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المقدّ مة
تهــدف هــذه الورقــة البحثيــة إلــى اإلجابــة علــى الســؤال
الرئيســي التالــي:
أي مــدى تختلــف «الشــراكة المتجــدّ دة مــع بلــدان
إلــى ّ
الجــوار الجنوبــي» التــي اقترحهــا اال ّتحــاد األوروبــي علــى
المتوســط  فــي شــباط/فبراير 2021
بلــدان جنــوب البحــر
ّ
ّ
عــن النمــوذج النيوليبرالــي الــذي اتصفــت بــه العالقــات
األوروبية-المتوســطية منــذ إطــاق الشــراكة األورو-
ّ
متوســطية المعروفــة ً
أيضــا باســم «عمليــة برشــلونة»،
ّ
َ
ويُ
ضمنــي
آخــر
بســؤال
الســؤال
هــذا
ــق
رف
1995؟
عــام
فــي
ّ
عــن نهــج «المزيــد مــن أجــل المزيــد» (المزيــد مــن التكامــل
كان ال
التجــاري ،المزيــد مــن التعــاون) لمعرفــة مــا إذا
َ
ـل الشــروط الجديــدة المفروضــة علــى
يــزال ممك ًنــا فــي ظـ ّ
المتوســطبعــد الربيــع العربــي واألزمــة
بلــدان جنــوب البحــر
ّ
الصحّ يــة التــي ّ
خلفهــا مــرض فيــروس كورونــا (كوفيــد)-19؟
مــا العناصــر البديلــة التــي يمكننــا اقتراحهــا فــي هــذا الصدد،
فــي المجــاالت التاليــة :التنميــة االقتصاديــة ،واألزمــة
المتعــدّ دة األبعــاد المرتبطــة بمــرض فيــروس كورونــا
(كوفيــد ،)-19وا ّتفاقــات التجــارة الحرّة/ا ّتفاقــات التجــارة
الحــرّة الشــاملة والعميقــة؟

المتوســط والــدور الــذي يلعبــه اال ّتحــاد
جنــوب البحــر
ّ
األوروبــي فــي الحــدّ مــن آثارهــا الســلبية .أمّــا فــي القســم
الخامــس فســنُ ِّ
حلل المخاطــر المترافقــة مــع مشــروع
ا ّتفــاق التجــارة الحــرّة الشــاملة والعميقــة الــذي اقترحــه
المتوســط.
اال ّتحــاد األوروبــي علــى بلــدان جنــوب البحــر
ّ
ّ
وفــي الختــام ،ســنُ ِّ
قدم توصيــات لبنــاء عالقــات بيــن االتحــاد
المتوســط ترتكــز علــى
األوروبــي وبلــدان جنــوب البحــر
ّ
ُأ ُســس التضامــن والشــراكة الحقيقيــة فــي مجــال التجــارة
واالســتثمار.

وثائقــي
ارتكزنــا لمعالجــة هــذه المســألة علــى بحــث
ّ
ـي اســتندَ إلــى الوثائــق الصــادرة عــن اال ّتحـ ٍ
ـاد األوروبــي
وتحليلـ ّ
والمنشــورات األكاديميــة والعلمية التي تتنــاول العالقات
األوروبية-المتوســطية .يستشــهد البحــث باألوضــاع فــي
ّ
ولكــن لألســف،
المتوســط.
بعــض بلــدان جنــوب البحــر
ّ
ْ
حالــت قيــود الوقــت وظــروف األزمــة الصحّ يــة الناجمــة عــن
مــرض فيــروس كورونــا (كوفيــد )-19دون إجــراء مقابــات
مــع أشــخاص مــن ذوي الخبــرة فــي هــذا المجــال.
ُّ
تطــو ر
نســتهل الورقــة البحثيــة بلمحــة تاريخيــة عــن
ّ
المتوســط واال ّتحــاد
العالقــات بيــن بلــدان جنــوب البحــر
ّ
األوروبــي ،يليهــا فــي القســم الثانــي تقييــمٌ للسياســات
التجاريــة واالســتثمارية التــي يعتمدهــا اال ّتحــاد األوروبــي
المتوســط ،قبــل التركيــز فــي
حيــال بلــدان جنــوب البحــر
ّ
القســم الثالــث علــى ّ
المتوســطوقدرتهــا
خطــة منطقــة
ّ
علــى المســاهمة فــي التنميــة االقتصاديــة وتعزيــز الحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة لشــعوب بلــدان جنــوب
المتوســط .وســنُ ِّ
خصص القســم الرابــع لدراســة
البحــر
ّ
تأثيــر أزمــة مــرض فيــروس كورونــا (كوفيــد )-19علــى بلــدان
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 .1لمحــة تاريخيــة عــن العالقــات
بيــن االتّحــاد األوروبــي وبلــدان
ّ
المتوســط.
جنــوب البحــر
بعــد االســتقالل ،ســعت البلــدان الم ِّ
ُؤسســة للجماعــة
األوروبيــة إلــى تعزيــز عالقاتهــا مــع مســتعمراتها الســابقة
المتوســطمــن خــال شــملها فــي نهــج
فــي جنــوب البحــر
ّ
ُأ ريــد بــه أن يخــدم مصالــح أوروبــا و«قيَمهــا» (وال ســيّ ما
«اقتصــاد الســوق» والديمقراطيــة ِ الليبراليــة وحقــوق
اإلنســان) .ومنــذ ســبعينيات القــرن الماضــي ،اتُّخــذَ ت
ِ
«السياســة
ثــاث مبــادرات كبــرى فــي هــذا الســياق ،وهــي
المتوســط ،)PMG» (1972-1992
العامّــة لمنطقــة البحــر
ّ
األورو-متوســطية» ( ،)1995-2003وسياســة
و«الشــراكة
ّ
الجــوار األوروبيــة (.)2004-2020

 1.1السياسة العامّة لمنطقة البحر
ّ
المتوسط
المتوســط
تهــدف السياســة العامّــة لمنطقــة البحــر
ّ
إلــى إضفــاء طابــع عــام متجانــس علــى عالقــات الجماعــة
األوروبيــة مــع بلــدان الجــوار الجنوبــي والشــرقي للبحــر
المتوســط مــن أجــل «إضفــاء الطابــع األوروبــي» علــى
ّ
األفضليــات الجمركيــة التــي يمنحهــا عــدد مــن الــدول
األعضــاء فــي اإلطــار االســتعماري .أدّ ت السياســة العامّــة
المتوســط إلــى توقيــع ا ّتفاقــات تعــاون
لمنطقــة البحــر
ّ
متعــدّ دة ضمنــت الوصــول الحــ ّر إلــى ســوق المنتجــات
ّ
الخاصــة بالجماعــة وإلــى المعاملــة التفضيليــة،
الصناعيــة
وإنّ مــا المحــدودة ،للمنتجــات الزراعيــة ،والبروتوكــوالت
متوســطية متجــدّ دة» بعــد
الماليــة .وتبعتهــا «سياســة
ّ
ســقوط جــدار برليــن ،هدفت إلى ترســيخ العالقــات القائمة.

ّ
األورو-متوسطية
 2.1الشراكة
فــي أعقــاب التحـ ُّـوالت االســتراتيجية التــي شــهدتها أوروبــا
فــي أوائــل تســعينيات القــرن الماضــي (ســقوط جــدار
برليــن ،وتوســيع اال ّتحــاد األوروبــي ،ومخاطــر الهجــرة وبــروز
األصوليــة الدينيــة ،وا ّتفاقــات الســام في الشــرق األوســط
بعــد ا ّتفاقــات مدريــد فــي عــام  ،1993والمنافســة الجغرافية
ّ
المتحــدة
االقتصاديــة بيــن أقطــاب ثالــوث الواليــات
واال ّتحــاد األوروبــي واليابــان) ،اقتـ َ
ـرح اال ّتحــاد األوروبــي علــى

«محيطــه» فــي الجنــوب إبــرام شــراكة مــن شــأنها تحويــل
المتوســطإلــى «منطقــة ســام واســتقرار
منطقــة البحــر
ّ
وازدهــار» مــن خــال دعــم التحـ ُّـو ل االقتصــادي وإقامــة حوار
سياســي وتعــاون اجتماعــي وثقافــي» .1هدفــت عمليــة
برشــلونة إلــى اعتمــاد نهــج أقاليمــي ،ولكنَّهــا انطــوت علــى
إبــرام ا ّتفاقــات شــراكة نتجــت عــن مفاوضــات ثنائيــة بيــن
المتوســطمــن
اال ّتحــاد األوروبــي مــن جهــة وبلــدان البحــر
ّ
جهــة أخــرى .وفــي حيــن ّ
األورو-متوســطية
غطــت الشــراكة
ّ
َّ
شــك َل
ثالثــة مجــاالت (سياســية واقتصاديــة وثقافيــة)،
ـدف إلــى إنشــاء
علــى مــا يبــدو المحــور االقتصــادي الــذي هـ َ
أورو-متوســطية بحلــول عــام ،2010
منطقــة تجــارة حــرّة
ّ
عمودَ هــا الفقــري.

 3.1سياسة الجوار األوروبية.
َ
األورو-متوســطية إلــى
هدفــت الشــراكة
فــي البدايــة،
ّ
الترويــج لـ«منطقــة ســام واســتقرار» تقــوم علــى أســاس
األمــن التعاونــي والشــامل وتحتــرم حقــوق اإلنســان .غيــر
أن هجمــات  11أيلول/ســبتمبر  2001والنتائــج المتواضعــة
َّ
التــي ّ
حققتهــا الشــراكة بالنســبة لبلــدان جنــوب البحــر
المتوســط وبــطء التنفيــذ بســبب اإلدارة األوروبيــة
ّ
البيروقراطيــة الصعبــة والدقيقــة ،ســاهمت فــي إعــادة
تركيــز المصالــح األوروبيــة علــى مكافحــة اإلرهــاب وعلــى
الهجــرة ً
أيضــا .تنــدرج سياســة الجــوار األوروبيــة فــي إطــار
«اســتراتيجية األمــن األوروبيــة» لعــام  2003التــي تضعهــا
ضمــن األولويــات االســتراتيجية لال ّتحــاد األوروبــي،
باإلضافــة إلــى معاهــدة لشــبونة لعــام  2009التــي تنـ ّ
ـص فــي
أن «اال ّتحــاد يُ قيــم
المــادّ ة  ،8وتحديــدً ا فــي الفقــرة  3علــى َّ
عالقــات ّ
خاصــة مــع بلــدان الجــوار بهــدف إنشــاء منطقــة
ّ
ازدهــار ُ
وحســن جــوار ترتكــز علــى قيَــم االتحــاد وتتميّ ــز
ِ
بعالقــات وثيقــة وســلمية قائمــة علــى التعــاون».
ّ
ً
المتعلقــة
ونتيجــة لذلــك ،تتراجــع أهميــة االعتبــارات
باإلصالحــات السياســية والتنميــة االقتصاديــة ،وال
ُّ
تحفــظ اال ّتحــاد األوروبــي
ســيّ ما إذا أخذنــا فــي االعتبــار
علــى اســتخدام نفــوذه واالشــتراطات لإلطاحــة باألنظمــة
االســتبدادية التــي يُ فت ـرَض بهــا أن تضمــن اســتقرار جــوار
أوروبــا الجنوبــي.
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تمس َ
َّ
ك االتّحاد بأربع أولويات:
 دعــم المجتمــع المدنــي عــن طريــق برنامــج تمكيــنالمجتمــع المدنــي
 دعــم اإلصالحــات الديمقراطيــة :بعثــات مراقبــةوالمؤسســة األوروبيــة من أجــل الديمقراطية
االنتخابــات،
ّ

للجــوار الجنوبــي» فــي دفــع عجلــة االنتعــاش
االجتماعي-االقتصــادي علــى المــدى الطويــل فــي
ا لمنطقــة .
•مكافحــة تغ ُّيــر المنــاخ ،والحــدّ مــن االنبعاثــات الضــارّ ة،
واســتغالل المــوارد بطريقــة مســتدامة ،وتســريع
ُّ
ُّ
والتحــو ل البيئــي.
التحــو ل فــي مجــال الطاقــة

 التكامــل االقتصــادي :التفــاوض علــى ا ّتفاقــات التجــارةالحــرّة الشــاملة والعميقــة مــع البلــدان المنخرطــة فــي
عمليــات اإلصــاح الديمقراطــي

•التــزام متجــدّ د بســيادة القانــون ،وحقــوق اإلنســان
والح ّر يــات األساســية ،والمســاواة ،والديمقراطيــة،
والحكــم الرشــيد.

ُّ
والتنقــل
 مســألة الهجــرة :فتــح حــوارات حــول الهجــرةواألمــن بهــدف إقامــة الشــراكات

•مضافــرة الجهــود لمواجهــة تحدّ يــات النــزوح القســري
والهجــرة غيــر الشــرعية ،وتســخير حســنات الهجــرة
الشــرعية بشــكل ّ
فعــال ،عــن طريــق الشــراكات
العالميــة.

تعتمــد طريقــة التنفيــذ الرئيســية علــى مبــدأ «تقديــم
المزيــد مــن أجــل الحصــول علــى المزيــد» الــذي
تحظــى بموجبــه البلــدان التــي ُتضاعــف جهودهــا لتحقيــق
الفعالــة والســريعة ِ
ّ
بدعـمٍ إضافــي مــن اال ّتحــاد
اإلصالحــات
األوروبــي .وتهــدف هــذه االشــتراطات إلــى تحفيــز بلــدان
المتوســط علــى إحــراز التقــدُّ م فــي اإلصالحــات
جنــوب البحــر
ّ
الد يمقر اطيــة.

 4.1الشراكة المتجدّ دة مع منطقة
الجوار الجنوبي
ّ
المتوســط» ،2هو العنــوان الفرعي
«خطــة جديــدة لمنطقــة
ّ
لهــذه المبــادرة الجديــدة التــي تهــدف إلــى تعزيــز الشــراكة
األورو-متوســطية مــن أجــل مواجهــة التحدّ يــات الجديــدة
ّ
المتوســط وتشــمل
التــي تعتــرض بلــدان جنــوب البحــر
ّ
الحوكمــة والمنــاخ والبيئــة واألمــن ،فضـ ًـا عــن المشــاكل
ّ
النمــو االقتصــادي
االجتماعية-االقتصاديــة (وال ســيّ ما
ّ
ّ
الســكاني).
النمــو
المنخفــض الــذي ال يتماشــى مــع
َ
واقتــرح اال ّتحــاد األوروبــي لهــذه الغايــة برنامجــا يرمــي إلــى
ً
تحقيــق «تعــاف أخضــر ،رقمــي ،مَــر ن وعــادل ،مُسترشــدً ا
بخطــة التنميـ ٍ
ّ
ـة المســتدامة لعــام ِ ،2030وا ّتفاقيــة باري ِــس
3
والصفقــة الخضــراء األوروبيــة» .
يتمحور البرنامج المُقترَح حول العناصر الرئيسية التالية:
• ُ
ّ
«الخطــة االقتصاديــة واالســتثمارية
ستســاهِم

•أمّــا فــي مــا يخـ ّ
ـص مجــاالت العمــل التــي مــن المرتقــب
ّ
ا ّتخــاذ إجــراءات ملموســة بشــأنها ،فهــي تتعلــق بمــا
يلــي:
•التنمية البشرية والحكم الرشيد وسيادة القانون
•تعزيــز القــدرة علــى الصمــود وبنــاء االزدهــار واغتنــام
ُّ
التحــو ل الرقمــي
•السالم واألمن
ُّ
والتنقل
•الهجرة
•التحـ ُّـو ل األخضــر :مواجهــة آثــار تغ ُّيــر المنــاخ والطاقــة
والبيئــة
ســنعود فــي القســم الثالــث لنتنــاول البعــد االقتصــادي
لهــذه «الشــراكة المتجــدّ دة» .ال بــدّ ُ
مــن اإلشــارة أوّ ًل
ّ
الممثــل الســامي للسياســة الخارجيــة لال ّتحــاد
أن
إلــى َّ
األوروبــي ،جوزيــب بوريــل ،لــم يتــردّ د فــي االعتــراف بفشــل،
ال بــل بإخفــاق ،المبــادرات المختلفــة التــي أطلقهــا
اال ّتحــاد األوروبــي حيــال الجــوار الجنوبــي فــي منطقــة البحــر
أن الوضــع فــي هــذه المنطقــة «قــد
ّ
المتوســط ،مُعلنًــا َّ
ِ
كان عليــه فــي عــام  1995أو »2011
يبــدو اليــوم أســوأ ممّــا َ
ّ
الممثــل الســامي ،انطالقــة جديــدة لمنطقــة البحر
(مدوّ نــة
ولكــن النهــج العــام الــذي تقــوم
المتوســط،)2/3/2021 ،
ّ
َّ
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زال
عليــه «الشــراكة المتجــدّ دة مــع الجــوار الجنوبــي» مــا َ
ينــدرج ضمــن النمــوذج النيوليبرالــي نفســه علــى هامــش
ّ
المتعلقــة بـ«التنميــة البشــرية» التــي تقتصــر
االعتبــارات
علــى صحّ ــة الشــباب وتمكينهــم .ومــن ناحيــة أخــرى ،تــمّ
التوســع فــي قضايــا النزاعــات واألمــن والهجــرة.
ُّ
فــي ختــام القســم األوَّ لّ ،
أن الجماعــة األوروبيــة
يتضــح َّ
ســعت دائمًــا ،عــن طريــق المبــادرات الثــاث الــواردة أعــاه،
إلــى تأكيــد هيمنتهــا علــى «محيطهــا» فــي جنــوب البحــر
المتوسـط ،مــن دون أن تنجــح فــي تحقيــق الســام واألمــن
ّ
واالزدهــار المشــترك ،كمــا وعــدت بلــدان جنــوب البحــر
المتوســط.
ّ
أن منطقــة
ُتثبــت االضطرابــات التــي أعقبــت الربيــع العربــي َّ
أن
جنِــوب البحــر
ّ
المتوســط مــا زالت غيــر مســتقرّة ،وال يبدو َّ
التدخّ ــل األوروبــي علــى مــدى أربعيــن عامًــا قــد ســاهمَ فــي
ُ
ســت ِّ
قدم
جعلهــا «منطقــة اســتقرار وازدهــار مشــترك».
ِ
ً
ّ
قــراءة
المتبقيــة مــن هــذه الورقــة البحثيــة
األقســام
نقديــة للمبــادرة األخيــرة التــي تحمــل عنــوان «الشــراكة
المتجــدّ دة».
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 .2قراءة تقييمية نقدية
للسياسات التجارية
واالستثمارية :الوعود التي
نكثت بها الشراكة األورو-
ّ
متوسطية وسياسة الجوار
األوروبية.
إن تحريــر التجــارة يــؤدّ ي إلــى
المنطــق االقتصــادي القائــل َّ
التنميــة االقتصاديــة ونشــر القيَــم الليبراليــة (وال ســيّ ما
ِ
الديمقراطيــة واحتــرام حقــوق اإلنســان) لــم يــف بوعــوده.
تهميشــا أكبــر لبلــدان ِ
جنــوب البحــر
لقــد شــهدنا فــي الواقــع
ً
ـرن مــع تفاقــم ظاهــرة «التنميــة الوضيعــة»
ّ
المتوســط اقتـ َ
(.)lumpen-développement

 1.2المنطق العام
شـ َّـك َل منطــق التجــارة الحـرّة كوســيلة للتنميــة االقتصادية
مــن خــال تحفيــز االســتثمار الخـ ّ
ـاص (وال ســيّ ما األجنبــي،
المتوســطية
أي األوروبــي) أســاس الشــراكة األوروبيــة
ّ
قبــل توســيع نطاقــه فــي إطــار سياســة الجــوار األوروبيــة.
األورو-متوســطية ،مــن المُفتــرَض -
فــي إطــار الشــراكة
ّ
أن تســعى التجــارة الحــرّة إلــى تكــرار التجربــة «الناجحــة»
لدمــج بلــدان مثــل اليونــان وإســبانيا والبرتغــال فــي
الجماعــة األوروبيــة .وهــذا مــا أكّــده فنســان كوبــان عندمــا
ّ
المحلــي الختبــار
قــال« :4شــج َع تع ـرُّض النســيج الصناعــي
المنافســة َّاألجنبيــة (األوروبيــة فــي هــذه الحالة) علــى إعادة
تنظيــم القطــاع وتحقيــق مكاســب إنتاجيــة كبيــرة فــي هــذه
ّ
المتوقــع أن تــؤدّ ي العمليــة نفســها إلــى
البلــدان» .ومــن
تحفيــز العــرض فــي القطاعــات اإلنتاجيــة فــي اقتصــادات
المتوســط مــن خــال إخضاعهــا
بلــدان جنــوب البحــر
ّ
لمنافســة دوليــة متزايــدة فــي إطــار إنشــاء منطقــة تجــارة
أورو-متوســطية بحلــول عــام  .2010وعلــى المــدى
حــرّة
ّ
ّ
الطويــل ،مــن المتوقــع أن تــؤدّ ي هــذه العمليــة إلــى
زوال صناعــات بدائــل الــواردات غيــر التنافســية وإعــادة
ّ
تتمتــع فيهــا
تخصيــص المــوارد لقطاعــات التصديــر التــي
المتوســط بامتيــاز نســبي .وعلــى نحــو
بلــدان جنــوب البحــر
ّ
مماثــل ،يجب أن ُتشــجع اإلصالحــات االقتصادية الهيكلية
ِّ

والنيوليبراليــة ،ومــن بينهــا تحســين منــاخ األعمــال ،وصول
)االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة( »..المرجــع نفســه
ّ
يتعلــق بسياســة الجــوار األوروبيــة ،يرتكــز فــي
 فــي مــاالمقــام األوّ ل تعزيــز اإلدمــاج فــي الســوق الموحّ ــدة علــى
المؤسســية وليــس التجــارة ،وذلــك بفضــل
اإلصالحــات
ّ
ّ
التقــارب التنظيمــي (أي اعتمــاد تشــريعات االتحــاد
األوروبــي) .علــى ســبيل المثــال ،يهــدف الوضــع المتقــدّ م
الــذي منحــه اال ّتحــاد األوروبــي للمغــرب ،علــى المــدى
الطويــل ،إلــى إنشــاء منطقــة اقتصاديــة مشــتركة بيــن
اال ّتحــاد األوروبــي والمغــرب ،تتميّ ــز بتكامــل واســع النطــاق
بيــن االقتصــاد المغربــي واقتصــاد ٍ
اال ّتحــاد األوروبــي
وتســتند إلــى المعاييــر التــي ترعــى المنطقــة االقتصاديــة
األوروبيــة .يتضمّــن هــذا الهــدف تنفيــذ إجــراءات مشــتركة
فــي أربعــة مجــاالت تكميليــة هــي( :أ) التقــارب بيــن اإلطــار
التشــريعي المغربــي وتشــريعات اال ّتحــاد األوروبــي (اعتمد
ً
مثــا فــي العقــد الماضــي قوانيــن مســتوحاة
المغــرب
مــن النصــوص التشــريعية األوروبيــة علــى غــرار قانــون
المنافســة وقانــون الملكيــة الصناعيــة) ،و(ب) إبــرام
ا ّتفــاق التجــارة الح ـرّة الشــاملة والعميقــة ،و(ج) التعــاون
االقتصــادي واالجتماعــي ،و(د) انضمــام المغــرب إلــى
الشــبكات عبــر األوروبيــة والتعــاون القطاعــي.
ّ
المتوقعــة مــن هــذه اإلصالحــات
ينبغــي أن تتبلــور الفوائــد
مــن خــال تحســين قــدرة الشــركات التنافســية ،وضمــان
جــودة المنتجــات وســامتها ،وبالتالــي تعزيــز حمايــة
ً
مباشــرة
المســتهلكين المغاربــة الذيــن سيســتفيدون
ّ
المتوقــع
مــن هــذا التقــارب مــع المعاييــر األوروبيــة .ومــن
أن يــؤدّ ي اعتمــاد األنظمــة والقوانيــن الجديــدة وهيئــات
الرقابــة إلــى جــذب المســتثمرين األجانــب« .ســيجري
تســهيل التصديــر إلــى اال ّتحــاد األوروبــي الــذي يُ عــدّ سـ ً
ـوقا
مُحتمَلــة مــن  500مليــون مســتهلك ،وتعزيــز االندمــاج فــي
ألن المنتجــات المصنّ عــة
الســوق الداخليــة األوروبيــةَّ ،
ّ
ّ
ســتتمكن مــن مغــادرة
محليًــا فــي المغــرب
أو المنتجــة
ـال
ـ
ح
ـي
ـ
الت
ـودة
ـ
الج
ـر
ـ
ومعايي
ـات
ـ
عالم
ـع
ـ
م
ـة
ـ
المغربي
األراضــي
َ
5
غيابهــا لغايــة اآلن دون إمكانيــة تصديرهــا» .
ُ
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 2.2الوعود التي نكثت بها الشراكة
ّ
األورو-متوسطية.

واألردن ولبنــان والمغــرب وتونــس وفلســطين) فــي
مرتفعــا فــي عــام  2017وبلـ َ
ً
ـغ 3.1
عــام  1995بـــ  8.3م ـ ّر ات ،بقــي
(مراجعــة الرســم البيانــي .)1

 1.2.2الفروقات في مستويات
المعيشة ووهم اللحاق بالركب
ً
خالفــا لطموحــات اال ّتحــاد األوروبــي بتعزيــز «االزدهــار
المتوســط مــن خــال
المشــترك» مــع بلــدان جنــوب البحــر
ّ
تقــارب مســتويات المعيشــة ،شــهدنا ركــودً ا فــي عمليــة
التقــارب الموعــودة .وفــي حيــن فــاق نصيــب الفــرد مــن
ّ
المحلــي اإلجمالــي فــي تعــادل القـ ّـوة الشــرائية لــدى
الناتــج
ّ
األوروبييــن نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي
المتوســطية الشــريكة الســبعة (الجزائــر ومصــر
البلــدان
ّ

ّ
النمــو
علــى نحــو مماثــل ،بلغــت الفروقــات فــي معــدّ ل
ّ
المحلــي اإلجمالــي
الســنوي لنصيــب الفــرد مــن الناتــج
نســبة عاليــة جــدً ا بيــن أوروبــا وآســيا الوســطى مــن جهــة
المتوســطية الشــريكة الســبعة مــن
( )3.20%والبلــدان
ّ
ـي
جهــة أخــرى ( )1.83%فــي خــال الفتــرة الممتــدّ ة بيــن عامَـ ْ
 1995و.2017

ّ
المحلــي
الرســم البيانــي  :1مقارنــة الفجــوة النســبية* فــي نصيــب الفــرد مــن الناتــج
ّ
اإلجمالــي فــي تعــادل القــوّ ة الشــرائية بيــن البلــدان الناميــة والناشــئة واالتحــاد
َــي  1995و2017
األوروبــي فــي عام ْ

ّ
الخــاص فــي بلــدان البحــر
المصــدر :أوجييــه ب ،وتســاكاس ك ،ومولــي س ،ومقــدّ م ،وفنتــورا ج ،القطــاع
ُ
والف ـرَص الرئيســية فــي ريــادة األعمــال االجتماعيــة (Le Secteur Privé dans les
المتوســط ،االختــاالت
ّ
Pays Méditerranéens, principaux dysfonctionnements et opportunités de l’entrepreneuriat
األورو-متوســطي لمعاهــد العلــوم االقتصاديــة ( ،)Femiseتقريــر عــام .2019
 ،)socialالمنتــدى
ّ

ّ
ّ
المحلــي
متوســطمعــدّ ل النمــوّ الســنوي لنصيــب الفــرد مــن الناتــج
الجــدول :1
َــي  1995و2017
اإلجمالــي فــي تعــادل القــوّ ة الشــرائية بيــن عام ْ
بحسب المنطقة
بحسب البلد
الجزائر

1,86

ميد 9

1,99

مصر

2,41

ميد 7

1,83

إسرائيل

1,63

شرق آسيا والمحيط الهادئ

6,78

األردن

1,02

أوروبا وآسيا الوسطى

3,20

لبنان

0,58

أميركا الالتينية والكاريبي

1,33

المغرب

2,59

تونس

2,63

تركيا

3,41

فلسطين

1,66

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
البلدان ذات الدخل المتوسط
من الشريحة العليا
البلدان ذات الدخل المتوسط
من الشريحة الدنيا
البلدان ذات الدخل المتوسط

1,89
4,42
3,75
4,04

المصدر :مؤشر التنمية العالمية  ،2018البنك الدولي .أجرى ّ
كتاب البحث الحسابات ذات الصلة ,.مجموعة ميد: 9
الجزائر ومصر وإسرائيل واألردن ولبنان والمغرب وتونس وتركيا وفلسطين ,مجموعة ميد : 7الدول نفسها كما
مجموعة ميد -9باستثناء إسرائيل وتركيا
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 2.2.2التكامل التجاري مع الجوار
واالنفصال الحاصل

 3.2.2تفاقم عدم التكافؤ في التجارة
ّ
التخصص في التكنولوجيا
وضعف

متوق ًعــا ،لــم ُت ِّ
ّ
عــز ز ا ّتفاقــات التجــارة
كان
علــى عكــس مــا َ
ّ
الحــرّة التكامــل التجــاري بيــن االتحــاد األوروبــي وبلــدان
المتوســط .فــي الواقــع ،تفقــد هــذه البلــدان
جنــوب البحــر
ّ
شــي ًئا فشــي ًئا مــن الحيّ ــز الم َّ
ُخصــص لهــا فــي التجــارة خــارج
اال ّتحــاد األوروبــي .وباالســتناد إلــى معطيــات الجــدول ،2
أن ّ
المتوســط السـ ّـتة
حصــة بلــدان جنــوب البحر
ّ
يتبيّ ــن مثـ ًـا َّ
(الجزائــر ،ومصــر ،واألردن ،ولبنــان ،والمغــرب ،وتونــس)
فــي الســوق مــن الــواردات مــن خــارج اال ّتحــاد األوروبــي
انخفضــت مــن  3.36%فــي عــام  2008إلــى  2.7%فــي عــام .2018
وإذا اســتثنينا الجزائــر التــي تعتمــد تجارتهــا الخارجيــة بدرجــة
كبيــرة علــى ّ
تقلبــات أســعار النفــط فــي الســوق العالميــة،
ّ
الحصــة فــي الســوق هامشــية وراكــدة (1.6%
تصبــح هــذه
فــي عــام  2008و 1.7%فــي عــام  .)2018تنطبــق المالحظــة
نفســها علــى ّ
المتوســط
حصــة واردات بلــدان جنــوب البحــر
ّ
السـ ّـتة مــن اال ّتحــاد األوروبــي التــي انخفضــت مــن  3.98%فــي
عــام  2008إلــى  3.91%فــي عــام ( 2018وارتفعــت مــن  2.91%فــي
عــام  2008إلــى  3%فــي عــام  2018مــن دون الجزائــر).

ً
ملحوظــا فــي الميــزان التجــاري
يُ ظهــر الرســم  2تدهــو ًر ا
ّ
المتوســطية  لصالــح االتحــاد األوروبــي منــذ
للبلــدان
ّ
ّ
األورو-متوســطية فــي عــام  1995وحتــى
إطــاق الشــراكة
ّ
المتوســط،
عــام  ،2017وال ســيّ ما فــي بلــدان جنــوب البحــر
ّ
أي لبنــان ومصــر والمغــرب واألردن والجزائــر (وحدهــا
تونــس ّ
تمكنــت مــن تحقيــق فائــض فــي الميــزان التجــاري).
يُ عــزى تدهــور الميــزان التجــاري إلــى عوامــل متعــدّ دة،
وال ســيّ ما انخفــاض القــدرة التنافســية الدوليــة لبلــدان
المتوســط المتض ـ ّر رة ً
أيضــا مــن «االســتثناء
جنــوب البحــر
ّ
ً
ّ
التخصــص فــي منتجــات ذات
الزراعــي» ،فضــا عــن
ّ
يتعلــق بالجانــب
محتــوى تكنولوجــي منخفــض .فــي مــا
أن ّ
حصــة المنتجــات ذات التقنيــة العاليــة
األخيــر ،نُ الحــظ َّ
ِ
ّ
وأن حصــة المنتجــات ذات
الصــادرات ال تتجــاوز 4%
مــن
َّ
التحســن
المتوســطة تبلــغ  ،18%علــى الرغــم مــن
التقنيــة
ُّ
ّ
المُســجل فــي َ
ـي تونــس والمغــرب (ازدادت ّ
حصتاهمــا
حالتـ ْ
مــن َّ
المنتجــات ذات التقنيــة العاليــة مــن  3%و 0%فــي
عــام  1995إلــى  13%و 5%فــي عــام  2017علــى التوالــي).
أن تدهــور الميــزان التجــاري
أخي ـ ًر ا ،ال بــدّ مــن التشــديد علــى َّ
يعكــس عــدم التكافــؤ الــذي ّ
تتســم بــه التجــارة بيــن بلــدان
المتوســط واال ّتحــاد األوروبــي ،والــذي يــؤدّ ي
جنــوب البحــر
ّ
إلــى تحويــل الفائــض المالــي لصالــح هــذا األخيــر.

ّ
المتوســط فــي إطــار
الجــدول  :2قيمــة التجــارة الدوليــة مــن البضائــع مــع بلــدان جنــوب البحــر
سياســة الجــوار األوروبيــة ،اقتصــادات االتّحــاد األوروبــي ببلدانــه الســبعة والعشــرين
الميزان التجاري بين
صادرات الدول الـ27
واردات الدول الـ27
ّ
الدول الـ 27األعضاء في
األعضاء في االتحاد
األعضاء في اال ّتحاد
اال ّتحاد األوروبي والشريك
األوروبي إلى الشريك
األوروبي من الشريك
التجاري
التجاري
التجاري
2018
2008
2018
2008
2018
2008
75
-12128
18510
15074
18435
27202
الجزائر
10360
4162
18000
11653
7640
7491
مصر
7007
2563
19413
12572
12406
10009
إسرائيل
3019
2423
3293
2698
273
276
األردن
6359
3319
6836
3615
477
296
لبنان
-11745
-28626
4372
5511
16117
34197
ليبيا
7110
5873
22476
13859
15366
7986
المغرب
221
52
235
57
14
6
فلسطين
1482
615
11445
9651
9963
9036
تونس
مالحظة :األرقام الواردة أعاله هي تلك التي ص ّر حت عنها دول اال ّتحاد األوروبي
المصدر :يوروستات (رمز البيانات على اإلنترنت)DS-018995 :
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ّ
المتوسطية واالتّحاد األوروبي
الرسم البياني  .2ميزان التجارة بين البلدان
في عام َْي  1995و2017

المصدر :من أوجييه ب ،وتساكاس ك ،ومقدّ م ،ومولي س ،وفنتورا ج ،المرجع المذكور2019 .

 4.2.2التضحية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية
 بطالة مستمرّةُت ِّ
المتوســط والعالــم العربــي بشــكل عــام ،مصــدر
شــكل معــدّ الت البطالــة المرتفعــة فــي بلــدان جنــوب البحــر
ّ
المتوســط ،يبلــغ هــذا المعــدّ ل
قلــق ،وال ســيّ ما البطالــة فــي صفــوف النســاء والشــباب وحاملــي الشــهادات .فــي
ّ
 12.4%ويتجــاوز بأشــواط المعــدّ الت المُســجلة فــي المناطــق الجنوبيــة األخــرى ( 4.1%و 8.3%فــي بلــدان شــرق آســيا
َ
النوعيْ ــن االجتماعيَيْ ــن ،إذ يفــوق معــدّ ل
متوســطمعــدّ َّ ل البطالــة تفاوتــات كبيــرة بيــن
والمحيــط الهــادئ .)6ويخفــي
ّ
البطالــة لــدى النســاء معــدّ ل البطالــة لــدى إجمالــي القــوى العاملــة (الرســم البيانــي .)3

الرسم البياني  .3معدّ ل البطالة اإلجمالي مُصنَّ ف بحسب النوع االجتماعي في البلدان
ّ
ّ
منظمة العمل الدولية)
المتوسطية الشريكة في عام ( 2017تقديرات

مؤشر التنمية العالمية لعام  ،2018البنك الدولي
المصدر:
ّ
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ّ
متوس 
ــط
يتعلــق بالبطالــة لــدى الشــباب ،يَصــل
فــي مــا
ّ
ِ
معــدّ ل البطالــة إلــى  ،27%أي إلــى نســبة تفــوق بأشــواط
المعــدّ الت المُســجلة فــي بلــدان الجنــوب األخــرى ( 11%فــي
َّ
آســيا والمحيــط الهــادئ و 18.5%فــي بلــدان
بلــدان شــرق
أميــركا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي (أوجييــه ب.
متوســط معــدّ ل البطالــة فــي صفــوف
وآخــرون)) .و يَصــل
ّ
ّ
(يمثــل أكثــر
الخ ّر يجيــن إلــى ِمســتويات مقلقــة ويبلــغ29%
ِّ
مــن ضعــف معــدّ ل البطالــة اإلجمالــي) ،ويُ
شــكل قنبلــة
المتوســطية الشــريكة
موقوتــة حقيقيــة فــي البلــدان
ّ
(المرجــع نفســه).
ّ
المنظم
 ضعف االقتصاد وطابعه غيرُتعتبــر مســتويات الفقــر المدقــع منخفضــة فــي بلــدان
َ
المتوســط ،بخــاف مســتويات الضعــف.
جنــوب البحــر
ّ
يُ شــير مصطلــح "الضعــف" إلــى نســبة األفــراد الذيــن
يعيشــون عــل عتبــة ّ
خط الفقــر ويمكنهم الوقــوع في براثن
مؤشــر الضعــف
أي صدمــة .يُ قــاس
ّ
الفقــر عنــد حصــول ّ
ّ
الســكان الذيــن يعيشــون تحــت عتبــة 5.5
بنســبة عــدد
ّ
الســكان الذيــن يعيشــون تحــت عتبــة 3.2
دوالر إلــى عــدد
المؤشــر فــي جميــع بلــدان جنــوب
دوالر ،وقــد ارتفــع هــذا
ّ
المتوســط (الرســم البيانــي  .)4وأفــاد باحثــو المنتــدى
البحــر
ّ
األورو-متوســطي لمعاهــد العلــوم االقتصاديــة ("فيميــز")
ّ

أنَّــه «بالمقارنــة مــع البلــدان الناشــئة األخــرى ،ارتفعــت
ـطية

المتوسـ
قابليــة الوقــوع فــي براثــن الفقــر فــي البلــدان
ّ
أكثــر مــن غيرهــا»( 7أوجييــه ب .وآخرون ،المرجــع المذكور).
ينــدرج تفاقــم ضعــف السـ ّـكان ضمــن إطــار عملية واســعة
النطــاق إلضفــاء طابــع غيــر نظامــي علــى اقتصــادات
وعــرف بالتالــي العمــل
المتوســط.
بلــدان جنــوب البحــر
ّ
َ
المتوســط منحً ــى
غيــر المهيــكل فــي بلــدان جنــوب البحــر
ّ
تصاعد يًــا منــذ منتصــف ســبعينيات القــرن الماضــي،
فــازدادت نســبته مــن  39.6%فــي فتــرة  1975/1979إلــى
 53%فــي فتــرة  .2005/2010وبلغــت هــذه النســبة 78.5%
فــي المغــرب و 51.2%فــي مصــر فــي خــال فتــرة 2005-2010
8
و 51.8%فــي لبنــان (فــي فتــرة .)2000-2004
أن حجــم االقتصــاد
ُتظهِــر بيانــات حديثــة مــن البنــك الدولــي َّ
ّ
المنظــم الــذي يُ قــاس عــن طريــق اإلنتــاج فــي هــذا
غيــر
المتوســط
القطــاع لــم يتغيّ ــر كثيـ ًر ا فــي بلــدان جنــوب البحــر
ّ
ــي  1990-1999و ،2010-2018باســتثناء مصــر التــي
بيــن فترتَ ْ
ً
انخفاضــا فــي «اإلنتــاج غيــر النظامــي» (الرســم
ســجلت
ّ
البيانــي المــدرّ ج .)1
9

ّ
ّ
المتوفرة
مؤشر قابلية الوقوع في براثن الفقر في السنة األولى واألخيرة
الرسم البياني .4

األورو-متوسطي لمعاهد العلوم االقتصادية (“فيميز”)2019 ،
المصدر :من أوجييه ب .وآخرين ،المنتدى
ّ
11

الرسم البياني المدرّ ج  :1إنتاج االقتصاد غير النظامي في بعض البلدان

المصدر :فرنسيسكا أونسورج وشو يو (مح ّر رتان) .التأثير السلبي الطويل األمد للطابع غير النظامي :التحدّ يات
والسياسات ( ،)The Long Shadow of Informality: Challenges and Policiesالبنك الدولي.2021 ،

* :EMDEاألسواق الناشئة واالقتصادات النامية
صحيـ ٌ
أن انتشــار االقتصــاد غيــر النظامــي قــد يُ عــزى إلــى
ـح َّ
ّ
المعقــدة والدقيقــة،
عوامــل متعــدّ دة (وال ســيّ ما األنظمــة
ّ
ّ
الســكاني ،والرغبــة فــي التهــرّب مــن الضرائــب،
والنمــو
ـن السياســات النيوليبراليــة التــي طبقتهــا بلــدان
إلــخ ،).ولكـ َّ
ّ
المتوســط منــذ ثمانينيــات القــرن الماضــي
جنــوب البحــر
ّ
قــد ســاهمت بدرجــة كبيــرة فــي ذلــك .فــي الواقــعَّ ،
شــك َل
تراجــع ُفــرَص العمــل فــي القطــاع العــام نتيجــة تدابيــر
ُ
ـاص علــى ّ
التكيّ ــف الهيكلــي وعــدم قــدرة القطــاع الخـ ّ
تولــي
زمــام األمــور ،وتدميــر صناعــات بدائــل الــواردات ،واإلدمــاج
ً
بحثــا عــن اليــد العاملــة
فــي سالســل القيمــة العالميــة
والهشــة ،عوامــل ســاهمت فــي تطويــر «التنميــة
الرخيصــة
ّ
ّ
نمــو اقتصــادي متواضــع
الوضيعــة» (وتعنــي تحقيــق
يرتبــط بإضفــاء الطابــع غيــر الرســمي وغيــر المســتق ّر علــى
قطاعــات كبيــرة فــي المجتمــع) فــي بلــدان جنــوب البحــر
المتوســط (الســعدي م .س ،السياســات النيوليبراليــة
ّ
والعمــل غيــر المهيــكل فــي المنطقــة العربيــة ،شــبكة
ّ
المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنمية ،بيــروت.)2016 ،

 3.2حدود التجارة الحرّة كوسيلة
للتنمية.
تتعــدَّ د األســباب التــي ُت ِّ
فســر لــمَ ال ُتســاهِم التجــارة الحــرّة
فــي تعزيــز التنميــة .ويُ عــزى الســبب األوّ ل إلــى التاريــخ
أن «هــذا األمــر هــو أســطورة ال
االقتصــادي الــذي يُ ظهِــر َّ
ـاس لهــا مــن الصحّ ــة ،إذ بنــت بلــدان التجــارة الحـرّة ،وفي
أسـ َ
ّ
ّ
ّ
طليعتهــا الواليــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة ،قوتهــا
علــى قاعــدة السياســة الحمائيــة التــي تعــود ُ
فتشــيطنها
10
ً
ونتيجــة لذلــك« ،يُ َ
ً
الحقــا».
حكــم بالفشــل علــى ا ّتفاقــات
التجــارة الحــرّة التــي تشــمل بلدانًــا تختلــف مســتويات
ُ
أن
ألن البلــدان الفقيــرة
ســتدرك َّ
إنتاجيتهــا بدرجــة كبيــرةَّ ،
11
ِ
ّ
التنميــة لــن تأتــي بثمارهــا»  .ويواصــل االتحــاد األوروبــي
لغايــة اليــوم حمايــة زراعتــه مــن خــال «السياســة الزراعيــة
المشــتركة» الشــهيرة ،ويشــدّ د علــى الوظائــف المتعــدّ دة
التــي يضطلــع بهــا هــذا القطــاع ،أي حمايــة البيئــة والحفاظ
علــى المناظــر الطبيعيــة والعمالــة الريفيــة ،باإلضافــة إلــى
أن «إنتــاج المواد
إنتــاج األغذيــة واألليــاف .ومع ذلــك ،نُ الحظ َّ
األوّ ليــة فــي ظــروف الســوق (أو فــي ِ
ظــروف شــبيهة لهــا)
لــم يعــد يســمح للزراعــة بــأداء الوظائــف األخــرى للزراعــة
بطريقــة يعتبرهــا المواطنــون مُرضيــة».12
12

أمّــا الســبب الثانــي فيرتبــط بفشــل «الرهــان علــى االنفتاح»
األورو-متوســطية.
الــذي كانــت تقــوم عليــه الشــراكة
ّ
تتعــدَّ د العوامــل الكامنــة وراء هــذا الفشــل :أوّ ًل ،ال يمكــن
تحقيــق فرضيــة إعــادة تخصيــص المــوارد ألنشــطة
التصديــر األكثــر إنتاجيــة بســبب «االســتثناء الزراعــي»
(أي عــدم توســيع نطــاق التجــارة الحــرّة ليشــمل القطــاع
الزراعــي) .وتَ َّ
ـل آخــر أكثــر خطــورة بإطــاق عمليــة
مثـ َ
ـل عامـ ٌ
تراجــع للصناعــة ،ســابقة ألوانهــا ،بســبب «أثــر الم َِقـ ّ
ـص»،
ّ
ّ
المحليــة بســبب
فتقلصــت صناعــات بدائــل الــواردات
زيــادة المنافســة األجنبيــة فــي حيــن فقــدت الصناعــات
التصديريــة (وال ســيّ ما قطــاع المنســوجات والمالبــس)
مــن حصصهــا فــي الســوق األوروبيــة لصالــح المنافســين
اآلســيويين (الرســم البيانــي  .)5وأدّ ى ذلــك إلــى انســحاب
عــدد كبيــر مــن الصناعييــن مــن الصناعــة التحويليــة ليلجؤوا
إلــى األنشــطة الثالثــة التــي ُت َعــدّ «منيعــة علــى الصيــن» (وال
ســيّ ما قطــاع العقــارات ،والشــؤون الماليــة ،والســياحة،
والتجــارة بالتجزئــة ،إلــخ .مراجعــة حالــة المغــرب.)13

للجاذبيــة (الديناميــة االقتصاديــة ،والبنيــة التحتيــة
الحديثــة ،واليــد العاملــة المؤهّلــة و«الرخيصــة» ،والنســيج
ّ
ّ
ّ
تتحقــق بعــد توقيــع ا ّتفــاق
الفعــال) لــم
المحلــي
الصناعــي
التجــارة الحــرّة الــذي ســعى إلــى ربــط بلــدان جنــوب البحــر
المتوســط باال ّتحــاد األوروبــي.14
ّ

أخيــ ًر ا ،لــم تكــف المســاعدة الماليــة التــي قدّ مهــا اال ّتحــاد
ِ
بموجــب برامــج ميــدا ( )MEDAللتعويــض عــن
األوروبــي
15
ً
الخســائر الناجمــة عــن تحريــر التجــارة.
وفقــا لمارتــن  ،لــم
تتجــاوز قيمــة الدعــم المالــي المُقــدَّ م لهــذا الغــرض مبلــغ 3
ـكل فــرد مــن السـ ّـكان فــي خــال الفتــرة الممتــدّ ة بيــن
يــورو لـ ّ
َــي  1995و.2006
عام ْ

علــى صعيــد آخــر ،لم تبصر االســتثمارات المباشــرة األجنبية
ألن الشــروط األساســية
التــي طــال انتظارهــا النــورَّ ،

ّ
الرسم البياني  :5تطوُّ ر ّ
المحلي اإلجمالي ( )%في
حصة الصناعة التحويلية في الناتج
ّ
المتوسط
بلدان جنوب البحر

مؤشر التنمية العالمية لعام 2021
المصدر:
ّ

13

ّ
مؤشر التنمية العالمية لعام 2021
الرسم البياني ،6

« .3الشراكة المتجدّ دة»
ّ
الخطة الجديدة لمنطقة
(أو
ّ
المتوسط)
سنســتعرض أوّ ًل البنــود الرئيســية للشــراكة «المتجــدّ دة»
ّ
المتوســط) فــي الميــدان
الخطــة الجديــدة لمنطقــة
(أو
ّ
ً
قــراءة نقديــة .تقــوم حجتنــا
االقتصــادي قبــل قراءتهــا
بأي ّحال
الرئيســية علــى َّ
أن الشــراكة المتجــدّ دة ال تتعــارض ّ
مــن األحــوال مــع النمــوذج النيوليبرالــي الــذي ميّ ــز العالقــات
االقتصاديــة والماليــة بيــن اال ّتحــاد األوروبــي وبلــدان جنــوب
المتوســط لغايــة اليــوم.
البحــر
ّ

 1.3البنود الرئيسية للشراكة
«المتجدّ دة» في الميدان االقتصادي.
 1.1.3قضايا التنمية االقتصادية
يتنــاول مجــال العمــل رقــم  2قضايــا التنميــة االقتصاديــة
ويحمــل عنــوان «تعزيــز القــدرة على الصمود وبنــاء االزدهار
ّ
المخصصــة
واغتنــام التحـ ُّـو ل الرقمــي» .تهــدف اإلجــراءات
لهــذا المجــال إلــى «دعــم االقتصــادات الدامجــة والمَرنــة
ِ

ّ
والمتصلــة».
والمســتدامة
يجــب أن تبقــى المرونــة االقتصاديــة علــى رأس األولويــات
المتوســط» .في
فــي إطــار «التعــاون مع بلدان جنوب البحر
ّ
ســياق تطغــى عليــه جائحــة فيــروس كورونــا (كوفيــد،)-19
يُ سـ َّـل ٍط الضــوء علــى اســتقرار االقتصــاد ّ
الكلــي فــي بلــدان
المتوســط مــن خــال تزويدهــا بـ«هامــش
جنــوب البحــر
ّ
مــن األمــن االقتصــادي» لحمايتهــا مــن «الصدمــات
المســتقبلية ومعالجــة تحدّ يــات ميــزان المدفوعــات ،بمــا
فــي ذلــك ديناميكيــات الديــون غيــر المســتدامة» .16يجــب
أن يُ ســاعد تحســين «منــاخ األعمــال» علــى «بنــاء ثقــة
مشــغ ِ
ّ
ّ
ّ
المحلييــن والدولييــن ،وجــذب
الخــاص
لي القطــاع
المســتثمرين وزيــادة التجــارة» .وكشــرط لتقديــم الدعــم،
ٍ
ّ
المتســق
بـ«التنفيــذ
يطلــب اال ّتحــاد األوروبــي االلتــزام
ّ
والفعــال لإلصالحــات االقتصاديــة والحوكمــة» فــي هــذه
المجــاالت.
مــن أجــل تحريــر اإلمكانــات االقتصاديــة لبلــدان جنــوب
ِّ
المتوســط ،يُ
شــدد اال ّتحــاد األوروبــي علــى التجــارة
البحــر
ّ
واالســتثمار مــن خــال «التقليل مــن الحواجز غيــر الجمركية
وخفــض تكاليــف التجــارة» .يرتبــط ذلــك ً
أيضــا باالســتناد إلى
ّ
المتعلقة
شــبكة ا ّتفاقــات الشــراكة الحالية والمفاوضــات
بمنطقــة التجــارة الح ـرّة العميقــة والشــاملة الجاريــة مــع
المغــرب وتونــس لتشــمل مجــاالت «تيســير االســتثمار،
14

والتنميــة المســتدامة ،واالســتثمار ،والخدمــات ،عندمــا
17
ّ
(المفوضيــة األوروبيــة ،المرجــع
يكــون ذلــك مناســبا»
ً
نفســه).
ٌ
سلســلة مــن
مــن أجــل تحقيــق هــذه االلتزامــاتُ ،تلحَ ــظ
اإلجــراءات ،أبرزهــا« - :تطويــر ودعــم مصفوفــات إصــاح
مشــتركة ُتركِّــز علــى منــاخ االســتثمار وبيئــة األعمــال»؛
و«-دعــم المبــادرات لمســاعدة الشــركاء فــي جــذب
واســتبقاء ُفــرَص تنويــع سالســل القيمــة فــي قطاعــات
مختــارة»؛ و«-دعــم التقــارب التنظيمــي فــي جميــع مجــاالت
األورو-متوســطية».
النقــل ،...مــن خــال مشــاريع النقــل
ّ
ّ
«خطــة اقتصاديــة
ينــدرج تمويــل هــذا البرنامــج ضمــن
ّ
واســتثمارية للجــوار الجنوبــي» يقتــرح االتحــاد األوروبــي أن
يُ ِّ
خصــص لهــا «مــا يَصــل إلــى  7مليــارات يــورو فــي إطــار أداة
ِ
الجــوار والتنميــة والتعــاون الدولــي» .يجــب أن يُ شـ ِّـكل هــذا
الدعــم المالــي حافــ ًز ا لتعبئــة «اســتثمارات ّ
خاصــة وعامّــة
تَصــل إلــى  30مليــار يــورو فــي منطقــة الجــوار الجنوبــي».
ِ

 2.1.3بعض جوانب هذه البنود اإليجابية
َّ
أن «الشــراكة المتجــدّ دة» تتضمّــن عناصــر
ال
شــك فــي َّ
ألي مراقــب موضوعــي تجاهلهــا .ال بــدّ
إيجابيــة ال يمكــن ّ
مــن اإلشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى الرؤيــة العامّــة للمســألة
ُّ
بالتحــو ل
االجتماعيــة االقتصاديــة التــي ينبغــي ربطهــا
اإليكولوجــي والرقمــي المــزدوج .وتجــدرُ اإلشــارة ً
أيضــا إلــى
والمتوســطة
المؤسســات الصغيــرة
االهتمــام بتنميــة
ّ
ّ
ّ
الحجــم واالقتصــاد االجتماعــي؛ إذ يعتــزم االتحــاد األوروبــي
المؤسســات الماليــة الدوليــة لتطويــر نهــج
«العمــل مــع
ّ
شــامل لإلدمــاج المالــي ،بمــا فــي ذلــك التمويــل الصغيــر
وتمويــل المشــاريع االجتماعيــة ،واســتخدام األدوات
الماليــة الجديــدة ،بمــا فــي ذلــك رأس المــال االســتثماري
وجوانــب األعمــال والتأثيــر علــى التمويــل» .وينبغــي أخيــ ًر ا
ذكــر التركيــز علــى البحــث واالبتــكار ،وال ســيّ ما مــن خــال
المشــاركة فــي البرنامــج اإلطــاري «.»Horizon Eurpoe

 2.3تحليل نقدي للبنود ذات الطابع
االقتصادي.
 علــى الصعيــد المفاهيمــي ،يُ ركِّــز اال ّتحــاد األوروبــي علــىضــرورة تعزيــز «قــدرة دول الجــوار الجنوبــي ومجتمعاتــه
علــى الصمــود فــي وجــه الصدمــات» .وفــي هــذا الصــدد،
ّ
الممثلــة
تجــدرُ اإلشــارة إلــى هــذا المقتطــف مــن مداخلــة
العليــا ،فيديريــكا موغيرينــي ،أمــام المجلــس األوروبــي
فــي بروكســل فــي حزيران/يونيــو  2016حيــث أكَّــدت أنَّــه
«مــن مصلحــة مواطنينــا االســتثمار فــي قــدرة الــدول
والمجتمعــات فــي جوارنــا الشــرقي علــى الصمــود ،وصـ ً
ـول
ً
وصــول إلــى
إلــى آســيا الوســطى ،وفــي جوارنــا الجنوبــي،
أفريقيــا الوســطى .فالهشاشــة خــارج حدودنــا ُت ِّ
هــدد
مصالحنــا الحيويــة ّ
كافــة .مــن ناحيــة أخــرى ،تعنــي المرونــة
قــدرة الــدول والمجتمعــات علــى إصــاح نفســها وبالتالــي
مقاومــة األزمــات الداخليــة والخارجيــة والتعافــي منهــا،
وتعــود بالفائــدة علينــا وعلــى البلــدان الواقعــة فــي محيطنا،
ّ
النمــو المســتدام وبنــاء مجتمعــات
وتضــع ُأ ُســس
حيويــة .سيُ شــجع اال ّتحــاد األوروبــي إذً ا ،بالتعــاون مــع
ِّ
شــركائه ،المرونــة فــي محيطــه .فالدولــة المرنــة هــي دولــة
ولكــن
آمنــة ،واألمــن ضــروري لالزدهــار والديمقراطيــة،
َّ
صحيــح ً
ٌ
أيضــا» .18تتأ ّتــى مالحظتــان رئيســيتان
العكــس
َ
ً
ً
وثيقــا بأمــن
ارتباطــا
عــن هــذا النهــج :أوّ ًل ،ترتبــط المرونــة
اال ّتحــاد األوروبــي حيــال «محيطــه» (يكشــف اســتخدام
هــذا المصطلــح المكانــة التــي يمنحهــا اال ّتحــاد األوروبــي
لجــواره!!) ،وينبغــي «تأميــن اســتقرار» هــذا المحيــط مــن
أجــل وضــع ُأ ُســس نمـ ّـو يُ ــراد بــه أن يكــون مســتدامًا .ثان ًيــا،
أي مســعى إلــى تصميــم وتنفيــذ
يتعــارض هــذا النهــج مــع ّ
التحــو ل الهيكلــي ،وال ســيّ ما تلــك التــي ُتعــز زِّ
ُّ
سياســات
تحـ ُّـو ل العالقــات االجتماعيــة والدوليــة« .فــي الواقــع ،يبــدو
أن السياســات التي تتمحور اآلن حول المرونة ،أي الحفاظ
َّ
ُ
ِّ
ُ
النُ
علــى ُســبل العيــش وســامة عمــل ظــم ،تقيــد الفئــات
المعنيّ ــة ُ بإجــراءات المرونــة والتكيُّــف مــن دون أن تفتــح
لهــا المجــال للتفكيــر فيهــا أو ّ
حتــى ربطهــا بفهــم عمليــات
ُّ
التحــو ل االقتصــادي واالجتماعــي العالميــة ،وتحســين
19
شــروط الوصــول إلــى الســلع والخدمــات األساســية ».
تشــمل المفاهيــم الرائجــة التــي ّ
يفضلهــا اال ّتحــاد األوروبــي
مفهــوم «النمـ ّـو الشــامل» أو «التنميــة الشــاملة» ،ويعنــي
ّ
النمــو الــذي يعــود بالفائــدة علــى الجميــع وال ســيّ ما
الطبقــات األكثــر فقــ ًر ا .أعــدّ ت مايــكا ســونداريي دراســة
نقديــة دقيقــة حــول هــذا المفهــوم الــذي يتعــارض تمامًــا
15

ترســخ مفهــوم التنميــة
مــع توافــق واشــنطن .وفــي حيــن ّ
الشــاملة فــي الخطابــات الرســمية ،بفضــل عمــل برنامــج
ّ
ّ
خــاص ،تلفــت الباحثــة
المتحــدة اإلنمائــي بشــكل
األمــم
مؤسســات بريتــون وودز
أن الممارســات داخــل
ّ
إلــى َّ
(البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي) لــم تتغيّ ــر« :إطــار
االقتصــاد ّ
الكلــي لــم يتغيّ ــر ،فهــو يشــبه اإلطــار االقتصــادي
الــذي ُتدافــع عنــه برامــج التكيُّــف الهيكلــي :الخصخصــة
والتحريــر ِواســتقرار االقتصــاد ّ
الكلــي .لقــد ُأجريــت ببســاطة
تعديــات هامشــية إلقامــة رابــط مــع الفقــر».20
مــن جهــة أخــرى ،جــرى التأكيــد علــى مشــاركة المجتمــع
المدنــي فــي وضــع السياســات وتقييمهــا ،وعلــى صفتــه
كمســتفيد مــن إجــراءات تعزيــز القــدرات ،مــن دون جعــل
ً
شــريكا رئيســيًا فــي التنفيــذ.21
المجتمــع المدنــي
فــي الواقــع ،لــم يُ عــرَّف مفهــوم «مشــاركة المجتمــع
ً
تعريفــا واضحً ــا .فقــد يُ ســتخدَ م لتعزيــز التغييــر
المدنــي»
االجتماعــي واالعتــراض علــى هيــاكل الســلطة القائمــة،
أو كوســيلة للحصــول علــى موافقــة المجتمــع المدنــي
ً
مســبقا .22و ُتظهِــر
للمصادقــة علــى السياســات المقــ ّر رة
ممارســات الجهــات المانحــة المعنيّ ــة بالمســاعدة
أن
اإلنمائيــة علــى غــرار
ّ
المؤسســات الماليــة الدوليــةَّ ،
مفهــوم «مشــاركة المجتمــع المدنــي» يقتصــر غالبــا علــى
ً
تنطــوي علــى
سلســلة مــن الطــرق والتقنيــات التــي ال
ّ
نقــل حقيقــي للســلطةُ .تدعــى عـ ً
المحليــة
ـادة المجتمعــات
ّ
ومنظمــات المجتمــع المدنــي إلــى تنفيــذ المشــاريع
االجتماعيــة واالقتصاديــة (فــي مجــال مكافحــة الفقــر
ّ
الكلــي النيوليبرالــي ال ّ
ً
يوفــر
ولكــن إطــار االقتصــاد
مثــا)،
َّ
ً
أي عمليــة تشــاركية ويبقــى مجــال محصــو ًر ا بالحكومــات
ّ
المركزيــة والمانحيــن.23
أن «الشــراكة المتجــدّ دة»
نســتنتج بشــكل أساســي َّ
ُتعيــد العمــل بالمشــروع النيوليبرالــي نفســه ،ال بــل تقتــرح
تعميقــه ً
أيضــا ،مــن خــال التفــاوض علــى ا ّتفاقــات تجــارة
حــرّة شــاملة وعميقــة .وال تــزال بالتالــي اعتبــارات التحريــر
والخصخصــة وأولويــة اســتقرار االقتصــاد ّ
الكلــي ســائدة
فــي سياســة «التعــاون» التــي ينتهجهــا اال ّتحــاد األوروبــي
المتوســط ،علــى الرغــم مــن فشــل
مــع بلــدان جنــوب البحــر
ّ
هــذه السياســات الــذي أثبتتــه الثــورات العربيــة فــي عــام
 .2011ســنعود إلــى حــدود ا ّتفــاق التجــارة الحــرّة الشــاملة
والعميقــة فــي القســم األخيــر مــن الورقــة البحثيــة .أمّــا
أن إصــرار
فــي الوقــت الحالــي فــا بــدّ مــن لفــت النظــر إلــى َّ
«الشــراكة المتجــدّ دة» علــى احتــرام تــوازن االقتصــاد
ّ
الكلــي بجوانبــه المختلفــة يتناقــض مــع الممارســات التــي

يُ طبقهــا اال ّتحــاد األوروبــي ضمــن حــدوده لمكافحــة اآلثــار
ِّ
التــي ُت ِّ
خلفهــا جائحــة فيــروس كورونــا (كوفيــد )-19علــى
الصحّ ــة واالقتصــاد والمجتمــع مــن خــال اعتماد مــا يُ عرف
ّ
يتعلق بسياســة االقتصاد
بـ«توافــق بروكســل» .24وفــي مــا
ّ
الكلــي ،يرتكــز توافــق اآلراء هــذا علــى اعتمــاد سياســة نقديــة
مالئمــة يديرهــا البنــك المركــزي األوروبــي ،وتعليــق قواعــد
الميزانيــة ،وتخفيــف إطــار المســاعدات الحكوميــة مــن أجــل
تخصيــص أكبــر قــدر ممكــن مــن قــدرات الــدول للتدخُّ ــل.
أيضــا ّ
ويتضمّــن ً
خطــة انتعــاش واســتثمار ضخمــة ترتكــز
ُ
علــى «اال ّتفــاق األخضــر» األوروبــي .ت َعــدّ إذً ا هــذه الخطــوة
تغييـ ًر ا جوهر ًيــا يُ عيــد تأهيــل دور الدولــة فــي إدارة االقتصــاد،
بطريقــة تتعــارض تمامًــا مــع مبــادئ «توافــق واشــنطن»
الالغيــة.25
 التمويل المشروط.المؤسســات الماليــة
يعتــزم اال ّتحــاد األوروبــي إشــراك
ّ
ّ
الخطــة االقتصاديــة
الدوليــة عــن كثــب فــي تمويــل
إن
واالســتثمارية للجــوار الجنوبــي.
وغنــي عــن القــول َّ
ٌّ
المؤسســات الدوليــة مثل صنــدوق النقد الدولي
مشــاركة
ّ
والبنــك الدولــي ســتؤدّ ي إلــى اشــتراطات جديــدة ،وال ســيّ ما
ّ
ّ
الكلــي والخصخصــة
يتعلــق باســتقرار االقتصــاد
فــي مــا
ُ
وإزالــة الضوابــط التنظيميــة التــي ســتفرض علــى بلــدان
المتوســط المســتفيدة.
جنــوب البحــر
ّ

 4.3بنود التحوُّ ل البيئي والرقمي.
 1.4.3التحوُّ ل البيئي
تأكيــدً ا علــى الحاجــة إلــى تعزيــز جهوزيــة بلــدان جنــوب البحــر
المتوســط لمواجهــة الصدمــات النظاميــة المســتقبلية،
ّ
يعتــزم اال ّتحــاد األوروبــي دعــم هــذه البلــدان فــي تنفيــذ ّ
خطــة
التنميــة المســتدامة لعــام  2030وا ّتفــاق باريــس حــول
ً
تمســك اال ّتحــاد األوروبــي
وتحقيقــا لهــذه الغايــة،
المنــاخ.
ّ
ً
ّ
النمــو األخضــر مــن خــال
بأربــع أولويــات :أوّ ل ،تطويــر
التركيــز علــى الحوكمــة المناخيــة والبيئيــة ،ودعــم مبــادرات
تســعير الكربــون ،والقــدرات اإلداريــة ،والمســاعدة التقنيــة
فــي مجــال التشــريعات ،واإلجــراءات التعليميــة والتوعيــة.
ثانيًــا ،دعــم وضــع سياســات التمويــل المســتدام فــي
البلــدان الشــريكةً .
ثالثــا ،تســليط الضــوء علــى التحـ ّـو ل فــي
مجــال الطاقــة وأمــن الطاقــة ،وال ســيّ ما مــن خالل «النشــر
الواســع النطــاق للطاقــات المتجــدّ دة» ،وتعزيــز الترابــط
بيــن شــبكات الكهربــاء ودعــم الجهــود المبذولــة فــي مجــال

16

ً
رابعــا ،ضــرورة التركيــز علــى اســتخدام
كفــاءة الطاقــة.
ُّ
المــوارد بطريقــة ّ
التنــوع البيولوجــي
فعالــة وحمايــة
ّ
خامســا ،دعــم النُ ظــم الغذائيــة
التلــوث.
ومكافحــة
ً
ّ
خــاص لألمــن الغذائــي.
المســتدامة وإيــاء اهتمــام
الجوانب اإليجابية لبنود التحوُّ ل البيئي.أن الدعــم الــذي يقدّ مــه اال ّتحــاد
مــن الضــروري اإلشــارة إلــى َّ
األوروبــي قــد يُ ســاهِم فــي تقــدُّ م الكثيــر مــن سياســات
المتوســط.
التحـ ُّـو ل البيئــي التي تطبقها بلدان جنوب البحر
ّ
ويشــمل ذلــك الجهـ ّ
ـود المبذولــة لتطويــر قطــاع الطاقــة
ً
مثــا .وال بــدّ
المتجــدّ دة فــي بلــدان مثــل المغــرب واألردن
ً
أيضــا مــن التشــديد على االهتمــام الذي يحظى بــه التعاون
ّ
ُّ
التلــوث،
التنــوع البيولوجــي ومكافحــة
فــي مجــال حمايــة
المتوســط
نظـ ًر ا لخطــورة الوضــع فــي بلــدان جنــوب البحــر
ّ
ّ
وتلــوث
(اإلجهــاد المائــي ،واســتنفاد المــوارد الســمكية،
المتوس ـط ،إلــخ).
البحــر األبيــض
ّ
ّ
المتعلقة بالتحوُّ ل البيئي.
 قيود المقترحاتُتعانــي مقترحــات التعــاون التــي قدّ مهــا اال ّتحــاد األوروبــي
ّ
التحــو ل البيئــي فــي بلــدان جنــوب البحــر
لتســهيل
المتوســط ،مــن قيــود متعــدّ دة قــد تحــدّ مــن ّ
فعاليتهــا .أوّ ًل،
ّ
ّ
ّ
النمــو األخضــر
يمنــح االتحــاد األوروبــي األولويــة لمحــور
ُّ
التحــو ل البيئــي فــي بلــدان جنــوب البحــر
مــن أجــل تعزيــز
المتوســط مــن دون التشــكيك فــي مالءمــة هــذا الخيــار
ّ
ّ
ِّ
يُ
ّ
ـأي حــال
ـ
ب
ك
ـك
ـ
ش
ال
ـر
ـ
األخض
ـو
ـ
النم
ـوم
ـ
مفه
أن
إل
ـه.
ـ
ونطاق
َّ
ّ
ّ
المتمثــل في زيادة النمـ ّـو االقتصادي
مــن األحــوال بالهدف
الناتــج عــن نمــوذج اإلنتــاج واالســتهالك المعمــول بــه علــى
(ســتحل
نطــاق عالمــي ،بــل يدعــو ببســاطة إلــى االبتــكار
ّ
الطاقــات «الخضــراء» مثــل طاقــة الريــاح أو الطاقــة
محــل الوقــود األحفــوري ومحــرّك االحتــراق)
الشمســية
ّ
ّ
للتخلــص مــن القيــود البيئيــة ومواصلــة النمـ ّـو االقتصــادي
إلــى مــا ال نهايــة! ومــع ذلــك ،هــذا هــو النمــوذج الــذي أســفر
ـت أ َّنــه
عــن األزمــة البيئيــة الخطيــرة التــي ُتهـ ِّـدد كوكبنــا ،إذ ثبـ َ
ّ
متطلبــات اســتدامة الســلع
مــن الصعــب التوفيــق بيــن
ّ
ومتطلبــات الربحيــة الماليــة
االســتهالكية فــي مجتمعاتنــا
التــي نعرفهــا ،والمنطــق التنافســي الســائد حال ًيــا الــذي ال
تنقضــه «الرأســمالية الخضــراء» المتعــارف عليهــا.26

ُّ
التحــو ل البيئــي فــي
ثانيًــا ،يجــب توضيــح مســألة إدمــاج
اال ّتفاقــات التجاريــة .فــي الواقــع ،تقتصــر الممارســات
لغايــة اآلن علــى إضافــة فصــل عــن «التنميــة المســتدامة»
بنطــاق محــدود فعليًــا .علــى ســبيل المثــل ،ال تخضــع
ا ّتفاقـ ٍ
ـات التجــارة الح ـرّة بيــن اال ّتحــاد األوروبــي وكولومبيــا/
بيــرو أو بيــن اال ّتحــاد األوروبــي وكوريا الجنوبية آللية تســوية
ّ
الخاصــة با ّتفــاق التجــارة الحــرّة ،وال للعقوبــات
النزاعــات
المرتبطــة بــه .27باإلضافــة إلــى ذلــك ،ال يضمــن ذكــر ا ّتفــاق
باريــس فــي مقترحــات التعــاون احتــرام مضمونــه ،إذ قــد
يقتصــر هــذا االلتــزام علــى مجــرّد التوقيــع مــن قبــل البلــد
ِ َ
الشــريك لال ّتحــاد األوروبــي.
ً
ثالثــا ،لــم يُ ذكَــر البعــد «الجنــدري» وأهميتــه فــي نجــاح
التحـ ُّـو ل البيئــي .فـ ُـي الواقــع ،يلعــب مثـ ًـا الرجــال والنســاء
أدوا ًر ا مختلفــة فــي إدارة المــوارد الطبيعيــة ،فيُ ركِّــز الرجــال
بشــكل عــام علــى تحويــل المــوارد إلــى ثــروات ،فــي حيــن
ُت ِّ
علــق النســاء عامّـ ًـة أهميــة كبــرى علــى إدارة هــذه المــوارد
والحفــاظ عليهــا .ومــن الضــروري إذً ا اســتهداف النســاء
وتزويدهــن بالمهــارات الالزمــة لضمــان ُحســن اإلدارة
ّ
28
البيئيــة.
ً
رابعــا ،لــم ينجــح علــى مــا يبــدو تركيــز اســتراتيجية تطويــر
الطاقــة المتجــدّ دة علــى المشــاريع االســتثمارية الكبيــرة
فــي جــذب االســتثمار المســتدام .وينبغــي بالتالــي صــب
ّ
والصغيــرة
المؤسســات المتناهيــة الصغــر
التركيــز علــى
ّ
ّ
والمتوســطة التــي تقــدّ م أداء أفضــل فــي مــا يتعلــق بتوفيــر
ّ
ُفــرَص العمــل ونقــل التكنولوجيــا ،باإلضافــة إلــى قدرتهــا
علــى بلــوغ المناطــق النائيــة والمهمّشــة.29
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 2.4.3التحوُّ ل الرقمي
 .1البنود الرئيسية
ّ
المتصلــة» ،يُ ِّ
خصــص ّ
نــص
تحــت عنــوان «االقتصــادات
«الشــراكة المتجــدّ دة» فقـ ً
ـرة واحــدة فقــط للتحـ ُّـو ل الرقمــي
المتوســط .يســعى التعــاون
فــي بلــدان جنــوب البحــر
ّ
ُّ
التحــو ل الرقمــي فــي هــذه البلــدان
األوروبــي إلــى دعــم
وســيرتكز علــى أربعــة محــاور« :أوّ ًل ،الحوكمة والسياســات
ُ
واأل ُطــر التنظيميــة ،وثانيًــا ،تطويــر البنــى التحتيــة ودعــم
ُحســنة ويســيرة التكلفــة
وصــول الجميــع إلــى شــبكات م َّ
ً
وثالثــا ،محــو األميــة الرقميــة والمهــارات وريــادة
وآمنــة،
ً
ورابعــا الخدمــات».
األعمــال،

ّ
تستحق اهتمامًا إضافيًا.
 .2المجاالت التي
ـت أثــر جائحــة فيــروس
يجــب مراعــاة بعدَ يْ ــن هامَّيْ ــن .أوّ ًل ،أثبـ َ
ُ
ُّ
التحــو ل
(كوفيــد )-19الحاجــة الملحّ ــة إلــى تحقيــق
كورونــا
المتوســط .مــن وجهــة
الرقمــي فــي بلــدان جنــوب البحــر
ّ
النظــر هــذه ،مــن الضــروري أن يواكــب التعــاون األوروبــي
المتوســط فــي تصميــم وتنفيــذ
بلــدان جنــوب البحــر
ّ
اســتراتيجية تصنيــع رقمــي تتمحــور حــول البنــى التحتيــة
الرقميــة والبيانــات العامّــة المناســبة التي تضمــن اقتصادً ا
رقم ًيــا قو ًيــا وتنافسـيًا وشـ ً
ـامل ينطــوي علــى نمــاذج أعمال
ّ
ومتنوعــة.30
رقميــة جديــدة
ُ
ستســاهم المســاعدة الماليــة
باإلضافــة إلــى ذلــك،
المناســبة التــي يقدّ مهــا اال ّتحــاد األوروبــي فــي إزالــة قيــود
المتوســط
التمويــل التــي تصطــدم بهــا بلــدان جنــوب البحــر
ّ
مــن أجــل ضمــان ُّ
تحولهــا الرقمــي.
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 .4مساهمة محدودة من
االتّحاد األوروبي في مواجهة
جائحة فيروس كورونا
(كوفيد.)-19

 1.1.4تكاليف األزمة
 حجم آثار الجائحةيُ ظهــر الجــدول  3حجــم األثــر الصحّ ــي الــذي ّ
خلفتــه جائحــة
فيــروس كورونــا (كوفيــد )-19فــي بلــدان جنــوب البحــر
المتوســطُ .ســجلت أعلــى نســب اإلصابــات فــي األردن
ّ
ِّ
ولبنــان والمغــرب .وفــي المقابــل ،ســجلت مصــر نســبة
وفيــات مرتفعــة نســبيًا بلغــت ّ .5.73%

 1.4احتياجات بلدان جنوب البحر
ّ
ّ
يتعلق بجائحة فيروس
المتوسط في ما
كورونا (كوفيد )91-واالستجابات
ّ
المتخذة في
السياسية والمبادرات
إطار «الشراكة».

ّ
الصحية
 العواقبكشــفت أزمــة مــرض فيــروس كورونــا (كوفيــد)-19
عــن هشاشــة النُ ُظــم الصحّ يــة فــي بلــدان جنــوب البحــر
المتوســط وعــدم جهوزيتهــا لمواجهــة األوبئــة .وظهــرت
ّ
ّ
يتعلــق
حــدود هــذه النُ ُظــم وعجزهــا ،وال ســيّ ما فــي مــا
بالمــوارد البشــرية فــي حقــل األوبئــة وأنشــطة االســتعداد
أن
واالســتجابة لحــاالت الطــوارئ .يُ ظهــر الجــدول َّ 4
ــط
المتوس 
اإلنفــاق علــى الصحّ ــة فــي بلــدان جنــوب البحــر
ّ
ّ
المتوســط  العالمــي ( ،)9.8%إذ ال
الســتة هــو أدنــى مــن
ّ
ُت ِّ
خصــص البلــدان مثــل مصــر والمغــرب ســوى  4.6%و5.8%
ّ
مــن ناتجهــا المحلــي اإلجمالــي علــى التوالــي لإلنفــاق علــى
الصحّ ــة .بشــكل عــام ،قدّ مت بلــدان المنطقــة أداءً
ً
ضعيفا
المؤشــر العالمــي لألمــن الصحّ ــي (Global Health
وفــق
ّ
( 31 )Security Indexالبنــك الدولــي .2020 ،تعزيــز التعــاون
التجــاري :إحيــاء التكامــل اإلقليمــي للشــرق األوســط
وشــمال أفريقيــا فــي عصــر مــا بعــد جائحــة كورونــا.)2020 ،

علــى غــرار بلــدان العالــم األخــرى ،تضــ ّر رت بلــدان جنــوب
المتوســط مــن جائحــة فيــروس كورونــا (كوفيــد)-19
البحــر
ّ
التــي أســفرت عــن إصابــة مئــات اآلالف وحصــدَ ت آالف
األرواح .باإلضافــة إلــى ذلــكّ ،
خلفــت التدابيــر التقييديــة التــي
ُ
اعتمــدت لمكافحــة الجائحــة عواقــب صحّ يــة واقتصاديــة
واجتماعيــة خطيــرة ّ
َّــن علــى
ولــدت احتياجــات هائلــة تَعي َ
ظــل هــذا
المتوســط تلبيتهــا .وفــي
بلــدان جنــوب البحــر
ّ
ّ
ّ
ً
متواضعــا.
الوضــع ،أتــى دعــم االتحــاد األوروبــي

الجدول  :3إحصاءات مرض فيروس كورونا (كوفيد( )-19جنوب البحر
ّ
المتوسط) (جرى التحديث في )6/1/21
مصر
األردن
لبنان
المغرب
تونس

الوفيات
اإلجمالية
15268
9509
7752
9159
12902

الحاالت اإلجمالية

%
5.73
1.30
1.40
1.80
3.70

266350
739015
541232
520769
352303

حاالت الشفاء
اإلجمالية
195072
719676
522456
508570
309126
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تفتقــر ً
أيضــا معظــم بلــدان المنطقــة إلــى نظــام تأميــن
صحّ ــي شــامل .أمّــا ُ
األ َســر التــي تملــك تأمينًــا صحّ يًــا فــي
بلــدان مثــل مصــر والمغــرب فتتكبــد ً
أيضــا تكاليــف طبيــة
ّ
باهظــة ،ويُ ثيــر هــذا الواقــع ً
الجائحــة
قلقــا ّكبيــ ًر ا فــي زمــن
(البنــك الدولــي ،المرجــع نفســه).
بهــدف الحــدّ مــن انتشــار الجائحــة ،ســارعت بلــدان جنــوب
المتوســط إلــى ا ّتخــاذ تدابيــر تقييدية مختلفــة تراوحت
البحــر
ّ
بيــن إعــان حالــة الطــوارئ الصحّ يــة واإلغــاق الشــامل أو
ّ
الجو يــة والب ّر يــة ،فضـ ًـا عــن فــرض
الجزئــي ،وإغــاق الحــدود
تدابيــر التباعــد االجتماعــي أو ارتــداء القنــاع اإللزامــي.
 التكاليف االقتصاديةّ
خلفــت األزمــة المرتبطــة بجائحــة فيــروس كورونــا
(كوفيــد )-19أثــ ًر ا ســلبيًا خطيــ ًر ا علــى اقتصــادات بلــدان
ً
أصــا بســبب تدابيــر
المتوســط الضعيفــة
جنــوب البحــر
ّ
التقشــف التــي خضعــت لهــا فــي أعقــاب األزمــة الماليــة
ّ
العالميــة فــي عــام  .2008وواجهت هــذه االقتصادات صدمة
مزدوجــة إن مــن جهــة العــرض (إنتــاج الســلع والخدمــات)
أو الطلــب (االســتهالك واالســتثمار) .فــي الواقــع ،عانــى
ّ
المتوفــرة ،وال ســيّ ما جـ ّر اء
العــرض مــن تراجــع اليــد العاملــة
ُّ
التنقل
تدابيــر اإلغــاق الشــامل التــي حــدّ ت مــن القــدرة علــى
أو بســبب اإلصابــة بالفيــروس .وزادت االختــاالت فــي

سالســل القيمــة العالميــة مــن صعوبــة الحصــول علــى
اإلمــدادات ورأس المــال والســلع الوســيطة الضروريــة
لإلنتــاج .وتأثّ ــر الطلــب الخارجــي علــى الســلع والخدمــات
بــدوره ســلبا بســبب المشــاكل االقتصاديــة التــي تعــمّ
مختلــف ً
أنحــاء العالــم واالختــاالت فــي سالســل القيمــة
العالميــة .وداخليًــا ،عرقــل اإلغــاق الشــامل الطلــب
نتيجــة القيــود علــى الحركــة ،فــي حيــن أدّ ى عــدم اليقيــن
بشــأن تطـ ّـو ر الجائحــة إلــى انخفــاض حــادّ فــي االســتهالك
واالســتثمار .وســجلت بلــدان جنـ ٍ
المتوســط فــي
ـوب البحــر
ّ
ّ
الصدمــة المزدوجــة ركــودً ا اقتصاد يًــا كبيــ ًر ا،
ســياق هــذه
باســتثناء مصــر .شــملت القطاعــات التــي تضــ ّر رت أكثــر
ّ
المحلــي اإلجمالــي،
مــن غيرهــا مــن االنخفــاض فــي الناتــج
قطــاع النفــط والســياحة وتحويــات العمّــال المغتربيــن
والصناعــات التصديريــة (وال ســيّ ما المنســوجات وصناعــة
الســيّ ارات والخدمــات (التجــارة والنقــل ،إلــخ)).32
أدّ ى الركــود االقتصــادي إلــى ا ّتســاع عجــز الموازنــة نتيجــة
ّ
تراجــع اإليــرادات فــي أعقــاب ّ
المحلــي
تقلــص الطلــب
ً
فضــا عــن إجــراءات الدعــم
وانخفــاض أســعار النفــط،
33
الحكوميــة الهادفــة إلــى الحــدّ مــن آثــار األزمــة الصحّ يــة .
ســجلت الجزائــر ( )-15.8%ولبنــان ( )-14.5%ومصــر
ّ
واألردن ( )-8.2%االزديــاد األكبــر فــي العجــز .وتدهــورَ ً
أيضــا
رصيــدُ الحســاب الجــاري إثــر انخفــاض عائــدات تصديــر
النفــط والســياحة والصناعــات التصديريــة (وال ســيّ ما

ّ
ّ
المتوسط 2010-2018
الصحي في بلدان جنوب البحر
الجدول  :4النظام
أطباء

ممرّضون وممرّضات
وقابالت

ّ
الصحة
إنفاق على

سرير مستشفى

(لكل  10000نسمة)
ّ

الجزائر
تونس
لبنان
األردن
مصر
المغرب
العالم

18.3
12.7
22.7
23.4
7.9
7.3
14.9

22
26
26
34
14
11
34

( %من الناتج
ّ
المحلي اإلجمالي
لعام )2016

19
23
29
14
16
11
28

6.6
7
8
5.5
4.6
5.8
9.8
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المنســوجات والســيّ ارات) .وشــملت البلــدان األكثــر تض ُّر ًر ا
ً
وفقــا لتقديــرات البنــك الدولــي الجزائــر ( )-13.4%والمغــرب
( )-99%واألردن (.34)-7.5%
بهــدف الحــدّ مــن تكاليــف األزمــة االقتصاديــةّ ،
نفــذت بلــدان
ّ
المتوســط تدابيــر نقديــة وتدابيــر تتعلــق
جنــوب البحــر
ّ
بالميزانيــة ،أهمّهــا:
السياســة الماليــة  -عــدم تحصيــل اإليجــارات أو ضرائــب
الممتلــكات أو تأجيــل دفعهــا (مصــر ولبنــان)؛  -تأجيــل
التزامــات التصريــح ودفــع ضرائــب معيّ نــة أو اإلعفــاء منهــا
(أفغانســتان والجزائــر ومصــر ولبنــان)؛  -تعليــق مختلــف
ّ
المســتحقة للدولــة أو خفضهــا
الرســوم والغرامــات
(الجزائــر ولبنــان وتونــس)؛  -إعــادة تقييــم إعانــات البطالــة
و/أو توســيع نطاقهــا (الجزائــر واألردن والمغــرب)؛ -
زيــادة التحويــات النقديــة ُ
لأل َســر ذات الدخــل المنخفــض
ّ
المتوســط كافــة)؛  -إنشــاء قــروض
(بلــدان جنــوب البحــر
ّ
والمتوســطة والشــركات
مدعومــة للشــركات الصغيــرة
ّ
ُ
واأل َســر ذات الدخــل
فــي القطاعــات المتضــ ّر رة بشــدّ ة
المنخفــض (مصــر وتونــس).
السياســة النقديــة  -خفــض أســعار الفائــدة (الجزائــر
ّ
ضــخ الســيولة فــي
ومصــر واألردن والمغــرب وتونــس)؛ -
الجهــاز المصرفــي (األردن والمغــرب وتونــس)؛  -توســيع
نطــاق أدوات القــروض ،وال ســيّ ما عــن طريــق خفــض
مُعامِــل االحتياطــي اإللزامــي وتمديــد آجــال االســتحقاق
35
(الجزائــر واألردن ولبنــان والمغــرب).
 التكاليف االجتماعيةالعمالــة :تراجعــت ســاعات العمــل وارتفــع معــدّ ل
َ
تراجــع النشــاط
البطالــة نتيجــة اإلغــاق الشــامل ،كمــا
ّ
خــاص علــى معــدّ ل
االقتصــادي .ينطبــق ذلــك بشــكل
البطالــة فــي صفــوف الشــباب الــذي بلــغ حوالــى  32%فــي
المغــرب و 36.5%فــي تونــس و 55%فــي األردن فــي األشــهر
وســجلت نســبة فقــدان
الثالثــة األخيــرة مــن عــام ُ .36 2020
ّ
الوظائــف األعلــى فــي القطاعــات «المعرّضــة للضــرر»
مثــل الفنــادق وخدمــات المطاعــم والصناعــات التحويليــة
والبيــع بالتجزئــة واألنشــطة اإلداريــة .37ووصلــت هــذه
الخســائر إلــى مســتويات خطيــرة فــي القطــاع غيــر النظامــي،
إذ ُتشــير التقديــرات إلــى تضـ ُّر ر  89%مــن العمّــال فــي العالــم
العربــي مــن تدابيــر اإلغــاق الشــامل .38وتعرّضــت علــى مــا

يبــدو النســاء لخطــر التســريح أكثــر مــن الرجــال بســبب
تزايــد مهــام الرعايــة المنزليــة جــ ّر اء الجائحــة 39.وأدّ ى ذلــك
إلــى انخفــاض كبيــر فــي الدخــل نظــ ًر ا إلــى ضعــف شــبكات
األمــان وعــدم ّ
فعاليتهــا.40
تحس ـنًا علــى مــا يبــدو فــي تونــس والمغــرب
شــهدَ الوضــع
ُّ
انتعــش
مؤخّ ــ ًر ا ،وال ســيّ ما بالنســبة إلــى الرجــال ،بعدمــا
َ
النشــاط االقتصــادي نســبيًا فــي هذيْ ــن البلدَ يْ ــن.41
*استفحال الفقر
تفشــي الجائحــة إلــى اســتفحال الفقــر لســببيْ ن
قــد يــؤدّ ي
ّ
َ
األقــل .أوّ ًل ،يــزداد احتمــال تعــرُّض الفقــراء لخطــر
علــى
ّ
اإلصابــة بالفيــروس بســبب المشــاكل الصحّ يــة
ً
مســبقا ،وظــروف االكتظــاظ الســكني التــي
الموجــودة
يعيشــون فيهــا ،وصعوبــة الوصــول إلــى المــاء والصابون.
ثان ًيــا ،يعمــل عــدد كبيــر مــن الفقــراء فــي أنشــطة القطــاع
النظامــي التــي تضـ ّر رت تضـ ُّر ًر ا شــديدً ا مــن الجائحــة ،مــا أدّ ى
الهشــة فــي األســاس.
إلــى تدهــور الظــروف المعيشــية
ّ
علــى ســبيل المثــال ،أفــادت  44%مــن ُ
األ َســر الفقيــرة فــي
المغــرب عــن ّ
توقــف دخلهــا بســبب تنفيــذ تدابيــر اإلغــاق
الشــامل ،فــي حيــن لــم تتجــاوز هــذه النســبة  12.3%لــدى فئــة
«المــدراء».42
ـن المعيشــية أكثــر
تتعـرّض النســاء لخطــر تدهــور ظروفهـ ّ
مــن الرجــال ،إذ يشـ ّـكلن  62%مــن العامليــن فــي القطــاع غيــر
النظامــي فــي العالــم العربــي ويقمــن بأعمــال الرعايــة غيــر
المدفوعــة األجــر داخــل األســرة.43
وفــي ســبيل االســتجابة لتدهــور الوضــع االجتماعــي،
المتوســط تدابيــر
ا ّتخــذت ســلطات بلــدان جنــوب البحــر
ّ
للحــدّ مــن أثــر جائحــة فيــروس كورونــا (كوفيــد )-19علــى
ً
مثــا الحكومــة
الطبقــات االجتماعيــة الســفلى .فقامــت
التونســية بتحويــات نقديــة للشــرائح األشــدّ فقــ ًر ا،
ّ
وقدّ مــت ً
للموظفيــن والعمّــال فــي حالــة
أيضــا مســاعدات
العمالــة الناقصــة .وعلــى نحــو مماثــل ،جــرى تأجيــل تواريــخ
اســتحقاق القــروض المصرفيــة للعمّــال مــن ذوي الدخــل
ً
فضــا عــن تعليــق قــرارات قطــع الكهربــاء
المنخفــض،
ّ
التخلــف عــن تســديد
والميــاه والغــاز والهاتــف عنــد
الفواتيــر .44
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إن تدابيــر الطــوارئ هــذه لــن تكفــي مــا
وغنــي عــن القــول َّ
ٌّ
ّ
تفشــي الجائحــة بدرجــة كبيــرة ومــا لــم تتوفــر
لــم يتراجــع
ّ
الظــروف المؤاتيــة النتعــاش اقتصــادي واجتماعــي
ٍ
حقيقــي .

ّ
المتوسط
 2.1.4احتياجات بلدان جنوب البحر
ّ
يتعلق بمكافحة الجائحة
في ما
تفشــي الجائحــة فــي فتــرة
يكمــن الهــدف فــي وقــف
ّ
قصيــرة جــدً ا مــن خــال إعطــاء األولويــة لتلقيــح السـ ّـكان
المعرّضيــن للخطــر وتوفيــر العــاج الطبــي المناســب
أي تمييــز .ويســاعد ذلــك ّ علــى تحســين
للجميــع مــن دون ّ
آفــاق االنتعــاش االقتصــادي ،إذ تشــهد ّ
ّ
النمــو
توقعــات
ً
ارتفاعــا
لعــام  2021للبلــدان التــي تعتمــد التلقيــح المبكــر
45
بالمقارنــة مــع ّ
توقعــات تشــرين األوّ ل/أكتوبــر .
الماســة
فــي الوقــت نفســه ،كشــفت األزمــة عــن الحاجــة
ّ
إلــى نُ ُظــم صحّ يــة عامّــة قويــة ومَر َنــة ،بمعــزل عن سياســات
المؤسســات
التقشــف والخصخصــة التــي ِدعــت إليهــا
ّ
ّ
الماليــة الدوليــة ومصــارف «التنميــة» اإلقليميــة فــي
ّ
خــاص علــى
العقــود األخيــرة .ويجــب التركيــز بشــكل
االســتثمار فــي البنــى التحتيــة والمعــدّ ات والمــوارد
ّ
الحــق
البشــرية والوقايــة ،إذ تكفــل هــذه الطريقــة وحدهــا
المتوســط
فــي الصحّ ــة للجميــع وقــدرة بلــدان جنــوب البحــر
ّ
علــى الوقايــة مــن األوبئــة ومكافحتهــا فــي المســتقبل.
 االحتياجات االقتصاديةباإلضافــة إلــى تدابيــر الطــوارئ المذكــورة أعــاه ،يتعيّ ــن
المتوســط التعامــل مــع اآلثــار
علــى بلــدان جنــوب البحــر
ّ
المتوســطة والطويلــة األمــد علــى النســيج االقتصــادي
ّ
واالجتماعــي .وســتحتاج لهــذه الغايــة إلــى هامــش مــن
التص ـرُّف فــي المجــال المالــي (حيّ ــز مالــي) مــن أجــل تمويــل
ّ
ّ
ويتطلــب ذلــك
خطــة االنتعــاش االقتصــادي واالجتماعــي،
بــدوره تقييمًــا لالحتياجــات التمويليــة الضروريــة لنجــاح
ً
فضــا عــن تغييــر
االنتعــاش االقتصــادي واالجتماعــي،
نوعــي فــي النمــوذج بعيــدً ا عــن الوصفــات النيوليبراليــة التــي
ُتطبقهــا هــذه البلــدان.
ِّ
مــا زالــت الجهــود الماليــة المبذولــة فــي العالــم العربــي
لغايــة اآلن للحــدّ مــن أثــر الجائحــة متواضعــة :بلغــت قيمــة
ً
ّ
خطــة التعافــي التــي ّ
مجتمعــة
نفذتهــا البلــدان العربيــة

 102مليــار دوالر أو  1%كحــدّ أقصــى مــن إجمالــي المبلــغ
الــذي تعهّــدت بــه الحكومــات علــى الصعيــد العالمــي.
وبالمقارنــة ،تبلــغ نســبة ّ
خطــة االنتعــاش فــي المنطقــة
ّ
العربيــة حوالــى  4%مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي ،أي مــا
متوســط ّ
خطــة االنتعــاش اإلجماليــة (11%
ـل عــن نصــف
ّ
يقـ ّ
ّ
المحلــي اإلجمالــي).46
مــن الناتــج
المتوســط فقــد
أمّــا بالنســبة إلــى بلــدان جنــوب البحــر
ّ
ّ
خصصــت بلــدان مثــل المغــرب وتونــس ومصــر  3%و2.2%
ّ
المحلــي اإلجمالــي علــى التوالــي لخطــط
و 1.2%مــن ناتجهــا
اإلنعــاش.47
تبــرز فــي هــذه الظــروف حاجــة ملحّ ــة إلــى تخفيــف قيــود
التمويــل ،ومــن مصلحــة اال ّتحــاد األوروبــي إذً ا المســاهمة
فــي ذلــكُ .قــدّ ر الحــدّ األدنــى مــن الجهــود الماليــة الضروريــة
فــي بلــدان المغــرب العربــي الثالثــة ،48باالســتناد إلــى
فرضيــات متواضعــة فــي مجــال االنتعــاش االقتصــادي
واالجتماعــي (تمويــل ّ
خطــة انتعــاش إضافيــة للتعويــض
عــن جــزء مــن خســارة الدخــل واالســتثمار) ،مــع التأكيــد علــى
اســتيعاب فائــض العجــز الحالــي والعجــز العــام الناتــج عــن
األزمــة فــي خــال فتــرة  .2020/2021وأشــارت التقديــرات إلــى
احتياجــات تمويليــة بنســبة تتــراوح بيــن  13.2%و 22.3%مــن
ّ
المحلــي اإلجمالــي فــي تونــس (يُ عــزى هــذا االختــاف
الناتــج
ّ
إلــى الســيناريوهات المُســتخدَ مة والمتعلقــة بحجــم
زيــادة العجــز وحجــم ّ
خطــة االســتثمار والتكلفــة التقديريــة
لمكافحــة الفقــر) مقابــل نســبة تتــراوح بيــن  5.8%و10%
فــي المغــرب .ال يهــدف هــذا العمــل التوضيحــي ســوى إلــى
إعطــاء فكــرة عــن حجــم االحتياجــات التمويليــة الناتجــة عــن
المتوســط ،وال شـ َّ
ـك فــي
الجائحــة فــي بلــدان جنــوب البحــر
ّ
ّ
النمو
أن االحتياجــات ســتزداد فــي حــال االبتعــاد عــن نمــوذج
َّ
النيوليبرالــي القائــم.
 االحتياجات االجتماعيةعلــى المــدى القصيــر ،مــن الضــروري الحفــاظ علــى
المســاعدات الطارئــة المقدّ مــة للطبقــات االجتماعيــة
المنخفضــة الدخــل ّ
وللجئيــن .يجــب أن تعالــج خطــط
االنتعــاش االقتصــادي واالجتماعــي بشــكل منهجــي
التفاوتــات فــي الدخــل والثــروة ،والصحّ ــة ،والتعليــم،
والســكن الالئــق ضمــن اإلطــار العــام لتحقيــق أهــداف
التنميــة المســتدامة لعــام  .2030ويجــب إيــاء اهتمــام
الجنســيْ ن ومكافحــة التمييــز ضــدّ
ّ
خــاص للمســاواة بيــن
َ
المــر أة.
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ّ
المتعلقــة بالحوكمــة الديمقراطيــة
 االحتياجــاتوالدفــاع عــن حقــوق اإلنســان

فــي المستشــفيات .باإلضافــة إلــى ذلــك ،اســتفاد ً
أيضــا
الالجئــون والنازحــون مــن التمويــل األوروبــي.

ال يمكــن الخــروج بشــكل ناجــح مــن جائحــة فيــروس كورونــا
(كوفيــد )-19مــن دون وضــع حــدّ للممارســات االســتبدادية
والمناهضــة للديمقراطيــة (الفســاد والبيروقراطيــة
والمحســوبية وانعــدام الشــفافية والمســاءلة ،إلــخ).
المتوســط.
المنتشــرة فــي الكثيــر مــن بلــدان جنــوب البحــر
ّ
باإلضافــة إلــى ذلــك ،أدّ ى انعــدام الثقــة فــي الطبقــة
والمؤسســات فــي هــذه البلــدان إلــى الحــدّ
السياســية
ّ
بدرجــة كبيــرة مــن قدرتهــا علــى مواجهــة تحدّ يــات تحقيــق
أهــداف التنميــة المســتدامة لصالــح شــعوبها .ولهــذه
الغايــة ،مــن الضــروري االســتفادة مــن حقبــة ما بعــد كورونا
لتعزيــز التماســك االجتماعــي مــن خــال احتــرام حقــوق
اإلنســان وســيادة القانــون والديمقراطيــة التشــاركية
و المو اطنيــة.

ّ
خــاص
انطــوى الدعــم االجتماعــي االقتصــادي بشــكل
للمؤسســات الصغيــرة
علــى تقديــم الدعــم المالــي
ّ
والمتوســطة ،باإلضافــة إلــى المســاعدات المباشــرة
ّ
لميزانيــات البلــدان الشــريكة.

 3.1.4دعم االتّحاد األوروبي المتواضع لبلدان
ّ
المتوسط
جنوب البحر
المتوســط والحــدّ مــن
مــن أجــل دعــم بلــدان جنــوب البحــر
ّ
ّ
أثــر جائحــة فيــروس كورونــا (كوفيــد ،)-19اكتفــى االتحــاد
األوروبــي بإعــادة تخصيــص المــوارد الماليــة الحاليــة
بهــدف تمويــل التعــاون مــع هــذه البلــدان .بلغــت قيمــة
المســاعدات اإلجماليــة المقدّ مــة إلــى بلــدان جنــوب البحــر
المتوســط فــي عــام  2.3 ،2020مليــار يــورو مُنــح جــزء كبيــر
ّ
ُ
ّ
المتبقــي
منهــا علــى شــكل هِبــات بينمــا قــدّ م المبلــغ
ميســرة.
بشــكل قــروض بأســعار فائــدة
ّ
ّ
تغطــي هــذه األمــوال االحتياجــات الطارئــة ( 96.6مليــون
يــورو) ،ودعــم قطــاع الصحّ ــة ( 966.6مليــون يــورو)،
والمتوســطاألمــد لالنتعــاش االجتماعــي
والدعــم القصيــر
ّ
49
االقتصــادي ( 1.3مليــار يــورو).
تشــمل االســتجابة لالحتياجــات الصحّ يــة المســتو يَيْ ن
ّ
والمحلــي .علــى المســتوى اإلقليمــي ،تقــوم
اإلقليمــي
االســتجابة علــى تقديــم الدعــم التقنــي مــن المركــز األوروبــي
للوقايــة مــن األمــراض ومكافحتهــا إلــى بلــدان الجــوار
المرشــحة لالنضمــام إلــى اال ّتحــاد األوروبــي
والبلــدان
ّ
مــن أجــل تحســين جهوزيتهــا وقدرتهــا علــى االســتجابة
لألزمــات .أمّــا علــى المســتوى الوطنــي ُ
فأعيــد تخصيــص
مــوارد التعــاون لصالــح النُ ُظــم الصحّ يــة الوطنيــة (وال
ســيّ ما فــي لبنــان واألردن والمغــرب وتونــس ومصــر)
مــن أجــل ضمــان الرعايــة فــي حــاالت الطــوارئ وتوفيــر
المعــدّ ات الطبيــة وتقديــم التدريــب والمســاعدة التقنيــة
ّ

ّ
يتعلق بمكافحة
 4.1.4حدود الشراكة في ما
الجائحة
تتأ ّتــى مالحظــات متعــدّ دة عــن التعــاون بيــن اال ّتحــاد
المتوســط فــي مجــال
األوروبــي وبلــدان جنــوب البحــر
ّ
مكافحــة جائحــة فيــروس كورونــا (كوفيــد .)-19يظهــر
أوّ ًل عــدم التــزام اال ّتحــاد األوروبــي الــذي اكتفــى بإعــادة
ّ
المتوفــرة بالفعــل والمحــدودة
تخصيــص المــوارد الماليــة
ّ
المتوســط
يتعلــق باحتياجــات بلــدان جنــوب البحــر
فــي مــا
ّ
فــي مواجهــة الجائحة وعواقبهــا االقتصاديــة واالجتماعية.
ثانيًــا ،لــم يُ بــد اال ّتحــاد األوروبــي تضامنًــا عندمــا ّ
خصــص
أمــوال ّ
خطــة ِاالنتعاش األوروبية ( 750مليــار يورو) للبلدان
األعضــاء فقــط ،وتجاهــل بالتالــي االحتياجــات الهائلــة فــي
بلــدان «الجــوار الجنوبــي» التــي تملــك حيّ ــ ًز ا ماليًــا محــدودً ا
هامشــا محــدودً ا جــدً ا مــن التصــرُّف فــي المجــال
جــدً ا (أو
ً
المالــي) .ومــع ذلــك ،يُ َعــدّ االلتــزام البنّ ــاء تجــاه بلــدان جنــوب
المتوســط فــي هــذه األوقــات العصيبــة ضما ًنــا ألمــن
البحــر
ّ
اال ّتحــاد األوروبــي ضــدّ الهجــرة غيــر الشــرعية والمخاطــر
اإلرهابيــة واالضطرابــات االجتماعيــة السياســية.
تعامــل اال ّتحــاد
أخيــ ًر ا ،علــى غــرار البلــدان الغنيّ ــة األخــرى،
َ
تــدل علــى نزعــة قوميــة ،إذ
األوروبــي مــع اللقــاح بطريقــة
ّ
احتكــر مخــزون لقاحــات فيــروس كورونــا (كوفيــد )-19غيــر
الم َّ
ُخصصــة لألشــخاص المعرّضيــن للخطــر ورفــض
التنــازل عــن حقــوق ملكيــة بــراءات االختــراع الضروريــة
المفوضيــة األوروبيــة ا ّت ً
ّ
فاقــا
إلنتــاج جرعــات اللقــاح (تؤيّ ــد
متعــدّ د األطــراف يدعــو إلــى رفــع القيــود المفروضــة
ّ
ولكــن هــذه النزعــة
ومكوناتهــا).50
علــى تصديــر اللقاحــات
َّ
القوميــة قــد ال ّ
ألن «النقــص
تحقــق الغايــة المتوخّ ــاة منهــا َّ
فــي اللقاحــات قــد يــؤدّ ي إلــى ازديــاد اإلصابــات وســتفتح
كل حالــة جديــدة المجــال أمــام الفيــروس ليواصــل التحـ ّـو ر.
ّ
ّ
متحــو رات جديــدة تختلــف بمــا
بعبــارة أخــرى ،قــد تظهــر
يكفــي عــن الفيــروس األساســي لتفقــد اللقاحــات تأثيرهــا
عليهــا .وفــي حــال انتشــرت هــذه المتحـ ّـو رات الجديــدة علــى
ّ
الملقحــون مجــدّ دً ا
نطــاق واســع ،قــد يُ صــاب األشــخاص
51
أو قــد يمرضــون بشــدّ ة أو قــد يموتــون» .
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 .5الدروس المستخلصة
من اتّفاقات التجارة الحرّة
ومفاوضات اتّفاقات التجارة
الحرّة الشاملة والعميقة.
 1.5ال يمكن للمغرب وتونس قبول
اتّفاق التجارة الحرّة الشاملة والعميقة
الذي اقترحه االتّحاد األوروبي بصيغته
الحالية نظ ًر ا لعملية التفاوض المنحازة
ّ
يشكلها على اقتصاد
والمخاطر التي
ومجتمع البلدَ ْين.
 1.1.5البنود الرئيسية التّفاق التجارة الحرّة
الشاملة والعميقة
ينــدرج ا ّتفــاق التجــارة الحـرّة الشــاملة والعميقــة ضمــن مــا
يُ س ـمّى «الجيــل الجديــد» مــن ا ّتفاقــات التجــارة الح ـرّة التــي
تهــدف ،إلــى جانــب تخفيض/إلغــاء التعريفــات الجمركيــة،
إلــى مواءمــة المعاييــر واألنظمــة المعنيّ ــة بتنظيــم اإلنتــاج
والتجــارة وتأســيس الشــركات وأنشــطة الشــركات
األجنبيــة فــي البلــد .يجــب أن تتمحــور عمليــة التحرير بشــكل
ّ
خــاص حــول «مســائل ســنغافورة» أو تيســير التجــارة،
وقواعــد المنافســة ،والمشــتريات العامّــة ،والملكيــة
الفكريــة ،وحمايــة المســتثمرين األجانــب .مــن الناحيــة
القانونيــة ،يُ َعــدّ ا ّتفــاق التجــارة الح ـرّة الشــاملة والعميقــة
ّ
معاهـ ً
موقعــة بيــن اال ّتحــاد ودولــة
ـدة ثنائيــة طويلــة األمــد،
شــريكة فــي التجــارة .ويكمــن الهــدف المتوخّ ــى منهــا فــي
إدمــاج هــذه الدولــة تدريج ًيــا فــي الســوق الداخليــة األوروبية
مــن خــال التقــارب التنظيمــي والتشــريعي بينهــا وبيــن
اال ّتحــاد األوروبــي.

ّ
الخاصة
 2.1.5منطق يخدم المصالح
األوروبية في المقام األوّ ل.
ُتعلــن وثيقــة «أوروبــا العالميــة  -المنافســة فــي العالــم»
( )Global Europe - competing in the worldبوضــوح
عــن المنطــق االقتصــادي :52مــن خــال إبــرام جيــل جديــد
مــن اال ّتفاقــات التجاريــة ،يســعى برنامــج «غلوبــال يــوروب»
إلــى توفيــر ُف ـرَص وصــول شــركاته إلــى األســواق الخارجيــة
مــن خــال:
•الحــدّ مــن الحواجــز غيــر الجمركيــة («داخــل الحــدود»)
التــي ُتعيــق الوصــول إلــى األســواق الخارجيــة .وفــي
ّ
خــاص
هــذا الصــدد ،يعتــزم اال ّتحــاد األوروبــي بشــكل
تضميــن «حقــوق أولوية التشــاور للشــركات األوروبية
بشــأن األنظمــة الجديــدة التــي قــد تعتمدهــا البلــدان
المســتهدفة» .53
•إمكانيــة الوصــول مــن دون عوائــق إلــى المــوارد
الطبيعيــة ،وال ســيّ ما مصــادر الطاقــة ،إذ ينبغــي رفــع
الضوابــط لضمــان وصــول الشــركات األوروبيــة إلــى
هــذه المــوارد.
•قطاعــات نمـ ّـو جديــدة :يُ حـ ِّـدد اال ّتحــاد األوروبــي الملكيــة
الفكريــة والخدمــات واالســتثمار والمشــتريات العامّــة
ّ
تتطلــب إجــراءات صارمــة فــي
والمنافســة كقطاعــات
المســتقبل.
تظهــر بوضــوح ميــول وثيقــة «غلوبــال يــوروب» المؤيّ ــدة
ّ
«كلمــا ا ّتســقت
للربحيــة التجاريــة وتلفــت إلــى أنَّــه
ُ
وأنظمتنــا مــع شــركائنا الرئيســيين ،عــادَ ذلــك
ممارســا ُتنا
ّ
بالفوائــد علــى المصالــح
الخاصــة األوروبيــة».54
يراهــن علــى مــا يبــدو اال ّتحــاد األوروبــي ،مــن خــال هــذا
التكامــل الشــامل ،علــى الفرصــة التــي ســيحظى بهــا
رأس مــال الشــركات األوروبيــة لتصريــف منتجاتــه مــن
المتوســط وأوروبــا،
دون عوائــق بيــن بلــدان جنــوب البحــر
ّ
علــى غــرار ا ّتفــاق التجــارة الحــرّة ألميــركا الشــمالية الــذي
ســمح للشــركات األميركيــة المتعــدّ دة الجنســيات بمنــح
األفضليــة للقــارّ ة األميركيــة وتنظيــم نشــاطها اإلنتاجــي
علــى نطــاق القــارّ ة .وعندئــذ ،سـ ّ
ـيتمكن مــن إحــكام «قبضتــه
ٍ
المتوســط.
البحر
ـوب
ـ
جن
ـادات بلــدان
الهيكليــة» علــى اقتصـ
ّ
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ّ
متوقفة.
 2.5عملية
ّ
متعثرة.
 مفاوضاتفــي تونــسّ ،
توقفــت المفاوضــات بشــأن ا ّتفــاق التجــارة
الح ـرّة الشــاملة والعميقــة ،وذلــك بعــد عقــد أربــع جــوالت
مــن المفاوضــات التــي لــم ُتســفر عــن نتيجــة .انتهــى
ّ
المكلفــة
تفويــض وحــدة اإلدارة باألهــداف ()UGPO
ـل
ـ
وقوب
ـنوات.
المؤسســية ،بعــد مــور  5سـ
بقيــادة العمليــة
ّ
َ
ِ
العــرض األوروبــي بمعارضــة شــديدة ،وال ســيّ ما مــن
المجتمــع المدنــي ،واال ّتحــاد العــام التونســي للشــغل،
ونقابــات المهــن الحـرّة (المحامــون علــى وجــه الخصوص)،
ّ
والمتوســطة.
وممثلــي الشــركات الصغيــرة
والمزارعيــن
ّ
يُ ِّ
عــز ز غيــاب الشــفافية ومشــاركة المواطنيــن انعــدام
ّ
ّ
ّ
المتوقعــة مــن اتفــاق
والشــك بشــأن المكاســب
الثقــة
التجــارة الح ـرّة الشــاملة والعميقــة لالقتصــاد والمجتمــع
فــي تونــس.
فــي المغــرب ،اعترفــت مؤخّ ــ ًر ا ســفيرة اال ّتحــاد األوروبــي،
ّ
بتوقــف المفاوضــات بشــأن ا ّتفــاق التجــارة
كالرا ويــدي،
ّ
أن «االتفــاق الــذي
الحــرّة الشــاملة والعميقــة ،وأعلنــت َّ
َ
انطلقــت المفاوضــات بشــأنه فــي آذار/مــارس  ،2015قــد
ّ
ّ
توقــف منــذ العــام ُ .2015
وعقــد اتفــاق سياســي في عــام 2019
الســتئناف المفاوضــات بهــدف توســيع نطــاق منطقــة
التجــارة الحــرّة لتشــمل قطاعــات جديــدة مثــل الخدمــات
واالســتثمار ،ومواصلــة التقــارب القانونــي بيــن القطاعــات
التــي تحظــى باألولويــة والتــي اختارهــا الطرفــان بالتوافــق...
أن التحليــل ضــروري لمعرفــة أســباب الجمــود الحالي
أظـ ّ
ـن َّ
وفهمــه».55
ّ
مؤق ًتــا
فــي الواقــع ،أوقفــت الحكومــة المغربيــة
المفاوضــات إذ لــم تقتنــع بدراســة األثــر التــي أجرتهــا
إيكوريــس ،شــركة األبحــاث التــي ّ
تتخــذ مــن لنــدن مق ـ ًّر ا لهــا
ّ
تتوقــع أن يكــون المغــرب «الرابــح األكبــر» مــن تنفيــذ
والتــي
ً
وأيضــا كردّ فعل
ا ّتفــاق التجــارة الحـرّة الشــاملة والعميقة،
علــى نظــر محكمــة العــدل التابعــة لال ّتحــاد األوروبــي فــي
الجانــب الزراعــي مــن ا ّتفــاق الشــراكة الــذي تســتفيد منــه
ً
أيضــا المناطــق الصحراويــة فــي المغــرب .ونتيجـ ًـة لذلــك،
ّ
علــق المغــرب الحــوار السياســي مــع اال ّتحــاد األوروبــي بيــن
أن الســلطات
ـي  2015و .2019وأخيـ ًر ا ،تجــدرُ اإلشــارة إلــى َّ
عامَـ ْ
المغربيــة واال ّتحــاد األوروبــي فرضــا تعتيمًــا تامًّــا علــى ســير

المفاوضــات التــي اقتصــرت علــى مــا يبــدو المشــاركة فيهــا
علــى القطــاع الخـ ّ
ـاص ،بخــاف مــا حصــل فــي تونــس حيــث
ترافقــت المفاوضــات مــع بدايــة نقــاش عــام حــول نطــاق
ا ّتفــاق التجــارة الحــرّة الشــاملة والعميقــة وتأثيــره.
 عملية متحيّ زة وغير ديمقراطيةأوّ ًل ،يســعى اال ّتحــاد األوروبــي إلــى التأثيــر فــي مســار
المفاوضــات عــن طريــق تمويــل وتنظيــم تدريــب أعضــاء
فريــق المفاوضيــن التونســيين المعنــي با ّتفــاق التجــارة
ً
(وفقــا للكاتــب والباحــث هيثــم
الح ـرّة الشــاملة والعميقــة
ّ
ّ
وينظــم
يمــو ل
قاســمي« ،اال ّتحــاد األوروبــي هــو الــذي
تدريــب أعضــاء فريــق المفاوضيــن التونســيين المعنــي
با ّتفــاق التجــارة الحــرّة الشــاملة والعميقــة» .56ويُ دعــى
المفاوضــون التونســيون إلــى «رحلــة» لفهــم «األنظمــة
ٌ
تفــاوت
والقوانيــن والممارســات األوروبيــة»57؛ وهــو
َ
طرفيْ ــن
أو تناقــض تــامّ يتنافــى مــع المفاوضــات بيــن
َّ
ومســتقليْ ن.
ســياد يَّيْ ن
باإلضافــة إلــى ذلــك ،ينبغــي أن ُتشــرك عمليــة التفــاوض
ً
عوضــا عــن تقديــم خيــار واحــد لهــا
المؤسســات التمثيليــة
ّ
ّ
يتمثــل بقبــول مشــروع ا ّتفــاق التجــارة الحــرّة الشــاملة
أن المشــروع ينطوي
والعميقة
ككل أو رفضه ،وال ســيّ ما َّ
ّ
ُ
علــى مخاطــر حقيقيــة قــد تهــدّ د مســتقبل االقتصــاد
المتوســط كما ســنرى.
والمجتمــع فــي بلــدان جنــوب البحــر
ّ

 3.5مخاطر قبول بلدان جنوب البحر
ّ
المتوسط التّفاق التجارة الحرّة
الشاملة والعميقة.
تســعى دراســات التأثيــر المختلفــة جاهـ ً
ـدة إلظهــار النتائــج
58
المفيــدة التــي يقدّ مهــا اال ّتفــاق للمغــرب وتونــس  ،أمّــا
نحــن فنــودّ التركيــز علــى بعــض القضايــا االســتراتيجية التــي
المتوســط وتزيــد مــن
ُتهــدّ د مســتقبل بلــدان جنــوب البحــر
ّ
59
اعتمادهــا علــى اال ّتحــاد األوروبــي.
** تزايــد اإلدمــاج المحيطــي وتفاقــم ظاهــرة «التنميــة
ا لو ضيعــة »
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وفقــا للمؤيّ ديــن ،يُ ِّ
ً
عــز ز ا ّتفــاق التجــارة الحــرّة الشــاملة
ُ
ّ
النمــو االقتصــادي وتوفيــر فــرَص العمــل مــن
والعميقــة
خــال زيــادة اإلدمــاج فــي سالســل القيمــة ،وال ســيّ ما
بفضــل تدابيــر تيســير التجــارة وحمايــة المســتثمرين
األجانــب .وفــي هــذا الصــدد ،ال بــدّ مــن اإلشــارة إلــى خضــوع
سالســل القيمــة العالميــة لهيمنــة الشــركات المتعــدّ دة
ّ
القلــة فــي أغلــب
الجنســيات المركّــزة جــدً ا (احتــكار
ّ
تتحكــم غالبــا بالمراحــل األولــى (إمكانيــة
األحيــان) والتــي
ً
الوصــول إلــى التكنولوجيــا واالبتــكار) وبالمراحــل النهائيــة
(إمكانيــة الوصــول إلــى األســواق والمســتهلكين فــي
ّ
القــوة
بلــدان الثالــوث) .بعبــارة أخــرى ،ثمّــة اختــال فــي
بيــن هــذه الشــركات المتعــدّ دة الجنســيات ومورّ ديهــا فــي
ّ
للحصــة الكبــرى
بلــدان الجنــوب .وينتــج عــن ذلــك احتــكار
مــن القيمــة المضافــة التــي ّ
يوفرهــا رأس مــال الشــركات،
وذلــك علــى حســاب العمّــال فــي هــذه البلــدان علــى وجــه
ّ
يتجلــى المثــل النموذجــي لهــذه االختــاالت فــي
الخصــوص.
سالســل القيمــة العالميــة لصناعــة األغذيــة الزراعيــة التــي
تســيطر عليهــا عشــرات العالمــات التجاريــة الكبــرى فــي
أوروبــا والتــي تفــرض شــروطها علــى آالف المورّ ديــن فــي
بلــدان الجنــوب ،وتحتكــر بالتالــي معظــم القيمــة المضافــة
المؤسســات الزراعيــة الصغيــرة
نشــأ علــى حســاب
ّ
التــي ُت َ
والمتوســطة وآالف العمّــال غيــر المســتق ّر ين (يمكــن
ّ
مثـ ًـا مراجعــة األبحــاث التــي أجرتهــا ّ
منظمــة أوكســفام غيــر
ّ
أن األمثلــة
الحكوميــة حــول هــذا الموضــوع) .ال
شــك فــي َّ
ّ
متوفــرة علــى حــاالت اإلدمــاج فــي هــذه القطاعــات التــي
ـل ذلــك أوَّ ًل بفضــل النضــاالت
أفــادت العمّــال ،ولكـ ْ
ـن حصـ َ
النقابيــة التــي تــؤدّ ي عمليــة إضفــاء المرونــة إلــى عرقلتهــا
وإضعافهــا .60
ّ
متطلبــات
إن البلــد الــذي يكتفــي بتلبيــة
علــى نحــو مماثــلَّ ،
رأس المــال الكبيــر المعولــم المهيمــن علــى سالســل
القيمــة العالميــة هــذه لــن ينجــح علــى األرجــح فــي بنــاء
ّ
ّ
النمــو
المحليــة الكفيلــة بضمــان
القــدرات اإلنتاجيــة
االقتصــادي النوعــي والتنميــة التــي تعــود بالفائــدة علــى
ّ
ســكانه.
طبقــات األغلبيــة مــن
أي احتمال للسيادة الغذائية.
 إلغاء ّسيســتفيد قطــاع األعمــال التجاريــة الزراعيــة بشــكل
خـ ّ
ـاص مــن تحريــر التجــارة الزراعيــة بيــن بلــدان جنــوب البحــر
ّ
المتوســط واالتحــاد األوروبــي .على ســبيل المثال ،يســعى
ّ
اال ّتحــاد األوروبــي إلــى تصريــف فائــض إنتاجــه الزراعــي علــى

وجــه الخصــوص (منتجــات األلبــان واللحــوم والحبــوب) فــي
الســوق التونســية مقابــل فتــح ســوقه بدرجــة أكبــر للزيــت
التونســي ،وهــو منتــج رائــد يــدرّ النســبة األكبــر مــن عائــدات
القطــاع الزراعــي .ســيتأ ّتى عــن قبــول العــرض األوروبــي فــي
إطــار ا ّتفــاق التجــارة الحــرّة الشــاملة والعميقــة نتيجتــان
رئيســيتان .أوّ ًل ،ســيع ّز ز ّ
تخصــص تونــس فــي تصديــر زيــت
الزيتــون بشــكل ســائب وبســعر منخفــض (مــن  3إلــى 4
يــورو ّلليتــر كحــدّ أقصــى) بينمــا يَصــل ســعر زيــت الزيتــون
لــكل ليتــرِ .وقــد يبلــغ النقــص فــي
المعبــأ إلــى  30يــورو
ّ
ّ
61
اإليــرادات وتوفيــر ُفــرَص العمــل مســتويات مرتفعــة .
فــي نهايــة المطــاف ،يعنــي هــذا الخيــار ّ
تخلــي تونــس عــن
إنتــاج الحبــوب وغيرهــا مــن المحاصيــل الحقليــة واإلنتــاج
الحيوانــي ومنتجــات األلبــان لصالــح الزراعــة التصديريــة
(الفواكــه والخضــار باإلضافــة إلــى زيــت الزيتــون)
والصناعــات الغذائيــة الزراعيــة ذات الصلــة ،ويُ ِّ
عــرض
الســيادة الغذائيــة والتــوازن االجتماعــي السياســي فــي
العالــم الريفــي للخطــر .وفــي هــذا الســياق« ،يفيــد اال ّتحــاد
بــأن  250ألــف مــزارع
التونســي للفالحــة والصيــد البحــري
َّ
ـل ا ّتفــاق
ـ
دخ
ـال
ـ
ح
ـي
ـ
ف
تونســي معرّضــون لخطــر اإلفــاس
َ
62
التجــارة الحــرّة الشــاملة والعميقــة حيّ ــز التنفيــذ» .
 ّتقلص الحيّ ز السياسي الضروري للتنمية
الحقيقية.
يشــير مفهــوم الحيّ ــز السياســي إلــى فكــرة بســيطة
ّ
يتمتــع بـ«الحريــة
كل بلــد يجــب أن
أن ّ
وأساســية مفادهــا َّ
والمرونــة الختيــار السياســات التــي تضمــن ،بنظــره ،تنميتــه
والحــدّ مــن الفقــر ورفــع مســتوى معيشــة شــعبه».63
وفــي هــذا الســياق ،يضطلــع تنـ ُّـوع اســتراتيجيات التنميــة
وسياســاتها بأهميــة كبــرى ويتعــارض مــع مبــدأ «مقــاس
واحــد يناســب الجميــع» الــذي ُت ِّ
المؤسســات
ــروج لــه
ّ
الماليــة الدوليــة ومصــارف «التنميــة» المتعــدّ دة األطــراف
(وال ســيّ ما بنــك االســتثمار األوروبــي والمصــرف األوروبــي
َّــن
لإلنشــاء والتعميــر) واال ّتحــاد األوروبــي .ومــع ذلــك ،تَبي ً
أن مضمــون ومنطــق ا ّتفــاق التجــارة الحــرّة الشــاملة
ًّ
والعميقــة الــذي يحــاول اال ّتحــاد األوروبــي «بيعــه» إلــى
المتوســط ،يحــدّ بدرجــة كبيــرة مــن
بلــدان جنــوب البحــر
ّ
مســتقل وســيادي الســتراتيجيات
أي احتمــال لتعريــف
ّ
ّ
التنميــة التــي ُتلبــي احتياجــات الشــعوب األساســية.
وينطبــق ذلــك ّ
األقــل:
علــى ثالثــة مســتويات علــى
ّ
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ّ
الخاصــة ببلــدان جنــوب
إن مواءمــة قوانيــن المنافســة
أوّ ًلَّ ،
المتوســط (قوانيــن منــع االحتــكار الشــهيرة) مــع
البحــر
ّ
الممارســات األوروبيــة قــد ُتضــ ّر بمقتضيــات التنميــة
تتطلــب تشـ ِ
ّ
ـجيع المنافســة أو تقييدهــا
الصناعيــة التــي قــد
ً
ُّ
أن «تنميــة بلــدان
وفــق القطــاع
وتطــو ره .ونُ الحــظ مثــا َّ
شــرق آســيا تتميّ ــز بشــكل ِ
أساســي بتدخُّ ــل الدولــة التــي
ّ
ُت ِّ
متطلبــات األداء وتعتمــد تدابيــر
نظــم المنافســة و ُتحـ ِّـدد
64
ّ
متنوعــة أخــرى فــي السياســة الصناعيــة».
ثانيًــا ،يكمــن هــدف اال ّتحــاد األوروبــي فــي الحصــول علــى
ّ
الحــق فــي الوصــول إلــى عقــود المشــتريات العامّــة مــن
المتوســط وفــق الشــروط نفســها
بلــدان جنــوب البحــر
ّ
ّ
المحليــة .تتر ّتــب علــى فتــح
المفروضــة علــى الشــركات
عقــود المشــتريات العامّــة أمــام الشــركات األوروبيــة
المتوســط التــي
عواقــب وخيمــة علــى بلــدان جنــوب البحــر
ّ
ســيُ حظر عليهــا اســتخدام أداة السياســة العامّــة هــذه
كوســيلة لتشــجيع تنميــة القــدرات اإلنتاجيــة الداخليــة مــن
خــال تنفيــذ التفضيــات الوطنيــة أو تخصيــص حصــص
ّ
والمتوســطة الحجــم .وعلــى
المحليــة الصغيــرة
للشــركات
ّ
فــإن المواجهــة مــع الشــركات األوروبيــة
مماثــل،
نحــو
َّ
ُ
األكثــر قــدرة علــى المنافســة ت ِّ
هــدد بخطــر القضــاء علــى
جــزء كامــل مــن النســيج االقتصــادي الوطنــي (بمــا فــي
ذلــك الشــركات العامّــة) وقــد ُت ّ
خلــف عواقــب وخيمــة علــى
ّ
العمالــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يســعى االتحــاد األوروبــي
ّ
يتعلــق
إلــى مواءمــة المزايــا التــي حصــل عليهــا فــي مــا
بحمايــة الملكيــة الفكريــة مــع تلــك التــي تمنحهــا بعــض
المتوســط (المغــرب واألردن) إلــى
بلــدان جنــوب البحــر
ّ
ّ
المتحــدة فــي شــكل «شــروط تريبــس اإلضافيــة»
الواليــات
(تمديــد حمايــة بــراءات االختــراع مــن  20عامًــا ،كمــا َيــرد فــي
المتصلــة بالتجــارة مــن ِ
ّ
ّ
حقــوق
المتعلــق بالجوانــب
اال ّتفــاق
ّ
لمنظمــة التجــارة العالميــة ،إلــى
الملكيــة الفكريــة التابعــة
 25عامًــا) .يُ فيــد هــذا االمتيــاز بشــكل خـ ّ
ـاص شــركات األدوية
األوروبيــة (حصريــة البيانــات ،وتعزيــز تدابيــر حمايــة الملكيــة
الفكريــة ،وتمديــد مــدّ ة حمايــة بــراءات االختــراع) .وســتؤدّ ي
ً
أيضــا هــذه التدابيــر إلــى تعزيــز قـ ّـوة الشــركات األوروبيــة فــي
الســوق ،وســيزيد ذلــك مــن تكلفــة الوصــول إلــى األدويــة
ومــن صعوبــة إنتــاج األدويــة العامّــة ،تمامًــا كمــا حصــل
فــي األردن بعــد تنفيــذ ا ّتفــاق التجــارة الحــرّة مــع الواليــات
ّ
المتحــدة.65

المتوســط فــي ا ّتفــاق التجــارة الح ـرّة الشــاملة والعميقــة.
ّ
يجــوز للمســتثمر األجنبــي ،بموجــب هــذه اآلليــة ،مقاضــاة
ّ
خــاص (هيئــة
هــذه الــدول أمــام محكمــة ذات اختصــاص
التحكيــم) فــي حــال عــدم التقيّ ــد ببنــود مثــل «المعاملــة
العادلــة والمنصفــة» أو «نــزع الملكيــة بطريقــة غيــر
مباشــرة» .وباإلضافــة إلــى الحــدّ مــن قــدرة الــدول علــى
تنظيــم االســتثمارات لتصــب فــي المصلحــة الوطنيــة،
ّ
تكاليــف باهظــة علــى بلــدان جنــوب
ســتفرض هــذه اآلليــة
المتوســط فــي حــال تقديــم تعويضــات غيــر عادلــة
البحــر
ّ
لصالــح المســتثمرين.

أخيـ ًر ا ،يســعى اال ّتحــاد األوروبــي إلــى تعزيــز وضــع الشــركات
األوروبيــة مــن خــال التفــاوض علــى إدراج آليــة تســوية
المنازعــات بيــن المســتثمرين وبلــدان جنــوب البحــر
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 .6الخالصة والتوصيات.

 2.6التوصيات
 -المبادئ العامّة

 1.6الخالصة
أن سياســات التجــارة
أظهــ َر التحليــل الــذي أجرينــاه َّ
واالســتثمار التــي ينتهجهــا اال ّتحــاد األوروبــي فــي إطــار
المتوســط لــم تــف
عالقاتــه مــع بلــدان جنــوب البحــر
ّ
ِ
ّ
منطقــة
يتعلــق بالمســاهمة فــي جعــل
بوعودهــا فــي مــا
المتوســط منطقــة ســام وازدهــار مشــترك .لقــد
البحــر
ّ
ّ
ً
«تنميــة متدنّ يــة وضيعــة» تمثلــت
شــهدنا فــي الواقــع
بنمـ ّـو اقتصــادي متواضــع ترافـ َـق مــع إضفــاء الطابــع غيــر
الرســمي علــى قطاعــات كبيــرة مــن المجتمــع ،بعيــدً ا عــن
وعــود تقــارب مســتويات المعيشــة بيــن اال ّتحــاد األوروبــي
المتوســط.
وبلــدان جنــوب البحــر
ّ
أن الشــراكة المتجــدّ دة التــي
وفــي هــذا الصــدد ،ال يبــدو َّ
اقترحهــا اال ّتحــاد األوروبــي علــى بلــدان جنــوب البحــر
إن
ّ
المتوســط هــي اســتثناء مــن القاعــدة .فــي الواقــعَّ ،
المتوســط
جــدول األعمــال هــذا لمنطقــة البحــر األبيــض
ّ
ّ
يحافــظ علــى الخيــارات النيوليبراليــة نفســها (اتفــاق
التجــارة الح ـرّة الشــاملة والعميقــة ،وإعطــاء األولويــة إلــى
ـاص واســتقرار االقتصــاد ّ
القطــاع الخـ ّ
إن اســتخدام
الكلي)َّ .
مفاهيــم جديــدة مثــل قــدرة دول ومجتمعــات جنــوب البحــر
المتوســط علــى الصمــود يخفــي رفــض تكنوقراطيــة
ّ
ّ
القــوة
بروكســل للنظــر فــي رهانــات الســلطة وعالقــات
الدوليــة والداخليــة التــي ُتعيــق التطـ ُّـو ر الحقيقــي فــي بلــدان
المتوســط .ومــن وجهــة النظــر هــذه ،تخــدم
جنــوب البحــر
ّ
بشــكل أساســي «السياســة التجاريــة الجديــدة» التــي
ُت ِّ
َ
المصالــح االقتصاديــة
ــروج لهــا «الشــراكة المتجــدّ دة»
ّ
القلــة األوروبيــة التــي تســعى إلــى
والماليــة الحتــكارات
تعزيــز «ســيطرتها الهيكليــة» علــى اقتصــادات جنــوب
المتوســط.
البحــر
ّ
ومــع ذلــك ،نظــ ًر ا لجائحــة فيــروس كورونــا (كوفيــد)-19
وأثرهــا علــى اال ّتحــاد األوروبــي وبلــدان جنــوب البحــر
المتوســط ،ال بــدّ مــن اعتمــاد نهــج جديــد فــي العالقــات
ّ
ّ
التعاونيــة بيــن هذيــن الكيانَيْ ــن .ســلطنا فــي هــذا الصــدد
الضــوء علــى االحتياجــات الهائلــة ببلــدان جنــوب البحــر
المتوســط ومصلحــة اال ّتحــاد األوروبــي فــي المســاعدة
ّ
علــى تلبيتهــا.

•إعــادة صياغــة العالقــات بيــن اال ّتحــاد األوروبــي
المتوســط وبناؤهــا علــى
وبلــدان جنــوب البحــر
ّ
قيــم الديمقراطيــة والعدالــة االجتماعيــة والبيئيــة
والتضامــن وليــس علــى التجــارة الحــرّة والبحــث
المفــرط عــن الربــح والمنافســة .وفــي هــذا الســياق،
يجــب أن تقــوم الشــراكة علــى تعزيــز الحقوق اإلنســانية
والسياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة
والدفــاع عنهــا.
•االبتعــاد عــن النهــج القائــم علــى «قــدرة الــدول
والمجتمعــات علــى الصمــود» ألنَّــه يســتبعد
ُّ
التحــو ل
أي طمــوح لتصميــم وتنفيــذ سياســات
ّ
االقتصــادي واالجتماعــي ،وال ســيّ ما تلــك التــي تدعــو
إلــى تحويــل العالقــات االجتماعيــة والدوليــة.
 السياسة التجارية:ّ
المنظمــة إلــى أداة وليــس
•مبــدأ عــام :تحويــل التجــارة
إلــى هــدف بحــدّ ذاتــه.
ّ
المحليــة
•إعطــاء األولويــة لبنــاء القــدرات اإلنتاجيــة
ّ
الفعــال
أن النســيج اإلنتاجــي
وليــس للتجــارة بمعنــى َّ
وحــده يســمح بتعزيــز اإلدمــاجفــي االقتصــاد العالمــي.
االتّفاقات التجارية:
ّ
المتعلقــة با ّتفــاق التجــارة
•وقــف المفاوضــات
الحــرّة الشــاملة والعميقــة بيــن بلــدان جنــوب البحــر
المتوســط (المغــرب وتونــس) بســبب غيــاب رقابــة
ّ
المواطنيــن والديمقراطيــة باإلضافــة إلــى غيــاب
النقــاش العــام حــول المفاوضــات الجاريــة.
ّ
والشــفاف ألثــر
•التقييــم (الالحــق) التشــاركي
األورو-متوســطية» و«سياســة الجــوار
«الشــراكة
ّ
المتوســط ،وال
األوروبيــة» علــى بلــدان جنــوب البحــر
ّ
ســيّ ما مــن منظــور الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
الجنســيْ ن.
والمســاواة بيــن
َ
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ّ
المتوقــع ال ّتفــاق التجــارة الحــرّة
•دراســة التأثيــر
الشــاملة والعميقــة علــى حقــوق اإلنســان ،بمــا فــي
ُّ
ّ
بتقلــص الحيّ ــز السياســي
المتعلقــة
ذلــك العواقــب
المتوســط.
المتــاح لبلــدان جنــوب البحــر
ّ
•رفــض جميــع القيــود المفروضــة علــى سياســات
التنميــة غيــر التقليديــة التــي أثبتــت قدرتهــا علــى تعزيــز
التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة الديناميــة .وفــي
هــذا الســياق ،يجــب علــى اال ّتحــاد األوروبــي تقديــم
الحيّ ــز السياســي والمرونــة الضرور يَّيْ ــن لبلــدان جنــوب
المتوســط مــن أجــل تنفيــذ سياســات صناعيــة
البحــر
ّ
وتجاريــة واســتثمارية ّ
فعالــة لضمــان تطويــر القــدرات
ّ
المحليــة الموجهــة فــي المقــام األوّ ل نحــو
اإلنتاجيــة
ّ
تلبيــة االحتياجــات األساســية والســيادة الغذائيــة
ُّ
والتحــو ل البيئــي والرقمــي.

•االنتقــال مــن التركيــز علــى مشــاريع الطاقــة المتجــدّ دة
الكبيــرة إلــى الالمركزيــة واإلنتــاج الالمركــزي للطاقــة
النظيفــة ،ويســاعد ذلــك الشــركات المتناهيــة الصغــر
والمتوســطة علــى تســجيل أداء أفضــل
والصغيــرة
ّ
ُ
مــن حيــث توفيــر فــرَص العمــل ونقــل التكنولوجيــا،
باإلضافــة إلــى تعزيــز قدرتهــا علــى الوصــول إلــى
المناطــق النائيــة والمهمّشــة .يجــب أن يشــمل
هــذا الدعــم الحوافــز وتقديــم الخبــرة وآليــات التمويــل
المناســبة.
•إدمــاج نهــج «النــوع االجتماعــي» بطريقــة شــاملة فــي
جميــع السياســات والبرامــج الهادفــة إلــى تحقيــق
ُّ
التحــو ل البيئــي.
التحوُّ ل الرقمي:

•اســتثناء الزراعــة مــن مفاوضــات ا ّتفــاق التجــارة الح ـرّة
الشــاملة والعميقــة.

•توفيــر التمويــل المالئــم الــذي يتناســب مــع التحدّ يــات
الرقميــة القائمــة.

•مراجعــة معاهــدات االســتثمار الثنائيــة عنــد انتهــاء
صالحيتهــا إللغــاء بنــد التحكيــم بيــن المســتثمرين
والــدول واالمتيــازات المفرطــة الممنوحــة
للمســتثمر ين .

•تقديــم دعــم خـ ّ
ـاص للتصنيــع الرقمــي فــي بلــدان جنــوب
المتوســط.
البحــر
ّ

•اعتمــاد خيــارات االقتصــاد ّ
الكلــي التــي مــن شــأنها تعزيز
التنميــة (توافق بروكســل).
 التحوُّ ل البيئي والرقمي:ّ
ُّ
النمــو االقتصــادي مــن
التحــو ل البيئــي عــن زيــادة
فصــل
ّ
النمــو النوعــي (أي التركيــز علــى االحتياجــات
خــال دعــم
ِّ
والمبــدد
األساســية وليــس نمــوذج اإلنتــاج االســتهالكي
ّ
والتنــوع البيولوجــي).
للمــوارد الطبيعيــة
•تقديــم دعــم كبيــر لمســاعدة بلــدان جنــوب البحــر
المتوســط علــى ضمــان اال ّتســاق بيــن السياســات
ّ
العامّــة المختلفــة وتنفيذهــا الســليم.

مرض فيروس كورونا (كوفيد:)-19
المتوســط
•الحــرص علــى اســتفادة بلــدان جنــوب البحــر
ّ
مــن ّ
خطــة االنتعــاش األوروبيــة.
•إعطــاء األولويــة لبنــاء نُ ُظــم صحّ يــة عامّــة ّ
فعالــة (بنيــة
تحتيــة للمستشــفيات ،وقــدرات الفحــص والتخزيــن،
ّ
موظفي الرعايــة الصحّ ية
ومعــدّ ات طبيــة ،وزيــادة عــدد
وتحفيزهــمّ ،وتدريبهــم إلــخ).
ّ
المتعلقــة بلقاحــات
•تعليــق حمايــة بــراءات االختــراع
مــرض فيــروس كورونا (كوفيــد )-19ومشــاركة مخزون
المتوســط.
الجرعــات الزائــدة مــع بلــدان جنــوب البحــر
ّ
•الحرص على أن يعطي التعاون مع بلدان جنوب البحر
المتوســط األولويــة لتعميــم الحمايــة االجتماعيــة.
ّ
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يجــب أن يضمــن اال ّتحــاد األوروبــي تخصيــص جــزء مــن
ّ
للمنظمــات غيــر الحكوميــة التــي
المســاعدة المقدّ مــة
َ
الجنسـ ْـين
تعمــل مــن أجــل تحقيــق المســاواة بيــن
وحقــوق المــرأة.
 المجتمع المدني:ومســتقل لتعزيــز الحقــوق
دعــم إنشــاء مجتمــع مدنــي
ّ
الجنســيْ ن فــي
االقتصاديــة واالجتماعيــة والمســاواة بيــن
َ
المتوســط.
بلــدان جنــوب البحــر
ّ
ّ
منظمــات المجتمــع المدنــي فــي بلــدان جنــوب
إشــراك
ّ
أي مبــادرة لالتحــاد األوروبــي
البحــر
ّ
المتوســط عــن كثــب فــي ّ
ّ
تتعلــق بالتعــاون التجــاري واالســتثماري ،وال ســيّ ما فــي مــا
ّ
يتعلــق با ّتفاقــات التجــارة الثنائيــة.
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