تلوث  - حماربة 

الطاقة ال�سم�سية، التعليم العايل والبحث، مبادرة تنمية املقاوالت.

1-3 مقاربة مقارنة ل�شيا�شات الأورومتو�شطية: م�شل�شل بر�شلونة – ال�شيا�شية الأوروبية 
للجوار - الحتاد من اأجل املتو�شط

تقت�سي املقارنة بني ال�سيا�سات االأورومتو�سطية الثالث عر�ساً الأهم م�سامينها قبل حماولة 

ر�سد نقط االلتقاء واأوجه االختالف بينها، علماً اأنه ي�سعب يف بع�س االأحيان اإجناز هده املقارنة 

للجوار  االأوروبية  وال�سيا�سة  بر�سلونة  التي تربط بني م�سل�سل  العالقات املعقدة  اإىل  بالنظر 

واالحتاد من اأجل املتو�سط.

اأ- اأهم م�شامني ال�شيا�شات الأورومتو�شطية الثالث:

اأ-1. م�شل�شل بر�شلونة واملقاربة ال�شمولية لل�شـراكة الأوروعربية-متو�شطية:

متيز م�سل�سل بر�سلونة وم�سـروع ال�سـراكة االأورومتو�سطية الذي ترتب عنه مبحاولته االأخذ بعني 

االعتبار خمتلف جوانب العالقات بني �سفتي املتو�سط حيث متحور حول ثالثة حماور: املحور 

 
() Rapport Avicenne Maghreb Moyen Orient Contribution pour une  8
politique volontariste de la France، avril 2007.
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ال�سيا�سي واالأمني، املحور االقت�سادي واملايل، واملحور االجتماعي والثقايف، وكلها ترمي اإىل 

حتقيق هدف طموح يتمثل يف بناء »منطقة لل�سالم والرخاء املتقا�سم«.

وقد جاء يف ديباجة بر�سلونة )نوفمرب 1995( اأن املوقعني يعرّبون عن اقتناعهم باأن حتقيق 

هدفهم الهادف اإىل حتويل منطقة حو�س البحر املتو�سط اإىل منطقة للحوار والتبادل �سماناً 

االإن�سان،  حقوق  واحرتام  الدميقراطية  تقوية  حتقيقه  يتطلب  واالزدهار،  واال�ستقرار  لالأمن 

وتنمية اقت�سادية واجتماعية مّطردة، واإجراءات ملكافحة الفقر وتعظيم فهم الثقافات لبع�سها 

البع�س، وكل ذلك ميثل جوانب اأ�سا�سية لل�سـراكة.

•البعد ال�سيا�سي واالأمني: يعرّب املوقعون عن موافقتهم على اإدارة حوار �سيا�سي مكتف  	
يهدف اإىل العمل وفق ميثاق االأمم املتحدة واالإعالن العاملي حلقوق االإن�سان، تطوير حكم 

القانون والدميقراطية داخل نظمهم ال�سيا�سية، احرتام حقوق االإن�سان، احلريات االأ�سا�سية 

احرتام  و�سمان  احرتام  واحلريات،  احلقوق  لتلك  الفعالة  ال�سـرعية  املمار�سة  و�سمان 

ال�سيادة،  يف  املتاأ�سلة  احلقوق  وكل  ال�سيادة  يف  امل�ساواة  احرتام  والتعددية،  االختالف 

بالو�سائل  املنازعات  ت�سوية  امل�سري،  تقرير  وحق  لل�سعوب  املت�ساوية  احلقوق  احرتام 

ال�سلمية وتقوية التعاون فيما بينهم فيما يتعلق مبنع وحماربة االإرهاب.

•البعد االقت�سادي واملايل: يربط اإعالن بر�سلونة بني حتقيق االأمن واال�ستقرار يف املنطقة  	
ب�سـرورة الت�سدي للم�ساكل االقت�سادية ببلدان جنوب و�سـرق املتو�سط، ويحدد االأهداف 

التالية على املدى البعيد:

ت�سـريع وثرية التنمية االقت�سادية واالجتماعية امل�ستدامة، حت�سني ظروف عي�س  � 

ال�سكان والزيادة يف فر�س ال�سغل املتاحة وت�سييق الهوة يف جمال التنمية بني 

�سفتي املتو�سط والنهو�س بالتعاون واالندماج االإقليمي.

اأما اآليات حتقيق هذه االأهداف بعيدة املدى فتتمحور حول االإن�ساء التدريجي ملنطقة التبادل 

احلر االأورومتو�سطية، تفعيل التعاون والتن�سيق االقت�سادي، اإ�سافة اإىل الزيادة املح�سو�سة 

يف الدعم املايل املقدم من االحتاد االأوروبي اإىل �سـركائه املتو�سطني.

اإىل  بالن�سبة  �سنة   12 على  تزيد  ال  مدة  يف  احلر  التبادل  منطقة  اإن�ساء  على  االتفاق  مت  وقد 

املنتوجات ال�سناعية تطبيقاً ملقت�سيات الغات/املنظمة العاملية للتجارة، وهكذا �سي�سمح 

االأوروبية معفاة من احلقوق  االأ�سواق  اإىل  العربية-املتو�سطية  ال�سناعية  املنتوجات  بدخول 

احلقوق  اإزالة  على  البلدان  هذه  �ستعمل  ذلك  ومقابل  كمية،  تقنينات  دون  ومن  اجلمركية 

اجلمركية تدريجياً ل�سالح ال�سلع االأوروبية عرب اعتماد نظام لوائح ملحقة باالتفاق.

اأما التعاون املايل فالهدف منه دعم االإ�سالحات االقت�سادية وتاأهيل البنيات التحتية وحتفيز 

اال�ستثمار اخلا�س وم�ساحبة ال�سيا�سات االجتماعية، و�سمن هدا التوجه التزم الطرفان بتوفري 
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ت�سهيالت ل�سالح حترير انتقال االأموال بق�سد دعم اال�ستثمارات املبا�سـرة االأجنبية بالبلدان 

العربية-املتو�سطية.

 امل�ساركون باأهمية التنمية االجتماعية ويعطون 
ّ
•البعد االجتماعي والثقايف واالإن�ساين: يقر 	

للمجتمع  االأ�سا�سية  امل�ساهمة  على  وي�سددون  االجتماعية  احلقوق  الحرتام  خا�سة  اأهمية 

كما  ال�سعوب،  بني  والتقارب  التفاهم  من  املزيد  حتقيق  الأجل  اجلوهري  ودوره  املدين 

يوافقون على تقوية و/اأو اإدخال و�سائل التعاون الالمركزي ال�سـرورية وت�سجيع االت�ساالت 

والتبادل بني ال�سباب يف هذا االإطار.

 امل�ساركون باأهمية الدور الذي تلعبه الهجرة يف عالقاتهم.
ّ
من جهة اأخرى، يقر

•االتفاقيات الثنائية واملتعددة االأطراف: يتم تنفيذ التزامات االأطراف املوقعة على اإعالن  	
املربمة   Association امل�ساركة  اتفاقيات  الثنائي، من خالل  امل�ستوى  على  بر�سلونة 

ال�سيا�سي  ف�سول:  ثالثة  على  االلتزامات  هذه  وتتوزع  املتو�سطيني،  ال�سـركاء  كل  مع 

لوائح  حتدد  مالحق  الثنائية  االتفاقيات  ت�سم  كما  واالجتماعي-الثقايف،  واالقت�سادي 

املنتوجات التي يجب اإخ�ساعها لعملية التفكيك التدريجي للحقوق اجلمركية.

اأنه يف موازاة البعد الثنائي هناك ُبعد متعدد االأطراف يهتم بتتّبع تنفيذ  وجتدر االإ�سارة اإىل 

م�سار بر�سلونة وي�سـرف على الربامج ذات البعد االإقليمي )برامج، �سبكات، ن�ساطات يف اجلوانب 

االقت�سادية، االجتماعية، ال�سيا�سية، البيئية(.

اأ-2. ال�شيا�شة الأوروبية للجوار:

بلدان  ل�سم  االأوروبي  االحتاد  لتو�سيع  مبا�سـرة  نتيجة   2004 للجوار  االأوروبية  ال�سيا�سة  تعّد 

�سـرق وجنوب اأوروبا، حيث اأ�سبح هذا االحتاد على نقاط متا�س مبا�سـرة تت�سم بالفقر والنزاعات 

الفل�سطيني-االإ�سـرائيلي،  ال�سـراع  مولدفيا،  القوقاز،  جنوب  بلدان  ال�سـرقية،  اأوروبا  )حدود 

الهجرة ال�سـرية واجلرمية املنظمة واملخاطر البيئية(.

وحتت اإحلاح فرن�سا مت تو�سيع هذه ال�سيا�سة لت�سمل بلدان جنوب و�سـرق املتو�سط.

وتتكون »دائرة االأ�سدقاء« هذه من البلدان االآتية:

•بلدان جنوب القوقاز: اأرمينيا، اأذربيجان، وجورجيا. 	
االأرا�سي  املغرب،  لبنان،  االأردن،  اإ�سـرائيل،  م�سـر،  اجلزائر،  املتو�سط:  جنوب  •بلدان  	
الفل�سطينية، تون�س، و�سوريا )هذه االأخرية مل توّقع بعد على اتفاقية امل�ساركة مع االحتاد 

االأوروبي(.

•بلدان �سـرق اأوروبا: اأوكرانيا ومولدفيا. 	
تهدف ال�سيا�سة االأوروبية للجوار ح�سب امل�سوؤولني االأوروبني اإىل »دعم اال�سالحات ال�سيا�سية 
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ال�سالم  ت�سجيع  اأجل  من  االأوروبي  لالحتاد  جماوراً  بلداً  ع�سـر  �ستة  يف  اجلارية  واالقت�سادية 

التعاون  تعميق  ي�سمن  ب�سكل  ت�سميمها  ومت  للمنطقة،  االقت�سادي  واالزدهار  واال�ستقرار 

.
)9(

التنائي، اأكرث مما �سبق، بني االحتاد االأوروبي وكل من البلدان املجاورة«

ويوؤكد هوؤالء امل�سوؤولون »اأن �سيا�سية اجلوار االأوروبية ال تعني تو�سيع االحتاد وال متنح البلدان 

امل�ساركة اإمكانية الع�سوية، بل تهدف اإىل »ت�سجيع احلكم الر�سيد والنمو االجتماعي من خالل 

اال�ستجابة  اأجل  من  الدعم  توفري  اجلزئي،  االقت�سادي  االندماج  ال�سيا�سية،  العالقات  توثيق 

ل�سـروط املوا�سفات االأوروبية، مواكبة االإ�سالحات االقت�سادية االجتماعية.

ويف املجال االقت�سادي، تذهب هذه ال�سيا�سة اأبعد من بناء منطقة التبادل احلر لتمكن اجلريان 

يف  املنافع  وتتمثل  فح�سب،  الع�سوية  باآفاق  مرتبطة  كانت  منافع  من  واجلنوب  ال�سـرق  يف 

النقل  االأوروبي والتعاون يف جمال  برامج االحتاد  الداخلية وامل�ساركة يف  ال�سوق  االنخراط يف 

و�سبكات الطاقة.

تعتمد ال�سيا�سة االأوروبية للجوار على مبادئ ثالثة الإجراءاتها هي التمييز، الدعم امل�سـروط، 

التعاقد. ويهدف املبداأ االأول اإىل تكييف ال�سـراكة بناء على طلب ال�سـركاء. اإذا رغب ال�سـريك 

بالتقدم ال�سـريع يف عمليات االإ�سالح، ف�ستكون العالقة وطيدة اأكرث وم�سمون ال�سـراكة اأكرث 

ذات  وال�سـراكة  رخاوة  اأكرث  العالقة  فتكون  التغيري  يف  رغبة  اأقل  البلد  كان  اإذا  اأما  طموحاً، 

متطلبات اأقل واأكرث عمومية.

اأما الدعم امل�سـروط، فمعناه اأن عالقة ال�سـراكة م�سـروطة بالنتائج اأو باالأو�ساع اخلا�سة ببلدان 

نقل  »التواأمة،  التقنية  امل�ساعدات  حيث  من  اإمنا  فقط،  التمويل  حيث  من  لي�س  ال�سـراكة، 

املعرفة« وامل�ساركة يف الربامج االأوروبية.

اآليات  عرب  واملفاو�سات  النقا�س  خالل  من  يرتجم  ال�سـراكة  عقد  اأن  التعاقدي  البعد  ويعني 

العمل التي مت و�سعها، ما ي�ساعد على تفعيل مبداأ اآخر اأال وهو التملك امل�سرتك.

االأوروبية  االآلية  اأطلقت  اآلية جديدة للتمويل، حيث  يتم دعم تنفيذ �سيا�سة اجلوار هذه عرب 

املقاربة اجلديدة  اأن من جتليات هذه  اإىل  االإ�سارة  2007. وجتدر  يناير  وال�سـراكة يف  للجوار 

والتحديث  االإ�سالح  خطوات  على  له  ت�سجيعاً  املميز  »ال�سـريك  و�سع  على  املغرب  ح�سول 

.
)10(

واالنفتاح«

اأ-3 الحتاد من اأجل املتو�شط: اأي قيمة م�شافة؟

اأن   ،2008 يوليو   13 يوم  باري�س  املنعقدة يف  املتو�سط  حول  للقمة  امل�سرتك  البيان  يوؤكد 

م�سـروع »االحتاد من اأجل املتو�سط« هو امتداد وتعميق مل�سل�سل بر�سلونة، ويطمح اإىل البناء 

ENPI info centre 9   انظر املوقع االإلكرتوين
10  مقال ملحمد ال�سـرقي �سادر يف جريدة احلياة، 07 مار�س 2007.
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واالجتماعي  االإن�ساين  والتفاهم  والرفاهية  والدميقراطية  ال�سالم  يعّمه  »مل�ستقبل  امل�سرتك 

لهذا   »Co-Ownership امل�سرتك  و«التملك  املتوازنة  يركز على احلكامة  والثقايف«، كما 

واالجتماعية  االقت�سادية  للتحديات  تت�سدى  التي  امللمو�سة  املبادرات  واأهمية  امل�سـروع، 

والبيئية التي تطبع منطقة املتو�سط.

اإىل خلق قيمة  اأجل املتو�سط« يهدف  اأن »االحتاد من  الوجيز، يتبني  التقدمي  من خالل هذا 

ماأ�س�سة  �سـرورة  اأوالً  مركزيتني:  ق�سيتني  على  برتكيزه  االأورومتو�سطية  للعالقات  م�سافة 

اأهمية واإجناز م�ساريع اقت�سادية واجتماعية وثقافية جتعله واقعاً ملمو�ساً  »االحتاد«، وثانياً 

يح�س به �سكان ال�سفتني، ولقد �سبق لنا اأن عر�سنا الئحة امل�ساريع التي متت برجمتها لهذا 

الغر�س. بقي اأن ن�سري اإىل اأن ماأ�س�سة »االحتاد« �ستتخذ �سكل »رئا�سة م�سرتكة«، يتقا�سمها 

اإىل  باالإ�سافة  املتو�سطيني،  ال�سـركاء  ميثل  دولة  ورئي�س  االأوروبي  االحتاد  من  دولة  رئي�س 

اإحداث �سكريتاريا مقرها يف بر�سلونة ذات طابع تقني تهتم بالتنقيب على امل�ساريع القطاعية 

االإقليمية وتتبعها.

ب- جوانب الت�شابه والختالف بني ال�شيا�شات الأورومتو�شطية الثالث:

�سرنكز يف هذه املقاربة املقارنة على جوانب التالقي واالختالف بني كل من م�سل�سل بر�سلونة 

وال�سيا�سة االأوروبية للجوار واالحتاد من اأجل املتو�سط من حيث املنهجية وامل�سمون، على اأن 

نرتك درا�سة اآليات وموؤ�س�سات هذه ال�سيا�سات املتو�سطة للفقرة املوالية.

ب-1. اأوجه الت�شابه بني ال�شيا�شات الثالثية:

من املوؤكد اأن ال�سيا�سات االأورومتو�سطية الثالثة تتقا�سم االأهداف نف�سها وحتركها الهواج�س 

وامل�سببات نف�سها، مع بع�س التفاوتات يف الرتكيز على هذا اجلانب اأو ذاك، كما بيّنا من قبل. 

فهاج�س �سمان اأمن اأوروبا يتج�سد من خالل تركيز م�سل�سل بر�سلونة وال�سيا�سة االأوروبية للجوار 

واالحتاد من اأجل املتو�سط على اأهمية بناء »منطقة لل�سلم واال�ستقرار والرخاء امل�سرتك«، كما 

اأن هذه ال�سيا�سات حتكمها املقاربة االأورو-مركزية »EURO CENTRIC« نف�سها، حيث 

اإن االحتاد االأوروبي هو من يحدد التوجهات واالأهداف وي�سبط االآليات ويوؤمن التمويل بهدف 

ت�سدير معايريه وقيمه التي يعتربها ذات بعد كوين »الدميقراطية ال�سيا�سية، حقوق االإن�سان، 

اقت�ساد ال�سوق والتبادل احلر، احلكامة اجليدة..«، وينبغي على بلدان اجلنوب تبنيها اإن هي 

اأرادت حتقيق التنمية واال�ستقرار والتقدم االجتماعي.

من جهة اأخرى، يالحظ اأن االإطار املوؤ�س�سي مل�سل�سل بر�سلونة، خ�سو�ساً االإتفاقيات الثنائية 

املتو�سط.  اأجل  من  واالحتاد  االأوروبية  اجلوار  �سيا�سة  لتفعيل  املرجع  هي  تبقى  للم�ساركة، 
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فعلى �سبيل املثال، ال ميكن لبلد ك�سوريا اأن ينخرط يف برامج وخمططات ال�سيا�سة االأوروبية 

للجوار ما دام مل يوقع على اتفاقية امل�ساركة مع االحتاد االأوروبي.

ال�سـريح  الف�سل  الثالث على  �سيا�ساته  االأوروبي من خالل  االحتاد  اآخر، يحر�س  على �سعيد 

بني الف�ساء االقت�سادي الذي ي�سمن حرية املبادالت التجارية واخلدماتية واملالية »با�ستثناء 

املواد الزراعية« والف�ساء االإن�ساين الذي يتميز بالت�سدد وال�سك جتاه الهجرة وتنقل االأ�سخا�س 

ب�سفة عامة.

واملتو�سطية  عامة،  العربية  البلدان  مع  للعالقات  االأوروبية  املقاربة  اإن  اآخراً،  ولي�س  اأخرياً 

ب�سكل خا�س، تبقى مبنية على م�سلمة مفادها اأن الفوارق الثقافية بني الطرفني عميقة جتعل 

التقارب والتفاهم بني ال�سعوب �سعب املنال، اإن مل يكن م�ستحيالً.

ب-2. جوانب الختالف بني ال�شيا�شات الأورومتو�شطية:

ما هو  ما هو جوهري ومنها  الثالث، منها  االأورومتو�سطية  ال�سيا�سات  هناك فوارق عدة بني 

جزئي اأو فرعي.

لعل اأهم اأوجه االختالف يكمن يف التخلي عن املقاربة ال�سمولية لل�سـراكة، التي كانت تطمح 

اإىل اإحداث تغيريات عميقة تدفع ببلدان جنوب و�سـرق املتو�سط اإىل اإحداث تغيريات عميقة 

ودولة  والدميقراطية  االإن�سان  حقوق  احرتام  نحو  املتو�سط  و�سـرق  جنوب  ببلدان  تدفع 

 »TRANSFORMATIONAL واالجتماعية  االقت�سادية  التنمية  وحتقيق  القانون 

.
)11(PARTNERSHIP«

البعيدة املدى ما فتئت تتال�سى مع تغرّي امل�سهد اجليوا�سرتاتيجي يف بداية  الروؤيا  اإن هذه 

االعتبارات  على  طاغية  االأمنية  الهواج�س  اأ�سبحت  اأ�سلفنا  وكما  والع�سـرين،  الواحد  القرن 

االإن�سان  حقوق  واحرتام  الدميقراطية  ق�سايا  حول  ال�سيا�سي  احلوار  تهمي�س  ومت  ال�سيا�سية 

و�سيادة دولة القانون، يف حني مل يحرز تقدم يذكر فيما يخ�س امللفات االجتماعية والثقافية 

واالإن�سانية »ال�سلة الثالثة مل�سل�سل بر�سلونة«. لقد �سبق واأو�سحنا غلبة الهاج�س االأمني على 

ال�سيا�سة االأوروبية للجوار، واملالحظة نف�سها ت�سـري على االحتاد من اأجل املتو�سط. فرتكيز هذا 

االأخري على امل�ساريع االقت�سادية واال�ستثمار يف البنيات التحتية يعك�س االأ�سبقية التي يوليها 

االحتاد االأوروبي للمقاربة »التقنية« لق�سايا املتو�سط، واعتباره اأن »التنمية« يجب اأن حتظى 

الدميقراطية،  اأو  االإن�سان  حقوق  بانتهاكات  االأمر  تعلق  �سواء  الق�سايا،  باقي  على  باالأولوية 

ال�سـراع  االأر�س )حماولة جتاوز  ال�سالم واالأمن على  ال�سالم واالأمن االقت�سادي ي�سبق  اأن  كما 

هذا التعبري م�ستعار عن
  11

aKAUSCH K and YOUNES R The end of the Euro Mediterranean vision, Intern  
tional Affairs, 85,2009
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العربي- االإ�سـرائيلي عرب التعاون االقت�سادي(

جتدر االإ�سارة كذلك اإىل تو�سيع الدائرة اجلغرافية للبلدان امل�ساركة يف االحتاد من اأجل املتو�سط 

باإ�سافة دول من البلقان »البو�سنة والهر�سك، كرواتيا ومونتينغرو« واإمارة موناكو.

على �سعيد اآخر، يت�سح للمتتبع اأن ال�سيا�سة االأوروبية للجوار اأحدثت �سبه قطيعة مع املقاربة 

املتعددة االأطراف لل�سـراكة االأورومتو�سطية، واأعطت كل االأف�سلية لتطوير العالقات الثنائية 

االإقليمي  االندماج  اأ�س�س  يقّو�س  ما  املتو�سط،  و�سـرق  جنوب  وبلدان  االأوروبي  االحتاد  بني 

جنوب-جنوب الذي يعترب من الركائز االأ�سا�سية الإعالن بر�سلونة.

االأورومتو�سطية  العالقات  خ�سو�سية  متييع  اإىل  هذه  اجلوار  �سيا�سة  اأدت  اآخراً،  ولي�س  اأخرياً 

بتعوميها يف ف�ساء ميتد من اأوكرانيا اإىل املغرب، ما ُي�سعف من االهتمام اال�سرتاتيجي الذي 

التي متيز عالقاته اخلارجية، حيث  الرتاتبية  للبحر املتو�سط ويذكي  االأوروبي  يوليه االحتاد 

االأ�سبقية »الأبناء العمومة« على ح�ساب اجلريان.

1-4 تقييم الآليات واملوؤ�ش�شات املوؤطرة للعالقات الأورو-عربية-متو�شطة:
�سنقوم  االأورو-عربية-متو�سطة،  للعالقات  املوؤطرة  واملوؤ�س�سات  االآليات  تقييم  اأجل  من 

بتقدمي مركز الأهمها قبل الوقوف على جوانب اخللل والق�سور يف اأداء مهامها.

اأ- اأهم الآليات واملوؤ�ش�شات املهيكلة:

االأوروبية  وال�سيا�سة  بر�سلونة  م�سل�سل  من  كالً  متيز  التي  واملوؤ�س�سات  لالآليات  �سنعر�س 

اأجل املتو�سط« ما زال يف طور املاأ�س�سة ويكون بالتايل �سابقاً  اأن »االحتاد من  للجوار، علماً 

الأوانه حماولة تقييمه.

اأ-1. ال�شـراكة الأورومتو�شطية:

•امل�شتوى متعدد الأطراف: 	
•موؤمترات وزراء خارجية الدول االأوروبية واملتو�سطة: تهتم مبتابعة تطبيق اإعالن  	
حتقيق  اأجل  من  اتخاذها  يتعني  التي  ال�سـرورية  االإجراءات  وحتديد  بر�سلونة 

اأهداف ال�سـراكة، وجتتمع ب�سفة دورية.

• املتويل رئا�سة دورية جمل�س  	Troika جلنة بر�سلونة: تتاألف من املجل�س الثالثي

داخل االحتاد االأوروبي وممثل لكل �سـريك متو�سطي.

Les Echos ليوم   انظر: املقابلة ال�سحافية لربنار كو�سنري وزير اخلارجية الفرن�سي مع جريدة 
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يف واقع االأمر، تلعب هذه اللجنة »ا�سمها الكامل اللجنة االأوروبية-املتو�سطية لعملية بر�سلونة« 

ال�سـراكة، فهي »املنتدى املركزي لتوفري احلافز، ور�سد  على م�ستوى تفعيل  دوراً حمورياً 

االإجراءات واملبادرات ومتابعتها يف اإطار ال�سـراكة«.

•كبار امل�سوؤولني: يجتمع امل�سوؤولون بانتظام يف اإطار ما ي�سمى »اجتماعات كبار  	
كبار  اجتماع  ت�سكيل  ويتداخل  واالأمني«،  ال�سيا�سي  احلوار  ب�ساأن  امل�سوؤولني 

امل�سوؤولني مع الت�سكيل اخلا�س بلجنة بر�سلونة.

•برنامج ميدا: يهدف هذا الربنامج اإىل تقدمي الدعم املادي لل�سـركاء املتو�سطيني  	
مواكبة »الإ�سالح هياكلهم االقت�سادية واالجتماعية« وبغر�س التخفيف من اأي 

قواعد  وتعترب  االقت�سادية،  التنمية  عن  تنجم  قد  بيئية  اأو  اجتماعية  عواقب 

ال�سـراكة  لتنفيذ  املنظمة  االأوروبي،  لالحتاد  الرئي�سية  املالية  »الوثيقة  ميدا 

االأورومتو�سطية«.

مو�سوعاتية  باجتماعات  اأ�سا�ساً  االأمر  يتعلق  وال�سبكات:  القطاعات  •اجتماعات  	
خا�سة للوزراء وكبار امل�سوؤولني واخلرباء، وكذلك تبادل اخلربات واملعلومات. 

•امل�شتوى الثنائي: 	
م�ساركة  اتفاقيات  اإبرام  عرب  الثنائي  امل�ستوى  على  االأورومتو�سطية  ال�سـراكة  تطبيق  يتم 

Association بني املجموعة االأوروبية والدول االأع�ساء بها من جهة، وال�سـريك املتو�سطي 
من جهة ثانية. وت�سهر هياكل متخ�س�سة على �سمان متابعة االتفاقية عرب اآليتني اأ�سا�سيتني: 

جمل�س امل�ساركة وجلنة امل�ساركة.

مهمة  ق�سية  كل  درا�سة  مب�سوؤولية  املجل�س  هذا  ي�سطلع  امل�ساركة:  •جمل�س  	
دولياً  اأو  ثنائياً  اهتماماً  يثري  اآخر،  مو�سوع  اأي  اأو  االتفاقية  تطبيق  اأثناء  تربز 

م�سرتكاً. ي�سم املجل�س يف ع�سويته وزراء خارجية الدول اأع�ساء االحتاد االأوروبي 

وممثلي اللجنة االأوروبية ووزراء يعّينون من قبل الدول املتو�سطية امل�ساهمة 

يف امل�ساركة. ويقوم املجل�س بحل اأي خالف بني االأطراف عند تنفيذ االتفاقية، 

ويجتمع املجل�س مرة على االأقل �سنوياً.

لتطبيق  ال�سـرورية  القرارات  اتخاذ  على  اللجنة  هذه  تعمل  امل�ساركة:  •جلنة  	
اأن يفّو�س لها احلق يف تناول ق�سايا  االتفاقية، كما ميكن ملجل�س امل�ساركة 

اأخرى. تتكون اللجنة من كبار امل�سوؤولني الذين ميثلون جمل�س االحتاد االأوروبي 

واللجنة االأوروبية من جهة، وحكومة الدولة امل�ساهمة يف امل�ساركة من جهة اأخرى. 

جتتمع اللجنة كلما اقت�سى االأمر وتعترب قراراتها ملزمة لالأطراف.
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•ال�شيا�شة الأوروبية للجوار : 	
ي�سرتط على الدولة التي تطمح اإىل اال�ستفادة من ال�سيا�سة االأوروبية للجوار، اأن تكون مرتبطة 

لل�سـراكة  اأو  املتو�سط«  جنوب  بلدان  حالة  »يف  للم�ساركة  اتفاقيات  عرب  االأوروبي  باالحتاد 

والتعاون »بلدان �سـرق اأوروبا« قيد التنفيذ.

االأوروبي، تتم  االأوروبية وي�سادق عليها املجل�س  اللجنة  التي ت�سعها  التقارير  من  وانطالقاً 

بلورة خطة عمل على املدى الق�سري اأو املتو�سط »3 اإىل 5 �سنوات« من طرف اللجنة والدول 

اأع�ساء االحتاد االأوروبي باتفاق مع كل بلد »جار«.

•خطة العمل كاآلية مركزية لتفعيل �شيا�شة اجلوار: 	
حتتوي خطة العمل على االأولويات اخلا�سة بكل بلد »جار« وتغطي خمتلف املجاالت ال�سيا�سية 

واالأمنية واالقت�سادية واالجتماعية.

تقت�سي خطة العمل اإجراء مفاو�سات طويلة مع البلد املعني. اإذا كان البلد املعني قد �سـرع 

اإطار  يف  املربمة  العمل  خطة  فاإن  املثال«،  �سبيل  على  واالأردن  »املغرب  االإ�سالح  عملية  يف 

�سيا�سة اجلوار االأوروبية تعك�س يف العمق اأولويات ال�سـريك، عك�س ذلك، تت�سم اأولويات خطة 

العمل بالعمومية يف حالة ما اإذا اأبدى ال�سـريك البلد املعني حتفظاً حول عملية االإ�سالح »حقوق 

االإن�سان مثالً«.

يتم اإن�ساء جلان فرعية »اأكرث من ع�سـر« يف اإطار خطة العمل، وتتكون بع�س من هذه اللجان من 

تلك القائمة يف اإطار اتفاقيات امل�ساركة الثنائية االأورومتو�سطية »م�سل�سل بر�سلونة«، غري اأن 

معظمها يتم اإحداثه من اأجل اال�ستجابة اإىل متابعة خطط العمل ب�سكل ملمو�س.

: • 	)13(
اأمثلة على اللجان الفرعية، املغرب وتون�س

املغرب

�سناعة، جتارة وخدمات � 

موا�سالت، طاقة، بيئة � 

�سوق داخلي � 

البحث والتجديد � 

�سوؤون اجتماعية وهجرات »اتفاقية ال�سـراكة الثنائية االأورومتو�سطية« � 

حوار اقت�سادي � 

تعاون جمركي � 

13 مقتب�س عن �سماري و�ستايني، دليل حقوق االإن�سان.
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حقوق االإن�سان � 

حوار �سيا�سي »اتفاقيات ال�سـراكة االأورومتو�سطية« � 

تون�س

�سناعة، جتارة وخدمات � 

موا�سالت، طاقة، بيئة � 

�سوق داخلي � 

البحث والتجديد � 

�سوؤون اجتماعية وهجرات »اتفاقية ال�سـراكة الثنائية االأورومتو�سطية« � 

حوار اقت�سادي � 

تعاون جمركي � 

حقوق االإن�سان »قيد التفاو�س« � 

حوار �سيا�سي »اتفاقيات ال�سـراكة االأورومتو�سطية« � 

الزراعة وال�سيد � 

بقيت االإ�سارة اإىل اأن هناك تتبع �سنوي خلطة العمل من خالل تقارير ت�سهر على و�سعها هيئات 

اأحدثت يف اإطار اتفاقيات امل�ساركة.

•الأداة املالية اجلديدة ل�شيا�شة اجلوار: 	
مت اإحداث »االأداة االأوروبية للجوار وامل�ساركة« بو�سفها الدعامة املالية ل�سمان تنفيذ خطة 

ال�سـركاء  بني  وكذلك  وال�سـركاء  االأوروبي  االحتاد  »بني  العموم  على  اجلوار  و�سيا�سة  العمل 

اأنف�سهم وحتديداً للم�ساريع اجلنوبية واجلنوبية-ال�سـرقية..الخ«.

اآلية مالية  يتم تقدمي االأداة املالية للجوار وال�سـراكة كاأداة �سيا�سية، ويق�سد منها ت�سكيل 

مب�سطة باملقارنة مع برنامج ميدا اأو TACIS اللذين حتل حملهما ابتداء من 2007.

ب- تقييم نقدي لالآليات الأورومتو�شطية:

اإن اإجناح اأو اإف�سال ال�سـراكة االأورومتو�سطية مرهون اإىل حد ما مبدى فاعلية االآليات واملوؤ�س�سات 

املوؤطرة له، وكل خلل مي�س هذه االأخرية ينعك�س �سلباً على النتائج املتوخاة. من هذا املنظور، 

يالحظ اأن البناء املوؤ�س�سي االأورومتو�سطي ي�سكو من اختالالت ونواق�س عدة نوجزها يف عدد 

من املالحظات والنقاط.
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اإن اأبرز مالحظة ميكن اإبداوؤها هي هيمنة اللجنة االأوروبية التي ت�سكل الكتابة الفعلية والور�سة 

الدائمة لل�سـراكة االأورومتو�سطية، وهذا راجع اإىل املكانة املركزية للجانب االقت�سادي واملايل 

يف العالقات بني �سفتي املتو�سط، كما يعود اإىل اال�ستقالة الن�سبية للدول االأع�ساء يف االحتاد 

االأوروبي والدول ال�سـريكة املتو�سطية، اإما ب�سبب �سعف اهتمام بع�سها باملنطقة املتو�سطية 

اأو قلة تكوين اأطرها وقدراتها املوؤ�س�ساتية للتح�سري والتتبع، هذا اإ�سافة اإىل غياب التن�سيق 

فيما بينها. وقد جنم عن هذا املنحى الذي اتخذه تنفيذ ال�سـراكة االأورومتو�سطية »برقرطة« 

هو  ما  كل  ح�ساب  على  والفنية  االإدارية  باجلوانب  االهتمام  يف  وح�سـره  املوؤ�س�سات،  االإطار 

�سيا�سي واجتماعي. كما اأن هذه » الربقرطة« اأدت اإىل التاأخر يف معاجلة العديد من امللفات 

والربامج بفعل تعدد امل�ساطر وتعقيدها وتنوع املتدخلني )خمتلف املديريات التابعة للجنة 

االأوروبية، جمل�س االحتاد، الربملان االأوروبي، اللجان املتخ�س�سة وجمموعات العمل(، ويزيد من 

حدة هذه امل�ساكل توا�سع االإمكانات واملوارد الب�سـرية املخ�س�سة لل�سـراكة االأورومتو�سطية 

داخل االحتاد االأوروبي. وكمثال على طول وتعقد امل�ساطر، لوحظ اأن اتخاذ قرار واحد للتمويل 

يف اإطار برنامج ميدا كان يتطلب ا�ستيفاء 28 �سـرطاً واإجراءاً اإدارياً.

فعلى  ال�سـراكة،  اآليات  حتى  مبا�سـرة  تطال  االأوروبية  املفو�سية«  »اأو  اللجنة  هيمنة  اأن  كما 

�سندت رئا�سة اللجنة االأوروبية-املتو�سطية ح�سـرياً اإىل رئا�سة جمل�س االحتاد 
ُ
�سبيل املثال اأ

االأوروبي دون غريه.

خا�سة  موؤ�س�سات  بغياب  فتتعلق  �سبق،  مبا  مرتبط  ا�ستنتاج  وهي  الثانية،  املالحظة  اأما 

اإن�ساء اجلمعية  2005 بعد  الذي لوحظ منذ  التح�سن الطفيف  االأورومتو�سطية رغم  بال�سـراكة 

Assemblée parlementaire euro-mediterrannenne. الربملانية االأورومتو�سطية

 ANNA LINDH الثقافات  بني  للحوار  االأورومتو�سطية  اأناليند  وموؤ�س�سة   ،APEM
FOUNDATION، وهذا يوؤدي اإىل التبعية املوؤ�س�سية والتنظيمية الآليات وهياكل االحتاد 

االأوروبي وتهمي�س دور بلدان جنوب و�سـرق املتو�سط.

على م�ستوى اآخر، يعاب على اآليات وموؤ�س�سات ال�سـراكة اقت�سارها على امل�سوؤولني احلكوميني 

االقت�ساديني  الفاعلني  واإ�سـراك  متثيلية  اإىل  وافتقارها  االأوروبية  اللجنة  م�سوؤويل  وكبار 

واالجتماعيني وكذلك ممثلي املجتمع، ما ُي�سعف من حظوظ التملك امل�سرتك لل�سـراكة ويكر�س 

طابعها التكنوقراطي وعدم انفتاحها على �سعوب املنطقة.

1-5 اأي تداعيات لتفاقية ل�شبونة على اآليات ال�شـراكة مع الحتاد الأوروبي؟
لقد كان من االأهداف الرئي�سية التفاقية ل�سبونة تو�سيح وتدقيق مهام و�سالحيات املوؤ�س�سات 

االأوروبية يف جمال ال�سيا�سة اخلارجية حتى ت�سبح موحدة ومن�سجمة، ومن املنتظر اأن تكون لهذه 
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التغيريات انعكا�سات على ال�سـراكة االأورومتو�سطية واآلياتها. ملقاربة هذه النقطة بنوع من 

الرتكيز، �سنعر�س اأهم امل�ستجدات املوؤ�س�ساتية التي جاءت بها اتفاقية ل�سبونة قبل التطرق 

اإىل التداعيات املمكنة على اآليات ال�سـراكة مع االحتاد االأوروبي.

•اأهم امل�شتجدات املوؤ�ش�شاتية لتفاقية ل�شبونة: 	
تهدف اتفاقية بر�سلونة اإىل حتقيق جمموع من االأهداف: ت�سـريع عملية اتخاذ القرار يف االحتاد 

االأوروبي االآخذ يف االت�ساع، خلق من�سب رئي�س املجل�س االأوروبي ملدة �سنتني ون�سف ومن�سب 

املمثل االأعلى لالحتاد االأوروبي لل�سيا�سة اخلارجية واالأمن، اإ�سالح نظام الت�سويت، التخل�س 

من حق قرار النق�س »الفيتو« يف الكثري من املجاالت. وقد جاءت البنية املوؤ�س�سية اجلديدة 

ال�سطح  على  طفت  وقت  يف  اإليهما،  تفتقر  كانت  اللذين  والتج�سيد  ال�سوت  اأوروبا  لتمنح 

حقائق جغرافية �سيا�سية جديدة وبرزت على ال�ساحة الدولية، دول- قارات كال�سني والهند 

والربازيل.

ومن اأجل �سمان تن�سيق حمكم للتحرك اخلارجي لالحتاد، مت جتميع �سالحيات مفو�س )ع�سو 

املفو�سية( لل�سوؤون اخلارجية وممثل االحتاد لل�سوؤون اخلارجية واالأمنية يف من�سب واحد هو 

ورئي�س  االأوروبية  املفو�سية  رئي�س  نائب  من�سب  نف�سه  الوقت  يف  وي�سغل  االأعلى،  املمثل 

جمل�س العالقات اخلارجية لالحتاد.

 European »ي�ستعني املمثل االأعلى يف اإجناز مهامه بـ«امل�سلحة االأوروبية للتحرك اخلارجي

External Action Service. اإن هذه امل�سلحة تعترب من اأهم امل�ستجدات املوؤ�س�ساتية التي 
االأوروبي  اخلارجية لالحتاد  ال�سيا�سة  ان�سجام  اإىل �سمان  ل�سبونة، وتهدف  اتفاقية  بها  جاءت 

.
)14(

وتعزيز تاأثريه ال�سيا�سي واالقت�سادي على ال�سعيد العاملي

وتتجلى اأهمية هذه االأداة املوؤ�س�ساتية اجلديدة يف هيكلتها و�سالحياتها الوا�سعة وجودها يف 

تفعيل االأدوات املالية لل�سيا�سة اخلارجية لالحتاد االأوروبي.

تتكون امل�سلحة االأوروبية للتحرك اخلارجي من »االإدارة املركزية وممثليات االحتاد االأوروبي 

املوجودة يف اخلارج«.

اجلغرافية  املناطق  خمتلف  تغطي  عدة  اأق�ساماً  اخلارجي  للتحرك  االأوروبية  امل�سلحة  ت�سم 

وتتوافر كذلك على هياكل ذات بعد مو�سوعاتي »التخطيط اال�سرتاتيجي وال�سيا�سة العامة، 

تدبري االأزمات«، وتلعب هذه امل�سلحة الدور الريادي يف بلورة القرارات اال�سرتاتيجية املتعلقة 

التن�سيق  على  احلر�س  مع  االأوروبي،  لالحتاد  اخلارجية  ال�سيا�سات  ان�سجام  و�سمان  بتن�سيق 

 Commission européenne، Décision du Conseil fixant l’organisation et  14
 le fonctionnement du Service Européen d’Action Extérieure )08029/2010 C7
0090/2010(.
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التنظيمي  الهيكل  ولتعزيز  االأوروبية.  املفو�سية  يف  املعنية  امل�سالح  مع  الوثيق  والتعاون 

لهذه امل�سلحة، مت اإحلاق العديد من املديريات وامل�سالح التي كانت تابعة من قبل، �سواء 

للمفو�سية االأوروبية اأو املجل�س االأوروبي اإليها. ونذكر على �سبيل املثال ال احل�سـر، الهياكل 

التابعة للكتابة العامة ملجل�س االحتاد االأوروبي واملكلفة بال�سيا�سة االأوروبية لالأمن والدفاع 

العامة للعالقات اخلارجية )جل  العليا للدفاع«، املديرية  القيادة  االأزمات »مبا فيها  وتدبري 

االحتاد  ممثليات  »وكل  املديريات  بع�س  للتنمية«  العامة  »واملديرية  وامل�سالح(  االأق�سام 

.»European Délégations« »االأوروبي يف اخلارج

ت�ساهم  العامل،  اأنحاء  كل  يف  الثنائية  العالقات  تدبري  يخ�س  فيما  الرحى  قطب  وباعتبارها 

لها  والتي  اخلارجية  للعالقات  املالية  االأدوات  كل  وتدبري  برجمة  يف  االأوروبية«  »امل�سلحة 

االأاأوروبي للتنمية« و«االأداة االأوروبية للجوار وال�سـراكة«  طابع جغرايف، خ�سو�ساً »ال�سندوق 

باالإ�سافة اإىل »االأداة االأوروبية للدميقراطية وحقوق االإن�سان«.

على م�ستوى اآخر، تنبغي االإ�سارة اإىل الدور اجلديد الذي اأ�سبحت ت�سطلع به املمثليات يف اخلارج 

والذي يتجلى اأوالً يف تغيري اجلهة التي تعمل لفائدتها، من »ممثليات املفو�سية االأوروبية« 

اإىل »ممثليات االحتاد االأوروبي« وخ�سوعها مبا�سـرة للممثل االأعلى لل�سيا�سة اخلارجية واالأمن 

امل�سرتكة. وت�سغل هذه املمثليات االأر�سية االأ�سا�سية لتمثيل والدفاع عن امل�سالح االأوروبية 

امل�سرتكة يف اخلارج و�سيتم تعزيزها باأطر ملحقة من »امل�سلحة االأوروبية للتحرك اخلارجي«، 

كما �سيتم تعزيز دورها التن�سيقي على امل�ستوى املحلي، خ�سو�ساً مع �سفارات الدول االأع�ساء 

يف االحتاد االأوروبي، من اأجل فعالية اأكرب للتحرك اخلارجي لالحتاد.

ال�سـراكة  اآليات  عمل  اإىل  بالن�سبة  التالية  اخلال�سات  ا�ستنتاج  ميكن  �سبق،  ما  كل  على  بناء 

االأورومتو�سطية:

•اإن الهدف االأ�سا�سي من جتميع كل اأدوات ال�سيا�سة اخلارجية واالأمنية يف م�سلحة واحدة  	
لالحتاد  اجلديدة  الرتاتبية  الهرمية  يف  الثاين”  “ال�سخ�س  م�سوؤولية  حتت  ومركزتها 

االأوروبي، هو تعظيم التاأثري والنفوذ ال�سيا�سي الأوروبا على ال�سعيد اجلهوي والعاملي. 

االأوروبية  واالأمنية  اخلارجية  لل�سيا�سة  اأكرب  ت�سيي�س  يتم  اأن  املحتمل  من  املعنى،  بهذا 

ا�ستعمال  يتم  �سوف  املثال،  �سبيل  فعلى  للمتو�سط.  وال�سـرقية  اجلنوبية  ال�سفة  جتاه 

الدعم املايل خا�سة “االأداة االأوروبية للجوار وال�سـراكة” لتكييف مواقف البلدان العربية-

املتو�سطية ح�سب اأولويات واأهداف االحتاد االأوروبي يف املنطقة، و�سيتعاظم هذا التاأثري 

يف حالة التن�سيق بني املعونة الثنائية املقدمة من طرف الدول االأع�ساء يف االحتاد االأوروبي 

وتلك التي يقدمها مبا�سـرة هذا االأخري اإىل الدول ال�سـريكة.

•بالنظر اإىل اأ�سبقية االعتبارات االأمنية يف التحرك االأوروبي اجتاه املنطقة، من غري امل�ستبعد  	
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املرتبطة  اجلوانب  ل�سالح  االأورومتو�سطية  ال�سـراكة  اأولويات  توجيه  اإعادة  يتم  اأن 

متطلبات  ح�ساب  واالإرهاب..على  والتطرف  ال�سـرية  الهجرة  وحماربة  واالأمن  باال�ستقرار 

التنمية والدميقراطية.

وتعزيز القدرة الع�سكرية امل�ستقلة لالحتاد  • يعترب �سم م�سلحة “القيادة العليا للدفاع” 	

االأوروبي مبعث قلق بالن�سبة اإىل دول املنطقة، وقد يعزز اأكرث انحراف التحرك اخلارجي 

�سعوب  م�سالح  مع  يتوافق  ال  قد  اجتاه  يف  ال�سـراكة  واأولويات  املتو�سط  يف  االأوروبي 

املنطقة.

جراء  من  ال�سـراكة  واآليات  هياكل  داخل  االأوروبي  لالحتاد  التفاو�سي  املوقف  •�سيتعزز  	
“امل�سلحة  داخل  واملمركزة  لالحتاد  اخلارجي  التحرك  و�سائل  خمتلف  بني  االلتقائية 

االأوروبية”، كما �سيتقوى موقع االحتاد داخلها عرب الدور التن�سيقي الذي �ستلعبه ممثليات 

االحتاد االأوروبي على امل�ستوى املحلي يف خمتلف الدول العربية-املتو�سطية.

1-6 اأثر ال�شـراكة الأورومتو�شطية على التكامل القت�شادي العربي
اإن التكامل االقت�سادي هو اأوالً وقبل كل �سيء م�ساألة عربية-عربية، مبعنى اأن هذا التكامل 

رهني بتوافر العوامل املو�سوعية )طبيعة الهياكل االقت�سادية، توافر املوارد االإمنائية..الخ(، 

وكذا وجود االإرادة اجلماعية لدى القيادات ال�سيا�سية وعزمها على اتخاذ القرارات ال�سـرورية 

والكفيلة بتحقيق امل�ستوى التكاملي الذي تختاره ا�ستجابة للم�سلحة اجلماعية، غري اأن العوامل 

التعامل االقت�سادي مبا قد تخلقه من تبعية تكاملية  اخلارجية كذلك لها تاأثري مبا�سـر على 

بالن�سبة اإىل اقت�سادات قوية ومتقدمة.

وبالنظر اإىل موقف االحتاد االأوروبي من العامل العربي ومدى تاأثريه على التكامل االقت�سادي 

العربي، ال بد من االأخذ بعني االعتبار جملة من احلقائق واملعطيات التي تدفع اإىل التاأكيد اأن 

هذا التاأثري �سلبي ويعزز نزاعات التنافر بني اأجزاء العامل العربي ولي�س تكامله وتاآزره.

فما يالحظ يف الوهلة االأوىل هو حتا�سي االحتاد االأوروبي التعامل مع العامل العربي ككيان قائم 

بحكم عوامل التاريخ واجلغرافيا واللغة والثقافة والدين، بل هناك تربوؤ مق�سود من ا�ستعمال 

اإذا ما  م�سطلحات وت�سميات كالعرب والعروبة والعامل العربي، وهذا التعامل لي�س بالغريب 

اأخذنا بعني االعتبار تركيز الغرب على االعتبارات اجلغرافية واال�سرتاتيجية والعوامل االأمنية 

والبيئية واالإقليمية للتاأكيد على وجود »�سـرق اأو�سط« و«�سمال اإفريقيا« فقط!! وتربز هذه 

املقاربة التمييزية على �سبيل املثال يف تركيز الدعم املايل لربنامج ميدا على بلدان املغرب 

العربي )املغرب، تون�س، اجلزائر( على ح�ساب بلدان امل�سـرق العربي، وهذا راجع يف االأ�سا�س 

اإىل الدور املحوري الذي تلعبه فرن�سا - وهي �ساحبة م�سالح اقت�سادية مهمة يف �سمال اإفريقيا 
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اإىل درجة جعلت  االأوروبية-املتو�سطية،  ال�سيا�سة  وتقطنها جالية مغاربية كبرية - يف ر�سم 

البع�س يف دهاليز االحتاد االأوروبي يعتربها من »ال�سوؤون الداخلية لفرن�سا!!«.

على  املتحدة  الواليات  هيمنة  معار�سة  على  االأوروبي  االحتاد  يجروؤ  ال  اآخر،  م�ستوى  على 

التحيز  اأن  كما  بالنفط،  التزود  لها  ت�سمن  الو�سعية  هذه  دامت  ما  االأو�سط،  ال�سـرق  منطقة 

لدولة اإ�سـرائيل والرغبة يف عدم اإزعاجها يدفع باالحتاد االأوروبي اإىل جتنب التعامل مع العامل 

العربي ككيان قائم على الذات، على االأقل على امل�ستوى املوؤ�س�ساتي من خالل جامعة الدول 

العربية.

العامل  مع  االأوروبي  االحتاد  يتعامل  اأن  اإىل  ما يدعو  لي�س هناك  اأن  التحليل  ن�ستنتج من هذا 

اأ�سكال  ترف�س كل  اأوروبا  اأن  يعني  ال  االإقرار  اأن هذا  اأو كمخاطب وحيد، غري  العربي ككتلة 

االندماج االإقليمي لل�سـركاء الذين تتعامل معهم، بدليل اأن من اأهداف م�سل�سل بر�سلونة الذي 

اأطلق ال�سـراكة االأورومتو�سطية، ت�سجيع االندماج االإقليمي جنوب-جنوب ق�سد حت�سني جاذبية 

املنطقة املتو�سطية لراأ�س املال االأجنبي وال�سـركات االأوروبية متعددة اجلن�سية، وكذلك من 

اأجل حت�سني معدالت النمو وخلق فر�س ال�سغل، وبالتايل جعل املنطقة اأكرث ا�ستقراراً. غري اأن 

اأهمية االندماج والتكامل االإقليمي  هنالك موؤ�سـرات عدة تذهب عك�س هذا الطرح وتقلل من 

جنوب-جنوب بني الدول العربية-املتو�سطية.

اأوالً، هناك فرق وا�سح بني اخلطاب االأوروبي حول االأولوية التي يعطيها لالندماج االقت�سادي 

جنوب-جنوب، واملمار�سة الفعلية يف اإطار ال�سـراكة االأورومتو�سطية. فعلى �سبيل املثال، ال 

ي�سكل الغالف املايل املخ�س�س للتعاون املتعدد االأطراف واالندماج جنوب-جنوب �سوى 10 

يف املئة من جممل املعونات املقدمة يف اإطار برنامج ميدا، ويعزو امل�سوؤولون يف املفو�سية 

بني  والتوافق  التن�سيق  عن  الناجمة  وامل�ساكل  ال�سعوبات  اإىل  الن�سبة  هذه  �ساآلة  االأوروبية 

�سـركاء متعددين، اإ�سافة اإىل النزاعات بني دول املنطقة )النزاع بني املغرب واجلزائر حول 

ق�سية ال�سحراء الغربية على �سبيل املثال(.

ثانياً، اإن االنعطاف الذي مّيز ال�سيا�سة االأوروبية للجوار من خالل الرتكيز على العالقات الثنائية 

واملقاربة التمييزية للعالقات بني االحتاد االأوروبي ودول جنوب و�سـرق املتو�سط، يوؤدي اإىل 

تهمي�س الطابع املتعدد االأطراف مل�سل�سل بر�سلونة، وبالتايل يجعل االندماج والتكامل جنوب-

جنوب بعيد املنال.

ثالثاً، اإن النتائج التي اآلت اإليها »اتفاقية اأغادير« )AGADIR AGREEMENT( الإقامة 
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االقت�سادي  التكامل  تبنّي �سعوبة حتقيق  واالأردن  التبادل احلر بني م�سـر، املغرب، تون�س 

. فعلى الرغم من الزيادة امللحوظة يف حجم الواردات وال�سادرات البينية، 
)15(

جنوب وحمدوديته

يبقى التبادل التجاري متوا�سعاً بني الدول االأربع، اإذ ال يتجاوز 3 يف املئة من جمموع جتارتها 

 واملغرب 
)16(

اخلارجية. كما اأن عدم التكافوؤ يف جني فوائد االتفاقية – تعترب م�سـر اأكرب م�ستفيد

اخلا�سـر االأكرب - قد يخلق م�ساعب اأمام التنفيذ ال�سليم التفاقية اأغادير. وهناك اأ�سباب كثرية 

جتعل االآفاق التي تتيحها هذه االتفاقية يف جمال التكامل االقت�سادي العربي حمدودة، من 

بينها ت�سابه البنيات االإنتاجية للدول املعنية، ا�ستمرار تطبيق العوائق غري اجلمركية و�سعف 

البنيات التحتية )النقل واملعدات اللوج�ستية وباخل�سو�س النقل البحري(، عدم كفاية العر�س 

القابل للت�سدير من املنتوجات ال�سناعية، �سعف انخراط القطاع اخلا�س يف تفعيل االتفاقية، 

اإ�سافة اإىل قلة اال�ستثمارات االأجنبية البينية )امل�ستثمرون امل�سـريون ينجذبون نحو اأ�سواق 

بلدان  يف  اخلارجية  ا�ستثماراتهم  املغاربة  االأعمال  رجال  يركز  حني  يف  مثالً،  كاجلزائر  اأخرى 

اأفريقيا جنوب ال�سحراء(.

ال�شـراكة  اآليات  متابعة  يف  املدين  املجتمع  منظمات  م�شاركة  فعالية  مدى   7-1
الأورومتو�شطية

لقد جاء التاأكيد على اأهمية دور املجتمع املدين يف اإجناح ال�سـراكة االأورومتو�سطية وا�سحاً، حيث 

اأبرز اإعالن بر�سلونة اعرتاف املوقعني عليه، بـ«الدور الرئي�سي الذي باإمكان املجتمع املدين 

القيام به يف عملية تنمية كل جوانب امل�ساركة االأوروبية-املتو�سطية كعامل اأ�سا�سي لتفاهم 

اأف�سل وتقارب بني ال�سعوب، ونتيجة لذلك يوافقون على توطيد اأو ترتيب االأدوات الالزمة 

لتعاون غري مركزي يف �سبيل ت�سجيع التبادالت بني فعاليات النمو يف اإطار القوانني الوطنية: 

امل�سوؤولون عن املجتمع ال�سيا�سي واملدين، العامل الثقايف والديني، اجلامعات، البحث، اأجهزة 

االإعالم، اجلمعيات، النقابات وال�سـركات اخلا�سة والعامة«. كما اأكد اجلزء اخلا�س مبتابعة موؤمتر 

بر�سلونة على اأنه »�ستخ�سع االأعمال املختلفة ملتابعة على �سكل اجتماعات مو�سوعية منا�سبة 

15  راجع عر�سنا حول اتفاقية اأغادير
 Saadi MS, L’accord d’Agadir; une analyse critique, Séminaire sur l’integration 
régionale, Banque islamique du Développement. Casablanca, février 2010
دخلت هده االتفاقية حّيز التنفيد فى 6-7-2006 ومتيزت بكونها ت�سمل كافة ال�سلع املتبادلة بني 

الدول االأع�ساء ومتكن من تطبيق قواعد املن�ساأ الرتاكمي، كما اأنها ت�سعى للم�ساهمة فى بناء منطقة 

اتفاقية م�ساركة بني  املبادرة وجود  اإىل هدة  االن�سمام  الكربى، ومن �سـروط  العربية  التجارة احلرة 

البلد املعنى واالحتاد االأوروبي.

16  انظر: مقالة »م�سـر اأكرب امل�ستفيدين من اتفاقية اأغادير«، 2010/06/02. املوقع االإلكرتونى 
»اأوروبا جارتنا«.
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للوزراء واملوظفني الكبار واخلرباء وتبادل اخلربات واملعلومات واالت�ساالت بني امل�ساركني 

.
)17(

من املجتمع املدين اأو ح�سب اأي و�سائل اأخرى منا�سبة«

على  املدين  للمجتمع  االأوروبي،  االحتاد  يوليه  الذي  االهتمام  هذا  و�سع  يجب  اعتقادنا،  يف 

االأقل على م�ستوى اخلطاب يف اإطار يتجاوز حماولة ت�سدير »القيم امل�سرتكة« )الدميقراطية، 

لتحفيز  اأداة  لي�سكل  العربية-املتو�سطية،  الدول  اإىل  االإن�سان(  احرتام حقوق  القانون،  دولة 

وجتاوز  الليربالية  واالجتماعية  االقت�سادية  االإ�سالحات  »متلك«  ق�سد  العربية  املجتمعات 

البريوقراطية وجيوب املقاومة التي تتواجد داخل مراكز القرار بهذه الدول.

ا�ستقرار دول  اإىل  بالن�سبة  االإ�سالحات  اأن تنتج عن تطبيق هذه  التي ميكن  اأن املخاطر  غري 

املنطقة واالأولوية التي اأ�سبحت تكت�سيها االعتبارات االأمنية يف االأجندة االأوروبية، اأفرزت بوناً 

.
)18(

�سا�سعاً بني اخلطاب واملمار�سة يف التعامل مع املجتمع املدين

اأن م�سل�سل بر�سلونة �سجع على ظهور العديد من املبادرات من لقاءات وحما�سـرات  ال �سك 

وندوات �ساركت فيها فعاليات خمتلفة، كما �سجع على تكوين �سبكات للمجتمع املدين، نذكر 

منها على �سبيل املثال ال احل�سـر املنتدى املدين االأورومتو�سطي وال�سبكة االأورومتو�سطية 

حلقوق االإن�سان، بيد اأن هذا التحفيز مل يرَق اإىل م�ستوى ماأ�س�سة العالقات بني منظمات املجتمع 

املدين للبلدان العربية-املتو�سطية وهياكل ال�سـراكة االأورومتو�سطية.

غري  املنظمات  »منرب  عمل  اآليات  اإحدى  وهو  االأورومتو�سطي،  املدين  للمنتدى  �سبق  لقد 

اإحداث  اقرتاح   )2005 )لوك�سمبورغ  اخلتامي  بيانه  يف  اأكد  اأن  االأورومتو�سطي«  احلكومية 

اآليات دائمة للت�ساور والتن�سيق بني فعاليات املجتمع املدين واملوؤ�س�سات الر�سمية لل�سـراكة 

مع  منتظمة  ات�ساالت  ربط  على  اخل�سو�س  على  تن�س  تبني خطة عمل  االأورومتو�سطية، عرب 

املفو�سية االأوروبية وجلنة »اأوروميد« )Comité Euromed( امل�ساركة يف جمموعات العمل 

اإحداث منتدى �سنوي للحوار والت�ساور مع ال�سفراء امل�سوؤولني على  الر�سمية وغري الر�سمية، 

تتبع ملف ال�سـراكة مبعية وفد من املفو�سية االأوروبية، عقد اجتماعات منتظمة لتتبع وتقييم 

اتفاقات امل�ساركة الثنائية وخطط العمل ل�سيا�سة اجلوار االأوروبية..الخ. غري اأن هذه املبادرة مل 

تلَق الرتحيب من اجتماع وزراء اخلارجية للبلدان االأورومتو�سطية املنعقد يف لوك�سمبورغ )مايو 

2005( الذي اقت�سـر على »ت�سجيل التو�سيات ال�سادرة عن املنتدى املدين االأورومتو�سطي 
وت�سجيع الو�سول اإىل اتفاق حول االآليات التي باإمكانها تعزيز ح�سور فعاليات املجتمع املدين 

17  انظر: وثيقة اإعالن بر�سلونة على موقع euromed لالحتاد االأوروبي.
18  راجع مقالة

Huber B, Governance, civil society and security in the EuroMediterranean Para
tnership, Euromesco paper, no39, 2004
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.
)19(

على م�ستوى ال�سـراكة االأورومتو�سطية«

االهتمام  االآن  لغاية  ُتبِد  مل  االأورومتو�سطية  لل�سـراكة  الر�سمية  االأطراف  اأن  �سبق  يت�سح مما 

املدين،  املجتمع  فعاليات  طرف  من   - ال�سـراكة  اأي   – اآلياتها  متابعة  لت�سهيل  ال�سـروري 

فعالية  عدم  يف  ت�ساهم  ذاتية  عوامل  هنالك  اأن  ين�سينا  اأن  ينبغي  ال  اال�ستنتاج  هذا  اأن  غري 

ال�سـراكة  اآليات  متابعة  يف  العربية-املتو�سطية  للبلدان  املدين  املجتمع  منظمات  م�ساركة 

اإ�سعاعها  من  حتد  التي  والنخبوية  املنظمات  هذه  ه�سا�سة  بينها  من  نذكر  االأورومتو�سطية، 

وافتقار اأغلبها اإىل اخلربة واملهنية، كما اأن امل�ساحة ال�سيقة من احلرية التي تتوافر عليها يف 

بلدانها وامل�سايقات والتعقيدات االإدارية والبريوقراطية تعيق حماوالت اجلمعيات اجلادة من 

القيام مبهامها، خ�سو�ساً يف جمال املنا�سـرة والدميقراطية والدفاع عن حقوق االإن�سان.

 )2005/31/30 انظر: خال�سات الندوة االأورومتو�سطية ال�سابعة لوزراء اخلارجية )لوك�سمبورغ    19
على املوقع االإلكرتوين لالحتاد االأوروبي.
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2-1 هل ا�شتفادت الدول العربية-املتو�شطية من العالقات القت�شادية مع الحتاد 
الأوروبي؟

اأهم االآليات  اأ�سا�سية يف العالقات االأورومتو�سطية، باعتباره  ي�سكل البعد االقت�سادي ركيزة 

التي يعّول عليها االحتاد االأوروبي من اأجل حتقيق التنمية االقت�سادية والرخاء يف بلدان جنوب 

منطقة  بناء  ويعترب  وال�سيا�سي،  االجتماعي  ا�ستقرارها  �سمان  وبالتايل  املتو�سط،  و�سـرق 

التبادل احلر االأورومتو�سطية الو�سيلة االأجنع لتحرير طاقات ومبادرات القطاع اخلا�س املحلي 

واالأجنبي، والرفع من اال�ستثمار وزيادة ال�سادرات، ما ينجم عنه رفع وترية النمو االقت�سادي 

واإحداث املزيد من فر�س ال�سغل.

اإن االآثار املرتقبة الإحداث منطقة التبادل احلر هذه، تكمن اأ�سا�ساً يف خلق التجارة ذات منافع 

على االقت�ساد الوطني من حيث تو�سيع ال�سوق ورفع االإنتاجية والكفاءة االقت�سادية للن�سيج 

ال�سناعي، بفعل �سغط املناف�سة اخلارجية جراء حترير نفاد املنتوجات االأوروبية ذات االأ�سعار 

التناف�سية واجلودة العالية اإىل ال�سوق الداخلية، واإعادة تخ�سي�س املوارد نحو قطاعات �سناعية 

تتمتع فيها الدول العربية-املتو�سطية مبيزات تناف�سية. كما اأن من �ساأن االنتقال اإىل التكامل 

االأوروبية  ال�سيا�سة  اإطار تنفيذ  االأوروبي يف  الدول واالحتاد  اقت�سادات هذه   بني 
)20(

العميق

للجوار، اأن يزيد من وترية حرية تدفقات ال�سلع واخلدمات وعنا�سـر االإنتاج بني اأع�ساء التكتل، 

ومن متت اال�ستفادة من الوفورات اخلارجية املرتتبة على ات�ساع ال�سوق، واقت�ساديات احلجم 

وكفاءة تخ�سي�س املوارد، ف�سالً عما ي�ساحب التكامل العميق من تو�سع يف نقل التكنولوجيا 

وخلق البيئة املالئمة جلذب اال�ستثمار االأجنبي، مبا ينعك�س اإيجاباً على االإنتاجية الكلية لعوامل 

االإنتاج، ومن ثم النمو االقت�سادي.

االإطار  ليطال  احلدود  على  تطبق  التى  اجلمركية  القيود  مع  التعامل  العميق  التكامل  يتجاوز    20
الدولة املحلية، مبا ي�سمن  ال�سلع واخلدمات داخل حدود  والتنظيمي حلركة  والت�سـريعي  املوؤ�س�سي 

النفاد الفعلي لل�سلع واخلدمات بني الدول االأع�ساء فى اأٍي من �سور التكتالت املختلفة )راجع يف هذا 

ال�سدد مقالة منى طعيمة اجلرف »العالقات االقت�سادية امل�سـرية االأوروبية: من التكامل ال�سطحي اإىل 

التكامل العميق«، جملة بحوث اقت�سادية عربية، 46/ربيع 2009(.

اجلزء الثاين
تقييم لالأجندة القت�شادية والجتماعية يف منطقة املتو�شط
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االقت�سادي  االأداء  وترية  ارتفعت  وهل  الواقع؟  اأر�س  على  االآثار  هذه  جت�سدت  حد  اأي  فاإىل 

االأ�سئلة،  هذه  على  لالإجابة  العربية-املتو�سطية؟  البلدان  يف  املواطن  دخل  م�ستوى  وحت�سن 

االأوروبي على جمموعة من  الثنائية مع االحتاد  �سنقوم بتحليل موجز الآثار تنفيذ االتفاقيات 

موؤ�سـرات االقت�ساد الكلي وهي: التجارة اخلارجية، معدل تراكم راأ�س املال القار ون�سبة منو 

اأن جاذبية هذه البلدان لال�ستثمار االأجنبي مل تتح�سن كما  الناجت الداخلي اخلام، كما �سنبني 

كان موؤمالً.

البلدان العربية-املتو�شطية مل حت�شن و�شعها التجاري جتاه الحتاد الأوروبي:

اإىل تعزيز العالقات التجارية بني  على عك�س ما كان منتظراً، مل توؤدِّ اتفاقيات التبادل احلر 

العربية-املتو�سطية، ويت�سح هذا من خالل قراءة اجلدول رقم1،  االأوروبي والبلدان  االحتاد 

�سنة  املئة  4.7 يف  من  االأوروبي  االحتاد  واردات  البلدان من  تراجع ن�سيب هذه  حيث يالحظ 

2002 اإىل 4.2 يف املئة �سنة 2007، وهذا يعني تدهور القدرة التناف�سية على م�ستوى ال�سوق 
االأوروبية. كما اأن ح�سة االحتاد االأوروبي من ال�سادرات االإجمالية املوجهة اإىل البلدان العربية-

املتو�سطية انخف�ست من 5.8 يف املئة �سنة 2002 اإىل 5.4 �سنة 2007.

جدول )1(: ح�شة دول املتو�شط من واردات الحتاد الوروبي ودول منطقة الفتا التية من خارج الحتاد 

الوروبي

200220032004200520062007

 االحتاد االوروبي

274.74.54.34.74.54.2 الواردات

 االحتاد االوروبي

275.85.75.75.85.35.4 ال�سادرات

هناك عوامل عدة ت�ساعد على فهم هذا الرتاجع، نذكر منها فقدان �سناعات الن�سيج واالألب�سة 

ملواقعها من جراء ا�ستداد املناف�سة العاملية عقب انتهاء العمل باالتفاقية متعددة االألياف 

تتعر�س  االأوروبي، يف حني  االحتاد  اإىل  رومانيا(  )خ�سو�ساً  ال�سـرقية  اأوروبا  بلدان  وان�سمام 

للحوافز  تناف�سية  العربية-املتو�سطية مبيزة  البلدان  التي حتظى فيها  الفالحية  ال�سادرات 

الناجمة عن تطبيق ال�سيا�سة الفالحية املوحدة. من جهة اأخرى، مل تفلح هذه البلدان يف تاأهيل 

ن�سيجها االإنتاجي وتنويع منتجاتها القابلة للت�سدير.

على م�ستوى اآخر، ال يزال التبادل التجاري بني االحتاد االأوروبي والبلدان العربية-املتو�سطية 
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مبيزة تناف�سية اإىل احلواجز الناجمة عن تطبيق ال�سيا�سة الفالحية املوحدة من جهة اأخرى، مل 

تفلح هذه البلدان يف تاأهيل ن�سيجها االإنتاجي وتنويع منتجاتها القابلة للت�سدير.

العربية-املتو�سطية يت�سم  التجاري بني االحتاد والبلدان  التبادل  اآخر، ال يزال  على م�ستوى 

بالعجز املزمن كما هو مبني يف اجلدول رقم 2. فبا�ستثناء �سنوات 2005 و2006 التي �سجلت 

فائ�ساً جتارياً عابراً ب�سبب االرتفاع املفاجئ الأ�سعار النفط اجلزائري وانعكا�سه االإيجابي على 

�سادرات هذا البلد اإىل االحتاد االأوروبي، �سجل امليزان التجاري عجزاً مهماً يف �سنوات 2000، 

املتو�سط  �سفتي  بني  املتكافئ  غري  التبادل  يعك�س  وهذا  و2007،   2004  ،2003  ،2002
ال�سناعي  تفوق  نتيجة  االأوروبي  االحتاد  ل�سالح  مهمة  مالية  فوائ�س  حتويل  اإىل  ويوؤدي 

والتكنولوجي، خ�سو�ساً يف املواد امل�سنعة كاملعدات واالآالت ومواد التجهيز االأخر.

جدول )2(: العجر التجاري ما بني الدول العربية يف املتو�شط والحتاد الوروبي )مليون يورو(

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2000

8676.5+ 13470.6+ 11853.5+ 5862.2+ 5877.4+ 5457.9+ 9234+ اجلزائر

1100.6- 104.7- 946.6- 732- 859.6- 2323.1- 3274.1- م�رض

2299.9- 2029.6- 1962.8- 1497.4- 1286.4- 1424.3- 1635.3- االأردن

2249.9- 2602.9- 2845.7- 3146- 2943.6- 3196.2- 2926.4- لبنان

4269.4- 2409.4- 2194.2- 2113.1- 1586.1- 1080.4- 1292- املغرب

170.3- 156.8- 191.6- 166- 396- 178.1- 271.7- فل�سطني

269.1- 1802.5- 622.2- 703.1- 1270.2- 1457.8- 532.4- تون�س

1682.7- +4364.7 3090.4+ 2495.4- 2464.5- 4202- 697.9- M-X

 Eurostat :المصدر 

والنمو  الت�شدير  تعزز  حميدة  دورة  خللق  كاف  غري  زال  ما  ال�شتثماري  املجهود 

القت�شادي:

اأن  رقم3(  )جدول  القار  املال  لراأ�س  اخلام  التكوين  موؤ�سـر  تطور  درا�سة  خالل  من  يتبني 

املجهود اال�ستثماري مل يتجاوز 24.1 يف املئة خالل الفرتة 2000-2007، وتعترب هذه الن�سبة 

غري كافية الإحداث اإقالع اقت�سادي حقيقي، حيث تفيد التجربة التاريخية لبلدان جنوب-�سـرق 

28 يف املئة من الناجت الداخلي اخلام. هذا  اأن معدالت تراكم راأ�س املال مل تنزل على  اآ�سيا 

املعطى ال ينبغي اأن يخفي التح�سن الذي عرفه اال�ستثمار يف بلدان كاملغرب واجلزائر ولبنان 

خالل �سنة 2007 على اخل�سو�س، غري اأن هذا التح�سن م�س يف االأ�سا�س قطاعات البناء واالأ�سغال 

العمومية واملوا�سالت والبنوك من دون اأن يطال ال�سناعة التحويلية، كما اأنه مل يرتجم على 
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�سعيد االإنتاجية االإجمالية لعوامل االإنتاج نظراً اإىل حمدودية املوارد الب�سـرية واالإبداع والتطور 

.
)21(

وا�ستعمال تكنولوجيا املعلوميات، اإ�سافة اإىل م�ساكل التدبري والتنظري

جدول )3(: التكوين اخلام لراأ�س املال كن�شبة من الناجت الجمايل املحلي

2000200220032004200520062007
20.724.624.124.022.423.126.7اجلزائر
- - 21.119.020.624.830.3االأردن

26.025.225.126.327.528.131.3املغرب
22.222.926.8- - -  - لبنان

26.025.423.422.722.423.423.9تون�س
37.028.331.126.427.128.0فل�سطني

دول املتو�سط 

العربية 
24.923.3523.423.424.224.025.9

Eurostat :امل�سدر

نحو  املوارد  تخ�سي�س  اإعادة  اأن  اال�ستثمار  وبنية  م�ستوى  من  ُي�ستنتج  اآخر،  م�ستوى  على 

املنتجات وكثافة  امل�سافة وجودة ومتيز  القيمة  وواعدة من حيث  قطاعات �سناعية جديدة 

اليد العاملة املوؤهلة ما زالت بعيدة املنال، ويعود هذا الق�سور اإىل اأ�سباب عدة، نذكر منها 

على وجه اخل�سو�س �سعف جاذبية البلدان العربية-املتو�سطية لال�ستثمار االأجنبي، املناخ غري 

املالئم لال�ستثمار، تقاع�س القطاع اخلا�س املحلي وتركيزه على القطاعات التي جتلب ريعاً 

م�سموناً..الخ.

جاذبية البلدان العربية-املتو�شطية لال�شتثمار الأجنبي املبا�شـر مل تتح�شن كثريًا:

االأورومتو�سطية  ال�سـراكة  الإجناح  االأ�سا�سية  الرهانات  من  االأجنبية  اال�ستثمارات  جذب  يعترب 

باعتباره اأداة ورافعة لنقل التكنولوجيا وحتديث االقت�ساد وولوج االأ�سواق االأوروبية والعاملية، 

ويالحظ حت�سن كمي ملحوظ يف قدرة البلدان العربية-املتو�سطية خالل ال�سنوات االأخرية، حيث 

ت�ساعفت اال�ستثمارات االأجنبية اأربع مرات خالل �سنوات 2006، 2007 و2008 مقارنة بفرتة 

1995-2005 )جدول رقم4(. غري اأنه ال ينبغي ت�سخيم هذا التح�سن، وذلك لالعتبارات التالية: 
اأوالً، ما زالت البلدان العربية-املتو�سطية حتتل مواقع هام�سية على م�ستوى اجلغرافية العاملية 

لال�ستثمارات اجلانبية حيث ال جتلب �سوى 1.1 اإىل 1.7 يف املئة من جمموع هذه اال�ستثمارات، 

ال�سـراكة  حول   femise »فيمي�س«  ل�سبكة  املختلفة  التقارير  انظر  التفا�سيل  من  للمزيد   21
االأورومتو�سطية املوقع االإلكرتوين لل�سبكة(.
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كما اأن ن�سيبها من جممل اال�ستثمارات املبا�سـرة املوجهة اإىل البلدان النامية يرتاوح بني 4 

و5 يف املئة.

جدول )4(: ال�شتثمار الجنبي املبا�رش يف دول املتو�شط العربية )ماليني الدولرات(

املعدل ال�سنوي

1995/2005
الواردات

2006
الواردات

2007
الواردات

2008
الواردات

2009
6111795166226462847اجلزائر
11092450280324871331املغرب

1311100431157894956712م�رض
5233544262228292385االأردن
14853132337643334804لبنان

9819285233فل�سطني
5663308161627581688تون�س

570324291236852460019800املجموع/1/
211470434366564930630013478349الدول النامية/2/

1/22.65.64.13.94.1
7410451459133209997317708731114189العامل  /3/

3/10.71.61.11.31.7

امل�سدر: اأونكتاد

ثانياً، اإن حت�سن جاذبية اال�ستثمار هذا تركز يف قطاعات العقار وال�سياحة واالت�ساالت واالأ�سغال 

العمومية واملال على ح�ساب القطاع ال�سناعي املعول عليه من اأجل االرتقاء بالن�سيج االإنتاجي 

وتاأهيله وتنويعه.

راأ�س املال  اإىل  االأجنبية راجع يف جزء كبري منه  اإن االرتفاع املح�سو�س يف اال�ستثمارات  ثالثاً، 

تراجع  حني  يف  االأخرية،  النفطية  الفورة  من  ا�ستفادت  التي  العربي  اخلليج  دول  من  القادم 

ل�سالح  املتو�سط  حو�س  يف  االأوروبية  اال�ستثمارات  من  العربية-املتو�سطية  الدول  ن�سيب 

بلدان كاإ�سـرائيل وتركيا )انظر جدول رقم5(.

جدول )5): ن�شيب الدول العربية املتو�شطية من ال�شتثمارات الأوربية )مليون يورو(

2000200120022003200420052006
PPM flux IDE  /1/42494613440569774201706315292

326215498191236913171499املغرب/2/
210209227170716610961179املغرب

24035081368106811999433433امل�رضق/3/
2104522130699511727733285م�رض
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3+2272972318662980156022604932
1/3+264.215.642.342.737.131.932.2

Anima Network 2008 امل�سدر: �سبكة اأنيما

اإن �سعف جاذبية البلدان العربية-املتو�سطية لال�ستثمار االأجنبي املبا�سـر راجع الأ�سباب عدة، 

من بينها غياب �سوق اإقليمية جنوب-جنوب مندجمة، مناخ اال�ستثمار غري املالئم، عدم كفاية 

ال�سناعي  الن�سيج  و�سعف  التحتية  والتجهيزات  البنيات  كفاية  عدم  املوؤهلة،  العاملة  اليد 

املحلي.

التبادل احلر مل يدفع بوترية النمو اإىل الأمام:

الداخلي اخلام يف حدود  للناجت  البلدان العربية-املتو�سطية معدل منو متو�سطاً  لقد حققت 

4 يف املئة خالل الفرتة 2000-2007 )جدول رقم6(، وتعترب هذه الن�سبة غري كافية لتجاوز 
اإذ هنالك توافق بني املوؤ�س�سات  البلدان،  التي تعانيها جمتمعات هذه  الهيكلية  االختالالت 

املالية الدولية حول �سـرورة حتقيق ن�سبة منو منتظمة ال تقل عن 7 يف املئة اإذا اأراد بلد ما 

االإقالع اقت�سادياً.

جدول )6(: النمو ال�شنوي للناجت الجمايل املحلي اخلام

املعدل2000200220032004200520062007

2.24.76.95.25.42.03.24.22اجلزائر
5.13.23.24.14.56.87.14.85م�رض

6.2- - 4.25.84.29.27.6االردن
1.63.36.34.83.07.82.74.2املغرب

0.92.64.17.41.10.67.53.4لبنان
4.71.75.66.04.05.46.34.8تون�س

فل�سطني
-8.7-13.314.911.96.7-4.7-3.10.5

Eurostat :امل�شدر

تفاقم الهوة على م�شتوى الدخل الفردي بني الحتاد الأوروبي والبلدان العربية-

املتو�شطية:

يف  التحكم  جمال  يف  العربية-املتو�سطية  البلدان  اقت�سادات  �سجلته  الذي  التح�سن  رغم 

التوازنات املاكرو-اقت�سادية، مل تتمكن هذه البلدان من اال�ستفادة من اتفاقيات ال�سـراكة 

لردم الهوة الفا�سلة بينها وبني االحتاد االأوروبي فيما يخ�س م�ستوى عي�س �سكانها، بل االأنكى 

من ذلك اأن التباعد يف م�ستوى النمو قد تعمق خالل الفرتة 2000-2007، حيث ارتفع الفارق 
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اأ�سعاف   12.4 اإىل   2000 اأ�سعاف �سنة   9.36 بني متو�سط الدخل الفردي بني الطرفني من 

العربية-املتو�سطية با�ستثناء  البلدان  التباعد جّل  2007 )اجلدول رقم7(، ويطال هذا  �سنة 

اجلزائر التي ا�ستفادت من الفورة النفطية االأخرية.

جدول )7(: الناجت الجمايل املحلي للفرد )يورو( 

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2000

23618.5 22155.5 20744.4 19666.6 18733.3 18185.1 16703
االحتاد 

االوروبي27/1/

2874 2790 2517 2121 1886 1915 1952 اجلزائر

1293 1195 1071   914   910 1339 1663 م�رض

1873  \\ 1873 1718 1731 2001 1894 االردن

لبنان

1779 1714 1587 1536 1511 1452 1412 املغرب

1022 1022 1085 1046 1082 1190 1575 فل�سطني

2579 2446 2334 2288 2243 2280 2206 تون�س

1903.3 1833.4 1744.5 1603.8 1560.5 1696.1 1783.1   متو�سط دول 

املتو�سط العربية 2 

12.4 12.08 11.8 12.2 12 10.72 9.36 2/1
Eurostat :امل�سدر

م�شتويات متباينة يف جمال التنمية الب�شـرية

العربية- البلدان  داخل  العمر  متو�سط  جمال  يف  احلا�سل  التح�سن  بع�س  من  الرغم  على 

املتو�سطية، ال يزال البون �سا�سعاً بني االحتاد االأوروبي الذي يحظى اأع�ساوؤه مب�ستويات عالية 

للتنمية الب�سـرية )جدول رقم8(، حيث ي�سل دليل التنمية الب�سـرية اإىل 0.937 يف حني يرتاوح 

بني 0.773 بالن�سبة اإىل االأردن و0.646 فقط بالن�سبة اإىل املغرب.

(2005)  HDI جدول )8(: دليل التنمية الب�رشية

HDI valueHDI rank
0.77386االردن
0.77288لبنان

0.76691تون�س
0.733104اجلزائر

0.731106فل�سطني
0.708112م�رض

0.646126املغرب
0.937االحتاد االوروبي/2005/

امل�سدر: برنامج االمم املتحدة االمنائي
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حتديات الت�شغيل و�شمان احلقوق القت�شادية والجتماعية يف ت�شاعد:

اأ�سا�سيتني:  فر�سيتني  على  بالبلدان  التنمية  لق�سايا  االأوروبي  االحتاد  مقاربة  ُبنيت  لقد 

وترية  من  ع 
ّ
ت�سـر اأن  �ساأنها  من  الليربالية  االقت�سادية  واالإ�سالحات  احلر  التبادل  اإن  اأوالً: 

النمو االقت�سادي، ثانياً: اإن منافع هذا النمو �ستطال خمتلف ال�سـرائح االجتماعية على املدى 

اإحداث �سبكات لالأمان االجتماعي للت�سدي لالآثار  املتو�سط والبعيد، ويف انتظار ذلك ينبغي 

االجتماعية ال�سلبية مل�سل�سل اللربلة االقت�سادية على امل�ستوى الق�سري. غري اأنه، وعلى عك�س 

التي  االأهمية  االجتماعية  امل�ساألة  يوِل  مل  بر�سلونة  اإعالن  اأن  يالحظ  الثانية،  الفر�سية  هذه 

ت�ستحقها بالنظر اإىل هول العجز االجتماعي املزمن يف البلدان العربية-املتو�سطية.

فال�سـركة االأورومتو�سطية مل ت�ساهم فعلياً يف التخفيف من وطاأة البطالة اأو حت�سني الو�سعية 

االقت�سادية واالجتماعية الأغلبية �سكان البلدان العربية-املتو�سطية.

ال �سك يف اأن ال�سيا�سة االأوروبية للجوار متيزت بو�سع منهجية جديدة واإقرار خطط عمل حتيل 

ب�سكل وا�سح على �سيا�سة الت�سغيل واحلريات النقابية و�سـرورة اإعمال االتفاقيات الدولية يف 

جمال ال�سغل، غري اأن التنفيذ على اأر�س الواقع هو الكفيل باحلكم على مدى جدية وم�سداقية 

.
)22(

هذه االلتزامات

الإطار 1: تقييم الحتاد الأوروبي لل�شـراكة الأورومتو�شطية:

•يف جمال حت�سني مناخ االأعمال: اعتمد تدخل االحتاد االأوروبي على الت�سهيالت املالية  	
املخ�س�سة للتقومي الهيكلي وامل�ساعدة التقنية، ويعترب االحتاد اأن هذه التدخالت 

قد �ساهمت يف حتقيق تقدم ملحوظ نحو حترير االقت�ساد وحت�سني االإطار القانوين، 

غري اأن نتائج امل�ساعدة التقنية كانت �سلبية.

اإحداث  على  االأوروبي  االحتاد  تدخالت  ركزت  اخلا�س:  القطاع  حتفيز  يخ�س  •فيما  	
مراكز لالأعمال وبرامج للتحديث ال�سناعي وتنمية املوارد الب�سـرية، اإ�سافة اإىل متويل 

املقاوالت وحت�سني اجلودة، وعلى الرغم من اأهمية هذه التدخالت فهي مل توؤدِّ اإىل 

الربامج،  بع�س  تنفيذ  يف  امل�سجل  التاأخري  منها:  عدة  العتبارات  املرجوة  النتائج 

وعدم ا�ستجابة القطاع اخلا�س املحلي، وعدم مالئمة الربامج باملقارنة مع االأهداف 

املتوخاة.

اإقليمية  •يف جمال دعم االنفتاح التجاري ومنطقة التبادل احلر: همت تدخالت برامج  	
الن�ساط  جوانب  مبختلف  والتح�سي�س  التكوين  و�سبكات  املهنية  اللقاءات  لتمويل 

 Barrenda I et Martin I، L>emploi et la protection انظر:  التفا�سيل  من  للمزيد    22
sociale dans le partenariat euro-méditerranéen، Frederich Ebert، 2008
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التجاري وامل�ساعدة التقنية حول نقاط حمددة. يالحظ من خالل عمليات التقومي اأن 

اأن  كما  الثنائية،  الربامج  ال�سـروري يف  باالهتمام  احلر مل حتَظ  التبادل  منطقة  بناء 

بعواقب  يرتبط  ما  خ�سو�ساً  ال�سـرورية،  املعلومات  على  يتوافر  ال  اخلا�س  القطاع 

التفكيك اجلمركي.

•فيما يخ�س التخفيف من االآثار االجتماعية لالإ�سالحات الليربالية: يتبني اأن املفو�سية  	
االأوروبية مل ت�سع ا�سرتاتيجية خا�سة للتعامل مع هذه االإ�سكالية.

 J-Y، Moisseron، le partenarial :امل�سدر: موجز �سخ�سي ماأخوذ عن موؤلف(

 euro méditerranéen. L’échec d’une ambition régionale، P.U. de
.)Grenoble

�شبكة  نظر  وجهة  من  الأورومتو�شطية  ال�شـراكة  ح�شيلة   :2 رقم  الإطار 

:Femise
من  طلق 

ُ
اأ التي  االأهداف  يحقق  بر�سلونة مل  م�سل�سل  اأن   Femise �سبكة  يرى خرباء 

اأجلها، وتتمحور اخلال�سات االأ�سا�سية لتقرير بر�سلونة + 10 حول النقاط التالية:

• بني م�ستويات الدخل الفردي بل ازدادت الهوة  	convergence مل حتدث االلتقائية

ات�ساعاً بني �سفتي املتو�سط.

•ال�سـراكة االأورومتو�سطية �ساهمت يف تعزيز املكت�سبات املحققة يف جمال التحكم يف  	
التوازنات املاكرو-اقت�سادية.

•مل حتَظ امل�ساألة الزراعية باالهتمام ال�سـروري بل مت تهمي�سها على الرغم من اأهمية  	
القطاع الزراعي بالن�سبة اإىل التوازنات االقت�سادية واالجتماعية لبلدان �سـرق وجنوب 

املتو�سط.

• وا�ستحواذ االحتاد االأوروبي  	ASYMERTY ما زال التبادل التجاري يت�سم بالالتكافوؤ

على منافعه من خالل الفائ�س التجاري الذي يجنيه خارج جتارة املواد النفطية.

•التخ�س�س االإنتاجي لبلدان جنوب و�سـرق املتو�سط مل يتغري، حيث ما زالت ت�سدر  	
اأو  تكنولوجي �سعيف  وذات حمتوى  العمالة  ومنتوجات �سناعية كثيفة  اأولية  مواد 

متو�سط.

•اجلانب االأكرث �سلبية لل�سـراكة االأورومتو�سطية هو ا�ستمرار ظاهرة اجلاذبية ال�سعيفة  	
لال�ستثمار االأجنبي.
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•االندماج االإقليمي جنوب-جنوب يبقى �سبه معطل. 	
•حترير التجارة اخلارجية والرتكيز على �سيا�سات العر�س غري كافيني الإعطاء الدينامية  	

ال�سـرورية لعجلة التنمية والتقدم االجتماعي يف بلدان جنوب و�سـرق املتو�سط.

.)10FEMISE 2006 + موجز �شخ�شي عن تقرير »بر�شلونة(

الإطار رقم 3: ا�شتطالع للراأي العام يقيم ال�شـراكة الأورومتو�شطية:

371 من اخلرباء واجلهات  االأوروبي للمتو�سط  اأجنزه املعهد  الذي  �سمل اال�ستطالع 

الفاعلة يف 43 دولة مبنطقة البحر االأبي�س املتو�سط واالحتاد االأوروبي، وقد �سعى 

ومواطن  واالإجنازات،  التقدم،  تقييم  هما:  رئي�سيني  هدفني  لتحقيق  اال�ستطالع 

االجتاهات  وحتديد  االأورومتو�سطية  ال�سـراكة  من  خمتلفة  ميادين  يف  ال�سعف، 

الرئي�سية يف منطقة البحر املتو�سط مبقاربة متوجهة نحو امل�ستقبل.

فيما يخ�س العقبات، ك�سف اال�ستطالع عن وجود اإجماع كبري حول ال�سعوبات املرتبطة 

بال�سـراع العربي االإ�سـرائيلي )%73 من امل�ستجوبني يرون اأنه ي�سكل خطراً ج�سيماً 

اأغلب االأحيان هما �سعف االإرادة  على ال�سـراكة(. العقبتان االأخريان املطروحتان يف 

ال�سـريكة )%43 من امل�ساركني(، وعدم  البلدان املتو�سطية  ال�سيا�سة لالإ�سالح يف 

وجود تكامل جنوب-جنوب.

وميكن تلخي�س اجلوانب االإيجابية وال�سلبية لل�سـراكة االأورومتو�سطية على النحو التايل:

النجاحات:

•مناخ االأعمال. 	
ميد  وبرامج  »فيميب«،  بنك  )دور  االقت�سادي  امليدان  يف  االأطراف  املتعددة  •الربامج  	

ابتكار، واال�ستثمار يف املتو�سط(.

•زيادة الوعي والفهم ملختلف الثقافات واحل�سارات. 	
•التبادل يف جمال الرتبية والثقافة وال�سباب والبحوث )يورو ميد للرتاث، موؤ�س�سة اآناليند،  	
الربنامج االإقليمي لالإعالم واالت�سال، يورو ميد لل�سباب، برنامج امل�ساواة بني اجلن�سني(.

•برنامج عن دور املراأة يف احلياة االقت�سادية. 	
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النقائ�س:

•متكني املواطنني من امل�ساركة يف �سنع القرار على امل�ستوى املحلي. 	
•التنمية امل�ستدامة. 	

•تعزيز التعاون املايل. 	
•التكامل االقت�سادي االإقليمي جنوب-جنوب. 	

•احلد من التفاوت يف م�ستويات التعليم. 	
•التعاون يف جمال الهجرة والعدالة واالأمن. 	

•تي�سري التنقل واإدارة الهجرة. 	

اأجل  من  لالحتاد  بالن�سبة  االأ�سا�سية  االأولويات  امل�ستجوبون  و�سع  امل�ستقبل،  اإىل  وبالن�سبة 

املتو�سط كالتايل:

• من اأفراد العينة امل�ستجوبة(. حل النزاعات يف املنطقة )62%	

.) • تعزيز الدميقراطية والتعددية ال�سيا�سية )49%	

.) • احل�سول على املياه واال�ستدامة )41.5%	

.) • التعليم )41%	

.)ENPI Euro Med 31-05-2010 عن موقع(

اإمكانية اإعادة النظر والتعديل:

العربية-املتو�سطية واالحتاد  البلدان  اتفاقيات جديدة بني  بلورة  ت�سور  من املمكن نظرياً 

االأوروبي، خ�سو�ساً يف اإطار اتفاقيات اجلوار املتوقع اأن توؤطر العالقات الثنائية بني �سفتي 

ي�سمى  ما  على  بح�سوله  االجتاه  هذا  يف  بخطوة  املغرب  قام  وقد  امل�ستقبل.  يف  املتو�سط 

»الو�سع املتقدم« يف عالقاته مع االحتاد االأوروبي، ومن املنتظر اأن حتذو حذوه بلدان اأخرى 

 )Indicative كتون�س اأو م�سـر، وقد مت هذا التطور من خالل الربنامج اال�سرت�سادي الوطني

اإدخال  الوارد  من  اإذن  يبقى  للجوار.  االأوروبية  ال�سيا�سة  يفّعل  الذي   Plan 7 Action(

التعديالت وحت�سني حمتوى العالقات الثنائية من خالل الربامج اال�سرت�سادية الوطنية التي 

تنكّب املفو�سية االأوروبية على حت�سريها بالن�سبة اإىل الفرتة 2013-2011، غري اأن امل�سكل 

يكمن يف مدى التزام االأطراف بالتنفيذ الفعلي ملحتوى هذه الربامج. فعلى �سبيل املثال ال 

احل�سـر، �سكل االهتمام بالبعد االجتماعي اإ�سافة نوعية ت�سمنتها جماالت التعاون الثنائي يف 

اإطار ال�سيا�سة االأوروبية للجوار، هكذا مت التن�سي�س ب�سكل وا�سح على احلوار حول ال�سيا�سة 

االجتماعية و�سيا�سة الت�سغيل واحلقوق االقت�سادية واالجتماعية و�سـرورة الت�سديق والتنفيذ 
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. اإن هذا 
)23(

الفعلي للمعاهدات الدولية... غري اأن التطبيق على اأر�س الواقع بقي حمدوداً جداً

اإ�سماع  على  املدين  املجتمع  وهيئات  االجتماعيني  الفاعلني  قدرة  جديد  من  يطرح  االإ�سكال 

اأخرى  نوؤكد مرة  الر�سمية عرب احلوار والتح�سي�س وال�سغط، ما يجعلنا  االأطراف  �سوتهم لدى 

اأهمية و�سـرورة ماأ�س�سة العالقات من خالل اآليات ال�سـراكة االأورومتو�سطية.

واملالية  القت�شادية  الأزمة  مع  الأورومتو�شطية  ال�شـراكة  اأطراف  تعامل  2-2 كيف 
العاملية؟

•ا�شتقطاب الحتاد الأوروبي لقت�شادات البلدان العربية-املتو�شطية �شّهل انتقال  	
الأزمة العاملية اإليها:

لقد تاأثرت البلدان العربية من االأزمة العاملية بدرجات خمتلفة ح�سب حجم اندماجها يف 

ال�سوق العاملية واالأوروبية على اخل�سو�س، ومدى انك�ساف اقت�ساداتها لتقلبات اأ�سعار 

املواد االأولية على ال�سعيد العاملي عموماً، والنفط على وجه التحديد. وقد انتقلت اآثار 

االأزمة العاملية من الواليات املتحدة اإىل اأوروبا ومنها اإىل البلدان العربية-املتو�سطية، 

وذلك عرب قنوات عدة، منها التجارة اخلارجية )تراجع ال�سادرات واأ�سعار املواد االأولية 

نتيجة انخفا�س الطلب االأوروبي والعاملي(، اال�ستثمارات االأجنبية املبا�سـرة، القرو�س 

ال�سياحة  تراجع  واملغرتبني،  املهاجرة  العمالة  حتويالت  اخلارجية،  للتجارة  البنكية 

لالأو�ساع  وتاأزم  االقت�سادي  لالأداء  تراجع  الو�سعية  هذه  عن  جنم  لقد  اخلارجية..الخ. 

على  العاملية  االأزمة  تداعيات  من  للتقليل  احلكومات  تدخل  ا�ستدعى  ما  االجتماعية، 

اقت�ساداتها وعلى �سوق ال�سغل واحلماية االجتماعية.

•�شيا�شة الحتاد الأوروبي ملواجهة الأزمة العاملية: 	
ترتكز �سيا�سة االحتاد االأوروبي للت�سدي لتبعات االأزمة املالية واالقت�سادية العاملية 

ويت�سمن  احلقيقي،  االقت�ساد  ودعم  املايل  النظام  اإ�سالح  رئي�سيني:  حمورين  على 

املحور االأول خططاً الإنقاذ البنوك من طرف الدول االأع�ساء، مبا فيها التاأميم املوقت 

 )Bonus( و�سبط ومراقبة اأن�سطتها وحتديد �سقف للمكافاآت )لبع�سها )حالة اإنكلرتا

.)Traders( للمتعاملني باالأ�سواق املالية

اأما املحور الثاين فيتعلق باإعطاء دفعة �سـريعة لعجلة االقت�ساد االأوروبي بتخ�سي�س 

une véritable dimension sociale du partenariat eur 23  ملزيد من التفا�سيل انظر: -
mediterraneen، FES، Rabat، 2009 Martin Y 30 propositions pour
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غالف مايل يقدر بـ400 مليار يوري اأي ما يعادل 3.3 يف املئة من الناجت الداخلي اخلام 

املجهود  هذا  من  االأكرب  الق�سط  االأع�ساء  الدول  ميزانيات  وتتحمل  �سنتني.  على   -

املايل، يف حني يتدخل االحتاد االأوروبي والبنك االأوروبي لال�ستثمار بحوايل 15 يف املئة، 

امل�سافة  القيم  على  ال�سـريبة  خف�س  عرب  اال�ستهالك  لدعم  االأموال  هذه  وتخ�س�س 

ودفع منح لالأفراد ال�ستبدال ال�سيارات، كما تهم الزيادة يف اال�ستثمار العمومي املوّجه 

لتو�سيع البنيات التحتية والتكنولوجيا النظيفة ملحاربة التلوث واالحتبا�س احلراري.

•�شيا�شات البلدان العربية-املتو�شطية ملواجهة اآثار الأزمة العاملية: 	
لقد تنوعت االإجراءات املتخذة من طرف البلدان العربية-املتو�سطية ملواجهة تداعيات 

النقدية  ال�سيا�سة  اأدوات  ا�ستعمال  مت  حيث  العاملية،  واالقت�سادية  املالية  االأزمة 

واملوازنة لدعم القطاعات املت�سـررة وحتفيز االقت�ساد.

ففي االأردن، تعهدت احلكومة ب�سمان كافة الودائع لدى البنوك، كما اعتمدت �سيا�سة 

خف�س  عرب  االئتمانية  الت�سهيالت  منح  يف  التو�سع  على  البنوك  حلث  تو�سعية  نقدية 

اأ�سعار الفائدة وخف�س االحتياط النقدي االإلزامي.

تخ�سي�س  منها  وال�سادرات،  اال�ستثمارات  لدعم  اإجراءات  احلكومة  اتخذت  م�سـر  ويف 

ميزانية لتح�سني تناف�سية ال�سادرات ومتويل وتاأمني الت�سدير وتنمية البنية التحتية 

عام  نهاية  حتى  امل�سانع  جلميع  والغاز  النفط  اأ�سعار  وتثبيت  ال�سناعية  املناطق  يف 

القرو�س  على  االحتياطي  معدل  من  البنوك  امل�سـري  املركزي  البنك  واإعفاء   2009
املمنوحة لل�سـركات ال�سغرية واملتو�سطية..الخ.

الت�سديرية  القطاعات  بع�س  مل�ساعدة  اإجراءات  الدولة  اتخذت  فقد  املغرب،  يف  اأما 

االأكرث ت�سـرراً، كقطاع الن�سيج واالألب�سة، قطاع اجللود، قطاع لوازم ال�سيارات. وتتاألف 

اأعباء  كامل  الدولة  )تتحمل  اجتماعي  اأبواب:  ثالثة  من  لالأزمة«  »امل�سادة  اخلطة  هذه 

احل�س�س التي على تعهدهم بعدم ت�سـريح العمال(، مايل )ي�سع »ال�سندوق املركزي 

لل�سمان« اآلية �سمان خا�سة تتيح ل�سـركات الت�سدير احل�سول على قرو�س ا�ستثمار، 

تو�سيع  جرى  كما  ال�سابقة(،  القرو�س  من   2009 عام  يف  امل�ستحقة  االأق�ساط  وتاأجيل 

اال�ستثمار العمومي يف البنيات التحتية.

تنبغي االإ�سارة اإىل اأن البلدان العربية-املتو�سطية االأخرى اتخذت اإجراءات مماثلة لدعم 

االقت�ساد وحماية القطاعات املت�سـررة من االأزمة العاملية.
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•مقاربة مقارنة لتعامل الحتاد الأوروبي والبلدان العربية-املتو�شطية مع الأزمة  	
العاملية:

اإن مقاربة مقارنة لتعامل كل من االحتاد االأوروبي والبلدان العربية-املتو�سطية يف�سي 

بنا اإىل تقدمي املالحظات التالية: اأوالً، تت�سم مقاربة االحتاد االأوروبي لتداعيات االأزمة 

اإىل حدة تاأثري هذه االأخرية على االقت�ساد واملجتمع، وكذلك لكونها  بال�سمولية نظراً 

همت القطاع املايل والبنكي واالقت�ساد احلقيقي على ال�سواء، يف حني اقت�سـرت اآثار 

اإىل �سعف  نظراً  واملال  البنوك  تطال  اأن  دون  من  القطاعات فقط  بع�س  على  االأزمة 

انك�سافه على ال�سوق العاملية، اأ�سف اإىل هذا اأن تداعيات االأزمة على اقت�سادات هذه 

البلدان كانت اأقل حدة مقارنة مع االحتاد االأوروبي.

العربية-املتو�سطية  البلدان  حكومات  تدخل  حجم  يبقى  �سبق،  مبا  وارتباطاً  ثانياً، 

متوا�سعاً اإذا ما قارناه مع �سخامة املوارد املالية التي عباأها االحتاد االأوروبي والدول 

االأع�ساء والتي و�سلت اإىل 400 مليار يورو.

ثالثاً، نالحظ تنوعاً يف �سيا�سات االحتاد االأوروبي ملواجهة تداعيات االأزمة العاملية بني 

اال�ستثمار  يف  ملمو�سة  وزيادة  املت�سـررة  والقطاعات  املقاوالت  لدعم  مبا�سـر  تدّخل 

اإىل  موجهة  وم�ساعدة  اأخ�سـر«  »منو  �سـروط  وخلق  التحتية  البنيات  لتعزيز  العمومي 

االأفراد واالأ�سـر الإنعا�س ال�سوق الداخلي.

رابعاً، لقد عمل االحتاد االأوروبي على تن�سيق جهود الدول االأع�ساء و�سيا�ساتها ملواجهة 

اآثار االأزمة املالية واالقت�سادية العاملية ملزيد من الفعالية، يف حني تدخلت حكومات 

البلدان العربية-املتو�سطية ب�سكل منفرد ومن دون موؤازرة االحتاد االأوروبي، حيث ال 

توجد اآليات خا�سة ملواجهة االأزمات على �سعيد ال�سـراكة االأورومتو�سطية.

•بع�س القرتاحات لتدّخل م�شرتك ق�شد مواجهة تداعيات الأزمة العاملية: 	
نظراً اإىل الطابع اال�ستثنائي لالأزمة املالية العاملية وللركود االقت�سادي االأوروبي الذي 

قد يطول �سنوات عدة خملفاً اآثاراً وخيمة على اقت�سادات وجمتمعات البلدان العربية-

املتو�سطية، نعتقد اأن تدّخل االحتاد االأوروبي يف اإطار ال�سـراكة االأورومتو�سطية الحتواء 

م�ساعفاتها اأ�سبح �سـرورياً.

املعونة  تكت�سي  الق�سري  املدى  فعلى  عدة.  اأ�سكاالً  يتخذ  اأن  االأوروبي  للدعم  ميكن 

االأوروبية  ال�سيا�سة  اآليات  عرب  تفعيلها  االأ�سبقية وميكن  طابع  واملوؤ�س�ساتية  املالية 

للجوار وال�سـراكة، كما اأن هذا الدعم ميكن اأن مير عرب اآليات التعاون الثنائي، علماً اأنه 

قد يقت�سـر على دول اأوروبية دون اأخرى )فرن�سا واإيطاليا توجد يف حالة اأريح مقارنة مع 
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اإ�سبانيا اأو الربتغال اأو اإنكلرتا(.

العربية-املتو�سطية  البلدان  ال�سغل يف  عند فقدان  االجتماعية  احلماية  غياب  اأن  كما 

خا�سة  اآليات  الإحداث  االأوروبي  االحتاد  طرف  من  التقنية  امل�ساعدة  تقدمي  ي�ستدعي 

حتمي العمال من خماطر البطالة.

على �سعيد اآخر، ينبغي اإعطاء اأهمية خا�سة لق�سايا الهجرة واملهاجرين املقيمني يف 

واالجتماعية  االقت�سادية  حقوقهم  حماية  على  بالعمل  وذلك  االأوروبي،  االحتاد  بلدان 

وحماربة كل اأ�سكال االإق�ساء والتمييز التي اأخذت تت�ساعد يف االآونة االأخرية حتت تاأثري 

ال�سفتني  بني  التنقل  ت�سهيل  على  العمل  ينبغي  كما  العاملية،  االقت�سادية  االأزمة 

حتى يتوا�سل الدعم الذي متثله حتويالت العاملني واملغرتبني يف اخلارج القت�سادات 

بلدانهم االأ�سلية.

ويعترب فتح االأ�سواق االأوروبية للمنتجات الفالحية امل�سدرة من طرف البلدان العربية-

التاآزر،  على  مبني  حقيقي  اأورومتو�سطي  لتعاون  االأ�سا�سية  الداخل  من  املتو�سطية 

واالأخذ بعني االعتبار التفاوت الكبري يف م�ستويات التنمية.

كما ميكن التفكري يف اإحداث اآلية لالإنذار االقت�سادي املبكر لتتبع الظرفية االقت�سادية 

توقع  حال  يف  ال�سـرورية  الوقائية  التدابري  اتخاذ  يتم  حتى  املنطقة  يف  واالجتماعية 

.
)24(

حدوث اأزمة مالية واقت�سادية قد تلحق ال�سـرر ببلدان املنطقة

العربية- البلدان  اإىل  الأوروبي  2-3 تقييم امل�شاعدات املقدمة من طرف الحتاد 
املتو�شطية

•تقييم احلجم احلقيقي للم�شاعدات وتاأثريها التنموي: 	
منذ انطالق م�سل�سل بر�سلونة، مت حتويل امل�ساعدات »االإمنائية« عرب االآليات االأ�سا�س 

واالآلية  االأورومتو�سطية  واال�ستثمار  امل�ساركة  ت�سهيالت   ،IIو  I ميدا  برنامج  التالية: 

االأوروبية للجوار وال�سـراكة. �سنقوم بتقدمي هذه االآليات الثالث قبل تقييم تاأثريها على 

التنمية وعلى احلقوق االقت�سادية واالجتماعية ل�ساكنة البلدان العربية-املتو�سطية.

: • 	IIو I برنامج ميدا

يهدف برنامج ميدا اإىل دعم انتقال البلدان املتو�سطية ال�سـريكة اإىل اقت�ساد ال�سوق 

واإن�ساء منطقة اأورومتو�سطية للتبادل احلر، وذلك عرب امل�ساهمة يف تفعيل االإ�سالحات 

24  انظر:
 Joffe G, How Europe could ease the economic crisis around the Mediterr a
nean, Europe’s World, Summer 2010
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البنيات  تاأهيل  اخلا�س،  اال�ستثمار  ت�سجيع  االأ�سواق،  )فتح  واالجتماعية  االقت�سادية 

التحتية، دعم التقومي الهيكلي...(، وقد مت تنفيذ هذا الربنامج على مرحلتني: ميدا 

 )2006-2000(II  3.45 بليون يورو، ثم ميدا I )1999-1995( بغالف مايل قدره 
بتمويل اإجمايل قدره 5.35 بليون يورو، وا�ستاأثر التعاون الثنائي بني االحتاد االأوروبي 

والبلدان العربية-املتو�سطية على الق�سط االأكرب من برامج ميدا )%80.3 من االلتزامات 

و%79.4 من املدفوعات الفعلية(، وذلك على ح�ساب التعاون االإقليمي )%19.7 من 

االلتزامات و%20.6 من املدفوعات الفعلية( )انظر جدول رقم9(.

جدول )9(: متويل برنامج ميدا )الدعم المنائي لدول املتو�شط( ما بني 1995 و2005 )مليون يورو(

 ميدا 1995-2005
ن�سبة االنفاقات/التزاماتانفاقاتالتزامات

43714432.9اجلزائر

54148088.7االرا�سي املحتلة

115065056.5م�رض

51639376.2االردن

28313246.6لبنان

147278353.2املغرب

2596424.7�سوريا

87556864.9تون�س

5533321458.1املجموع الثنائي 

135582961.2التعاون االقليمي

6888404358.7املجموع

املالية  املدفوعات  من   63% على  ا�ستحوذت  بلدان  ثالثة  اأن  يالحظ  اأخرى،  جهة  من 

لربنامج ميدا هي املغرب )%25(، م�سـر )%20( وتون�س )18%(.

: • 	(ENPI) الآلية الأوروبية للجوار وال�شـراكة

حّلت االآلية االأوروبية للجوار وال�سـراكة حمل برناجمي ميدا )بالن�سبة اإىل جنوب و�سـرق 

املتو�سط( وطا�سي�س Tacis )بالن�سبة اإىل بلدان �سـرق اأوروبا( �سنة 2007.

اإىل متويل امل�ساريع وامل�ساعدة الفنية والتعاون االإداري،  االآلية اجلديدة  تهدف هذه 

جمال  يف  االإ�سالحات  )دعم  اجليدة  احلكامة  التالية:  املحاور  على  تدخالتها  وترتكز 

حقوق االإن�سان والدميقراطية والعدالة وو�سائل االإعالم(، النمو االقت�سادي )االإنتاجية، 
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التناف�سية، التجارة وحتفيز القطاع اخلا�س(، االإ�سالحات االجتماعية والبيئية )حماربة 

الفقر، الت�سغيل، تنمية املوارد الب�سـرية، الطاقات املتجددة، الالمركزية(.

يورو  مليون   11605 وال�سـراكة  للجوار  االأوروبية  لالآلية  االإجمايل  املايل  الغالف  يبلغ 

ل�سالح  والثلث  املتو�سط  جنوب  لبلدان  الثلثني  بن�سبة  موزعة   2013-2007 للفرتة 

بلدان �سـرق اأوروبا )انظر جدول رقم10(.

 2013 -2007  (ENPI)جدول )10): الآلية الأوربية للجوار وال�رشاكة

2007-2013Pop Mالوارد الفردي

39234.511.3اجلزائر
1007.2780.412.5م�رض

4886.180االردن
3373.986لبنان
686.111.1ليبيا

1234.5032.238.3املغرب
1136.002.6436.9فل�سطني

25922.111.7�سوريا
540.0110.451.9تون�س

6107.10198.330.8جمموع اجلنوب اأ
2993.127539.9جمموع ال�سـرق ب

--700الية اال�ستثمار يف دول اجلوار

--350ت�سهيالت احلوكمة

-1454.7املجموع

115087132،1اأداة للم�ساعدة قبل االن�سمام

:( • 	FEMIP ت�شهيالت امل�شاركة وال�شتثمار الأورومتو�شطية )فيميب

جتمع »فيميب« خمتلف اآليات تدخل البنك االأوروبي لال�ستثمار من اأجل تنمية واإدماج 

البلدان املتو�سطية ال�سـريكة يف االقت�ساد العامي، وقد عباأت هذه االآلية زهاء بليون 

يورو خالل الفرتة 2002-2008 )انظر جدول رقم11(. تركز »فيميب« تدخالتها حول 

حمورين: دعم القطاع اخلا�س وخلق مناخ موؤاتٍ لال�ستثمار.
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جدول )11) ت�شهيالت امل�شاركة وال�شتثمار الأورو-متو�شطية 2002- 2009 )مليون يورو(

البيئةالطاقة
خطوط 

االئتمان

الراأ�سمال 

الب�رضي
النقلال�سناعة

 Capitaux
risqueاملجموع

7523013318اجلزائر
1647100200290512288م�رض

451055فل�سطني
100504063253االردن
105457605627لبنان

69017030100605701665املغرب
م�ساريع 

اقليمية
9494

675451201502992�سوريا
5007455511017040051814تون�س

3657394131225044517982508106املجموع

العربية- البلدان  تنمية  اإىل  بالن�شبة  الأوروبية  للم�شاعدات  متوا�شعة  •نتائج  	
املتو�شطية:

هناك اعتبارات عدة جتعلنا ن�سكك يف قدرة امل�ساعدات االأوروبية يف الدفع بعجلة التنمية يف 

البلدان العربية-املتو�سطية.

يتعلق االأمر يف البداية ب�ساآلة حجم امل�ساعدات املالية املقدمة، اإذا ما قارناها بعدد ال�سكان 

اأو بحجم احلاجات ال�سخمة على م�ستوى البنيات التحتية والعجز املزمن يف املجال االجتماعي، 

فامل�ساعدة املقدمة من خالل برنامج ميدا مل تتعدَّ 22.4 يورو للفرد خالل الفرتة 2005-1995 

اأي مبعدل �سنوي ال يتعدى 2.03 يورو للفرد الواحد. وعلى الرغم من الزيادة يف احلجم االإجمايل 

للم�ساعدات من خالل االآلية االأوروبية للجوار وال�سـراكة، فاإن ن�سيب الفرد منها ال يتعدى 4.4 

ال�سـريكة على  اأوروبا  الفرد يف دول �سـرق  )انظر جدول رقم...( يف حني يح�سل  يورو �سنوياً 

5.7 يورو �سنوياً، مع العلم اأن هذه االأخرية اأكرث تقدماً مقارنة مع البلدان العربية-املتو�سطية. 
البلدان املر�سحة لع�سوية االحتاد  ويزداد التمييز حدة عند مقارنة الدعم الذي يح�سل عليه 

االأوروبي )تركيا، بع�س دول البلقان( من خالل اآلية امل�ساعدة ملا قبل االن�سمام والذي يبلغ 

11500 مليون يورو خالل الفرتة 2007-2013 مقابل 6107.1 مليون يورو فقط بالن�سبة اإىل 
جنوب املتو�سط.

بفعل  امل�ستفيدة  الدول  اإىل  ب�سهولة  دائماً  ت�سل  ال  امل�ساعدات  هذه  باأن  التذكري  ويجب 

اإىل  اإ�سافة  االأوروبية،  املفو�سية  اأجهزة  داخل  املتف�سية  والبريوقراطية  املعقدة  امل�ساطري 

القدرة اال�ستيعابية ال�سعيفة للبلدان العربية-املتو�سطية، كما حدث بالن�سبة اإىل برنامج ميدا 

حيث مل تتجاوز ن�سبة ال�سـرف الفعلي لاللتزامات املالية 58.7 يف املئة.
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عن  بعيدة  العربية-املتو�سطية  للبلدان  االأوروبية  االإمنائية  امل�ساعدة  تبقى  العموم،  وعلى 

م�ساعدات  قدم  االأوروبي  االحتاد  اأن  ذلك  التاريخية،  التجربة  عرب  بها  املعمول  املقايي�س 

.
)25(

الإ�سبانيا والربتغال قبل ان�سمامهما اإليه فاقت بكثري معدل 100 يورو للفرد الواحد

النمو  بعجلة  الدفع  على  االأوروبية  للم�ساعدات  القطاعي  التوزيع  ي�ساعد  اآخر، مل  على �سعيد 

القدرات  ذات  االجتماعية  الفئات  ي�ستهدف  مل  اأنه  كما  االجتماعية،  والتنمية  االقت�سادي 

االإن�سانية املحدودة، اإذ يالحظ باأن تدخالت برنامج ميدا افتقدت الرتكيز على قطاعات ذات 

االأولوية وا�سحة، ف�سملت جّل ميادين احلياة االقت�سادية واالجتماعية من تربية و�سحة وماء 

وبيئة وقطاعات اإنتاجية ودعم للموازنة العامة وللمجتمع املدين وجتهيزات حتتية..الخ )انظر 

ال�سكل رقم1(.

 اإن هذا التنويع يف التدخالت يوؤدي اإىل ت�ستيت اجلهود وعدم و�سول التمويالت اإىل م�ستوى 

االعتبار  بعني  اأخذنا  اإذا  خ�سو�ساً  فاعليتها،  من  يحّد  ما   ،)Critical mass( احلرجة  الكتلة 

توا�سع الدعم املايل املخ�س�س للفرد الواحد. واملالحظة نف�سها ميكن القيام بها بالن�سبة اإىل 

االآلة االأوروبية للجوار وال�سـراكة )انظر ال�سكل رقم2( حيث يغلب الطابع املتنوع للتدخالت، 

قطاع  على  )الرتكيز  وليبيا  احلكامة(  م�ساألة  على  )الرتكيز  واالأردن  �سوريا  حاالت  با�ستثناء 

ال�سحة(، اأما فيما يتعلق باآلية »فيميب« فاإن الق�سط االأكرب من تدخالتها يوّجه اإىل قطاعني 

اثنني هما الطاقة والنقل )ن�سبة %67.3(، يف حني ت�ستحوذ ثالثة بلدان )م�سـر، املغرب وتون�س( 

على %71.7 من اإجمايل التمويل )انظر اجلدول رقم11(، غري اأن ال�سورة العامة لالختيارات 

االأوروبية للجوار  االآلية  االأوروبي )ميدا ثم  التدخل  اآليات  القطاعية املمولة من طرف جمموع 

التحتية  البنيات  م�ساريع  ل�سالح  للم�ساعدات  تركيزاً  هناك  اأن  تبني  و«فيميب«(  وال�سـراكة 

، ويعك�س هذا التوجه قناعة را�سخة لدى امل�سوؤولني االأوروبيني باأن العائق االأول 
)26(

الكربى

للنمو االقت�سادي واال�ستثمار اخلا�س يكمن يف �سعف البنيات التحتية )املوانئ، الطرق..الخ(، 

لذا ي�سكل تراكم راأ�س املال املادي رافعة لال�ستثمار ولالن�سياب االأمثل للمنتوجات والب�سائع 

املوؤدي اإىل منطقة اأورومتو�سطية للتبادل احلر.

االأوروبية  امل�ساعدات  ودور  العربية-املتو�سطية  البلدان  يف  التنمية  لق�سايا  الطرح  هذا  اإن 

اال�ستجابة  على  قدرته  مدى  حول  عدة  مالحظات  منا  ي�ستدعي  الواقع  اأر�س  على  بلورته  يف 

ل�سـرورات التنمية احلقيقية ال�ساملة.

تدفق  ي�سمن  ال  التحتية  البنيات  يف  اال�ستثمار  على  الرتكيز  اأن  يف  تكمن  االأوىل  املالحظة 

اال�ستثمارات االأجنبية املبا�سـرة التي ت�سرتط كذلك وجود يد عاملة موؤهلة ودينامية اقت�سادية 

25  انظر: تقرير جلنة التمويل من اأجل التنمية امل�سرتكة املقدم اإىل الرئي�س الفرن�سى، اأيار 2010.
26  تقرير اللجنة امل�سار اإليه �سابقاً.
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ملحوظة، اإ�سافة اإىل توافر ن�سيج �سناعي فعال، وبالتايل فاإن توظيف امل�ساعدات االأوروبية يف 

دعم البنيات التحتية لن يوؤدي بال�سـرورة اإىل الدفع بعجلة النمو اإىل االمام.

اأما املالحظة الثانية فرتتبط باخللط بني مفهوم النمو االقت�سادي والتنمية، فاالأول يقت�سـر 

على الزيادة يف حجم الناجت الداخلي اخلام وكمية املوارد واملنتجات واخلدمات املحققة، يف 

حني تقت�سي التنمية اإحداث تغيريات هيكلية عميقة يف الن�سيج االقت�سادي تف�سي اإىل بروز 

 .
)27(

معتربة م�سافة  وقيمة  متطور  تكنولوجي  وحمتوى  عالية  اإنتاجية  ذات  جديدة  قطاعات 

واحلال اأن املقاربة االأوروبية للنمو ال تعمل اإال على تكري�س واقع التخ�س�سات احلالية املتمثلة 

)الن�سيج  العمالة  الكثيفة  امل�سنعة  واملواد  الفالحية  واملنتوجات  االأولية  املواد  ت�سدير  يف 

على  امل�ساعدات  تركيز  �سببية بني  عالقة  اإيجاد  ي�سعب  اأنه  كما  اخل�سو�س(،  على  واالألب�سة 

البنيات التحتية من جهة، وحماربة ظاهرة الفقر اأو النهو�س بق�سية امل�ساواة بني اجلن�سني 

.
)28(

التى تعترب من االأهداف املعلنة لل�سيا�سة االأوروبية للجوار

اأما املالحظة الثالثة فتكمن يف كون املقاربة هذه ال تعري االهتمام ال�سـروري للتجربة التاريخية 

يعزز  حميدة  دورة  اإفراز  بف�سل  والرخاء  التقدم  جمال  يف  انطلقوا  الذين  اآ�سيا  �سـرق  لبلدان 

فيها النمو االقت�سادي التنمية االجتماعية، يف حني ميّكن هذه االأخرية من خلق �سـروط تنمية 

اقت�سادية وم�ستدامة.

التنمية والنهو�س باحلقوق  اآثار حمدودة على  االأوروبية  اأن للم�ساعدات  ن�ستخل�س مما �سبق 

االقت�سادية واالجتماعية التي ال حتظى باالأولوية يف �سيا�سة التعاون االأوروبية من اأجل التنمية. 

فاالحتاد االأوروبي يوظف هذه ال�سيا�سة لتحقيق اأهدافه اجليو�سرتاتيجية واالقت�سادية يف املقام 

.
)29(

االأول، ولو كان ذلك على ح�ساب متطلبات تنمية حقيقة للبلدان العربية –املتو�سطية

املجتمع  منظمات  قبل  من  امل�شاعدات  هذه  ملراقبة  متاحة  اآليات  توجد  •هل  	
املدين؟

التزم االحتاد االأوروبي »بتفعيل« اإعالن باري�س »ل�سنة 2005«، وبرنامج عمل اآكرا ل�سنة 2008 

27  راجع حما�سـرة
 LSE, February 2010 Chang H J, Hamlet without the Prince of Denmark
28 اإن مالحظتنا هذه تبقى قائمة رغم م�سادقة االحتاد االأوروبي على ما �سّمي »التوافق االأوروبي من 
اأجل التنمية« الدي يعترب اأن التنمية �سريورة �ساملة ومتعددة االأبعاد ت�سمل كدلك »احلكامة اجليدة. 

حقوق االإن�سان واجلوانب ال�سيا�سية واليبئية«. غري اأن هذا االعرتاف ال يعدو اأن يكون خطاباً لال�ستهالك 

اأكرث مما هو التزام يرتجم على اأر�س الواقع عرب تدابري ملمو�سة.

29 انظر:
 Delcourt L’ Aide au développement de l’Union européenne: une perspective critique 
, Alternatives Sud, 3, 2008
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لتح�سني فعالية امل�ساعدات االإمنائية من خالل تبني مقاربة جديدة تعتمد مبادئ امللكية وعدم 

تقييد  وعدم  واملواءمة  امل�ساعدة  وبتن�سيق  املعونة  بتدفقات  التنبوؤ  على  والقدرة  التجزئة 

الر�سمية  االإمنائية  للم�ساعدة  القوية  امل�ستفيد  البلد  ملكية  مبداأ:  ويعترب  ب�سـروط.  املعونة 

االإمنائية،  االأن�سطة  ور�سد  وتنفيذ  تخطيط  يف  املدين  املجتمع  مل�ساركة  الطبيعي  املدخل 

وتوجد بالفعل اإمكانات الإ�سـراك منظمات املجتمع، على امل�ستوى ال�سكلي على االأقل، الإعمال 

مبداأ امللكية الوطنية، فباإمكان هذه املنظمات امل�ساهمة يف بلورة وتتبع الوثائق التطبيقية 

 National and لالآلية االأوروبية للجوار وال�سـراكة كتحرير برناجمي العمل الوطني وال�سنوي

 Country Strategy للبلد  اال�سرتاتيجية  الوثيقة  ومراجعة   Annual Action Plans
.Paper

من الناحية العملية، تتم هذه امل�ساهمة عرب ممثلية مفو�سية االحتاد االأوروبي بالبلد ال�سـريك، 

حيث يطلب من منظمات املجتمع املدين طرح االأ�سئلة وتقدمي املقرتحات واملالحظات حول 

.
)30(

الوثائق املذكورة وكذا التو�سيات من اأجل �سمها اإىل برنامج العمل ال�سنوي

مايو  )�سهر  موؤخراً  املغرب  يف  االأوروبي  االحتاد  مفو�سية  ممثلية  فتحت  املثال،  �سبيل  على 

2010( ا�ست�سارة مع منظمات املجتمع املدين من اأجل حت�سني برنامج العمل الذي يربط االحتاد 
اأولويات  حول  اال�ست�سارة  وتتمحور  للجوار،  االأوروبية  ال�سيا�سة  اإطار  يف  باملغرب  االأوروبي 

برنامج العمل اجلديد من وجهة نظر هذه املنظمات، وتتم عرب االإنرتنيت من 12/05/2010 

تناولها  الواجب  النقاط  حتدد  كما  امل�ساهمات  حجم  املمثلية  وتقنن   .04/06/2010 اإىل 

وهي التو�سيات حول اأهداف الربنامج وكذا اأهداف وثيقة الو�سع املتقدم للمغرب يف عالقته 

االأربع  ال�سنوات  خالل  حتقيقها  يتعني  عملية  وموؤ�سـرات  نتائج  اقرتاح  االأوروبي،  االحتاد  مع 

اأو اخلم�س املقبلة، واأخرياً اقرتاح م�سادر لتقومي االلتزامات املت�سمنة يف برنامج العمل عند 

 .
)31(

االقت�ساء

اإن هذه املقاربة على الرغم من اأهميتها باعتبارها نافذة مفتوحة على ان�سغاالت واهتمامات 

منظمات املجتمع، اإال اأنها تبقى قا�سـرة عن توفري كل �سـروط ملكية وطنية حقيقية للم�ساعدات 

االإمنائية االأوروبية والآليات تفعيلها على اأر�س الواقع، وذلك لالأ�سباب التالية:

اأوالً، اإن اال�ست�سارة تتم على اأ�س�س وثائق معّدة �سلفاً مل ت�سارك منظمات املجتمع املدين يف 

بلورة م�سوداتها، ما يح�سـر تدّخل هذه االأخرية، اأي منظمات املجتمع املدين، يف جمرد تنقيحات 

اأو تعديالت ال مت�س جوهر ومنهجية الوثائق املقرتحة.

ENPI 30  راجع املوقع االإلكرتوين لالآلية االأوروبية للجوار وال�سـراكة
راجع   .2010/6/6 جارتنا«  لـ«اأوروبا  االإلكرتوين  املوقع  انظر  لبنان،  يف  متت  نف�سها  العملية    31

املوقع االإلكرتونى ملمثلية االحتاد االأوروبي يف الرباط بالن�سبة اإىل حالة املغرب.
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�سيتم  املدين  املجتمع  من  تقدميها  املطلوب  التو�سيات  باأن  �سمانة  اأي  هناك  لي�س  ثانياً، 

اأخذها فعالً يعني االعتبار، اإذ لي�س هناك اأي م�سطرة للتدخل الإقرار ال�سيغة النهائية لربنامج 

العمل اأو للوثيقة اال�سرتاتيجية اخلا�سة بالبلد ال�سـريك.

اأخذنا بعني  اإذا  اأ�سابيع( غري كافية  الزمنية املحددة لال�ست�سارات )ثالثة  املدة  ثالثاً، تعترب 

االعتبار اأن �سياغة التو�سيات واالقرتاحات من قبل منظمات املجتمع املدين تقت�سي القيام 

بالدرا�سات الالزمة وتوفري اخلربة وا�ست�سارة اأع�سائها وقواعدها.

رابعاً، يوؤدي ح�سـر اال�ست�سارة والتو�سيات على نقط تقنية معدودة اإىل اإبعاد منظمات املجتمع 

تنفيذ  اأ�سا�سها  على  يتم  التي  الكربى  واالختيارات  املنهجية  الق�سايا  مناق�سة  من  املدين 

.
)32(

ال�سيا�سة االأوروبية للجوار عرب اآلية »فيميب« والوثائق امل�ساحبة لها

هل اأثرت الأزمة القت�شادية على امل�شاعدات؟

تدل املعطيات املتوافرة حالياً على اأن االعتمادات املالية املربجمة يف اإطار االآلية االأوروبية 

للجوار وال�سـراكة لن تتاأثر على املدى القريب واملتو�سط بفعل االأزمة العاملية، غري اأنه من 

�سـرق  دول  ل�سالح  ن�سبياً  تغيرياً   2011-2013 للفرتة  املالية  الربجمة  تعرف  اأن  املنتظر 

اأوروبا التي �ست�ستفيد من زيادة يف امل�ساعدات املخ�س�سة لها بن�سبة %53 مقابل %13 فقط 

.
)33(

بالن�سبة اإىل بلدان جنوب البحر املتو�سط

اأما بالن�سبة الآلية »فيميب« التابعة للبنك االأوروبي لال�ستثمار، فال توجد معطيات حول اآفاق 

التمويل امل�ستقبلية، غري اأن هناك موؤ�سـرات وعوامل تدعو اإىل التخوف باأن توؤثر االأزمة املالية 

اأو  املانحة  الدول  طرف  من  املقدمة  االإمنائية  امل�ساعدات  على  �سلباً  العاملية  واالقت�سادية 

املنظمات متعددة االأطراف.

 حول العالقة بني االأزمات املالية وتطور امل�ساعدات 
)34(

فلقد بينت درا�سة حديثة للبنك الدويل

اأي امل�ساعدات -  اأن هذه االأخرية -   2007-1997 24 دولة مانحة خالل الفرتة  االإمنائية يف 

للبنوك  املقدم  الدعم  عن  الناجم  املوازنة  على  ال�سغط  اإىل  نظراً  حم�سو�ساً  انخفا�ساً  تعرف 

واملوؤ�س�سات املالية املت�سـررة وتراجع املداخيل ال�سـريبية بفعل الركود االقت�سادي وارتفاع 

اأن تعرف امل�ساريع املربجمة يف  املديونية العمومية على �سوء هذه املعطيات، من املنتظر 

32 من اأجل درا�سة مف�سلة حول هذا املو�سوع، انظر:
 ICPS, Missing out: civil society and ENPI, OPI, 2010

33  اأرقام م�ستقاة من تقرير جلنة متويل التنمية امل�سرتكة، �س13 .
34 انظر:

 Aid and Financial Crises in Donor Countries, WP, World Bank, dec.2009 Dang H a 
A, Knack S and Rogers H, International
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اإطار االحتاد من اأجل املتو�سط �سعوبات مهمة لتمويلها، كما اأن ا�ستمرار الركود االقت�سادي 

االأوروبية واتباع �سيا�سات تق�سفية �ستلقي بظاللها ال  البلدان  العمومية يف  واأزمة املديونية 

االأوروبي لال�ستثمار على توفري املوارد  البنك  راأ�سمال  الدول امل�ساهمة يف  حمالة على قدرة 

ال�سـرورية لتو�سيع ن�ساطاته.

اأخرياً ولي�س اآخراً، اإن هذه التوقعات با�ستقرار اأو انخفا�س امل�ساعدات االإمنائية االأوروبية لن 

تداعيات  عن  الناجمة  اجلديدة  التحديات  مواجهة  على  العربية-املتو�سطية  البلدان  ي�ساعد 

املاكرو- التوازنات  وتدهور  البطالة  اأزمة  وتفاقم  الفقر  ن�سبة  يف  ارتفاع  من  املالية،  االأزمة 

اقت�سادية )ميزان املدفوعات اجلارية، الر�سيد من العملة ال�سعبة..(.
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