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التحليل النوعي

هل يمكن لالتحاد األورويب
أن يشارك القيم
مع شركائه يف
الجوار الجنويب؟
جيمس موران
زميل أول مشارك،
مركز دراسات السياسة األوروبية ( .)CEPSبلجيكا.

كان العقد الذي انقضى منذ االنتفاضات العربية صعبا ً على االتحاد األورويب يف تعامله مع جواره الجنويب،
فقد كافح لتحقيق توازن بين التزامه بالديمقراطية وحماية حقوق اإلنسان من ناحية ومصالحه األمنية
الداخلية من ناحية أخرى.
بالعودة إىل أيام  2011التي اتسمت بالعنفوان ،كان من المأمول أن تؤدي االنتفاضات يف الجوار
الجنويب إىل نظام جديد من شأنه أن يؤدي إىل زواج سعيد بين األمرين ،بقدر ما تتجذر الحكومات
الديمقراطية الجديدة وتفهم أن االستقرار واألمن على جانبي البحر األبيض المتوسط يمكن تحقيقه
على أفضل وجه من خالل انفتاح مجتمعاتهم.
دعما سياس ًيا وأخالق ًيا ومال ًيا قو ًيا لالنتفاضات واستثمروا
وبالتايل ،قدم االتحاد األورويب والدول األعضاء فيه
ً
رأس مال سياسي كبير فيها .على سبيل المثال ،قامت كاثرين أشتون ،الممثلة العليا لالتحاد األورويب يف
ذلك الوقت ،بما ال يقل عن  15زيارة إىل مصر بين عامي  2011و ،2013حيث كانت تسعى جاهدة ،بدعم
كامل من الدول األعضاء ،لتسهيل االنتقال الديمقراطي الشامل.
لكن مع االستثناء المهم لتونس ،لم تحدث هذه التحوالت أبدًا ،ومع اندالع الصراعات الداخلية يف ليبيا
وسوريا وأماكن أخرى ،عادت الحكومات يف المنطقة إىل العقد االجتماعي القديم القائم على توفير النظام
واالستقرار لمواطنيها مقابل قبول األخير للحكم غير الليبرايل أو االستبدادي.
بسبب الصراعات ،تفاقمت وتزايدت األخطار المزدوجة التي يشكلها التطرف والهجرة غير الشرعية بسرعة
بعد عام  ،2013واضطر االتحاد األورويب إىل التراجع مرة أخرى إىل بوتقة ما قبل عام  ،2011وبينما
استمرت الجهود المبذولة لدعم الحقوق والمجتمع المدين ،فقد احتل االتحاد األورويب المرتبة الثانية
حيث تبنى موق ًفا دفاع ًيا بشكل أساسي يف عالقاته مع المنطقة ،كما يتجلى يف سياسة الجوار األوروبية
المنقحة ( )ENPالتي تم إدخالها يف عام  ،2015حيث كان االستقرار واألمن هما الهدفان الرئيسيان اللذان
يتعين السعي وراءهما مع شركائه الجنوبيين.
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منذ االنتفاضات
العربية ،كافح االتحاد
األورويب لتحقيق
توازن بين التزامه
بالديمقراطية وحماية
حقوق اإلنسان
ومصالحه األمنية
الداخلية.
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Q.10
بعد عام ،2013
نمت مخاطر التطرف
والهجرة غير الشرعية
بسرعة .وبينما
استمرت جهود االتحاد
األورويب لدعم الحقوق
والمجتمع المدين،
فقد احتل االتحاد
األورويب المرتبة
الثانية حيث تبنى
موق ًفا دفاع ًيا بشكل
أساسي.

ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﰊ أن ﻳﻮاﺻﻞ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻹﺛﺒﺎت
والحقوق
اﻹﺻﻼﺣﺎتالقيم
أﻫﻤﻴﺔال تزال
ذلك،
قول
ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء

35%

والحريات الديمقراطية تستقطب قد ًرا كبي ًرا من الدعم يف دول
ولكن مع
دائما التذكير بأن متوسط
يجب
–
متزايد
بشكل
المتعلمين
الشباب
السكان
بين
خاصة
الجنويب،
الجوار
ً
اﻷوروﰊيف منتصف العشرينات – وكانت هذه العوامل ،إىل جانب الحرمان
اﻻﺗﺤﺎد هو
الجنويب
الجوار
دول
يف
العمر
ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن
أﻛﺜﺮ ﺣﺰﻣﺎ ً
اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت
ﺗﺠﺎه
.2019
عام
يف
بدأت
التي
االحتجاجات
من
الجديدة
الموجة
أساس
االقتصادي،
35%
وأن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻃﻴﺔ،
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻞ اﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮﻛﺎء
اﻹﺻﻼﺣﺎت.
( ،)Aproposﺑﻬﺬه
يورومسكو
استطالع

يوروميد أظهر األهمية المستمرة للقيم يف العالقة بين االتحاد
أبروبوس
حزما من
كثر
أ
مشاركة
إىل
االستطالع
يف
المشاركين
ثلث
من
كثر
أ
دعا
حيث
الجنويب،
والجوار
األورويب
ً
ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﰊ أن ﻳﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت
اختالفات بين الشمال والجنوب
وجود
من
الرغم
على
اإلنسان،
حقوق
عن
الدفاع
يف
األورويب
االتحاد
قبل
ﻹﺟﺮاء إﺻﻼﺣﺎت ﰲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
25%
اﻟﻘﺎﻧﻮن
وﺳﻴﺎدة
ﻣﺜﻞ اﻟﻌﺪاﻟﺔ
شدد الكثيرون يف الجوار الجنويب على أن اإلصالحات السياسية يجب
بذلك.
للقيام
حول أفضل السبل
وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
أن تنطلق من داخل مجتمعاتهم ،بينما شعر عدد من المشاركين يف االستطالع من االتحاد األورويب أنهم
بحاجة إىل أن ُتفرض من الخارج ،آﺧﺮ
تقديم دعم مايل من االتحاد األورويب بشروط وأحكام.
مع
1%
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ آراء ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮل ﻫﺬه اﻟﻤﺴــﺄﻟﺔ

3%

والديمقراطية
الرشيد
الحكم
 15%يف
اإلصالحات
الرسم البياين  :1س  10عندما
30%
35%
40%
مجاالت 25%
20%
يتعلق األمر5%بدعم 10%
0%
وسيادة القانون وحقوق اإلنسان (مرتبة كخيار أول)
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﰊ أن ﻳﻮاﺻﻞ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻹﺛﺒﺎت أﻫﻤﻴﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء

38%
33%

ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﰊ
أﻛﺜﺮ ﺣﺰﻣﺎ ً ﺗﺠﺎه اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت
وأن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻃﻴﺔ،
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻞ اﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮﻛﺎء
ﺑﻬﺬه اﻹﺻﻼﺣﺎت.

31%
38%

ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﰊ أن ﻳﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت
ﻹﺟﺮاء إﺻﻼﺣﺎت ﰲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻣﺜﻞ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن
وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن

25%
25%

1%
2%

آﺧﺮ

5%

ﻻ ﺗﻮﺟﺪ آراء ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮل ﻫﺬه اﻟﻤﺴــﺄﻟﺔ

2%
0%
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15%
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25%

30%

35%

40%

دول اﻟﺠﻮار اﻟﺠﻨﻮﰊ

دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﰊ
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ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻻﺗﺤــﺎد اﻷوروﰊ أن ﻳﻮاﺻــﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﻣﺸــﺎرﻛﺘﻪ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أﻫﻤﻴﺔ
االستطالعﺸــﺮﻛﺎء ً
أيضا
يعتقد المشاركون
يفاﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻣﻊ اﻟ
اﻹﺻﻼﺣﺎت

38%
33%

أن االتحاد األورويب بحاجة إىل تكثيف تفاعله مع المجتمع المدين
يف الجوار الجنويب ،حيث شعر ربعهم أن أفضل طريقة لتحقيق ذلك هي أن يشركه االتحاد األورويب يف
حوار
السياسة.ﻳﻜــﻮن اﻻﺗﺤــﺎد اﻷوروﰊ أﻛﺜﺮ ﺣﺰﻣﺎ ً
ﻳﺠــﺐ أن
ﺗﺠﺎه اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت وأن ﻳﺴــﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸــﺮوﻃﻴﺔ،
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻞ اﻟﺘﺰام اﻟﺸــﺮﻛﺎء ﺑﻤﺜﻞ
ﻫﺬه اﻹﺻﻼﺣﺎت.

31%

38%

0%

5%

دول اﻟﺠﻮار اﻟﺠﻨﻮﰊ

دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﰊ

10%
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20%

25%

%52
%52
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40%
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الرسم البياين  :2س  9ما الذي يمكن أن يفعله االتحاد األورويب لزيادة دعم المجتمع المدين يف بلدان جنوب
البحرQ.9األبيض المتوسط يف أداء دوره بشكل كامل؟ (مرتبة كخيار أول)
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﰲ إﻧﺸﺎء ﺷﺒﻜﺎت وﻣﻨﺼﺎت ﻟﺮﺑﻂ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﱐ

27%

إﺷﺮاك اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﱐ ﰲ ﺣﻮار اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت

25%

اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﻮار ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ ﻟﻠﻀﻐﻂ
ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ أﻛﺒﺮ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﱐ

21%

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرة اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﱐ

21%

أﺧﺮى

2%

ﻻ ﺗﻮﺟﺪ آراء ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮل ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
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Help establish networks and platforms
to link up civil society actors

27%

29%

المتوسط"
in policyاألبيض
 dialogueالبحر
 25%يف "أجندة االتحاد األورويب الجديدة لمنطقة
تنعكس هذه اآلراء إىل حد ما
Involve civil society
25%تنص على ضرورة تكثيف تعزيز احترام حقوق اإلنسان وسيادة القانون
(الرابط باللغة العربية) والتي
ويشمل ذلك،
المعنية.
الجهات
جميع
مع
السياسات
حوار
مع
جنب
والقيم الديمقراطية جن ًبا إىل
22%
Strengthen the capacity
من بين أمور أخرى ،التزامات بدعم 20%
civil society
actors
وتمكينofالمرأة والشباب،
والمؤسسي،
اإلصالح التشريعي والقضايئ
ومعايير العمل ،وبناء قدرات المجتمع المدين وأطر حماية البيانات.

Use dialogue with partner countries
to push for more space for civil society

20%

22%

فيما يتعلق بالمشروطية ،فإن األجندة الجديدة تربط بين مستوى دعم االتحاد األورويب ودرجة التزام
1%
بموجب المقايضة هذه فإنه يجب
الشركاء الحقيقي باإلصالحات االقتصادية والحوكمة ،مشيرة إىل أنه Other
1%
إضفاء الطابع الرسمي مسب ًقا على "السياسة أوال ً" يف األولويات التي يتم االتفاق عليها بشكل مشترك
مع جميع الشركاء.
4%
No particular views on this matter

5%

السياسة يف مجال الحقوق والمجتمع المدين
االتفاق على
20%أن
صع ًبا .ثبت
تحقيق هذا
0%
أولويات5%
10%
15%
30%األمر 25%
سيكون 35%
40%
الحاالت ،وأدت التسويات التي تم التوصل
بعض
يف
للغاية
صعب
الحالية
األوروبية
الجوار
سياسة
بموجب
Southern neighbourhood countries
إليها إىل التزامات ضعيفة إىل حد ما.
EU countries
يحتفظ االتحاد األورويب بالتأثير لتحفيز اإلصالح ولكنه محدود ،وإذا أراد أن ينجح فسوف يحتاج إىل
درجة عالية من التضامن مع الدول األعضاء ،وهو أمر قد يكون صع ًبا بالنظر إىل أولويات السياسة
الخارجية الثنائية المختلفة.
الشرقيين
األورويب
االتحاد
21%أن تدعم اليونان وقبرص وبعض أعضاء
على سبيل المثال ،من غير المرجح
Help establish
networks
and platforms
27%
معto link
up civil
على society
إذا أدى ذلك إىل توتر ،كما هو متوقع actors
الحكومة يف
األغلب،
دفعا لإلصالح يف مصر
ً
28%
القاهرة ،التي يرون أنها حليف رئيسي يف النزاعات البحرية يف شرق البحر األبيض المتوسط،
ضد الهجرة غير الشرعية .البعض اآلخر الذين قد يكونون داعمين من
أو كحصن يف التعاون 27%
27%
Involve civil society
in policy
أيضا مصالحهم التجارية يف االعتبار ،مثلdialogue
ً
وسيكونون
األسلحة،
صادرات
حيث المبدأ سيضعون
24%
25%
للخطر.
مترددين يف تعريضها
26%

26%

28%
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20%

Use dialogue with partner countries
to push for more space for civil society

20%
21%
20%
20%

Strengthen the capacity
of civil society actors

21%
2%
2%
0%

Other

األجندة الجديدة
تربط بين مستوى
دعم االتحاد األورويب
ودرجة التزام الشركاء
الحقيقي باإلصالحات
االقتصادية والحوكمة.
نقطة صعبة حيث
ثبت أن سياسة الجوار
األوروبية الحالية
صعبة للغاية يف
بعض الحاالت.

governance and institutional capacity

37%

Lack of regional integration and
cooperation among countries,

11%
10%
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including
on infrastructure connectivity

11%
10%

Wrong priorities co-identified by
the European Union and its partners

10%
11%

Insufficient communication about
the benefits of the joint cooperation
and of European Union assistance

9%

Prevailing conflict situations

16%
قد تكون اإلدارة األمريكية الجديدة مستعدة للقيام ببعض
بالنسبة للشركاء اآلخرين المتشابهين يف التفكير،
النطاق الواسع –dispersion
8%
Donorلمتابعة تصريحات
واالهتمام –
القضايا المشتركة ،ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان لديها
and lack of coordination
 9%األمريكية يف المنطقة.
الرئيس بايدن حول وضع القيم يف صميم السياسة الخارجية
2%

هناك قلق واسع
النطاق بين مواطني
الجوار الجنويب حول
الفساد المتزايد
والحوكمة غير الكافية
والقدرة المؤسسية
كعامل رئيسي يحد
من التقدم يف التعاون
مع االتحاد األورويب.

Lack of mobilisation

of the private sector
3%
لالضطرابات ،يف كل
الدافع الرئيسي
خاصا :فقد كان
اهتماما
تستحق إحدى القضايا المتعلقة بالقيم
ً
ً
2%
Otherالقلق الواسع بين مواطني
أخرى ،هو
من عام  2011واالحتجاجات األخيرة يف الجزائر ولبنان وأماكن
2%
الجوار الجنويب بشأن الفساد المتزايد ،وقد ظهر هذا يف استطالع يورومسكو يوروميد ،حيث ما ال يقل عن
 %40من جميع المشاركين يف االستطالع سلطوا الضوء على 4%
والقدرة
viewsالكافية
والحوكمة onغير
No particular
"الفسادthis matter
3%
المؤسسية" كعامل رئيسي يحد من التقدم يف التعاون مع االتحاد األورويب.
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neighbourhood
countries
كان هناك ً
Southernمن االتحاد األورويب والجوار الجنويب،
المشاركين
األمر بين
أيضا إجماع عام واضح على هذا
EU countries
الجنويب ،حيث تراوحت بين  %57بين
على الرغم من وجود بعض االختالفات الملحوظة داخل الجوار
الفلسطينيين المشاركين يف االستطالع و %33يف ليبيا.

الرسم البياين  :3س  6ماذا كانت المعوقات الرئيسية التي تحد من نجاح التعاون بين االتحاد األورويب
وجيرانه يف الجنوب؟
(الخيار األول :الفساد وعدم كفاية الحوكمة والقدرة المؤسسية)
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

57%

ﺗﻮﻧﺲ
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اﻷردن

41%

إﺳﺮاﺋﻴﻞ

41%
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40%
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كان تعليق لالتحاد األورويب مفيدًا" :لقد أدى الفساد على جميع المستويات إىل تآ كل ثقة الجمهور وخلق
منا ً
خا من االستياء والفوضى" .ومع ذلك ،من المهم أن نضيف أن فئة االستطالع تضمنت ثالثة عناصر،
وإن كانت مترابطة ،وال ينبغي للمرء أن يتسرع يف الحكم بأن الفساد يف حد ذاته هو الشاغل الرئيسي يف
كل حالة .ومع ذلك ،تشير النتائج إىل أنه مجال من المستحسن أن يقوم االتحاد األورويب بتكثيف جهوده
للسيطرة عليه.
يعطي مؤشر مدركات الفساد األخير لمنظمة الشفافية الدولية ( ،)2020( )TIوهو ربما أفضل
مقياس دويل متاح ،منظور مستقل حول هذا الموضوع .باستثناء إسرائيل ،فإن دول الجوار الجنويب
ال تعمل بشكل جيد .أدناه اقتباس من منظمة الشفافية الدولية على األداء العام للمنطقة (وهذا
يشمل دول الخليج):
"للسنة الثالثة على التوايل ،ال يزال ُينظر إىل منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا على أنها تعاين من
فساد كبير ،مع إحراز تقدم ضئيل نحو السيطرة على الفساد".
يف الواقع ،تقع العديد من دول الجوار الجنويب يف أعماق النصف السفلي من  180دولة مدرجة ،مع اتجاه
بعضها ،وال سيما لبنان ومصر ،إىل االنخفاض يف الترتيب بشكل ملحوظ يف السنوات األخيرة .أدت اإلجراءات
الطارئة التي تم اتخاذها لمكافحة الوباء إىل تفاقم األمور العام الماضي ،حيث تم تعليق آليات المساءلة
الضعيفة أصال باسم الضرورة .االستثناءان هما األردن وتونس.
تونس هي واحدة من دول الجوار الجنوبية القليلة التي يمكن أن تشير إىل تحسن األداء يف مكافحة الفساد
منذ عام  ،2011حتى أنها تمكنت من رفع ترتيبها لدى منظمة الشفافية الدولية العام الماضي .أسباب
ذلك معقدة ،لكن العديد من المحللين والمانحين ينسبون الفضل يف ذلك إىل الديمقراطية الوليدة يف
تونس وخاصة المجتمع المدين النشط للغاية.
باالنتقال إىل األجندة الجديدة لالتحاد األورويب ،هناك تركيز على دعم استقالل القضاء وأهمية ذلك لمحاربة
الفساد ،وكذلك انتهاكات حقوق اإلنسان والجريمة المنظمة .عالوة على ذلك ،تدعو الشركاء الجنوبيين إىل
ضمان معالجة االحتيال والفساد وغسيل األموال واالختالس من خالل عقوبات فعالة وكذلك من خالل
التعاون مع المكتب األورويب لمكافحة االحتيال ،ويف الحاالت التي يكونون فيها أطرا ًفا يف اتفاقيات دولية
بشأن المساعدة القانونية ،يجب على الشركاء قبول مكتب المدعي العام األورويب كسلطة مختصة لتنفيذ
تلك االتفاقات.
عند معالجة هذه المشكلة ،قد يرغب االتحاد األورويب يف تقييم تجربة مكافحة الفساد يف دول غرب البلقان،
حيث تم تحقيق بعض النجاحات من خالل تمويل المؤسسات المعززة ،وبناء القدرات والتدريب ،واألنظمة
واألدوات (قواعد بيانات المشتريات العامة ،ومدونات قواعد السلوك) والتوعية.
نوعا ما عن تلك الموجودة يف الجوار
بالنظر إىل أن درجة التعاون وتأثير االتحاد األورويب هناك تختلف
ً
الجنويب ،مدفوعة بتطلعات دول غرب البلقان لالنضمام إىل االتحاد األورويب ،ال يتوقع المرء نفس النتائج،
ولكن قد تكون هناك دروس مفيدة للتعلم منها.
بالنسبة لحالة تونس ،يمكن أن تكون هناك بعض أفضل الممارسات التي يمكن االستعانة بها عند
التعامل مع المشكلة يف المنطقة األوسع .لكن مع نظام الحكم الفريد من نوعه إىل حد ما ،من المشكوك
جا موثو ًقا يف أماكن أخرى.
فيه ما إذا كانت تونس يمكن أن تكون نموذ ً
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تركز األجندة الجديدة
لالتحاد األورويب
ً
أيضا على مكافحة
الفساد .قد يرغب
االتحاد األورويب يف
تقييم تجربة مكافحة
الفساد يف دول
غرب البلقان ،حيث
تم تحقيق بعض
النجاحات.
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هناك احتمالية كبيرة
لسوء استخدام
أموال المانحين يف
بيئة ما بعد الجائحة،
وستكون هناك
حاجة إىل مشاركة
قوية مع السلطات
لحماية مصالح
االتحاد األورويب
والمستفيدين من
البرنامج.
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بشكل عام ،أ كد االستطالع على أهمية قيام االتحاد األورويب والشركاء الدوليين اآلخرين بتكثيف الجهود
للقضاء على الفساد ،والذي من شبه المؤكد أنه سيتفاقم بسبب تدابير الطوارئ الجديدة المتعلقة
بالوباء .لن يكون التراجع عن هذه األمور أم ًرا سهالً ،ال سيما يف الدول األكثر استبدادًا حيث تكون الضوابط
والتوازنات المؤسسية والقضائية هشة ويتم قمع المجتمع المدين.
من بين أمور أخرى ،هناك احتمال كبير لسوء استخدام أموال المانحين يف بيئة ما بعد الوباء ،وستكون
هناك حاجة إىل مشاركة قوية مع السلطات إذا كانت ستتم حماية مصالح االتحاد األورويب ،بل ومصالح
المستفيدين من برامج المساعدة الخاصة به ،بشكل صحيح.
إجماال ً ،هناك سبب لالعتقاد بأن العقد االجتماعي القديم يف الجوار الجنويب ،إن لم يتم كسره بعد ،يتعرض
لضغط هائل ،وأن قاعدة التغيير شابة ومتنامية .يف الوقت نفسه ،قد يؤدي االضطراب االقتصادي
واالجتماعي الناجم عن تداعيات الوباء واالنتقال العالمي الناشئ بعيدا عن النفط إىل تسريع الضغط يف
السنوات القادمة مما يؤدي إىل مزيد من االضطرابات .وبالتايل ،من المرجح أن يثبت أن األمن واالستقرار
المستدامين بعيدا المنال.
على هذه الخلفية ،فإن إيجاد طرق ووسائل لدعم التغيير اإليجايب سيشكل تحد ًيا جديا لالتحاد األورويب.
تشير أجندته الجديدة إىل طريق نحو األمام ،لكنها ستتطلب درجة من وحدة االتحاد األورويب وتضامنه التي
كانت غير موجودة إىل حد ما حتى اآلن ،وستكون هناك حاجة إىل دفعة سياسية جديدة إذا كان له أن ينجح
يف أهدافه.
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من المقعد الساخن
إىل القوة :إدارة
تغير المناخ يف
الجوار الجنويب
فلورنس جوب
نائب مدير،
معهد االتحاد األورويب للدراسات األمنية .فرنسا.

عندما يتعلق األمر بتغير المناخ ،لدينا مجموعة من المفارقات يف الجوار الجنويب :فمن ناحية ،أصبح
من المعروف اآلن أن المنطقة ستكون األكثر تضر ًرا يف العالم ،لكنها يف الوقت نفسه ،واحدة من
أقل البلدان استعدادًا لمواجهة ذلك ،وال ينظر جمهورها إىل المشكلة على هذا النحو .هذه النقاط،
مجتمعة ،هي أحد أسباب ظهور الموضوع بشكل بارز ليس فقط يف االستطالع ولكن ً
أيضا يف البيان
المشترك الصادر يف شباط/فبراير  1.2021ولجعل األمور أ كثر إثارة للحيرة ،تتلقى المنطقة وفرة
يومية من أشعة الشمس ولكنها تولد فقط  %0.4من مزيج طاقتها من الطاقة الشمسية 2 .وهذا
يعني شيئين :من ناحية ،هناك عمل كبير يجب القيام به "لحماية المنطقة يف المستقبل" مما سيأيت
يف طريقها ،ولكن من ناحية أخرى ،فإن اإلمكانات غير المستغلة للقيام بذلك كبيرة بنفس القدر .إذا
حاسما
تم التعامل بشكل جيد ،يمكن أن يصبح تغير المناخ – أو باألحرى التدابير لتجنبه – محركًا
ً
للتحديث يف المنطقة.

سيكون تغير
المناخ يف الجوار
الجنويب هو األكثر
ضر ًرا يف العالم،
لكن ،يف الوقت
نفسه ،الجوار
الجنويب من أقل
المناطق استعدادًا
لمواجهة هذا.

يمكن تحديد ثالثة مجاالت يف ترتيب األولويات هذا :أوال ً ،يجب توعية الجمهور يف الجوار الجنويب بشكل
عاجل بالمشكلة التي يواجهونها ،يف حين تحتاج الدول يف المنطقة إىل االستعداد لتأثيرات تغير المناخ التي
لم يعد باإلمكان تحاشيها؛ ثان ًيا ،يجب أن تستعد النتقال الطاقة القادم من أجل االستفادة منها؛ وثال ًثا،
سيتعين عليها تقليل انبعاثات ثاين أ كسيد الكربون لتجنب عواقب أسوأ.

إذا تم التعامل
بشكل جيد،
يمكن أن يصبح
تغير المناخ –
أو باألحرى تدابير
لتجنبه – محركًا
حاسما للتحديث
ً
يف المنطقة.

 .1المفوضية األوروبية" ،الجوار الجنويب :االتحاد األورويب يقترح أجندة جديدة للبحر األبيض المتوسط" 9 ،شباط/فبراير ،2021
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_426
 .2أديتي بانرجي وآخرون" ،الكوارث الطبيعية يف الشرق األوسط وشمال أفريقيا :نظرة عامة إقليمية" ،ورقة عمل البنك الدويل،2014 ،
http://documents.worldbank.org/curated/en/211811468106752534/Natural-disasters-in-the-Middle-East-andNorthAfrica-a-regional-overview, p. 14. IRENA, “Pan-Arab Renewable Energy Strategy 2030: Roadmap of Actions for
Implementation,” June 2014, https://www.irena.org/publications/2014/Jun/Pan-ArabRenewable-Energy-Strategy-2030Roadmap-of-Actions-for-Implementation
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مواجهة ما ال مفر منه
ستؤثر الزيادة يف
درجات الحرارة
على الموارد المائية
وستكون جميع
بلدان المنطقة تقري ًبا
معرضة لخطر أزمة
المياه.

بغض النظر عن اإلجراءات التي يتم اتخاذها من اآلن وحتى عام  ،2030هناك بعض اآلثار التي لن يتمكن
الجوار الجنويب من تجنبها بعد اآلن .ويرجع ذلك إىل أن التدابير المتخذة ضد انبعاثات ثاين أ كسيد الكربون
تستغرق عدة سنوات حتى تصبح سارية المفعول حيث يستغرق األمر وقتًا طويالً ليذوب الغاز يف الغالف
الجوي .حتى لو توقفت جميع انبعاثات ثاين أ كسيد الكربون اليوم ،فسنرى آثا ًرا يف المستقبل القريب.
بالنسبة للجوار الجنويب ،هذا يعني أنه بحلول عام  ،2030ستكون المنطقة أ كثر سخونة بمقدار 1.5-1
درجة مئوية يف المتوسط مع وجود اختالفات كبيرة على المستوى الوطني أو المحلي .يف لبنان ،سترتفع
درجات الحرارة بمقدار درجة واحدة على الساحل ولكن بمقدار درجتين يف الداخل 3.واألوضاع أسوأ يف
تونس ،حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بين  1.5و 2.5درجة .هذه مشكلة ألن المنطقة ال تواجه
فقط صي ًفا حرارته من  42إىل  45درجة يف المتوسط فحسب ولكن ً
أيضا ألن الحرارة لن تزداد بالتساوي.
بدال ً من ذلك ،كما هو واضح اآلن ،ستواجه موجات حرارة شديدة حيث سترتفع درجات الحرارة بانتظام
فوق المستوى الذي ال يزال يتحمله البشر 4.يف ظل هذه الظروف ،ستنخفض الموارد المائية بنسبة %20
وسقوط األمطار بنسبة  10إىل  %20بحلول عام  .2040وهذا يعني أن المنطقة ستواجه مشاكل مائية
كبيرة :باستثناء مصر ،فإن جميع الدول يف الجوار الجنويب معرضة لخطر أزمة المياه حتى أن لبنان ستحتل
المرتبة الثانية يف العالم بعد قطر .يتعرض ما بين  60و %100من سكان المنطقة إىل ضغط يف المياه
السطحية مرتفع للغاية .بحلول عام  ،2030سيزداد الطلب على المياه بين  %13يف لبنان و %92يف
مصر .لذلك ليس من قبيل المصادفة أن المشاركين يف المسح ذكروا األمن المايئ كأولوية قصوى يجب
معالجتها (انظر الرسم البياين .)1

 .3معهد الموارد العالميةhttps://www.wri.org/aqueduct/ ”Aqueduct tool“ ،
 .4ر .فاريال وآخرون" ،موجات حرارة مستمرة متوقعة يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين"،PLOS One ،
 17تشرين الثاين/نوفمبر  .https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0242477 ،2020برنامج األمم المتحدة
اإلنمايئ يف لبنان" ،الهدف  :13العمل المناخي" https://www.lb.undp.org/content/lebanon/en/home/sustainable-development-goals/
goal-13-climate-action.html#:~:text=Droughts%20are%20already%20more%20frequent,of%20renewable%20water%20
by%202030.&text=Lebanon%20is%20also%20vulnerable%20to,increasing%20due%20to%20climate%20change
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الرسم البياين  :1س  19تدابير ذات أولوية لمواجهة التغير المناخي والبيئي يف منطقة البحر األبيض
(Q.19مرتبة كخيار أول)
المتوسط
دﻣﺞ اﻟﺴﺒﻞ واﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
اﻷﻣﻦ اﻟﻤﺎﰄ اﻟﻤﺴﺘﺪام

32%

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻹدارة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻸراﺿﻲ ﻟﻮﻗﻒ ﻓﻘﺪان
اﻷراﺿﻲ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻴﺌﻲ

11%

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻋﺐء ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ
ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن

9%

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻜﻴﻒ اﻟﺴﺎﺣﻠﻲ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ
ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ وآﺛﺎره

9%

دﻋﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﻄﻂ ﻣﻨﺎﺧﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ
أﻛﺜﺮ ﺗﻜﺎﻣﻼ ً

8%

ﺗﺤﺴﻴﻦ إدارة اﻷﻧﻮاع ﻏﻴﺮ اﻷﺻﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻬﺪد ﺳﺒﻞ ﻋﻴﺶ اﻹﻧﺴﺎن

7%

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ
ﻟﺘﺤﻤﺾ اﻟﺒﺤﺮ )ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
واﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ،واﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻤﺮﺟﺎن
اﻷﺣﻤﺮ وﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳﻤﺎك(

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺠﻴﺪة ﰲ
إدارة اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﰲ ﻣﻤﺎرﺳﺎت
إدارة اﻟﺤﺮاﺋﻖ

6%

3%

2%

أﺧﺮى

1%

ﻻ ﺗﻮﺟﺪ آراء ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮل ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ

11%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%
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على الرغم من وجود اختالفات كبيرة بين الدول فيما يتعلق باالستعداد ،إال أن التدابير الشاملة إلدارة
موجات الحرارة الشديدة أو نقص المياه غير كافية .يعود ذلك إىل حد كبير إىل أن الدول يف المنطقة
تشترك مع سكانها يف إحساس منخفض جدًا بالحاجة الملحة عندما يتعلق األمر بتغير المناخ وهو تصور
يتناقض بشكل صارخ مع حجم المشكلة .يف حين أن الدول غير مهيأة بشكل جيد لآلثار من الدرجة األوىل
الزراعة
 approachesعلى
سبيل المثال
أنها أقل استعدادًا للتأثيرات القاضية التي ستحدث على
Integrate
to promote
لتغير المناخ ،إال 33%
sustainable water security
(إنتاج الزيتون يف 32%
مناطق العالم
تونس ،مثال ،سينخفض إىل النصف يف ظل الظروف الحالية .)5على عكس
Promote
measures
هو القطاع
الجنويب
reduceيفtoالجوار
فإن القطاع الزراعي
األخرى حيث الصناعة هي المستخدم الرئيسي للمياه،
10%
the burden of climate change
الذي يستقطب معظم المياه ،بنسبة .%70
8%
on human health
Support the development of more
integrated local climate plans

9%
8%

Promote
practices
المناخ"
coastalتغير
 adaptationبسبب
بحلول عام 2030
 .5منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة" ،إنتاج الزيتون التونسي يمكن أن ينخفض إىل النصف
9%
mitigate
sea-level
األوسطtoوشمال أفريقيا"،
الشرق
riseمنطقة
"حلول لتحديات المياه يف
.http://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/350689/ ،2015
10%
and its effects
http://www.fao.org/fao-stories/article/en/c/1150870/
9%
5%
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8%
15%

Improve management
of non-indigenous species
that may threaten human livelihoods
Promote sustainable land
management to halt the loss
of land and protect the ecosystem

الدول يف المنطقة
تشترك مع سكانها
يف إحساس منخفض
ج ًدا بالحاجة الملحة
عندما يتعلق األمر
بتغير المناخ – وهو
تصور يتناقض
بشكل صارخ مع
حجم المشكلة.

نحو شرا كة متجددة مع الجوار الجنويب
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لكن الحلول موجودة
تحسين البنية التحتية،
وإعادة استخدام
المياه العادمة
وتجميع مياه األمطار
هي تدابير لتعزيز إدارة
المياه باعتبارها واحدة
من األولويات األوىل
يف االستعداد لتغير
المناخ.

إن إحدى األولويات األوىل يف االستعداد لتداعيات تغير المناخ التي ال مفر منها هي بالطبع المياه
وإدارتها .يف الوقت الحايل ،يتم استغالل المياه بشكل مفرط ألن الحكومات فشلت يف تنفيذ حوافز
للحد من استهالك المياه وتعزيز الحفاظ عليها .يمكن أن يكون تسعير المياه كخدمة وليس كسلعة
حاف ًزا لمعالجتها بعناية أ كبر .تعتبر البنية التحتية المحسنة ،مثل الحد من التسرب أو ضغط األنابيب
تدابير إضافية ،ولكن األهم من ذلك هو التغيير يف كيفية معالجة المياه من قبل القطاع الزراعي على
وجه الخصوص.
ومع ذلك ،تكمن المشكلة يف أن هذا ال يكفي :فحتى تقليل استخدام المياه الزراعية بنسبة  %30من شأنه
أن يقلل من الضغط المايئ لنحو  %3فقط من السكان المعرضين حال ًيا ،مما يعني أن هذا اإلجراء وحده ال
يكفي .يجب توفير المياه وتوليدها يف مكان آخر .أحد األمثلة على ذلك هو إعادة استخدام المياه العادمة:
يف المنطقة بشكل عام %82 ،من المياه العادمة ال يتم استخدامها (باستثناء األردن ،الذي يعيد استخدام
 ،)%90وبالتايل فإن اإلمكانات هائلة 6.باإلضافة إىل ذلك ،يعد تجميع مياه األمطار يف الخزانات واآلبار خيا ًرا
جيدا خاصة لسكان المدن .نظ ًرا ألن االستخدام المنزيل يحتل المرتبة الثانية يف االستخدام اإلقليمي للمياه،
مهما يف تقليل استخدام المياه.
فإن سلوك المواطن سيكون مكونًا
ً
يمكن ألوروبا أن تكون مفيدة يف مواجهة هذه التحديات .نظ ًرا ألن تغيير السلوك – سواء كان ذلك
يف المنزل أو يف المدن أو يف القطاع الزراعي – يقف يف قلب معالجة أزمة المياه ،فإن المشاركة
مع المجتمع المدين ولكن ً
أيضا على مستوى البلديات ،حيث ُيتوقع حدوث معظم الزيادات يف
حاسما .يدعم المسح هذا النهج ،ويجد بعض قابلية التطبيق لشروط
استخدام المياه ،سيتكون أمرا
ً
يف هذا الصدد.

االستفادة من انتقال الطاقة
سوف يجلب تغير المناخ المزيد من التحديات للمنطقة يف قطاع الطاقة ،بطريقتين مختلفتين .أوال ً،
ستكون هناك حاجة إىل المزيد من الطاقة ألن السكان والنشاط الصناعي سينموان .بحلول عام ،2030
سيزداد الطلب بنسبة  %55مقارنة باليوم 7.باإلضافة إىل ذلك ،ستكون هناك حاجة إىل مزيد من التبريد
لمواجهة درجات الحرارة المتزايدة .يف المملكة العربية السعودية ،يستهلك تكييف الهواء حال ًيا  %51من
إجمايل الطلب على الكهرباء يف الصيف ،مما يمنحنا لمحة مخيفة لما يمكن أن يصبح هو المعتاد يف الجوار
الجنويب ً
أيضا.
ولكن لن تكون هناك حاجة إىل المزيد من الطاقة فقط ألن المنطقة تواجه تداعيات تغير المناخ :سوف
يتحول سوق الطاقة العالمي نفسه نحو الطاقة المتجددة .بالنسبة للدول المصدرة للنفط مثل الجزائر
مهما لدخلها .كانت األزمة المالية التي واجهتها الجزائر يف أوائل عام
وليبيا ،هذا يعني أنها ستفقد مصد ًرا
ً
 2021نتيجة النخفاض أسعار النفط العالمية مجرد لمحة عن الوضع الذي سيصبح هو القاعدة مع تحول
أوروبا بشكل متزايد نحو الطاقة المتجددة :بحلول عام  ،2030ستكون أوروبا قد خفضت وارداتها من
8
الوقود األحفوري إىل النصف.

 .6البنك الدويل" ،ما وراء الندرة :األمن المايئ يف الشرق األوسط وشمال أفريقيا"https://openknowledge.worldbank.org/ ،2018 ،
handle/10986/27659
 .2019 - BP Energy Outlook“ ,BP .7رؤى من سيناريو التحول المتطور – الشرق األوسط"https://www.bp.com/content/dam/bp/ ،
business-sites/en/global/corporate/pdfs/Energy-Economics/Energy-outlook/bp-energy-outlook-2019-region-insightMiddle-east.pdf
 .8إيرينا" ،عالم جديد :الجغرافيا السياسية لتحول الطاقة" ،يناير https://www.irena.org/publications/2019/Jan/A-New-World-The- ،2019
Geopolitics-of-the-Energy-Transformation#:~:text=Chaired%20by%20former%20President%20%C3%93lafur,%2C%20
trade%2C%20environment%20and%20development
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مهما يف
لكن الطاقة المتجددة قد تكون الحل لكلتا المشكلتين .كما ذكر أعاله ،فهي ال تلعب حال ًيا دو ًرا
ً
مزيج الطاقة اإلقليمي حيث تبلغ ( %4تولد كمية ضئيلة منها من الطاقة الشمسية) – لكن أ كثر من
 %95من اإلمكانات ال تزال غير مستغلة .قد يأيت موقعها الجغرايف مع تحدي الحرارة ،حيث يحيط بها وفرة
من أشعة الشمس والرياح .هذا يعني أن االنتقال إىل الطاقة المتجددة ليس مجد ًيا للمنطقة فحسب،
بل هو بالفعل فرصة جيدة ومثيرة لالهتمام .قد يكون هذا تفسي ًرا للسبب الذي يجعل المشاركين يف
االستطالع من الجوار الجنويب أ كثر تعرضا من المشاركين من االتحاد األورويب للنظر يف حشد االستثمارات
يف المشاريع االستراتيجية والعمالقة يف مجال الطاقة المتجددة كأولوية قصوى (على التوايل %25
و .)%16من خالل الطاقة المتجددة ال تستطيع المنطقة تلبية احتياجاتها من الطاقة فحسب ،بل يمكنها
ً
أيضا تصدير الطاقة الفائضة بمجرد إيجاد حل لمسألة النقل .باإلضافة إىل ذلك ،ستسمح الطاقة المتجددة
بالالمركزية يف توليد الطاقة ،مما يعني أن األسر الفردية واألسر البعيدة ستكون قادرة إما على المساهمة
يف التوليد أو االكتفاء الذايت .تم اختبار ذلك حال ًيا يف مناطق النزاع مثل ليبيا ،حيث تقوم المستشفيات
بتزويد نفسها بالطاقة باستخدام األلواح الشمسية .بالطبع ،يمكن أن يكون إلنهاء تصدير النفط عواقب
سياسية أخرى ألنها ستؤدي إىل تنويع الميزانيات الوطنية ومعها ،ربما ،إىل تنويع المشهد السياسي.

 .9أرمان آغا حسيني" ،نحو تنمية مستدامة يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا :تحليل جدوى نظام كهرباء متجدد بنسبة  %100يف
عام  ،"2030مراجعات استراتيجية الطاقة ،المجلد  ،28مارس https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211467X ،2020
20300201#:~:text=Electricity%20demand%20is%20assumed%20to,to%20the%20year%202030%2C%20respectively
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التحليل النوعي

قد تكون الطاقة
المتجددة هي الحل
لمواجهة الطلب
المتزايد على الطاقة.
التحول إىل الطاقة
المتجددة ليس مجديًا
للمنطقة فحسب،
بل هو بالفعل فرصة
مثيرة لالهتمام.

deployment of renewable energies by
promoting reform and an improved
business environment

13%
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7%

15

Promote technical and policy
dialogues to support southern
neighbours in improving their
regulatory framework, including at
regional level
Other 0%
No particular views on this matter

10%

الرسم البياين  :2س  18ما الذي يجب أن يفعله االتحاد األورويب لموا كبة انتقال الطاقة لدول الجوار
0%
5%
10%
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40%
الجنويب؟ (مرتبة كخيار أول)
اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻷﺻﻐﺮ ﺣﺠﻤﺎ ً واﻷﻛﺜﺮ
ﻻﻣﺮﻛﺰﻳﺔ )أﻳﻀﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت أو اﻹﻗﻠﻴﻢ(

26%
27%

ﺣﺸﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
واﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ،
واﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﺎت دول اﻟﺠﻮار اﻟﺠﻨﻮﰊ
ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة

25%
16%

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻣﻊ دول اﻟﺠﻮار اﻟﺠﻨﻮﰊ واﻟﺘﻘﺎرب
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﰊ

23%
21%

دﻋﻢ ﺟﻴﺮاﻧﻪ ﰲ اﻟﺠﻨﻮب ﰲ زﻳﺎدة ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ
وﻧﺸﺮ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻹﺻﻼح
وﺗﺤﺴﻴﻦ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل

11%
15%

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﻮارات اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺠﻴﺮان
ﰲ اﻟﺠﻨﻮب ﰲ ﺗﺤﺴﻴﻦ إﻃﺎرﻫﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ،
ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ.

أﺧﺮى
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دول اﻟﺠﻮار اﻟﺠﻨﻮﰊ

الجوار الجنويب ال
يزال بعي ًدا عن
االستعداد لالنتقال
المقبل .يمكن أن
تلعب المعرفة
الفنية واالستثمارات
مهما
األوروبية دو ًرا
ً
يف دفع عملية
االنتقال إىل األمام.

دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﰊ

المصدر :تم تجميعه بواسطة المعهد األورويب للبحر األبيض المتوسط بنا ًء على نتائج استطالع يورومسكو  -يوروميد

على الرغم من أن قبول الطاقة المتجددة بدأ يف النمو يف الجوار الجنويب ،إال أنه ال يزال بعيدًا عن االستعداد
لالنتقال القادم .يف الوقت الحايل ،حددت ثالثة بلدان فقط يف المنطقة – الجزائر وتونس والمغرب – أهدا ًفا
للحصول على مصادر الطاقة الشمسية ،وبشكل عام ،فإن المغرب فقط وبدرجة أقل األردن هو الذي تبنى
بالفعل الطاقة المتجددة.
كما يقول المشاركون يف االستطالع ،هذا هو المكان الذي يمكن أن تلعب فيه المعرفة الفنية واالستثمارات
مهما يف دفع االنتقال إىل األمام .كما يف حالة إدارة المياه ،ليس من المرجح أن يسفر وضع
األوروبية دو ًرا
ً
الشروط عن أفضل النتائج :هنا ،نقص األموال والمعرفة الفنية لن يتم توليدهما من خاللها.

33%

25%
27%
27%

Concentrate on smaller-scale and
more decentralised projects (also at
)municipal or territorial level

16

التحليل النوعي

تقليل ثاين أ كسيد الكربون
أخي ًرا ،بذلت منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا جهودًا قليلة جدًا لتقليل انبعاثات ثاين أ كسيد الكربون،
ولكنها بدال ً من ذلك نمت إىل درجة االقتراب اآلن من مستويات أوروبا .على الرغم من أن أ كبر ملوث،
المملكة العربية السعودية ،ليس جز ًءا من الجوار الجنويب ،إال أن مصر ،ثاين أ كبرها ،هي جزء من الجوار
الجنويب .تحتل مصر مرتبة الخامسة والعشرين ( )25من أ كبر الملوثين على مستوى العالم واألكبر يف
إفريقيا .كما رأينا أعاله ،فإن االرتفاع المتوقع يف الطلب على الطاقة يعني أن هذا من المرجح أن يستمر إذا
لم يتم اتخاذ أي تدابير .يأيت حوايل  %85من انبعاثات غازات االحتباس الحراري من إنتاج الطاقة وتوليد
الكهرباء والقطاع الصناعي واستهالك الطاقة المنزيل.
هناك عدة طرق يمكن من خاللها تقليل هذه االنبعاثات .أوال ً ،يمكن زيادة كفاءة الطاقة بشكل كبير .لألسف،
تتمثل إحدى العقبات يف هذا الطريق هو خفض أو حتى إلغاء دعم الكهرباء والوقود .يف الوقت الحايل،
ال تنفق معظم الدول يف المنطقة أجزاء كبيرة من ناتجها المحلي اإلجمايل على الدعم فحسب ،بل إنها
تشجع ً
أيضا االستهالك المهدر .إن كثافة الطاقة العالية للغاية واستهالك الفرد للكهرباء هي نتيجة لذلك:
تحتل مصر مرتبة قبل السويد أو بولندا واألردن ولبنان وتحتل تونس مرتبة قبل سلوفينيا أو ليتوانيا .كما
يحظر هذا الدعم االستثمار الخاص يف التقنيات البديلة مثل األلواح الشمسية على األسطح حيث ال توجد
حاجة إليجاد مصادر أرخص للطاقة .ويرجع ذلك جزئ ًيا إىل أن االستراتيجيات الوطنية لكفاءة الطاقة تعتمد
على مصادر مستقرة للتمويل والتشريع ،والتي تفتقر إليها العديد من الدول يف المنطقة.
باإلضافة إىل ذلك ،فإن قطاع النقل يف المنطقة ليس مسؤوال ً فقط عن ثلث انبعاثات ثاين أ كسيد الكربون
فحسب ،بل ينطوي أيضا على مساحة واسعة للتحسين .على الرغم من أن معظم الدول يف المنطقة
لديها استراتيجيات مطبقة لتحسين النقل العام ،إال أنها ال تشمل أهدا ًفا لخفض الطاقة أو إصالحات
لقطاع النقل .على سبيل المثال ،ال توجد تخفيضات ضريبية على السيارات الهجينة ،وال توجد إجراءات
لتنفيذ أنظمة انبعاثات المركبات ،وال يوجد ترويج لوسائل النقل العام .معظم هذه الوسائل األخيرة عبارة
عن حافالت يمكن تحويلها لتعمل بالبطاريات ،أو غاز طبيعي مضغوط وكهرباء هجينة موازية بدال ً من
ذلك .الحل األكثر استدامة وطويل األمد ليس فقط النبعاثات ثاين أ كسيد الكربون ولكن لمواجهة االزدحام
والتلوث سيكون بالطبع نظام قطار مثل الترام يف الرباط أو مترو األنفاق يف القاهرة .اقتراح حديث لنظام
مترو ساحلي يف لبنان لن يقلل "فقط" من انبعاثات ثاين أ كسيد الكربون ولكن ً
أيضا سيخلق فرص عمل
يف عملية البناء ،ويحفز االقتصاد من خالل تحرير حركة المرور .يف الواقع ،تم تحديد خلق وظائف خضراء
ومستدامة كأولوية مهمة يف البيان المشترك بشأن الشرا كة المتجددة مع الجوار الجنويب وسيكون أحد
التحديات الرئيسية للتعاون األورويب المتوسطي يف السنوات القادمة.
يف جميع هذه المجاالت ،ال تمتلك أوروبا الخبرة فحسب ،بل تمتلك ً
أيضا القدرة على المشاركة من أجل
تسريع جهود اإلصالح.
جميع األولويات الثالث مجتمعة هي المجاالت التي ا كتسب فيها االتحاد األورويب خبرات مهمة على مدى
العقد الماضي ،وبالتايل فهو يف وضع جيد لتقديم المساعدة .ربما بشكل حاسم ،ال تمثل كل هذه المجاالت
تحديات فحسب ،بل تمثل ً
فرصا .إن االنتقال إىل مصدر طاقة أنظف وبأسعار معقولة واستخدام
أيضا
ً
محسن للمياه والكهرباء وبيئة أنظف لن يحمي من تغير المناخ فحسب ،بل سيجهز المنطقة بالفعل
ّ
لمستقبل أفضل.
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تعد زيادة كفاءة
الطاقة وتحسين
قطاع النقل عاملين
أساسيين يف تقليل
انبعاثات ثاين أ كسيد
الكربون .لذلك
فإن خلق وظائف
خضراء ومستدامة
هو أحد التحديات
الرئيسية للتعاون
األورو-متوسطي يف
السنوات القادمة.
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التحول الرقمي يف
الجوار الجنويب
كاتارزينا دبليو سيدلو
مدير قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا يف
مركز البحوث االجتماعية واالقتصادية  .CASEبولندا.
لقد أظهر جائحة كورونا  COVID-19المستمرة ،مع عمليات اإلغالق وحظر السفر ،بعبارات ال لبس
فيها أهمية عمليات التحول الرقمي .يف حين تم االعتراف بالتحول الرقمي لالقتصادات باعتباره أحد
األركان األساسية للتنمية المستدامة لبعض الوقت اآلن ،إال أنه يف العام الماضي فقط أصبحت أهميته
مؤلما من نواح
درسا
تماما .يف منطقة الجوار الجنويب ،كان هذا
للعمل اليومي للمجتمعات واضحة
ً
ً
ً
كثيرة تم تعلمه.
على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه على مدار العقد الماضي ،إال أن مستويات التحول الرقمي،
وف ًقا لمؤشر جاهزية الشبكة ( )NRI; Dutta & Lanvin [Eds.], 2020ظلت غير مرضية يف جميع دول
الجوار الجنويب لالتحاد األورويب ،مع استثناء ملحوظ إلسرائيل ،والتي – باعتبارها استثناء – لن يتم
تغطيتها يف هذه المقالة .يف المرتبة بين ( 69األردن) و( 107الجزائر) من أصل  134دولة شملها المسح،
متجانسا .على سبيل المثال،
تقع جميع دول المنطقة يف القعر السفلي من  .NRIولكن ،أداؤها ليس
ً
بينما يمكن مالحظة أفضل النتائج نسب ًيا يف جميع أنحاء الجوار الجنويب يف عمود "الناس" ،يف الجزائر
ومصر والمغرب وتونس ،ويرجع ذلك يف الغالب إىل األداء الجيد نسب ًيا يف العمود الفرعي "الحكومة"،
ولكن يف األردن جاءت أعلى مرتبة يف عمود "األعمال" ويف لبنان يف عمود "األفراد".

معوقات عمليات التحول الرقمي
كما الحظ المشاركون يف استطالع يورومسكو يوروميد ،فإنه من أجل تحسين هذا الوضع وتسريع
أجندة التحول الرقمي يف المنطقة ،من الضروري تعزيز أداء دول الجوار الجنويب يف عدد من المجاالت،
بما يف ذلك التعليم (أولوية قصوى بالنسبة لمعظم المشاركين) ،والحوكمة اإللكترونية ،والبنية التحتية،
واإلطار التنظيمي ،ومستويات استعداد القطاع الخاص.
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على الرغم من
التقدم المحرز على
مدار العقد الماضي،
ظلت مستويات
التحول الرقمي غير
مرضية يف جميع
بلدان الجوار الجنويب
لالتحاد األورويب.

ُينظر إىل تكييف
التعليم مع
متطلبات التحول
الرقمي كأولوية
لتسريع التحول
الرقمي.

4%
5%

and small enterprises with the aim of
fostering innovation and new services

0%
1%
0%
0%
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10%
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10%

6%
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Other

No particular views on this matter

0%

Civil society
Expertsدول الجوار الجنويب
Policy-makersالرقمنة يف
فعالية لدعم أجندة
 Allالطرق
respondentsكثر
الرسم البياين  :1س  16أ
(جميع المشاركين)

ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ
ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺮﻗﻤﻨﺔ

23%

ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ ،ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ
واﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ

21%
17%

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮﻗﻤﻨﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم
وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

18%
18%

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ،وﺧﺎﺻﺔ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ ﺑﻬﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة

16%
5%

ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وإﻧﻔﺎذه ،ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ واﻷﻓﺮاد

آﺧﺮ

42%

13%
9%

0%
0%

8%
8%

ﻻ ﺗﻮﺟﺪ آراء ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮل ﻫﺬه اﻟﻤﺴــﺄﻟﺔ
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ذﻛﺮوﻫﺎ ﻛﺄﻋﻠﻰ  3ﺧﻴﺎرات

اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ

المصدر :تم تجميعه بواسطة المعهد األورويب للبحر األبيض المتوسط بنا ًء على نتائج استطالع يورومسكو  -يوروميد

الفجوة الرقمية
هناك تفاوتات
ملحوظة يف
معدالت استخدام
اإلنترنت على طول
الخطوط االجتماعية
واالقتصادية
والديموغرافية
والجغرافية.

على المستوى الفردي ،يف عام  ،2019تراوحت نسبة السكان الذين يستخدمون اإلنترنت يف
جميع أنحاء المنطقة بين  %57يف مصر و %60يف الجزائر ،و %67يف األردن وتونس ،و%71
يف الضفة الغربية وغزة ،و %74يف المغرب ،و %78يف لبنان مقارنة بـ  %82يف االتحاد األورويب
( )2018و %47يف البلدان متوسطة الدخل يف المتوسط (البنك الدويل .)2020 ،يف الوقت
نفسه ،هناك تفاوتات ملحوظة يف معدالت االستخدام على طول الخطوط االجتماعية واالقتصادية
والديموغرافية والجغرافية.
على سبيل المثال ،يف حين أن متوسط  %58.5من الرجال يف الدول العربية يستخدمون اإلنترنت
(بما يتماشى مع المتوسط العالمي البالغ  ،)%58فإن الشيء نفسه ينطبق على  %44.2فقط من
النساء (أقل من المتوسط العالمي البالغ %48؛ االتحاد الدويل لالتصاالت  .)2020 ،ITUيف اتجاه مقلق،
اتسعت فجوة انتشار اإلنترنت بين الجنسين بين عامي  2013و 2019بنسبة  5.2نقطة مئوية (على
حا هو الفجوة
سبيل المقارنة ،انخفضت يف أوروبا بنسبة  4.1نقطة مئوية خالل نفس الفترة) .واألكثر وضو ً
الرقمية بين الشباب وكبار السن .بلغت فجوة استخدام اإلنترنت بين األشخاص الذين تتراوح أعمارهم
بين  29-18و %47 +60يف لبنان ،و %62يف فلسطين ،و %81يف مصر ( .)Raz, 2020توجد ً
أيضا
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اختالفات أقل حدة ولكنها مع ذلك واضحة على طول الخطوط التعليمية والحضرية/الريفية؛ على سبيل
المثال ،تتراوح الفجوة بين استخدام اإلنترنت يف المناطق الحضرية والريفية من  %3يف لبنان إىل %21
يف المغرب (.)Sidło et al., 2020; Raz, 2020

البنية التحتية

التحليل النوعي

توجد اختالفات
ً
أيضا على
واضحة
طول الخطوط
التعليمية
والحضرية/الريفية.

االختالفات التي نوقشت أعاله ناتجة عن عدد من العوامل ،ويعد االفتقار إىل البنية التحتية المالئمة أحد
أهم هذه العوامل .يف حين أن  %91من السكان يف الدول العربية مشمولون بنوع من شبكات الهاتف
المحمول (يف الغالب  LTEأو أعلى؛  ،)2020 ،ITUتظل تغطية النطاق العريض الثابت أ كثر محدودية،
وبالتايل يظل اتصال اإلنترنت يف الجوار الجنويب مكل ًفا نسب ًيا وبطيئا بشكل عام.

محو األمية الرقمية
من العوائق التي ال تقل أهمية ،إن لم يكن أ كثر أهمية ،عن تبني التقنيات الجديدة بين سكان دول
الجوار الجنويب هو نقص المهارات الرقمية .يف الواقع ،أ كد المشاركون يف استطالع يورومسكو يوروميد
(خاصة أولئك الذين ينتمون إىل الجوار الجنويب) بشكل أحادي على تكييف التعليم والتدريب
المهني مع متطلبات التحول الرقمي باعتبارها الطريقة األكثر فاعلية لدعم أجندة التحول الرقمي
يف الجوار الجنويب.
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ُينظر إىل تكييف
التعليم والتدريب
المهني للتغلب
على نقص المهارات
الرقمية على أنه
الطريقة األكثر فعالية
لدعم أجندة التحول
الرقمي.
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الرسم البياين  :2س  16أ كثر الطرق فعالية لدعم أجندة الرقمنة يف دول الجوار الجنويب
(مرتبة كخيار أول)
ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ
ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺮﻗﻤﻨﺔ

39%

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮﻗﻤﻨﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم
وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

23%
14%

ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ ،ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ
واﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ

14%
20%

ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وإﻧﻔﺎذه ،ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ واﻷﻓﺮاد

7%
10%

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ،وﺧﺎﺻﺔ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ ﺑﻬﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ
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( 17%ال تتوفر بيانات عن األردن ،االتحاد الدويل
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اإلطار التنظيمي
على الرغم من عدم اعتبارها الشغل الشاغل ،إال أن الحاجة إىل تحسين اإلطار التنظيمي وإنفاذه ،بما يف
ذلك المنافسة وحماية حقوق المستهلك واألفراد ،تم تحديدها كواحدة من أهم ثالث أولويات من قبل
 %13من جميع المشاركين (انظر الرسم البياين  .)1يؤكد تصنيف  NRIأن البيئة التنظيمية لتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت يف الجوار الجنويب ال تزال متخلفة وأن الحكومات يف المنطقة ليست بالسرعة
الكافية يف تكييف التشريعات مع التقنيات الناشئة .احتلت األردن ،التي سجلت أعلى الدرجات يف هذا
المقياس بين جميع دول المنطقة ،المرتبة ( 46من أصل  127دولة) ،بينما كان المغرب األسوأ أدا ًء –
المرتبة  .90يف الواقع ،على الرغم من أن جميع البلدان يف الجوار الجنويب لديها بالفعل نوع من األنظمة
التي تسمح باستخدام الوثائق اإللكترونية (باستثناء األردن) ولديها نوع من قوانين حماية المستهلك عبر
اإلنترنت ،وإطار تشريعي مناسب لحماية البيانات واإلنترنت إال أنه لم يتم تطوير األمن االلكتروين حتى اآلن
(.)Jaller & Molinuevo, 2020

الحكومة اإللكترونية
هناك ً
أيضا حاجة جدية للحكومات ،كما الحظ واحد من كل خمسة المشاركين يف استطالع يورومسكو
يوروميد ،لتعزيز التحول الرقمي يف القطاع العام وتعزيز الحوكمة اإللكترونية (انظر الرسم البياين .)1
على سبيل المثال ،غال ًبا ما تترك جودة منصات الحكومة اإللكترونية الكثير مما هو مرغوب فيه .يف
الواقع ،يف إطار أحد مقاييس  NRIالتي تق ّيم جودة تقديم الحكومة للخدمات عبر اإلنترنت (على مقياس
 1-0حيث يشير  1إىل أفضل أداء) ،سجل أفضل أداء بين دول الجوار الجنويب ( 0.62المرتبة  81من
أصل  )133واألسوأ الجزائر( 0.28 ،المرتبة .)127

مستويات استعداد القطاع الخاص
كما أن القطاع الخاص يف المنطقة ،وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر (،)SMEs
يجد صعوبة يف موا كبة اتجاهات التحول الرقمي العالمية .قبل اندالع الوباء ،كان عدد قليل نسب ًيا من
موقعا إلكترون ًيا أو صفحة على ،Facebook
الشركات الصغيرة والمتوسطة يف الجوار الجنويب تمتلك
ً
أو تقدم مدفوعات رقمية .كان متوسط مستوى اعتماد التطبيقات الرقمية لوظائف إدارة األعمال الرئيسية
يف الجوار الجنويب ً
أيضا أقل من متوسط البلدان متوسطة الدخل األخرى (لمزيد من التفاصيل حول
العقبات التي تحول دون التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة يف المنطقة ،انظر ( Sidłoوآخرون،
 .)2020ومع قول ذلك ،تم إحراز تقدم ،على األقل يف مجال تقدير أهمية التحول الرقمي .يف الواقع ،منذ
عام ( 2017عندما بدأ هذا المؤشر) ،تم إنجاز أحد أ كبر التحسينات من حيث تصور رواد األعمال للمهارات
الرقمية على مستوى العالم يف مصر (.)Schwab & Zahidi, 2020
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تحسين اإلطار
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الرقمية لوظائف
إدارة األعمال
الرئيسية هي
العقبات الرئيسية
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تأثير جائحة كورونا COVID-19
ُتظهر مؤشرات مثل
الدفع اإللكتروين
والتسوق عبر
اإلنترنت ومشاهدة
مقاطع الفيديو
أن الوباء قد س ّرع
من سرعة التحول
الرقمي يف المنطقة.

كما ذكر ساب ًقا ،فإن الطريقة التي منعت بها جائحة كورونا  COVID-19المستمرة األداء الطبيعي
للمجتمعات واالقتصادات أ كدت مدى أهمية استخدام التقنيات الحديثة ،وكما أظهرت البيانات السردية
– عجلت الجائحة من سرعة عمليات التحول الرقمي يف جميع أنحاء العالم .أحد األمثلة البارزة التي
توضح وتيرة التغيير هو الزيادة يف استخدام المدفوعات اإللكترونية يف جميع أنحاء المنطقة .يف األردن،
زاد عدد المحافظ اإللكترونية المفتوحة ضمن نظام الدفع عبر الهاتف المحمول األردين ()JoMoPay
بين كانون الثاين (يناير)  – 2020قبل تفشي الوباء يف المنطقة – وشهر كانون الثاين (يناير) 2021
بأكثر من الضعف ،من  642,356دينار أردين (حوايل  745ألف يورو) إىل ما يصل إىل  1.32مليون
دينار أردين (حوايل  1.54مليون يورو؛ 2020 ،JoPACC؛  .)2021 ،JoPACCخالل نفس الفترة ،ارتفع
عدد المعامالت التي أجريت يف الدولة باستخدام المحافظ اإللكترونية من  374,400دينار أردين
إىل  1.39مليون دينار وقيمتها من  27.5مليون دينار إىل  114مليون دينار (حوايل  32مليون يورو
و 133مليون يورو ،على التوايل) .عندما ُفرض اإلغالق الوطني األول يف البالد يف آذار (مارس) ،2020
دفع األردنيون يف ذلك الشهر مدفوعات إلكترونية أ كثر مما دفعوه خالل السنوات الثالث السابقة
ً
أيضا؛ ففي البلد
مجتمعة .كما لوحظ زيادة استخدام المحافظ اإللكترونية يف فلسطين ومصر
األخير ،ارتفع عدد المدفوعات اإللكترونية بنسبة  %20-15فقط بين آذار/مارس وآب/أغسطس
(.)Moslem, 2020
يمكن إيجاد تأكيد آخر لهذا االتجاه يف نتائج الموجة األخيرة من مسح الشباب العريب ( ،)2021والتي
تظهر أنه خالل الجائحة ،ال يستخدم الشباب يف العالم العريب اإلنترنت أ كثر من أي وقت مضى للترفيه عن
أنفسهم فحسب ،على سبيل المثال من خالل مشاهدة مقاطع الفيديو (زيادة بنسبة  ،)%67بل ً
أيضا
للتسوق عبر اإلنترنت بشكل متكرر ( )%50وإجراء مدفوعات الكترونيا (.)%49

قدما :الفرص والتهديدات الرئيسية
المضي
ً
يجب تنفيذ أجندة
التحول الرقمي يف
الجوار الجنويب (وما
وراءه) بحذر :فرض
خصوصية بيانات
مالئمة ،وتوفير البنية
التحتية المادية ،مع
التركيز الواجب على
المناطق الريفية
(وكذلك المدن
الصغيرة).

يعد تسريع عمليات التحول الرقمي الناجمة عن الوباء يف منطقة الجوار الجنويب يف العديد من النواحي
تطو ًرا إيجاب ًيا وخطوة نحو اقتصادات أ كثر استدامة ومجتمعات شاملة .ومع ذلك ،هناك ً
أيضا عدد من
المزالق التي يجب تجنبها .على سبيل المثال ،يمكن أن يؤدي التحول إىل العمل عن بُعد من جهة
إىل فتح الفرص أمام النساء يف الجوار الجنويب ،الاليئ شكلن حتى عام  2019خُمس القوة العاملة يف
المنطقة ،ولكنه من ناحية أخرى ،يبقي النساء داخل األسرة ويبطئ من اندماجهن يف عالم العمل المأجور
الذي يهيمن عليه الذكور حتى بعد انتهاء الوباء ولم يعد العمل من المنزل ضرورة .وبالمثل ،قد تتسع
الفجوة الرقمية أ كثر ليس فقط بين النساء والرجال ولكن ً
أيضا بين الفئات األفقر/األكثر ثرا ًء ،والمناطق
الحضرية/الريفية واألكثر/األقل تعليما ً إذا لم يتم وضع سياسات مصممة بشكل صحيح.
هناك تهديد آخر يتمثل يف االستبداد الرقمي ،كما أشار بعض المشاركين يف استطالع EuroMeSCo
 Euromedونصف الخبراء الذين استطلعت آراؤهم من قبل مركز أبحاث  ،PEWالذين أعر بوا
عن تخوفهم من أن الوتيرة المتسارعة الستخدام التقنيات الجديدة "ستضعف الديمقراطية بين
اآلن و 2030بسبب سرعة ونطاق تشويه الواقع وتدهور الصحافة وتأثير رأسمالية المراقبة"
(.)Anderson & Rainie, 2020
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لذلك يجب أن يتم دعم أجندة التحول الرقمي يف الجوار الجنويب (وخارجه) بحذر .تعزيز التحول الرقمي
يف القطاع العام وتعزيز الحوكمة اإللكترونية – نعم ،ولكن طالما يتم تطبيق تشريعات كافية لحماية
وخصوصية البيانات .توفير البنية التحتية المادية ،بما يف ذلك الربط االلكتروين والنطاق العريض –
قطعا ،ولكن كما ورد يف االستطالع نفسه ،مع التركيز الواجب على المناطق الريفية (وكذلك المدن
الصغيرة) .تكييف التعليم والتدريب المهني مع متطلبات التحول الرقمي – بكل الوسائل ،طالما
أنه ال يستلزم استبعاد الطالب الذين لن يتمكنوا من المشاركة بسبب محدودية الوصول إىل النطاق
العريض و/أو أجهزة الكمبيوتر .إلعادة صياغة مقولة شائعة يف زمن الوباء" ،ال يمكن أن يكون العالج
أسوأ من المشكلة".
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أجندة االتحاد األورويب
الجديدة لجنوب البحر
األبيض المتوسط:
آفاق للمغرب
1

نزهة علوي محمدي
زميلة أوىل،
مركز السياسات للجنوب الجديد .المغرب.
عاما من إطالق الشرا كة األوروبية المتوسطية يف مؤتمر برشلونة عام ،1995
بعد أ كثر من 25
ً
ال تزال المنطقة الجغرافية المتوسطية تخضع لتفكير وتصور االتحاد األورويب بهدف ترسيخ عالقة الجوار
االستراتيجية هذه ومعالجة تقدم التحديات الكامنة.
ومنذ ذلك الحين ،شهد اإلطار األورو-متوسطي العديد من المبادرات كمراحل على المسار الذي ادعي أنه
نتيجة تفكير مشترك ،أي حوار بين ضفتي البحر األبيض المتوسط حول مستقبل العالقات بين االتحاد
األورويب وجواره الجنويب.
وهكذا ،يف حالة المغرب ،فإن اتفاقية الشرا كة الموقعة مع االتحاد األورويب يف عام  2000سبقت بعدة سنوات
إطالق سياسة الجوار األوروبية ( )ENPيف عام  2004وتنفيذ الوضع المتقدم للمغرب يف الفضاء المتوسطي
يف عام  .2008يف الواقع ،تعكس هذه العملية المتطورة اهتمام االتحاد األورويب بتحديد إطار تم تكييفه إلدارة
عالقاته مع الجوار الجنويب – بعد التوسعات المتتالية لالتحاد األورويب – ولكن ً
أيضا وبشكل أساسي إلعادة
تموضع نفسه سياس ًيا واستراتيج ًيا على الجانب الجنويب .من خالل مشاركته النشطة يف مختلف المنتديات
دائما إىل تحقيق معاملة
األورو-متوسطية (المنتدى المتوسطي ،المنتدى  ،)5+5يسعى المغرب بدوره
ً
مختلفة يف عالقاته مع االتحاد األورويب .إن تعزيز المكتسبات وفتح اآلفاق نحو المسؤولية المشتركة والقرار
المشترك هي من بين المكونات الرئيسية للنهج المغريب من أجل دفع عملية التكامل األورو-متوسطي.

 .1المقابالت المستخدمة يف هذا المقال أجراها يوسف الجاي ،مساعد باحث يف االقتصاد ،مركز السياسات للجنوب الجديد .PCNS
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عاما ،ال تزال
بعد 25
ً
منطقة البحر األبيض
المتوسط الجغرافية
تخضع للتفكير
بهدف إقامة عالقة
الجوار االستراتيجية
هذه بثبات ومعالجة
التقدم المحرز يف
التحديات الجديدة.

نحو شرا كة متجددة مع الجوار الجنويب

من خالل مشاركته
النشطة يف مختلف
المنتديات األورو-
متوسطية يسعى
دائما
المغرب بدوره
ً
إىل معاملة مختلفة
يف عالقاته مع االتحاد
األورويب.
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أدت التغيرات الجيوسياسية يف المنطقة إىل قيام االتحاد األورويب بإعادة تقييم محتويات وطريقة إدارة
سياسة الجوار األوروبية يف عامي  2011و 2015من أجل مواجهة التحديات التي فرضها الجوار المتغير.
ولكن هذا االهتمام بالتكيف والتجديد سار جن ًبا إىل جنب مع استجواب دول الجنوب حول ضعف مشاركتها
يف وضع تصور ومراقبة الشرا كة األوروبية المتوسطية والفعالية المحدودة إلدماجها لضمان مساحة من
القيم المشتركة واالزدهار المشترك .يمكننا من اآلن فصاعدًا التفكير يف فعالية نهج الشرا كة لسياسة
الجوار األوروبية ،ال سيما بعد عمليات إعادة التقييم المتتالية يف  2011و ،2015وتقييم يف خطوة ثانية
نطاق العرض األورويب الجديد المقدم يف شباط/فبراير  2021باعتباره "تجديدًا" .أخي ًرا ،ويف إطار هذه األجندة
األوروبية الجديدة للجوار الجنويب ،هل يمكننا النظر يف فرصة تحديد مجاالت التعاون المبتكر والواعد الذي
يمكن أن يحقق تقار بًا يف النهج ويعزز الجهود "لتجديد" العالقات بين المغرب واالتحاد األورويب؟

تأطير العالقات بين المغرب واالتحاد األورويب يف إطار سياسة
الجوار األوروبية
يتمتع المغرب
بعالقات طويلة األمد
ومميزة مع االتحاد
األورويب ،تميزت منذ
تنفيذ سياسة الجوار
األوروبية ومراجعاتها
المختلفة.

يف أعقاب الحكم
الصادر يف 2015
عن المحكمة التابعة
لالتحاد األورويب حول
اتفاقية الشرا كة
بين االتحاد األورويب
والمغرب ،تم تعليق
الحوار السياسي مع
االتحاد األورويب حتى
.2019

يتمتع المغرب بعالقات طويلة األمد ومميزة مع االتحاد األورويب ،تميزت منذ تنفيذ سياسة الجوار
األوروبية ومراجعاتها المختلفة بتطور ديناميكي ورغبة مشتركة يف بناء شرا كة نموذجية يف المنطقة
األورو-متوسطية.
اعتماد الوضع المتقدم يف عام  2008والتوقيع يف آذار/مارس  2015على خطة العمل الخاصة
به لتنفيذه ب ّين الطموح المشترك لتعزيز الطبيعة متعددة األبعاد للشرا كة .أولويات الشرا كة
بين المغرب واالتحاد األورويب التي تم تنظيمها حول أربعة محاور (الوصول العادل إىل الخدمات
االجتماعية ،والحكم الديمقراطي وسيادة القانون ،والتوظيف والنمو الشامل ،وتعزيز قدرات
المجتمع المدين) ،استفادت من الدعم المايل الذي ينبغي أن يبلغ  1.4مليار يورو بين عامي 2014
و 2020يف إطار أداة الجوار األوروبية المالية الجديدة ( ،)ENIالتي نشأت عن المبادئ التوجيهية
الواردة يف البيان الصادر يف  25أيار/مايو  ،2011والتي تدعو إىل نهج "المزيد من األموال للمزيد
من اإلصالح".
يعكس إطار الدعم الفردي الذي تم توقيعه يف تشرين الثاين/نوفمبر  ،2014اعتراف االتحاد األورويب
بتفرد شرا كته مع المغرب (بدأ دعم اإلصالحات يف  )2011ويؤكد على مالءمة التعاون الذي اختاره
االتحاد األورويب مع األولويات االستراتيجية للمغرب .تتوافق هذه اإلرشادات ً
أيضا مع أهداف اتفاقية
اإلطار بشأن "الوضع المتقدم وخطة العمل الخاصة به" .كما استفاد المغرب من مخصصات إضافية
للميزانية ضمن إطار البرنامج متعدد البلدان ،والتي تم تخصيصها وف ًقا للتقدم المحرز يف ترسيخ
الديمقراطية (األداة األوروبية للديمقراطية وحقوق اإلنسان ،أداة التعاون اإلنمايئ…).
لكن ،ويف أعقاب الحكم الصادر يف كانون األول/ديسمبر  2015عن محكمة العدل التابعة لالتحاد
األورويب بإلغاء قرار المجلس الصادر يف  8آذار/مارس  2012بشأن إبرام صفقة لتعديل اتفاقية الشرا كة
بين االتحاد األورويب والمغرب ،علق األخير الحوار السياسي مع االتحاد األورويب حتى كانون الثاين/
يناير  .2019لم تشهد ديناميكية الشرا كة المتأثرة بهذه الفجوة تطورا ً نوعيا ً على الرغم من استمرار
التعاون القطاعي .بسبب االفتقار إىل المشاورات السياسية الرسمية ،لم تحدد الشرا كة بالتايل أي أولوية
جديدة ،بينما انتهى إطار الدعم الفردي وتم نشر مراجعة جديدة لسياسة الجوار األوروبية يف تشرين
الثاين/نوفمبر  .2015باالعتراف بحدود استراتيجية  2011السابقة ،بنا ًء على مبدأ "المزيد من األموال
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للمزيد من اإلصالح" ،اعتمد تنقيح  2015نهجا جديدا يتميز بمزيد من المرونة (التمايز) وتكثيف الملكية
المحلية .وفيما يتعلق بالمغرب ،قامت المفوضية بتمديد إطار الدعم الفردي حتى عام  2018وامتد
الوضع المتقدم حتى عام .2020
بفضل مجلس الشرا كة بين المغرب واالتحاد األورويب ،بدأ يف حزيران/يونيو  2019استكشاف آفاق جديدة
تتجاوز الوضع المتقدم من أجل تحقيق "شرا كة أوروبية مغربية من أجل الرخاء المشترك" .بعد نهج
مرن يتكيف مع الطرفين ،سعى البيان الصادر عن المجلس ً
أيضا إىل أن تكون هناك مرحلة أولية لتحديد
المحاور االستراتيجية للتعاون بين المغرب واالتحاد األورويب ،والتي يجب أن تكون سارية المفعول اعتبا ًرا
من عام  .2020ولذلك ،فإن المغرب واالتحاد األورويب ملتزمان لمتابعة التفكير المشترك من أجل إعادة
تشكيل الرابطة التعاقديةً .
أيضا وعلى الرغم من فترة التقاعس من  2015إىل  ،2019فإن المبادئ التي
تم التأكيد عليها يف إعادة تقييم سياسة الجوار األوروبية ،أي التمايز والملكية المشتركة لإلطار التعاقدي،
هي يف صميم إعادة إطالق الشرا كة بين المغرب واالتحاد األورويب.

التحليل النوعي

لم تشهد ديناميكية
الشرا كة المتأثرة
بهذه الفجوة تطورا ً
نوعيا ً على الرغم
من استمرار التعاون
القطاعي.

نحو شرا كة متجددة بين االتحاد األورويب والجوار الجنويب؟
آفاق للمغرب
بنا ًء على رؤية الصفقة الخضراء ،قدمت المفوضية األوروبية يف البيان المشترك بتاريخ  9شباط/
حا جديدًا للجوار الجنويب يتمحور حول خمسة مجاالت رئيسية :التنمية البشرية
فبراير 2021مقتر ً
والحكم الرشيد وسيادة القانون؛ المرونة واالزدهار والتحول الرقمي؛ السالم واألمن؛ الهجرة والتنقل؛
واالنتقال األخضر .تهدف األجندة الجديدة إىل تعاف أخضر ورقمي ومرن وعادل ،يسترشد ببرنامج التنمية
المستدامة بحلول عام  2030واتفاقية باريس والصفقة الخضراء األوروبية .من خالل وضع التحديات
المناخية والبيئية يف صميم عملها ،تطرح سياسة الجوار األوروبية الجديدة فلسفة جديدة يف مراجعة
الشرا كة :ستؤدي المكتسبات التي تم تحقيقها يف المراحل السابقة من اآلن فصاعدًا إىل تطور كبير وآفاق
ملموسة .وهي تنص على مقترحات محددة يف كل دولة مجاورة يمكن تحويلها إىل خارطة طريق جديدة
للعالقات الثنائية.
يبرز االستطالع العام الذي أجراه المعهد األورويب للبحر األبيض المتوسط ( )IEMedمع عينة من سكان
المغرب أنهم يرون أن النمو الشامل وتغير المناخ يشكالن تحديات وفرصا مشتركة للشريكين.
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من خالل وضع
التحديات المناخية
والبيئية يف صميم
عملها ،تطرح سياسة
الجوار األوروبية
الجديدة فلسفة
جديدة يف مراجعة
الشرا كة.

Situation of human rights

12%
23%

Governance and rule of law

11%

نحو شرا كة متجددة مع الجوار الجنويب
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Environmental situation
and climate change

13%
10%
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2%
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Other

0%
No particular
التحديانviews on
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المشتركان
الرئيسيان
1%
يف المنطقة ،غير أن ردود الخبراء المغاربة تعلق أهمية أ كبر على االندماج االقتصادي باعتباره تحد ًيا
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الرسم البياين  :1س  1أي من التحديات التالية يلزمها بذل جهود أ كبر؟ (مرتبة كخيار أول)
23%

اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺸــﺎﻣﻞ واﻟﺒﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

39%
13%
14%
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18%

اﻟﺤﻜﻢ وﺳــﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن

13%

اﻟﻮﺿــﻊ اﻟﺒﻴﺌــﻲ وﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ

20%
13%
13%
13%

وﺿﻊ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴــﺎن

12%
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8%
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يورومسكو  -يوروميد
المصدر :تم تجميعه بواسطة المعهد األورويب للبحر األبيض المتوسط بنا ًء على نتائج استطالع 28%
اﻟﻨﻤــﻮ اﻟﺸــﺎﻣﻞ واﻟﺒﻌــﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ
18%
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فيما يتعلق بالفرص المتاحة لكل من االتحاد األورويب والدول المجاورة ،يعتبر تعزيز جدول أعمال شامل
17%
الخبراء المغاربة تؤكد ً
أيضا على أهمية التعاون
وتجدر اإلشارة إىل أن ردود
الرئيسية.
اجتماع ًيا هو األولوية
اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺤﻜﻢ وﺳــﻴﺎدة
10%
يف مجال البحث واالبتكار.
اﻟﻮﺿــﻊ اﻟﺒﻴﺌــﻲ وﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ
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26%
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الرسم البياين  :2س  2ما هي الفرص الرئيسية التي يجب على االتحاد األورويب وشركائه الجنوبيين
اغتنامها بشكل مشترك؟ (مرتبة كخيار أول)
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ﻗﻴﻤﺔ أﻗﺼﺮ
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ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ
واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﺗﻌﺰﻳﺰ
يورومسكو  -يوروميد
األورويب للبحر األبيض المتوسط بنا ًء على نتائج استطالع
المعهد
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔبواسطة
أﺟﻨﺪةتجميعه
المصدر :تم
36%
اﻟﺸــﺒﺎب واﻟﻨﺴــﺎء واﻟﻔﺌﺎت اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ

32%

29%

اﻟﺘﻌــﺎون ﰲ اﻟﺒﺤــﺚ واﻻﺑﺘﻜﺎر

46%
الرئيسية ،والتي
من وجهة النظر الرسمية ،رحب المغرب ببيان  9شباط/فبراير  2021وكذلك مشاريعه
ﺻﻴﺎﻏﺔ أﺟﻨﺪة ﺗﺠﺎرﻳﺔ واﺳــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة،
تلبي ً
 15%المحددة يف "اإلعالن السياسي المشترك" بين
التنموية والمحاور األربعة
سياسته
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﻼﺳــﻞ
أولويات إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
أيضا ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ
8%
المغرب واالتحاد األورويب اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻷﻗﺼﺮيف حزيران/يونيو  .2019لكن ،النوايا التي عبر عنها المغرب من خالل
المعتمد
8%
معﻣﺠﺎل اﻟﻬﺠﺮة
ـﺎون ﰲ
التصريحات ﺗﺠﺪﻳــﺪ اﻟﺘﻌـ
األوروبيين تعطي األولوية للحاجة إىل تجنب تصور سياسة
مختلف القادة
والتبادالت
8%
الجوار األوروبية فقط من خالل المنظور المايل وهو يطمح إىل إعادة بناء شرا كة متوازنة وفعالة مع مشاركة
7%
اﻟﻌﻤــﻞ ﻣﻌً ــﺎ ﻟﺠﻌــﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻣﻤﻜﻨًﺎ
أ كبر من قبل دول الجوار يف القرارات3% .

2%

ﺻﻴﺎﻏﺔ أﺟﻨﺪة رﻗﻤﻴﺔ ﻣﺸــﺘﺮﻛﺔ
االستطالع كيف ُينظر إىل مراجعة إطار التعاون وتحسين إدارته على أنها
بالتزامن مع هذا العنصرُ ،يظهر
3%
.2030
عام
أهداف يجب تحقيقها بحلول
2%
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ آراء ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮل ﻫﺬه اﻟﻤﺴــﺄﻟﺔ

آﺧﺮ

0%
1%
0%
0%

5%

10%

دول اﻟﺠﻮار اﻟﺠﻨﻮﰊ

اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن اﻷردﻧﻴﻮن
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يسعى المغرب إىل
تجنب تصور سياسة
الجوار األوروبية فقط
من خالل المنظور
المايل ويطمح إىل
إعادة بناء شرا كة
متوازنة وفعالة مع
مشاركة أ كبر من
قبل دول الجوار يف
القرارات.

Euro-Mediterranean economic and trade
partnerships should grow and foster
even opportunities for both shores

10%
8%

نحو شرا كة متجددة مع الجوار الجنويب

The environmental and sustainable
dimensions should be a
common partnership priority

7%
13%
19%

Other
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10%

15%

0%

5%

Southern neighbourhood countries

EU respondents
 2030حتى تتمكن من تقييم أن التعاون
الرسم البياين  :3س  8ما الذي يجب أن يتغير بحلول عام
األورو-متوسطي ناجح؟ (تم إعداد الفئات من اإلجابات المفتوحة)

ﻳﺠﺐ أن ﻳﻌﺰز إﻃﺎر اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺸــﺘﺮﻛﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴــﺎﻫﻤﺎت ﺷــﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﻌﺪدة
اﻟﻤﺴــﺘﻮﻳﺎت وﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ

32%
36%

ﻳﺠﺐ أن ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺘﻌﺎون اﻷورو-ﻣﺘﻮﺳــﻄﻲ
اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻹرﺳــﺎء اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺳــﻴﺎدة
اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴــﺎن واﻟﻜﺮاﻣﺔ

18%
19%

ﻳﺠﺐ أن ﻳﻌﺰز اﻟﺘﻌﺎون اﻷورو-ﻣﺘﻮﺳــﻄﻲ
ﺣﻠﻮﻻ ً إﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻟﻤﺪى ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﻘﻀﺎﻳــﺎ اﻟﻬﺠﺮة واﻟﺘﻨﻘﻞ

12%
12%

ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﻤﺴــﺘﺪاﻣﺔ
ﻣﻦ أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺸــﺮاﻛﺔ اﻟﻤﺸــﺘﺮﻛﺔ

10%
10%

ﻳﺠﺐ أن ﺗﻨﻤﻮ اﻟﺸــﺮاﻛﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻷورو-ﻣﺘﻮﺳــﻄﻴﺔ وﺗﻌﺰز اﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﺴــﺎوﻳﺔ
ﻟﻜﻼ اﻟﺸﺎﻃﺌﻴﻦ

9%
12%

آﺧﺮ

19%

12%
0%
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10%
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25%

30%

35%

40%

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ

اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ

المصدر :تم تجميعه بواسطة المعهد األورويب للبحر األبيض المتوسط بنا ًء على نتائج استطالع يورومسكو  -يوروميد

يرغب المغرب أن
يتم التعبير عن
وضعه المتقدم مع
االتحاد األورويب
ً
أيضا يف دعم
إجراءات مشتركة
حول قضايا مثل
البيئة واألمن
والهجرة والتكامل
اإلقليمي.

لهذا السبب ،يرغب المغرب يف التعبير عن وضعه المتقدم مع االتحاد األورويب ليس فقط يف دعم برامج التنمية
االقتصادية واالجتماعية ولكن ً
أيضا لضمان حوار دائم وإجراءات مشتركة حول قضايا مثل البيئة واألمن والهجرة
والتكامل اإلقليمي .يف هذا الصدد يف المنطقة ،لدى المغرب معظم االتفاقات والروابط واألرضية المشتركة مع
السياسات واألولويات األوروبية .وبالتايل ،فإن التحدي يف هذه المرحلة الجديدة من العالقات األوروبية المغربية
يتمثل يف التحديد واتخاذ القرار بصورة مشتركة بشأن دعم االتحاد األورويب لدعم انتقال االقتصاد المغريب
وتوجهه نحو أنماط إنتاج أ كثر استدامة وشمولية.
يشارك المغرب يف تحويل عمليات اإلنتاج لمعالجة تأثير تغير المناخ ،ويمكن أن يستفيد من خالل
سياسة الجوار األوروبية الجديدة من الفرص لتحفيز التحول األخضر والرقمي والذكي القتصاده.
يف إطار التحول يف أوروبا نحو زراعة أ كثر استدامة ،تقدم الصفقة الخضراء بالتايل آفا ًقا واعدة للقطاع
الزراعي المغريب .بعد أن استثمر المغرب على نطاق واسع يف خطته المغرب األخضر ،Maroc Vert
يستعد لتنفيذ استراتيجية الجيل األخضر الجديدة  ،2030-2020التي ستفتح الوصول إىل السوق
األوروبية ،دون تقييد الحصص ،إذا تم تنفيذ تعديل السياسة الزراعية المشتركة ( )CAPبشكل فعال.
يمكن أن يؤدي االنتقال إىل صناعة خالية من الكربون إىل فتح آفاق للتعاون االبتكاري .المغرب منخرط
بقوة يف التحول األخضر لصناعته من خالل اختيار إزالة الكربون من أنماط اإلنتاج .تشمل المحاور الرئيسية
لخطة اإلنعاش الصناعي  2023-2021وضع المملكة كقاعدة صناعية دائرية وخالية من الكربون .كما

southern neighbourhood countries
in renewable energies

20%

34

15%
13%

7%
8%

Support its southern neighbours in
increasing their energy efficiency and
deployment of renewable energies by
promoting reform and an improved
business environment

6%
6%
7%
8%

Promote technical and policy
dialogues to support southern
neighbours in improving their
regulatory framework, including at
regional level

أطلق المغرب برامج دعم تستهدف المؤسسات الصناعية لتطوير أنماط إنتاج خالية من الكربون ودعم
 0%االنتقال إىل الطاقة النظيفة قطاع
ظهور السالسل الصناعية الخضراء والحد من التلوث .أخي ًرا ،يعد
1%
الطاقة Other
االستباقية المغربية لعام 2030
تقارب بين المغرب واالتحاد األورويب .تخصص استراتيجية
0%
0%
مكانًا مركز ًيا للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة.
يف هذا الصدد ،تكشف ردود الخبراء المغاربة ً
 13%عن9%الدور المركزي للطاقات المتجددة ،وهي تختلف
أيضا
No particular views on this matter
)4 10%
بوضوح عن ردود البلدان يف بقية المنطقة (الرسم13%البياين
40%

35%

30%

All respondents

25%

15%

20%

Civil society

5%

10%

Policy-makers

0%

Experts

الرسم البياين  :4س  18ما الذي يجب أن يفعله االتحاد األورويب لموا كبة انتقال الطاقة لدول الجوار
الجنويب؟ (مرتبة كخيار أول)
اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻷﺻﻐﺮ ﺣﺠﻤﺎ ً واﻷﻛﺜﺮ
ﻻﻣﺮﻛﺰﻳﺔ )أﻳﻀﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت أو اﻹﻗﻠﻴﻢ(

26%

22%

ﺣﺸﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
واﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ،
واﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﺎت دول اﻟﺠﻮار اﻟﺠﻨﻮﰊ
ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة

25%

41%

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻣﻊ دول اﻟﺠﻮار اﻟﺠﻨﻮﰊ واﻟﺘﻘﺎرب
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﰊ

23%
16%

دﻋﻢ ﺟﻴﺮاﻧﻪ ﰲ اﻟﺠﻨﻮب ﰲ زﻳﺎدة ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ
وﻧﺸﺮ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻹﺻﻼح
وﺗﺤﺴﻴﻦ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﻮارات اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺠﻴﺮان
ﰲ اﻟﺠﻨﻮب ﰲ ﺗﺤﺴﻴﻦ إﻃﺎرﻫﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ،
ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ.

أﺧﺮى

ﻻ ﺗﻮﺟﺪ آراء ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮل ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ

11%
16%
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3%
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دول اﻟﺠﻮار اﻟﺠﻨﻮﰊ

اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ

المصدر :تم تجميعه بواسطة المعهد األورويب للبحر األبيض المتوسط بنا ًء على نتائج استطالع يورومسكو  -يوروميد

إىل جانب مشاريع الطاقة المتجددة الكبرى مع إمكاناتها الكبيرة يف مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح،
يطمح المغرب إىل أن يصبح الع ًبا رئيس ًيا يف تطوير الهيدروجين األخضر بسبب موقعه الجغرايف وترابطه
يف مجال الطاقة وموارد الطاقة المتجددة االستثنائية.
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التحليل النوعي

يفتح االنتقال نحو
الطاقة النظيفة
آفا ًقا جديدة
للتعاون المبتكر
وهو قطاع تقارب
بين المغرب
واالتحاد األورويب.

نحو شرا كة متجددة مع الجوار الجنويب

باستخدام
الهيدروجين
األخضر ،وهو حل
تقني لصناعة إزالة
الكربون ،يمكن
لالتحاد األورويب أن
يدعم إنشاء نظام
بيئي للطاقة ويفتح
الطريق أمام شرا كة
مبتكرة إىل حد كبير.

35

يعتبر الهيدروجين األخضر يف هذا الصدد حالً تقن ًيا لصناعة إزالة الكربون ،وال سيما يف إنتاج األسمدة .يمكن
لالتحاد األورويب من هذا المنظور أن يدعم إنشاء نظام بيئي للطاقة حول األهداف المشتركة ،وكذلك ترجمة
نقاط التقارب يف النهج واألولويات المغربية – األوروبية ،وبالتايل فتح الطريق أمام شرا كة ابتكارية بشكل
كبير .يمكن أن تؤثر هذه الديناميكية ً
أيضا على المسارات الخاصة باالتحاد األورويب مع الدول الشريكة
وتعزز التعاون مع الجوار الجنويب يف إطار يتسم بتحدي االبتكار واالستدامة والنمو.
بينما كان إعالن برشلونة يهدف إىل خلق منطقة سالم وازدهار مشترك ،إال أنه بعد أ كثر من عقدين
من الزمان ،تواجه منطقة البحر األبيض المتوسط التحديات التي تفاقمت بسبب تأثير جائحة كورونا
 .COVID-19تتطلب هذه التحديات تفكيرا جديدًا باإلضافة إىل مبدأ المرونة يف جميع المناهج وتسلط
الضوء على الحاجة إىل العمل من أجل المزيد من التضامن ،بما يتماشى مع المبادئ التأسيسية للشرا كة
األورو-متوسطية.

36

التحليل النوعي

مسح سريع للعالقات
الثنائية بين االتحاد األورويب
عاما
وإسرائيل بعد ً 25
من عملية برشلونة
ألفريد توفياس
الجامعة العبرية .إسرائيل.

أهمية الشرا كة األورو-متوسطية إلسرائيل :االنضمام إىل
االتحاد األورويب
االنطالق الحقيقي يف العالقات بين إسرائيل واالتحاد األورويب من وجهة نظر مؤسسية (وبالتايل ليس
ً
أيضا) يمكن تأريخه إىل بداية عملية أوسلو ( )1993وإطالق الشرا كة
فقط اقتصاد ًيا بل سياس ًيا
األورو-متوسطية ،التي يبلغ عمرها اآلن ربع قرن .كان هدف األخير هو توفير إطار عام لتعزيز العالقات
السياسية واالقتصادية واالجتماعية بين سواحل البحر األبيض المتوسط .يف هذا السياقُ ،عرضت على
إسرائيل اتفاقية شرا كة مع االتحاد األورويب لفترة زمنية غير محدودة .وهي حتى اليوم األساس القانوين
الوحيد للعالقات بين االتحاد األورويب وإسرائيل منذ عام  ،2000عندما تم التصديق عليها بالكامل
من قبل البرلمان األورويب والدول الخمس عشرة األعضاء وإسرائيل .على الرغم من صحة القول بانه
تم توقيع االتفاقية يف تشرين الثاين (نوفمبر)  ،1995لكن استغرق التصديق عليها خمس سنوات،
ألسباب سياسية يف األساس .تم إنشاء بموجبها مجلس شرا كة على المستوى الوزاري كان يجب أن
يجتمع مرة واحدة على األقل يف السنة .من الناحية العملية ،لم يجتمع منذ عام  ،2012بعد التجميد
الفعلي للعالقات السياسية منذ أ كثر من عقد من الزمان .منذ البداية ،اعترضت إسرائيل على حقيقة
أن الشرا كة كانت جز ًءا مما يسمى بالشرا كة األورو-متوسطية التي استمرت يف معاملة إسرائيل مثل
الدول المتوسطية األخرى غير األعضاء ،حتى عندما تكون المسافة بين إسرائيل وبقية المجموعة من
حيث التنمية االقتصادية قد اتسعت خالل السبعينيات حتى التسعينيات.
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اعترضت إسرائيل
على أنه على
الرغم من المسافة
المتزايدة فيما
يتعلق بالتنمية
االقتصادية،
استمرت الشرا كة
األوروبية المتوسطية
( )EMPيف معاملة
إسرائيل مثل الدول
المتوسطية األخرى
غير األعضاء.

نحو شرا كة متجددة مع الجوار الجنويب
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العالقات الثنائية بعد عام  :2004سياسة الجوار األوروبية
واالتفاقيات القطاعية
سياسة الجوار
األوروبية كانت أ كثر
جاذبية إلسرائيل
من حيث أنها ثنائية
ومتباينة ،وبالتايل
أخذت خصوصيات
إسرائيل يف االعتبار.

لم تتخذ العالقات بين االتحاد األورويب وإسرائيل اتجاهًا جديدًا حتى تم توسعة االتحاد األورويب بانضمام
 10دول جديدة يف عام  .2004لم تكن الشرا كة األورو-متوسطية وإنما توسيع االتحاد األورويب وبدء
المفاوضات مع تركيا وكرواتيا بهدف منحهما العضوية التي قادت المفوضية األوروبية إىل مراجعة عالقاتها
بشكل عاجل مع الدول القريبة من االتحاد األورويب الجديد الـمكون من  27عضوا من خالل إطالق سياسة
الجوار األوروبية .كانت هذه السياسة أ كثر جاذبية إلسرائيل من حيث أنها ثنائية ومتباينة ،وبالتايل أخذت
تماما يف تصور إسرائيل .اتسعت الفجوة االقتصادية مع
خصوصيات إسرائيل يف االعتبار .كان هذا مبر ًرا
ً
الشركاء الجنوبيين اآلخرين يف سياسة الجوار األوروبية منذ التسعينيات .كما أن عدم التناسق االقتصادي
بين إسرائيل وجميع دول البحر األبيض المتوسط األخرى (باستثناء تركيا) أخذ بالتزايد منذ كانون األول
خصيصا بين إسرائيل والمفوضية األوروبية بحكم
(ديسمبر)  2004عندما تم إبرام خطة عمل مصممة
ً
الواقع يف سياق سياسة الجوار األوروبية .يف نهاية ثالث سنوات ،تم تقييمها من أجل أن يقرر الطرفان ما
إذا كان هناك أي سبب لتغيير نمط العالقات بينهما من خالل التوقيع على اتفاقية جديدة أو من خالل
تعديل اتفاقية عام  .1995حددت خطة العمل أربع أولويات :تعزيز الحوار السياسي؛ وزيادة التكامل
االقتصادي؛ وتطوير التعاون يف مجاالت العدالة والشرطة (التعاون القانوين ومكافحة الجريمة المنظمة)
ومحور كامل من المجاالت (البيئة والطاقة والنقل والعلوم والتكنولوجيا)؛ وزيادة االتصاالت "بين الناس"
(على سبيل المثال ،المشاركة يف البرامج التعليمية على غرار برنامج إراسموس) .أ كثر ما أعجبت به
جا يفضل "الجزرة" على "العصا" :سيطبق االتحاد األورويب ما يسمى بالمشروطية
إسرائيل هو أنه كان نه ً
اإليجابية التي تقدر القيم المشتركة بدال ً من المشروطية السلبية المستخدمة يف سياق اتفاقية الشرا كة
لعام ( 1995التي فكرت يف تعليقها المحتمل من قبل أحد األطراف إذا لم يحترم الطرف اآلخر حقوق
اإلنسان) .ومع ذلك ،ونتيجة لعملية الرصاص المصبوب يف غزة ،قرر االتحاد األورويب تجميد العالقات
السياسية (.)2010-2009

االتفاقيات القطاعية
بشأن التجارة الحرة
الزراعية وتحرير
النقل الجوي المدين
هي قيد اإلعداد
بنظرة إيجابية.

ومع ذلك بحلول ذلك الوقت ،كانت هناك اتفاقيتان قطاعيتان منفصلتان مهمتان قيد اإلعداد :واحدة
بشأن التجارة الزراعية الحرة بين الطرفين ( )2009واتفاقية السماء المفتوحة لتحرير حركة النقل الجوي
المدين بين االتحاد األورويب وإسرائيل (دخلت حيز التنفيذ يف  2013وصدّق عليها أخي ًرا من قبل جميع
األطراف يف عام  .)2020وبحسب مصادر إسرائيلية رسمية ،فإن كال االتفاقيتين تعمالن بشكل جيد .فيما
يتعلق بالزراعة ،هناك أحيانًا نقاشات حول التزام إسرائيل بمعايير االتحاد األورويب ،وهو أمر طبيعي.
فيما يتعلق بالنقل الجوي المدين ،فإن إسرائيل راضية للغاية .وهي تتفاوض اآلن مع االتحاد األورويب
فيما يسمى "ترتيبات أمنية بوقفة واحدة" للوصول إىل اعتراف أوروبا الكامل بالترتيبات األمنية لمطار
بن غوريون .بشكل عام ،أصبحت  Easyjetو Wizz Airو ،Ryanairوجميعها شركات طيران أوروبية
داعما قو ًيا التفاقية
منخفضة التكلفة ،أسماء مألوفة يف صناعة السياحة اإلسرائيلية ،والتي أصبحت
ً
السماء المفتوحة ()Open Sky؛ ناهيك عن المستهلك اإلسرائيلي لخدمات السياحة يف الخارج ،الذي
يجني فوائد ضخمة للسفر إىل أوروبا بتكلفة منخفضة .تدرك أي حكومة إسرائيلية اآلن أنه سيكون من
الصعب للغاية التراجع وإغالق البالد ألسباب سياسية أمام رياح السفر إىل الخارج الرخيص.
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لم تؤد المساهمة الصغيرة المتأخرة للشرا كة األورو-متوسطية ،وهي االتفاقية اإلقليمية لقواعد
المنشأ التفضيلية لعموم أوروبا والبحر المتوسط (اتفاقية  )PEMيف شباط/فبراير  ،2013إىل مزيد من
التعاون اإلقليمي يف األنشطة الصناعية بين إسرائيل وجيرانها العرب ،والذي كان واحدا من نواياها
األصلية .ومع ذلك ،فإن إسرائيل مهتمة بها لمجرد أنها تساعد يف تعزيز التجارة مع أعضاء آخرين
من خارج االتحاد األورويب يف االتفاقية ،مثل تركيا ويف المستقبل القريب المملكة المتحدة وأوكرانيا
(اتفاقية التجارة الحرة التي أبرمتها األخيرة مع إسرائيل والتي دخلت حيز التنفيذ يف  1كانون الثاين/
يناير  .)2021إنها مفارقة.
لم تكن جميع المبادرات المرتبطة بالشرا كة األورو-متوسطية – سياسة الجوار األوروبية فاشلة .هناك
مساهمة خاصة لمرحلة سياسة الجوار األوروبية يف العالقات بين االتحاد األورويب وإسرائيل يف مجال
التعليم ،وخاصة التنقل وتبادل طالب الجامعات واألكاديميين ،وتحديدا ً النسخ المختلفة لبرنامج
إراسموس .م ّول االتحاد األورويب بحلول عام  2020إقامة أ كثر من 7,000طالب إسرائيلي يف الجامعات
األوروبية .يف عام  ،2018كان عدد الطالب اإلسرائيليين الذين يدرسون يف أوروبا أ كبر من عدد الطالب يف
الواليات المتحدة.

التحليل النوعي

هناك مساهمة
خاصة لمرحلة
سياسة الجوار
األوروبية يف العالقات
بين االتحاد األورويب
وإسرائيل يف مجال
التعليم ،وتحديدا ً
النسخ المختلفة
لبرنامج إراسموس.

إسرائيل هي بالطبع عضو مؤسس يف االتحاد من أجل المتوسط ( ،)UfMالذي تم إنشاؤه يف عام 2008
ومتابعة فريدة من نوعها للشرا كة األورو-متوسطية (وليس لسياسة الجوار األوروبية) والتي تم افتتاحها
فعل ًيا لألعمال فقط يف عام  2011بمساهمة إسرائيلية نشطة .ومع ذلك ،لعدة سنوات حتى اآلن ،لم
يكن لديها أ كثر من جاذبية رمزية ،مما يعكس الرغبة يف الحفاظ على وجود منخفض يف األحداث رفيعة
المستوى .على سبيل المثال ،شارك الوزير عمير بيريتس ،وزير االقتصاد ،كممثل إلسرائيل يف المؤتمر
الوزاري التجاري الحادي عشر لالتحاد من أجل المتوسط يف تشرين الثاين (نوفمبر)  ،2020والذي تم
تنظيمه يف شكل مؤتمر عبر الفيديو.

العمل تحت الرادار أو قصة العالقات اليومية بين االتحاد األورويب
وإسرائيل يف العقد الماضي
هناك إجماع يف القدس على أن اتفاقية الشرا كة لعام  1995قديمة الطراز ،كما يتضح من حقيقة
أنها ال تتناول التجارة يف الخدمات أو االستثمار .ولكن نظ ًرا للتردد المستمر يف البرلمان األورويب يف
تطوير العالقات الرسمية مع إسرائيل ألسباب سياسية ،فإن منظور إلغاء تجميد خطة العمل المرتبطة
بسياسة الجوار األوروبية غير واقعي .تواصلت العالقات بين إسرائيل واالتحاد األورويب منذ عام 2012
بطريقة مجزأة.
هذا هو المكان المناسب للتعامل مع ما ال يزال يمثل محو ًرا مركز ًيا إلسرائيل يف العالقات الثنائية
عاما من عملية برشلونة ،أي اإلدماج العملي إلسرائيل يف مجال البحث والتطوير يف االتحاد
منذ 25
ً
األورويب (رسم ًيا ليس جز ًءا من الشرا كة األورو-متوسطية) .يف البداية ،تجسد ذلك يف المشاركة النشطة
لستة من أصل سبعة برامج إلطار عمل البحث والتطوير تالها  Horizon 2020اعتبا ًرا من ،)2017
يف الوقت الحاضر هو على وشك االنتهاء .ستبدأ المفاوضات بين االتحاد األورويب وإسرائيل إلدراجه يف
برنامج " ،"Horizon Europeالبرنامج األحدث ،الذي سيبدأ يف أواخر عام  2021فقط ،حيث حدثت
أساسا إىل
تأخيرات يف بروكسل غير مرتبطة بإسرائيل يف رسم اللوائح الجديدة للبرنامج ،ويرجع ذلك
ً
جائحة كورونا .يف هذه الجولة ،سيعتمد التمويل على مبدأ "الدفع الفوري" " ،"Pay As You Goمما يعني
أن الدول المشاركة ال يمكنها كسب المال من البرنامج .على الرغم من ذلك ،تواصل إسرائيل دعم
المشاركة بحماس بسبب التآزر الذي تم إنشاؤه بين األوساط األكاديمية والصناعية األوروبية واإلسرائيلية.
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ال يزال اإلدماج
العملي إلسرائيل
يف مجال البحث
والتطوير يف االتحاد
األورويب يمثل محو ًرا
مركز يًا إلسرائيل.

نحو شرا كة متجددة مع الجوار الجنويب

التعاون يف مجاالت
التعليم واالتصاالت
والبيئة والرفاهية يف
المستقبل القريب
يؤدي إىل "أوربة"
منفصلة ألنظمة
إسرائيل.
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بال شك ،ساعدت كل من األنشطة التعليمية والبحثية يف االتحاد األورويب والتمويل االتحاد األورويب يف تطوير
بين المجتمع المدين اإلسرائيلي دائرة مؤيدة بقوة ألوروبا تتكون من جامعات ومرا كز أبحاث إسرائيلية،
وصناعيين مشاركين يف أنشطة البحث والتطوير ،وأ كاديميين وطالب جامعيين.
راض جدًا عن
تطور آخر ال يخضع للجدل يف العالقات الثنائية هو نشاط بنك االستثمار األورويب( ،)EIBوهو ٍ
إسرائيل فيما يتعلق بتمويل االبتكار لألنشطة عبر بنك لئومي المرتبط بالمعدات الطبية ومحطات تحلية
المياه .يف اآلونة األخيرة ،تم تخصيص  50مليون يورو للتعامل مع المشاريع المرتبطة بجائحة كورونا.
ارتباطا مباش ًرا بـ .Horizon 2020
ترتبط بعض أنشطة بنك االستثمار األورويب
ً
تحت الرادار ً
أيضا ،تسير أنشطة التوأمة وأداة المساعدة الفنية وتبادل المعلومات (المقدمة بموجب
سياسة الجوار األوروبية) بسالسة ،حيث يتم تخصيص  2مليون يورو سنو ًيا .إنه يؤدي إىل "أوربة"
منفصلة ألنظمة إسرائيل يف مجاالت التعليم واالتصاالت والبيئة والرفاهية يف المستقبل القريب
(وهو أمر مأمول يف إسرائيل) .ليس من قبيل الصدفة أن جميع المجاالت غير مرتبطة باألمن والدفاع
حيث يسود نفوذ الواليات المتحدة .يجلب برنامج التوأمة خبراء من االتحاد األورويب لمدة  18إىل 24
شه ًرا للتنسيق مع القطاع العام اإلسرائيلي ،بينما تسمح أداة المساعدة الفنية وتبادل المعلومات
بعقد اجتماعات ثنائية بين المسؤولين األوروبيين واإلسرائيليين من حين آلخر ،يف الوقت الحاضر
عبر .Zoom

يف العالقات اليومية
بين االتحاد األورويب
وإسرائيل ،حدثت
عملية توضيح
للتشريعات
المتعلقة باألراضي
الفلسطينية المحتلة
معظمها يف العقد
األخير مما أثار
استياء الحكومة
اإلسرائيلية والعديد
من اإلسرائيليين.

فيما يتعلق بالطاقة ،يمول االتحاد األورويب دراسات الجدوى ،التي لم تكتمل بعد ،لبناء ما يسمى بخط
أنابيب شرق المتوسط لنقل الغاز من إسرائيل إىل إيطاليا بحلول عام  .2027المشروع متوقف حال ًيا
بسبب الخالفات الداخلية يف إيطاليا حول الضرورة المطلقة لخط األنابيب هذا يف ضوء خطة االنتقال
الخضراء يف االتحاد األورويب .لكن على أي حال ،تبدو مفوضية االتحاد األورويب حريصة على تحديث حوارها
مع وزارة الطاقة اإلسرائيلية.
لكن يبدو أن الحكومة اإلسرائيلية الحالية تركز أ كثر بكثير على سلسلة من التطورات التي ،باعتراف
الجميع ،ليس لها آثار اقتصادية كبيرة على إسرائيل أو تعرقل عالقاتها مع الدول األعضاء يف شرق البحر
المتوسط مثل اليونان وإيطاليا وقبرص .لكن دبلوماسياً ،تعتبر هذه التطورات أ كثر من مجرد إزعاج.
يف العالقات اليومية بين االتحاد األورويب وإسرائيل ،حدثت عملية توضيح للسلطة التشريعية فيما
يتعلق باألراضي الفلسطينية المحتلة يف العقد األخير مما أثار استياء الحكومة اإلسرائيلية والعديد من
اإلسرائيليين .هذه حقيقة قبلتها السلطات اإلسرائيلية ،ومن الواضح أنها غير مستعدة لتحدي الجانب
األورويب عالنية .على سبيل المثال ،يف  2017-2016تحت إشراف السيدة ميري ريغيف يف وزارة
الثقافة ،تقرر محل ًيا تجميد خطة لدمج إسرائيل يف برنامج االتحاد األورويب المسمى "أوروبا اإلبداعية
 "Creative Europeحيث أصر االتحاد األورويب على تضمين الالئحة بن ًدا يستثني تطبيقه على األرض
الفلسطينية المحتلة ،على غرار سابقه .Horizon 2020
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أجندة البحر األبيض المتوسط الجديدة:
ما الفائدة منها إلسرائيل؟
إن الشرا كة األورو-متوسطية (المعروفة ً
أيضا بمصطلح "عملية برشلونة") واألطر التي تلتها حتى "أجندة
البحر األبيض المتوسط الجديدة" لم تجذب الكثير من وقت وحماس المسؤولين اإلسرائيليين ،كما هو
موضح أعاله .هل ستغير "أجندة البحر األبيض المتوسط الجديدة" المستندة إىل قرار مجلس االتحاد
األورويب يف كانون األول (ديسمبر)  2020هذا النمط؟ ُيظهر االطالع على الوثائق المنشورة يف ( 9شباط)
فبراير  2021التي تصف أداة الجوار والتنمية والتعاون الدويل الجديدة لالتحاد األورويب ( )NDICIأن هناك
بنودًا هامشية فقط تهم إسرائيل ،مثل نية االتحاد األورويب يف تمويل جزيئ لبناء خط أنابيب غاز من
إسرائيل إىل غزة أو رفع مستوى جسر الملك الحسين األردين وربط الضفة الغربية باألردن وتسهيل الربط
بين ضفتي نهر األردن .هذان "مشروعان رائدان" مذكوران يف األجندة .يذكر االتحاد األورويب ً
أيضا رغبته
"مشروعا
يف تعزيز التعاون الموسع بالفعل مع إسرائيل يف مجاالت البحث الرقمي واالبتكار ،باعتباره
ً
رائدًا" ،دون تحديد ما هو أبعد من ذلك .ومع ذلك ،هناك بعض المراقبين اإلسرائيليين الذين يرون يف
األجندة الجديدة بعض الفرص الجديدة إلشراك االتحاد األورويب يف المساعدة على تعزيز التعاون اإلقليمي
بين الدول المتوسطية الشريكة .ويستند هذا التفاؤل المعتدل إىل حقيقة أن البيئة الجيوسياسية قد
تغيرت لألفضل من وجهة نظر إسرائيل ،مثل إقامة عالقات سياسية واقتصادية مع المغرب والعديد من
دول الخليج .هناك حاجة منظورة لمواصلة الحوار مع دول البحر األبيض المتوسط األخرى ،ألن هذا لن
يحرص عليه االتحاد األورويب فحسب بل ستحرص عليه ً
أيضا على األرجح إدارة بايدن األمريكية الجديدة.
يوجد جانب آخر يف األجندة الجديدة سوف يجذب اهتمام القطاعين العام والخاص يف إسرائيل ،وبالتحديد
إصرارها على إشراك الشركاء المتوسطيين يف االنتقال األخضر لالتحاد األورويب والتعامل مع تغير المناخ.
تتابع إسرائيل عن كثب بالفعل تطوير المعايير الخضراء يف االتحاد األورويب .وحقيقة أن الواليات المتحدة
قد أعادت االنضمام اآلن إىل اتفاقية باريس ُتلزم إسرائيل بكل ما يتعلق بتغير المناخ يف البحر المتوسط
على محمل الجد .يكفي أن نتذكر هنا أن االتحاد األورويب والواليات المتحدة هما إىل حد بعيد أهم أسواق
لصادرات إسرائيل من السلع والخدمات.
وهذا ما يؤكده التحليل الكمي لإلجابات التي قدمها الخبراء اإلسرائيليون على استطالع يورومسكو
يوروميد ،مقارنة بتلك التي قدمتها دول جنوب البحر األبيض المتوسط األخرى .على سبيل المثال ،يعتبر
تغير المناخ التحدي األكبر ،بينما يأيت النمو الشامل يف المرتبة الثانية فقط ،ولكن العكس يحدث يف بقية
دول البحر األبيض المتوسط.
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الشرا كة األورو-
متوسطية وسياسة
الجوار األوروبية
و"أجندة البحر
األبيض المتوسط
الجديدة" لم تجذب
الكثير من وقت
وحماس المسؤولين
اإلسرائيليين.
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وﺿﻊ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴــﺎن
نحو شرا كة متجددة مع الجوار الجنويب
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28%
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17%

اﻟﺤﻜﻢ وﺳــﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن

10%

اﻟﻮﺿــﻊ اﻟﺒﻴﺌــﻲ وﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ

14%

وﺿﻊ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴــﺎن

12%
14%
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8%
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اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻮن

المصدر :تم تجميعه بواسطة المعهد األورويب للبحر األبيض المتوسط بنا ًء على نتائج استطالع يورومسكو  -يوروميد

وهذا ليس مفاجئًا بالنظر إىل سجل النمو المذهل والدائم إلسرائيل منذ عام ( 2003أ كثر من  %3سنو ًيا).
ولكن ،ال يعتبر تغير المناخ فرصة للتعاون يف االقليم ،ربما ألن اإلسرائيليين يبدون أ كثر تركي ًزا على
التعاون مع االتحاد األورويب والواليات المتحدة يف األمور المتعلقة باالنتقال األخضر ،كما أوضحنا .ليس
من المستغرب أن القيمة المضافة التي يقدمها االتحاد األورويب للدول العربية المتوسطية هي دعم من
االتحاد األورويب لتنميتها االقتصادية ،بينما يعتبر االتحاد األورويب إسرائيل دولة متقدمة بالفعل .ومن ثم،
يذكر الخبراء اإلسرائيليون مساهمات االتحاد األورويب األخرى الممكنة مثل تعزيز األمن وحقوق اإلنسان
والحكم الرشيد.
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Other
No particular views on this matter
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مقارنة بالالعبين العالميين اآلخرين الذين
الرسم البياين  :2س  5ما هي القيمة المضافة لالتحاد األورويب
EU countries
ينشطون بشكل متزايد يف المنطقة؟ (مرتبة كخيار أول)
Southern neighbourhood countries

اﻟﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﺸﺎﻣﻠﺔ

28%

9%

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺷــﻴﺪ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
وﺳــﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴــﺎن

19%

26%
18%

ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻷﻣﻦ واﻟﻬﺠﺮة ﰲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

22%

دﻋــﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﱐ

9%
9%

أن ﺗﺼﺒــﺢ ﻣﺤﺎﻳـﺪًا ﻣﻨﺎﺧ ًﻴــﺎ ﺑﺤﻠــﻮل ﻋﺎم 2050
وﺗﻌﺰﻳــﺰ أﺟﻨﺪة ﺧﻀﺮاء
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اﻟﻤﺸــﺘﺮﻛﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻟﺒﺤﺚ أو اﻟﺤﻮار اﻟﺜﻘﺎﰲ

7%
13%
5%

دﻋــﻢ اﻟﺘﻜﺎﻣــﻞ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ
اﺣﺘﺮام ﻣﺒﺎدئ ﺳﻴﺎﺳــﺔ اﻟﺠﻮار اﻷوروﺑﻴﺔ،
ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ واﻟﺘﻤﺎﻳﺰ  ،ﺗﺠﺎه ﺷــﺮﻛﺎﺋﻪ
آﺧﺮ
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ آراء ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮل ﻫﺬه اﻟﻤﺴــﺄﻟﺔ
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اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻮن

اﻟﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

28%يوروميد
المصدر :تم تجميعه بواسطة المعهد األورويب للبحر األبيض المتوسط بنا ًء على نتائج استطالع يورومسكو -
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺷــﻴﺪ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺳــﻴﺎدة

35%

19%

اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴـ
19%اإلسرائيليين عن القيود المستقبلية
ـﺎن المتوسط األخرى ،عند سؤال الخبراء
األبيض
مقارن ًة بدول جنوب البحر
على التعاون ،يشعر الخبراء اإلسرائيليون بقلق أ كبر من البقية بسبب المنظور الضئيل لحل النزاعات
18%
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻷﻣﻦ واﻟﻬﺠﺮة ﰲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
 16%الفلسطيني ،والحرب األهلية يف سوريا،
المتوسط (مثل الصراع اإلسرائيلي –
المستمرة يف شرق البحر
والصراع القبرصي ،واالتجاهات الجديدة يف السياسة الخارجية التركية) .من الواضح أن إجابات الخبراء
9%
المتعلقةاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
دﻋــﻢ
ومستدامة تتعلق بشركاء متوسطيين آخرين ،وليس
اﻟﻤﺪﱐاقتصادات مرنة
بتحقيق
اإلسرائيليين
11%
بإسرائيل نفسها ،لألسباب المذكورة ساب ًقا .أخي ًرا ،عندما سئل المشاركون اإلسرائيليون عن دعم االنتقال
9%
أن ﺗﺼﺒــﺢ ﻣﺤﺎﻳـﺪًا ﻣﻨﺎﺧ ًﻴــﺎ ﺑﺤﻠــﻮل ﻋﺎم 2050
 11%المشروطية لتعزيز اإلصالحات الخضراء وإشراك
تفضيل
المتوسط على
األخضر ،كانوا أ كثر حرصا من
وﺗﻌﺰﻳــﺰ ً أﺟﻨﺪة ﺧﻀﺮاء
القطاع الخاص يف هذا المسعى .شدد المشاركون اإلسرائيليون على تثقيف األجيال القادمة بشأن تغير
ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣﻦ اﻷوﻟﻮﻳﺎت
ـﺎون ﰲ
المناخ اﻟﺘﻌـ
7%
خاص.
بشكل
اﻟﻤﺸــﺘﺮﻛﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻟﺒﺤﺚ أو اﻟﺤﻮار اﻟﺜﻘﺎﰲ

3%

5%قدمها األخير إىل أن بعضها قد تم بالفعل مع وضع مستقبل
يشير تحليل نوعي لالقتراحات الفردية التي
دﻋــﻢ اﻟﺘﻜﺎﻣــﻞ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ
5%
وإسرائيل يف االعتبار بدال ً من العالقات البينية المتوسطية .فيما
العالقات الثنائية بين االتحاد األورويب
يتعلق بهذا األخير ،تم ذكر الحاجة لمزيد من الحوار من القاعدة إىل القمة والمشاريع الملموسة التي تجمع
اﻷوروﺑﻴﺔ،
جانبياﻟﺠﻮار
ﻣﺒﺎدئ ﺳﻴﺎﺳــﺔ
اﺣﺘﺮام
2%
المنطقة .هناك إجماع واسع النطاق على أن االتحاد األورويب يمكن أن
يف
الصراع
من كال
الشباب
ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ واﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ،ﺗﺠﺎه ﺷــﺮﻛﺎﺋﻪ
يساعد يف هذه المهمة اآلن بعد أن0%فتحت ما يسمى اتفاقات إبراهيم وجهات نظر تطبيع مع عدة دول
اقتراحات أخرى دعم االتحاد األورويب (السياسي والمايل) لمنتدى غاز شرق
عربية (مثل المغرب) .تشمل
0%
آﺧﺮ
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المتوسط وأن يصبح مراق ًبا .ينبغي على االتحاد األورويب ،كما اقترح بشدة الخبراء اإلسرائيليون ،متابعة
البرامج التي تعتبر ناجحة ،مثل إراسموس  +و Horizon 2020واتفاقية السماء المفتوحة باإلضافة إىل
حا على المدى
دعم المنظمات غير الحكومية المؤيدة للسالم والديمقراطية .تشمل األهداف األكثر طمو ً
الطويل التشارك يف األجندة بشأن تغير المناخ؛ وتعزيز التبادل الثقايف عبر الحدود مع جميع شركاء سياسة
الجوار األوروبية؛ واستكشاف إمكانية انتساب إسرائيل إىل عضوية االتحاد األورويب .ينبغي على االتحاد
األورويب قبل كل شيء تعزيز االستقرار السياسي يف شرق البحر األبيض المتوسط .أحد الجوانب المعينة
لهذا المسعى كما يراه المراقبون اإلسرائيليون هو الحصول على مساعدة االتحاد األورويب لضمان األمن
والسالمة الشخصية ،بما يف ذلك تحييد الوباء الحايل من خالل التطعيم الشامل ودعم الجهود المشتركة
يف القدرات اإللكترونيةُ .يترك لالتحاد األورويب دور خاص باعتباره الع ًبا رئيس ًيا يف تعزيز الوعي بقضايا
الخصوصية ،ويف الوقت نفسه محاربة الجرائم اإللكترونية وتعزيز برامج مكافحة التطرف .من الواضح أن
العديد من الخبراء اإلسرائيليين الذين تمت استشارتهم يف االستطالع يتوقعون ً
أيضا الكثير من االتحاد
األورويب يف مجال تعليم الشباب.
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التحليل النوعي

تأمالت يف التعاون
بين االتحاد األورويب
واألردن :نحو االقتصاد
العايل
كريم الشرايب روسهاندلر
باحث رئيسي،
معهد غرب آسيا وشمال إفريقيا  .WANAاألردن.

سياق التعاون بين االتحاد األورويب واألردن
بينما يصادف عام  2021الذكرى الثانية واألربعين لوجود االتحاد األورويب يف األردن ،عزز االتحاد األورويب
واألردن عالقتهما بإعالن برشلونة لعام  .1995لقد فعال ذلك كأطراف قد تمتد مصالحها عبر االنقسام
األورويب/الشرق األوسطي إىل ما يمكن اعتباره منطقة البحر األبيض المتوسط .واستند اإلعالن إىل دعائم
الحوار السياسي المنتظم ،وتطوير التعاون االقتصادي والمايل ،وزيادة التركيز على األبعاد االجتماعية
والثقافية واإلنسانية .لقد ولدت يف األمل المبكر التفاقيات أوسلو ،التي سعى فيها االتحاد األورويب إىل
دعم عملية السالم من خالل التكامل االقتصادي لالعبين الرئيسيين ،ومن بينهم األردن .من خالل اإللغاء
التدريجي للتعريفات ،كان الهدف األسمى لإلعالن هو إنشاء منطقة تجارة حرة بين الشريك المتوسطي
المشارك وأعضاء االتحاد األورويب (إعالن برشلونة.)1995 ،

بعد خمسة
عاما من
وعشرين
ً
إعالن برشلونة،
تشكك األطراف
على جانبي البحر
األبيض المتوسط يف
فعاليتها.

سيشكل هذا اإلعالن أساس االتحاد من أجل المتوسط ،وهو الهيئة المكونة من  42عض ًوا والتي تم
تشكيلها يف باريس عام  .2008لقد جمع االتحاد جميع أعضاء االتحاد األورويب تقري ًبا مع دول حوض البحر
عاما من برشلونة ،تشكك األطراف على جانبي البحر األبيض
األبيض المتوسط .بعد خمسة وعشرين
ً
المتوسط يف فعاليتها .أعرب مراقبو االتحاد األورويب عن أسفهم لقلة العزم على تنفيذ تدابير الحكم
الرشيد وحقوق اإلنسان يف البلدان المتوسطية الشريكة ( .)Amirah-Fernandez, 2020يف المقابل،
مال المراقبون الشركاء إىل اإلشارة إىل انشغال االتحاد األورويب بأطراف أوروبا الشرقية وضمها إىل
االتحاد األورويب ،األمر الذي أثار استياء تركيا .كان هناك ً
أيضا إحباط بسبب عدم إحراز تقدم على الجبهة
اإلسرائيلية – الفلسطينية ،حيث كاد اندالع عام  2008أن يجهض االتحاد .كما فشلت اآلفاق االقتصادية
يف أن تؤيت ثمارها  vبعد فترة طويلة من تجاوز الموعد النهايئ المحدد لها عام  – 2010لم يتم إنشاء
منطقة التجارة الحرة.

يبدو أنه كانت هناك
أزمة هوية متوسطية
وأهداف مشتركة
وغياب "إرادة
إقليمية" متوسطية،
والتي تفاقمت
بسبب حقيقة أنه
بينما يمكن ألطراف
االتحاد األورويب أن
معا على
تجتمع ً
منصة موحدة إال أن
األطراف من خارج
االتحاد األورويب ال
يمكنها ذلك.

يف ظل التحديات ،يبدو أنه كانت هناك أزمة هوية متوسطية .الحظ جوزيب بوريل أن إحدى العقبات
الرئيسية أمام عملية برشلونة هي االفتقار إىل "الهوية المشتركة واألهداف المشتركة" بين األطرافُ .ترجم
هذا إىل غياب "إرادة إقليمية" متوسطية ،والتي تفاقمت بسبب حقيقة أنه بينما يمكن ألطراف االتحاد
معا على منصة موحدة ،إال أن األطراف من خارج االتحاد األورويب – التي لم يعترف
األورويب أن تجتمع ً
بعضها رسم ًيا ببعضها البعض – ال يمكنها ذلك (بوريل .)2020 ،استسلم االتحاد لسياسة الجوار األوروبية،
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التي واصلت التوجه نحو أوروبا الشرقية ،مما خفف من ثقل التمثيل المتوسطي .نظ ًرا للتحديات الهيكلية
للتفاوض بشأن االتحادات متعددة األطراف ،ركزت أطراف االتحاد بدال ً من ذلك طاقاتها على متابعة
العالقات الثنائية مع بعضها البعض.

توقعات السلطات األردنية تجاه االتحاد األورويب
أرسى األردن عالقته
يف التعاون على
مصالح طويلة
األمد .من الناحية
السياسية ،نتيجة
الصراع الفلسطيني
اإلسرائيلي واتفاقية
التجارة بين االتحاد
األورويب واألردن.

كان األردن من بين أولئك الذين يسعون إىل إقامة عالقات ثنائية مع االتحاد األورويب ،مما يرسخ عالقته
يف التعاون على المصالح طويلة األمد .من الناحية السياسية ،يتعلق هذا بشكل أساسي بنتيجة الصراع
الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس إطار حل الدولتين يف أوسلو .ستسلط الصدمات التي خلفتها خطة
ترامب للسالم من أجل االزدهار الضوء على دور االعتدال لالتحاد األورويب .بعد أيام من إطالق الخطة ،أ كد
خاصا للغاية… ال سيما فيما يتعلق بالقدس وبصفته الوصي على
بوريل مجددًا أن "األردن يلعب دو ًرا
ً
األماكن المقدسة .نحن نشارك االلتزام بحل الدولتين واحترام القانون الدويل" (.)Jordan Times, 2020
بينما تؤيد إدارة بايدن القادمة حل الدولتين ،تعتمد السلطات األردنية على االتحاد األورويب لمناصرة المبدأ
يف المحافل الدولية ،ال سيما من خالل ضمان بقاء الضفة الغربية أرضية قابلة للحياة لدولة فلسطينية.
تمثل التجارة المصلحة االقتصادية الرئيسية بين األردن واالتحاد األورويب .إن حجر األساس للتجارة بين
االتحاد األورويب واألردن هو االتفاقية األورو-متوسطية لعام  2002بين األردن و 15دولة عضو يف االتحاد
األورويب .عملت االتفاقية الشاملة على إلغاء جميع الرسوم الجمركية تقري ًبا على التجارة يف المنتجات
الصناعية والسمكية والبحرية والزراعية .ولكن ،كافح رجال األعمال األردنيون إلقامة عالقات مع نظرائهم
األوروبيين ،ويرجع ذلك إىل حد كبير إىل بنود قواعد المنشأ يف االتفاقية ،والتي تتطلب أن تكون  %60من
المدخالت المادية أردنية.
قامت االتفاقيات يف عامي  2016و ،2018التي اعتبرت معالم رئيسية ،بتبسيط البنود بحيث ال يجب
تصنيع سوى  %30من المواد يف المنتجات األردنية يف األردن .تم التوقيع على هذه االتفاقيات يف فترة
ميثاق األردن لعام  ،2012والذي انعكس فيه اهتمام االتحاد األورويب بالالجئين السوريين بشكل متزايد
يف عالقاته االقتصادية مع األردن .تم تعزيز سبل عيش السوريين وتقديرها كضمانات ضد إجهاد المانحين
ومفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين المثقلة باألعباء .يف فترات زمنية مختلفة ،تضمنت
شروط االتفاقية ،على سبيل المثال ،أن يشمل  %25-15من خطوط إنتاج التصدير سوريين مسجلين
لدى المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين (النواس .)2020 ،توقعت السلطات األردنية،
التي تواجه تحديات البطالة المحلية ،بدورها أن يكون لمبادرات مساعدة الالجئين نسبة  7:3من الفوائد
السورية إىل األردنية ،وهي معادلة تمت مالحظتها على نطاق واسع من قبل مجتمع المانحين (منظمة
األغذية والزراعة ،2018 ،ص  .)2يف حين شهدت التجارة بين االتحاد األورويب واألردن تعزيزات بعد ميثاق
األردن لعام  2012واتفاقيتي قواعد المنشأ لعامي  2016و ،2018لم يستمر النمو ألكثر من عام يف كل
حالة (المديرية العامة للتجارة لالتحاد األورويب ،2020 ،ص .)9

تشير عدم قدرة
االتفاقيات على
استدامة النمو إىل
وجود المزيد من
العقبات الهيكلية
أمام التجارة بين
األردن واالتحاد
األورويب.

تشير عدم قدرة االتفاقيات على استدامة النمو إىل وجود المزيد من العقبات الهيكلية أمام التجارة بين
األردن واالتحاد األورويب .يف حين أن  %18.2من واردات األردن تأيت من االتحاد األورويب – مما يجعله أ كبر
مصدر لألردن – فإن االتحاد األورويب يستورد  %3فقط من منتجات األردن ،مما يجعله سابع مستورد
للمنتجات األردنية .يف الحجم اإلجمايل ،يعتبر االتحاد األورويب ثاين أ كبر شريك تجاري لألردن بعد المملكة
العربية السعودية بشكل أساسي ألمانيا وإيطاليا وفرنسا .من ناحية أخرى ،يحتل األردن المرتبة  65يف
االتحاد األورويب – والمرتبة  15يف منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا .يف عام  ،2020صدّر االتحاد األورويب
ما قيمته  3مليار يورو من البضائع إىل األردن ،أي أ كثر من ثمانية أضعاف ما استورده من األردن بقيمة
 360مليون يورو (المديرية العامة للتجارة يف المفوضية األوروبية ،2020 ،الصفحات  .)9-7يجب قراءة هذا
الميزان التجاري على الرغم من قلة عدد سكان األردن وانخفاض القوة الشرائية مقارن ًة باالتحاد األورويب
( .)Vergbert, 2020بالنظر إىل أن متوسط نسبة االستيراد – التصدير يف األردن يبلغ حوايل  ،6:4فهو ً
أيضا
سلبي بشكل غير عادي بالنسبة للشرا كات األخرى (.)WITS, 2018
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يعزى الخلل بشكل رئيسي إىل طبيعة أسواق التصدير .وبالتحديد ،يحتاج األردن إىل سلع ذات قيمة
عالية تنتجها أوروبا مثل اآلالت ومعدات النقل – تم استيرادها بقيمة  1.189مليار يورو يف عام 2019
– بينما ال تحتاج أوروبا إىل سلع األردن األعلى قيمة ،وهي المواد الكيميائية واألدوية .على الرغم من
أن واردات االتحاد األورويب من األردن تشكل  ،%43إال أن االتحاد األورويب استورد من األردن ما قيمته
 40مليون يورو فقط من األسمدة .يحتفظ االتحاد األورويب بسياسة حماية تهدف إىل ضمان إنتاج
األسمدة محل ًيا ،ويفرض تعريفة جمركية بنسبة  %6.5على واردات الفوسفور والبوتاسيوم ،وهي
الموارد التي يمتلك األردن فيها حصة عالمية كبيرة .ومع ذلك ،من  %23من البوتاس الذي يستورده
االتحاد األورويب تأيت  %3فقط من األردن .على سبيل المقارنة اإلقليمية ،تأيت  %9من إسرائيل
(.)EU Science Hub, 2021, p. 321

التحليل النوعي

يعزى الخلل بشكل
رئيسي إىل طبيعة
أسواق التصدير.
يحتاج األردن إىل
سلع ذات قيمة
عالية تنتجها أوروبا
مثل اآلالت ومعدات
النقل بينما ال تحتاج
أوروبا إىل سلع
األردن األعلى قيمة.

تمثل األدوية تحد ًيا أ كبر ،حيث يستورد االتحاد األورويب  %5فقط من احتياجاته الطبية (.)Eurostat, 2020
على هذا النحو ،استورد ما قيمته  3ماليين يورو فقط من األردن ،يف حين صدر له ما قيمته
 314مليون يورو .المنافسة الشديدة على سوق األدوية يف االتحاد األورويب تعني أن على األردن تطوير
صناعته بشكل ملحوظ .ربما كان هذا هو ما نصت عليه خطة تحفيز النمو االقتصادي األردين للفترة -2018
" ،2022ال يزال على األردن االستثمار يف إعادة تأهيل القطاع الصناعي لتحقيق متطلبات الجودة األوروبية،
وتحديد وإرساء الروابط التجارية والشرا كات مع القطاع الخاص ،باإلضافة إىل توفير التسهيالت االئتمانية
وحلول النقل المجدية" ( .)EPC, 2018, p. 14قد يكون هذا نعمة لملف األدوية األردين ،الذي يتمتع
بالفعل بنفوذ إقليمي.
وبخالف ذلك ،تشكل المنسوجات والمالبس ثاين أ كبر حصة من صادرات األردن إىل االتحاد األورويب،
بنسبة  .%16.3لكن ،يتم تصنيع المنسوجات والمالبس يف المجمعات الصناعية – التي تعمل خارج
األنظمة الضريبية العادية والتي يعمل بها أ كثر من ثلثي العمال من األجانب ( .)METJ, 2020على هذا
النحو ،فإن ال  52مليون يورو التي يولدونها من واردات االتحاد األورويب ال تتغلغل يف االقتصاد األردين
بشكل فعال مثل صناعة األدوية ،التي تهيمن عليها الشركات الخاصة وتعتمد على المهارات األردنية.

مالحظات من الشارع األردين
يميل األردنيون إىل التأكيد على أن االقتصاد هو أهم مجاالت التعاون بين االتحاد األورويب واألردن وذلك
وف ًقا الستطالع يورمسكو يوروميد يف كانون الثاين (يناير)  .2021عالوة على ذلك ،تشير الردود إىل وعي
األردنيين بأن االبتعاد عن الموارد الخام نحو المنتجات والخدمات المتخصصة يتطلب أن يكون لألردن ميزة
تنافسية .لتحقيق هذه الغاية ،يركز األردنيون بشكل محدد إىل حد ما على الفرص الرئيسية التي يجب على
االتحاد األورويب وشركائه الجنوبيين اغتنامها بشكل مشترك .يف حين قالت دول الجوار الجنويب ككل أن
تعزيز أجندة اجتماعية واقتصادية شاملة كان أهم فرصة ( ،)%36قال  %46من األردنيين أن التعاون يف
البحث واالبتكار كان أ كثر أهمية (انظر الرسم البياين .)1
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يدرك األردنيون
أن االبتعاد عن
الموارد الخام نحو
المنتجات والخدمات
المتخصصة يتطلب
أن يكون لألردن ميزة
تنافسية.

10%

اﻟﻌﻤــﻞ ﻣﻌً ــﺎ ﻟﺠﻌــﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻣﻤﻜﻨًﺎ
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6%

ﺻﻴﺎﻏﺔ أﺟﻨﺪة رﻗﻤﻴﺔ ﻣﺸــﺘﺮﻛﺔ

2%
0%

ﻻ ﺗﻮﺟﺪ آراء ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮل ﻫﺬه اﻟﻤﺴــﺄﻟﺔ

2%
2%

آﺧﺮ
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40%

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ

اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔالتي يجب على االتحاد األورويب وشركائه الجنوبيين
الرئيسية
الرسم البياين  :1س  2ما هي الفرص
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن
اغتنامها بشكل مشترك؟ (مرتبة كخيار أول)
ﺗﻌﺰﻳﺰ أﺟﻨﺪة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ
اﻟﺸــﺒﺎب واﻟﻨﺴــﺎء واﻟﻔﺌﺎت اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ

36%
32%
29%

اﻟﺘﻌــﺎون ﰲ اﻟﺒﺤــﺚ واﻻﺑﺘﻜﺎر

46%

ﺻﻴﺎﻏﺔ أﺟﻨﺪة ﺗﺠﺎرﻳﺔ واﺳــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة،
ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﻼﺳــﻞ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻷﻗﺼﺮ

15%
8%
8%
8%

ﺗﺠﺪﻳــﺪ اﻟﺘﻌــﺎون ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﻬﺠﺮة
اﻟﻌﻤــﻞ ﻣﻌً ــﺎ ﻟﺠﻌــﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻣﻤﻜﻨًﺎ
ﺻﻴﺎﻏﺔ أﺟﻨﺪة رﻗﻤﻴﺔ ﻣﺸــﺘﺮﻛﺔ
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ آراء ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮل ﻫﺬه اﻟﻤﺴــﺄﻟﺔ
آﺧﺮ
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دول اﻟﺠﻮار اﻟﺠﻨﻮﰊ

اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن اﻷردﻧﻴﻮن

المصدر :تم تجميعه بواسطة المعهد األورويب للبحر األبيض المتوسط بنا ًء على نتائج استطالع يورومسكو  -يوروميد

يمكن قراءة هذا يف ضوء قوة عاملة مؤهلة بدون الموارد لتطوير قدرات البحث واالبتكار (برنامج األمم
المتحدة اإلنمايئ .)2020 ،من حيث الموارد ،يبدو أن األردن يفتقر بشكل خاص إىل البنية التحتية المادية.
تم تعزيز هذا التصور من خالل االجابة األردنية بأن الطريقة األكثر فعالية لتعزيز اقتصادات أ كثر شموال ً يف
المنطقة كانت من خالل تطوير البنية التحتية الحيوية (انظر الرسم البياين .)2
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التحليل النوعي

Other

No particular views on this matter
0%

Southern neighbourhood countries

countries
اقتصادات EUأ كثر شموال ً يف بلدان الجوار الجنويب
الرسم البياين  :2س  12أ كثر الطرق فعالية لتعزيز
(مرتبة كخيار أول)

ﺗﻄﻮﻳــﺮ اﻟﺒﻨــﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴــﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳــﺔ ﰲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺜﻞ
اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻨﻘﻞ واﻟﺮﻗﻤﻴﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻹﺳــﻜﺎن،
وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴــﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﺒﻠﺪي

36%
38%

زﻳﺎدة اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرات ﰲ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸــﺮي
ﻣــﻦ ﺧــﻼل إﺻــﻼح اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ
وإﻋﺎدة ﺗﺸــﻜﻴﻞ اﻟﻤﻬﺎرات

33%
27%

ﺗﻌﺰﻳــﺰ اﻟﺘﻌــﺎون ﰲ اﻟﺒﺤــﺚ واﻻﺑﺘــﻜﺎر ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺗﺒﺎدل
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﻤﻬﺎرات

8%
8%

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﺸــﺮﻛﺎت ورواد
اﻷﻋﻤﺎل ،ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺸــﻤﻮل اﻟﻤﺎﱄ

7%
14%

ﺗﺤﺴــﻴﻦ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ

5%
5%

اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻨﻤﺎذج أﻋﻤﺎل ﺟﺪﻳﺪة وﺷــﺎﻣﻠﺔ،
ﻣﺜــﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺨﻀﺮاء
واﻟﺪاﺋﺮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

4%
5%

دﻋــﻢ وﺗﻤﻜﻴــﻦ ﺑﻴﺌــﺔ ﻣﻮاﺗﻴﺔ ﻟﻤﺰاوﻟﺔ اﻷﻋﻤﺎل
واﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

آﺧﺮ

ﻻ ﺗﻮﺟﺪ آراء ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮل ﻫﺬه اﻟﻤﺴــﺄﻟﺔ
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دول اﻟﺠﻮار اﻟﺠﻨﻮﰊ

اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن اﻷردﻧﻴﻮن

ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺜﻞ
بواسطةﻳــﺔ ﰲ
اﻟﺘﺤﺘﻴــﺔ اﻟﺤﻴﻮ
تماﻟﺒﻨــﻰ
ﺗﻄﻮﻳــﺮ
األورويب للبحر األبيض المتوسط بنا ًء على نتائج استطالع يورومسكو  -يوروميد
المعهد
تجميعه
المصدر:
اﻟﻄﺎﻗــﺔ ،واﻟﻨﻘــﻞ ،واﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ ،واﻟﺼﺤﺔ،
واﻹﺳــﻜﺎن ،وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴــﺘﻮى
اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﺒﻠﺪي

36%

26%

اإلقليمية،ﺸــﺮي
االتجاهات رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒ
معاﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرات ﰲ
تماشيا ًزﻳﺎدة
33%إعطاء األولوية
رأى األردنيون أن االتحاد األورويب يوفر قيمة مضافة يف
ﻣــﻦ ﺧــﻼل إﺻــﻼح اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ
ألجندة تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة مقارنة بالالعبين العالميين اآلخرين31% .
مقارنة بالمشاركين
وإﻋﺎدة ﺗﺸــﻜﻴﻞ اﻟﻤﻬﺎرات
اإلقليميين اآلخرين ،كان لدى األردنيينً 0%
المجتمع
 30%يف دعم
25%األورويب
 20%لالتحاد
15%المضافة
 10%للقيمة
تقدير دقيق
40%
35%
أيضا 5%
يبرزان بشكل بارز يف المشاريع التي يرعاها االتحاد األورويب
المدين وتعزيز أجندة خضراء ،وهما موضوعان
دول اﻟﺠﻮار اﻟﺠﻨﻮﰊ
يف األردن (انظر الرسم البياين .)3
دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﰊ
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5%

دﻋــﻢ اﻟﺘﻜﺎﻣــﻞ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ

نحو شرا كة متجددة مع الجوار الجنويب

13%

اﺣﺘﺮام ﻣﺒﺎدئ ﺳﻴﺎﺳــﺔ اﻟﺠﻮار اﻷوروﺑﻴﺔ،
ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ واﻟﺘﻤﺎﻳﺰ  ،ﺗﺠﺎه ﺷــﺮﻛﺎﺋﻪ

2%

51

7%
0%
1%

آﺧﺮ

3%

ﻻ ﺗﻮﺟﺪ آراء ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮل ﻫﺬه اﻟﻤﺴــﺄﻟﺔ

0%
0%

10%

5%

20%

15%

25%

30%

35%

اﻟﺠﻨﻮﰊلالتحاد األورويب مقارنة بالالعبين العالميين اآلخرين الذين
المضافة
الرسم البياين  :3س  5ما هي القيمة
دول اﻟﺠﻮار
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻮنأول)
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن كخيار
ينشطون بشكل متزايد يف المنطقة؟ (مرتبة
اﻟﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﺸﺎﻣﻠﺔ

28%
35%

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺷــﻴﺪ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺳــﻴﺎدة
اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴــﺎن

19%
19%
18%

ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻷﻣﻦ واﻟﻬﺠﺮة ﰲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

16%

دﻋــﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﱐ

9%

أن ﺗﺼﺒــﺢ ﻣﺤﺎﻳـﺪًا ﻣﻨﺎﺧ ًﻴــﺎ ﺑﺤﻠــﻮل ﻋﺎم 2050
وﺗﻌﺰﻳــﺰ أﺟﻨﺪة ﺧﻀﺮاء

9%

11%

11%

اﻟﺘﻌــﺎون ﰲ ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣﻦ اﻷوﻟﻮﻳﺎت
اﻟﻤﺸــﺘﺮﻛﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻟﺒﺤﺚ أو اﻟﺤﻮار اﻟﺜﻘﺎﰲ

7%
3%
5%
5%

دﻋــﻢ اﻟﺘﻜﺎﻣــﻞ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ
اﺣﺘﺮام ﻣﺒﺎدئ ﺳﻴﺎﺳــﺔ اﻟﺠﻮار اﻷوروﺑﻴﺔ،
ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ واﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ،ﺗﺠﺎه ﺷــﺮﻛﺎﺋﻪ

2%
0%
0%
0%

آﺧﺮ

3%

ﻻ ﺗﻮﺟﺪ آراء ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮل ﻫﺬه اﻟﻤﺴــﺄﻟﺔ
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دول اﻟﺠﻮار اﻟﺠﻨﻮﰊ

اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن اﻷردﻧﻴﻮن

المصدر :تم تجميعه بواسطة المعهد األورويب للبحر األبيض المتوسط بنا ًء على نتائج استطالع يورومسكو  -يوروميد

مسألة خاصة ذات أهمية
ندرة المياه واالعتماد
على واردات
الطاقة سيقيدان
التصنيع ،لذلك
تتطلع السلطات
األردنية بشكل
متزايد نحو الخدمات
المتخصصة.

يجب على األردن تطوير النمو القطاعي وف ًقا لنقاط القوة والقيود على الموارد ،الطبيعية والبشرية
على حد سواء .يف حين أن األردن ال يعاين من نقص يف العمالة – تقر خطة تحفيز النمو االقتصادي
األردين أن ندرة المياه واالعتماد على واردات الطاقة سيقيدان التصنيع .بدال ً من السلع ،تتطلع
السلطات األردنية والمشاركون يف االستطالع بشكل متزايد نحو الخدمات ،ولكن ليس أنشطتها التقليدية.
ال الحكومة وال الخدمات المالية – أ كبر مساهمين يف الناتج المحلي اإلجمايل يف األردن – يمكن أن تستمر يف
أن تكون محركات النمو ( .)EPC, 2018, p. 7أظهرت جائحة كورونا  COVID-19أن األردن ال يمكنه االعتماد
على قطاع الضيافة والسياحة والسيطرة على أي منهما.
بدال ً من ذلك ،يجب على األردن أن يتطلع إىل المزيد من الخدمات المتخصصة ،بما يتوافق مع كل من
االتجاهات العالمية والمهارات األردنية .وبالتايل يحرص األردنيون على تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ،الذي مثل  %12من الناتج المحلي اإلجمايل يف عام  – 2018وهو نمو بمقدار ثالثة أضعاف

52

منذ عام  2014وبذلك شهد األردنيون النجاح الذي يمكن أن تحققه مؤسسات تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ( .)JIC, 2018, p. 2أصبحت الشركات األردنية القائمة على الويب مثل موقع موضوع الذي
يطلق عليه اسم "ويكيبيديا العربية" وطقس العرب ( )Arabia Weatherوجملون :متجر الكتب العريب،
أ كبر مزودي الخدمات اإلقليميين يف خدماتهم المعنية.
على هذا النحو ،يعتبر تطوير قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات أولوية قصوى للحكومة .وف ًقا لخطة
تحفيز النمو االقتصادي األردين يهدف األردن إىل "االستفادة من مزاياه التنافسية المتمثلة يف امتالك رأس
مال بشري عايل الجودة واقتصاديات مشاريع مواتية وأجور تنافسية ومنطقة زمنية مالئمة" من خالل
التحول إىل مركز تعهيد رقمي يف المنطقة وعلى الصعيد الدويل .ومع ذلك ،فإنه يؤكد أن البنية التحتية
الرئيسية غير متوفرة من أجل تنفيذ سياسات التحول الرقمي .يتطلب األردن بنية تحتية رقمية متقدمة،
بما يف ذلك شبكات األلياف الضوئية ( .)EPC, 2018, p. 39يف عام  ،2019شهد األردن قيام اثنتين من
أ كبر شركات االتصاالت التابعة له بإطالق هذه الكابالت لتوفير الوصول إىل اإلنترنت  5Gللمنازل والشركات
يف جميع أنحاء المملكة.
إىل جانب البنية التحتية ،أشار المشاركون يف االستطالع إىل الحاجة إىل تطوير مهارات االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات .يحتل قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات يف األردن المرتبة الثالثة عالم ًيا يف امتالك
تنوعا بين خريجي التعليم العايل ،ويبدو أنه يتمتع بأساس متين يمكنه التطوير
مجموعة المهارات األكثر
ً
بناء عليها ( .)WEF, 2020, p. 39لكن ،ال يعتبر األردنيون هذا أمرا مفروغا منه ،حيث تشير الردود إىل وعي
حاد بأن قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يتطلب تدري ًبا مستم ًرا ومهارات متطورة .قال أ كثر من
نصف المشاركين أن تكييف التعليم والتدريب المهني مع متطلبات التحول الرقمي هو الطريقة األكثر
فعالية لدعم أجندة التحول الرقمي (انظر الرسم البياين .)4
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التحليل النوعي

قطاع االتصاالت
وتكنولوجيا
المعلومات أولوية
قصوى يف األردن
ولكن البنية التحتية
الرئيسية غير متوفرة
لتنفيذ سياسات
التحول الرقمي.

إىل جانب البنية
التحتية ،يعد تكييف
التعليم والتدريب
المهني مع متطلبات
التحول الرقمي
ً
أيضا.
عنص ًرا أساس ًيا

7%
8%

regulatory framework, including at
regional level
0%
1%
0%
0%

نحو شرا كة متجددة مع الجوار الجنويب

13%
13%
40%

35%

30%

25%

15%

20%
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Other

9%

No particular views on this matter
10%

10%

0%

5%

التغير Experts
Policy-makers
Civil society
respondents
المناخي والبيئي يف منطقة البحر األبيض
أولوية لمواجهة
All 19تدابير ذات
الرسم البياين  :4س
المتوسط (مرتبة كخيار أول)

33%

دﻣﺞ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻷﻣﻦ اﻟﻤﺎﰄ اﻟﻤﺴﺘﺪام

46%

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻋﺐء ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ
ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن
دﻋﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﻄﻂ ﻣﻨﺎﺧﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻜﺎﻣﻼ ً
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻜﻴﻒ اﻟﺴﺎﺣﻠﻲ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ
ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ وآﺛﺎره

10%
5%

9%
3%

9%
3%

ﺗﺤﺴﻴﻦ إدارة اﻷﻧﻮاع ﻏﻴﺮ اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻬﺪد
ﺳﺒﻞ ﻋﻴﺶ اﻹﻧﺴﺎن

9%

16%

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻹدارة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻸراﺿﻲ ﻟﻮﻗﻒ ﻓﻘﺪان
اﻷراﺿﻲ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻴﺌﻲ

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﺘﺤﻤﺾ اﻟﺒﺤﺮ
)ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ،واﺳﺘﺨﺮاج
اﻟﻤﺮﺟﺎن اﻷﺣﻤﺮ وﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳﻤﺎك(
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4%
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ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﰲ ﻣﻤﺎرﺳﺎت إدارة اﻟﺤﺮاﺋﻖ
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المصدر :تم تجميعه بواسطة المعهد األورويب للبحر األبيض المتوسط بنا ًء على نتائج استطالع يورومسكو  -يوروميد

بالنظر إىل جاهزية العمالة كخطوة أوىل إلنشاء قطاع مزدهر لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،سيستفيد األردن
من مسح شامل لمجموعات المهارات الحالية يف هذا القطاع ،مع توصيات بشأن المهارات التي يجب تطويرها.
تماما .عند سؤالهم
من أجل ا كتساب الزخم ،سيحتاج القطاع إىل جذب االستثمار األجنبي .األردنيون يدركون ذلك
ً
عما يجب فعله لتحفيز العالقات التجارية بين االتحاد األورويب وشركائه الجنوبيين ،قال معظم المشاركين
إن االتحاد األورويب وشركائه يجب أن يعززوا الوصول إىل األسواق من خالل تضمين الخدمات واالستثمار يف
االتفاقيات .وبالتايل يمكن لالتحاد األورويب أن يشجع نمو االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات األردنية من خالل
توسيع دور الخدمات يف االتفاقيات التجارية القادمة وجعلها أولوية على أجندة المانحين.
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مصر واالتحاد األورويب:
عشر سنوات بعد
االنتفاضة العربية
جمال عبد الجواد سلطان
زميل باحث أول،
مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية ( .)ACPSSمصر.
نشطا لالتحاد األورويب يف جنوب البحر األبيض المتوسط منذ عقود .ا كتسبت العالقات
تعد مصر شريكًا
ً
بين مصر واالتحاد األورويب أهمية إضافية يف السنوات القليلة الماضية .لقد أعطى عدم االستقرار العميق
الذي اجتاح العديد من البلدان يف جميع أنحاء المنطقة ،واألزمة المعقدة للنظام اإلقليمي بأكمله ،أهمية
أ كبر للعالقات بين مصر واالتحاد األورويب.

مخاطر إقليمية أ كبر
يف أعقاب انتفاضات عام  ،2011دمرت االضطرابات السياسية النظام اإلقليمي الهش يف جنوب البحر
األبيض المتوسط .تفاقم الوضع يف المنطقة بسبب االفتقار إىل المبادرات البناءة من جانب الالعبين
العالميين الرئيسيين ،وال سيما الواليات المتحدة .كانت الواليات المتحدة الممثل العالمي الرئيسي يف
مشاهد البحر األبيض المتوسط والشرق األوسط يف معظم حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية .لكن يف
السنوات األخيرة ،أظهرت الواليات المتحدة عدم اهتمام بالمنطقة .بعد أن خاضت حروبًا باهظة الثمن يف
أفغانستان والعراق ،دون نتائج حاسمة ،فقد الجمهور والنخب األمريكية االهتمام بالمنطقة على وجه
الخصوص ،وطوروا مواقف انعزالية تجاه السياسة الدولية بشكل عام .يعد تقليص التدخل األمريكي
يف منطقتنا من بين االتفاقات القليلة يف المجتمع األمريكي المنقسم .أمن إمدادات الطاقة ودولة
إسرائيل هما سبب وجود الواليات المتحدة يف منطقتنا ،لكن من الواضح أن هذا لم يعد كذلك.
لم تعد الواليات المتحدة مهتمة بأمن إمدادات الطاقة كما كانت يف معظم حقبة ما بعد الحرب
العالمية الثانية .نشأت إسرائيل ولم تعد تعتمد على الضمانات األمنية األمريكية .كما هو الحال ،يمكن
للواليات المتحدة أن تنسحب من الشرق األوسط والبحر األبيض المتوسط دون مخاطر جدية.

الطلب المتزايد على دور االتحاد األورويب
بعد كل شيء ،الواليات المتحدة ليست دولة متوسطية ،وهي محمية من المخاطر اإلقليمية من واقع
المسافة الجغرافية .يف المقابل ،فإن الجغرافيا تربط أوروبا بالبحر األبيض المتوسط بقوة .لقد أبرز العقد
الماضي حقيقة أن البحر األبيض المتوسط هو منطقة عبور وليس حاج ًزا .تثبت المخاطر المتزايدة
لإلرهاب واالتجار بالبشر عبر البحر األبيض المتوسط بما ال يدع مجاال ً للشك أن البحر األبيض المتوسط
يتطور بسرعة إىل عقدة أمنية ،حيث تؤثر التطورات يف بلد ما على البلدان األخرى.
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يف أعقاب انتفاضات
عام  ،2011التي
أثرت على النظام
اإلقليمي الهش يف
جنوب البحر األبيض
المتوسط ،تفاقم
الوضع يف المنطقة
بسبب االفتقار
إىل المبادرات
البناءة من جانب
الالعبين العالميين
الرئيسيين.
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انتشرت المخاطر
المتزايدة لإلرهاب
واالتجار بالبشر
واالكتشافات األخيرة
للغاز الطبيعي يف
شرق البحر األبيض
المتوسط إىل
المنطقة األوسع،
وبذلك يزداد إبراز
البحر األبيض
المتوسط كعقدة
أمنية.
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االكتشافات األخيرة للغاز الطبيعي يف شرق البحر األبيض المتوسط تقود يف نفس االتجاه .الغاز الطبيعي
يف المناطق المغمورة من شرق البحر األبيض المتوسط خلق مصالح مشتركة بين عدد من دول البحر
األبيض المتوسط والدول األوروبية .كما أدت الثروة الطبيعية القيمة المكتشفة حدي ًثا تحت المياه
العميقة للبحر األبيض المتوسط إىل تفاقم الخالفات القديمة حول المياه اإلقليمية واالقتصادية .تنتشر
بركات ولعنات الثروة المكتشفة إىل المنطقة األوسع إلبراز منطقة البحر األبيض المتوسط كعقدة أمنية.
شجع تقليص الوجود األمريكي يف المنطقة الجهات الفاعلة اإلقليمية وفوق اإلقليمية على اتباع سياسة
حازمة .ولدت المنافسة االستراتيجية بين مختلف الجهات الفاعلة المزيد من المخاطر .الوضع يف المنطقة
يدعو االتحاد األورويب إىل تحمل مسؤولياته تجاه استقرار المنطقة.

مصر يف عين عاصفة البحر األبيض المتوسط
يتعين على مصر
التعامل مع
التهديدات الناشئة
يف البحر األبيض
المتوسط ،مع
االستمرار يف معالجة
الشواغل القديمة
المتعلقة بالتخلف
يف التطور والفقر.

تقع مصر يف موقع مركزي ،حيث تتقاطع العديد من المخاطر األمنية الجسيمة يف منطقة البحر
األبيض المتوسط .شهدت مصر االنتفاضة العربية ،وكان لها نصيب من االضطرابات السياسية ،كما
تكبدت خسائر اقتصادية بسبب عدم االستقرار السياسي .اإلرهاب تهديد أمني رئيسي يجب على
مصر مواجهته .تثير األزمة السياسية يف ليبيا عبر الحدود الغربية لمصر مخاوف أمنية خطيرة .سمحت
مؤسسات الدولة الهشة يف ليبيا للجماعات اإلرهابية بمالذ آمن يف البلد المضطرب .تنعم مصر بموارد
الغاز الطبيعي المكتشفة حدي ًثا يف منطقتها االقتصادية تحت مياه البحر األبيض المتوسط .إال أن
الموارد المكتشفة تسببت يف توتر ومخاطر إقليمية بدال ً من التعاون واالنسجام.
يتعين على مصر التعامل مع التهديدات الناشئة يف البحر األبيض المتوسط ،مع االستمرار يف معالجة
الشواغل القديمة المتعلقة بالتخلف يف التطور والفقر .مخاوف األمن والتنمية المصرية ذات طبيعة
متشددة ،مما يضع األولويات الوطنية لمصر بطريقة تقليدية نوعا ما ،حيث يصنع االستعداد العسكري
وحشد الموارد االقتصادية كل الفرق .يف ظل هذه الظروف ،تتحمل الحكومة يف مصر مسؤوليات أ كبر
بكثير وتتمتع بصالحيات أ كبر من تلك التي تتوالها الحكومات يف النموذج الليبرايل األكثر تقليدية.
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اإلنجاز نعم ،لكن ما زال الوقت مبك ًرا لالحتفال
لم تولّد االنتفاضة العربية قصص نجاح .لقد ولّدت عددًا قليالً من الدول الناجية وعددًا أ كبر من الدول
الفاشلة .لقد كانت مصر محظوظة ألنها وصلت إىل القائمة المختصرة للناجين .وال تزال تواجه خطر اإلرهاب،
رغم نجاحها يف احتوائه يف جيب ضيق بشمال سيناء( .)Mcmanus, 2020كان من الممكن أن تكون قوى
عدم االستقرار والضائقة االقتصادية قد حولت مصر إىل مصدر رئيسي للهجرة غير النظامية .لكن تمكنت
مصر من السيطرة على االتجار بالبشر من خالل نشر تدابير أمنية والتنمية (المنظمة الدولية للهجرة،
 .)2020عانت السياحة من مصائب اإلرهاب وعدم االستقرار ولكن االقتصاد حقق مستويات نمو مرضية.
يف عام  ،2019قبل اندالع جائحة كورونا  ،19Covidنما االقتصاد المصري بمعدل ( %5.6البنك الدويل،
 2020أ) .الوباء يعيق النمو يف كل مكان .ومع ذلك ،وبنسبة نمو  ،%3.55تعد مصر من بين الدول القليلة
التي تمكنت من تحقيق معدل نمو إيجايب خالل العام األسود  .2020ويتوقع تقرير حديث لصندوق
النقد الدويل أن يتوسع االقتصاد المصري بنسبة فقط  %2.76يف عام  ،2021قبل العودة إىل معدل نمو
متوسط قدره  %5.28خالل فترة األربع سنوات ( 2025-2022صندوق النقد الدويل .)2020 ،يف تقرير
حديث ،أوصى البنك الدويل بإتاحة مساحة وفرص أ كبر للقطاع الخاص (البنك الدويل 2020 ،ب) .أثنى
التقرير بشدة على اإلصالحات االقتصادية الكلية التي أدخلت يف مصر خالل السنوات الخمس الماضية.
وأشار التقرير إىل أن تحقيق اإلمكانات التي أتاحتها مثل هذه اإلصالحات يتطلب تغييرات هيكلية نحو
إنشاء أسواق عاملة.
لكن اإلنجازات ال تأيت بدون تكلفة .إنجازات مصر تحققت من خالل المركزية الهائلة وحشد الموارد والحد
من التعددية السياسية .وبينما نقدر التقدم المحرز ،إال أن التطلعات نحو االنفتاح والتوسع يف المجال العام
يشترك فيها الكثيرون يف مصر .االنفتاح السياسي الذي ال يعرض االستقرار والنمو االقتصادي المطرد
للخطر هو التوازن الدقيق الذي يبحث عنه التيار الرئيسي يف مصر.

التقارب والتباعد
اآلراء المتباينة فيما يتعلق بالتطورات يف منطقة البحر األبيض المتوسط تم أخذها يف استطالع يورومسكو
يوروميد .يكشف المسح عن أنماط التقارب والتباعد بين المجموعات الفرعية المختلفة .يعد التقاط
مهما إلعداد صورة دقيقة الهتمامات وقيم المجموعات المختلفة .هذا مهم بشكل خاص
االختالفات أم ًرا
ً
لتطوير السياسات المصممة لتلبية احتياجات مختلف الشركاء .من ناحية أخرى ،يعد تحديد أوجه التقارب
مهما لالستفادة من المصالح والتفضيالت المشتركة حتى يتم خدمة التكامل عبر البحر األبيض
أم ًرا
ً
المتوسط بشكل أفضل.
تكشف ردود المجموعات المختلفة على االستبيان اتجاهات مهمة .هناك درجة عالية من التقارب بين
وجهات النظر التي عبر عنها المشاركون يف االستطالع من الجوار الجنويب ووجهات نظر المشاركين من
ً
سؤال ،يسأل عن  29بندا .المقارنة بين وجهات نظر المشاركين
االتحاد األورويب .يحتوي االستطالع على 23
من الجوار الجنويب والمشاركين من االتحاد األورويب كانت ممكنة بشأن  19بندًا ،من بينها كانت وجهات
نظر المشاركين الجنوبيين متقاربة مع آراء المشاركين غير الجنوبيين  16مرة .تعكس وجهات النظر
المتقاربة التي عبر عنها المشاركون من ضفتي البحر األبيض المتوسط قد ًرا كبي ًرا من الفهم المشترك
وظهور فضاء أورو-متوسطي عام ،حيث كانت اآلراء حول األمن والنمو والثقافة مشتركة على نطاق واسع.

استطالع يورومسكو يوروميد | 11

لم تولد االنتفاضة
العربية قصص
نجاح .لقد ولّدت
عددًا قليال ً من الدول
الناجية وعددًا أ كبر
من الدول الفاشلة.

إنجازات مصر
تحققت من
خالل المركزية
الهائلة وحشد
الموارد والحد
من التعددية
السياسية.

نحو شرا كة متجددة مع الجوار الجنويب

ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﰊ أن ﻳﻮاﺻﻞ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻹﺛﺒﺎت أﻫﻤﻴﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء

38%
33%

59

ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﰊ
أﻛﺜﺮ ﺣﺰﻣﺎ ً ﺗﺠﺎه اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت
وأن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻃﻴﺔ،
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻞ اﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮﻛﺎء
ﺑﻬﺬه اﻹﺻﻼﺣﺎت.

31%
38%

ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﰊ أن ﻳﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت

ﻹﺟﺮاء إﺻﻼﺣﺎت
25%
والمشاركين من الجوار الجنويب مهمة
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔالمشاركين من االتحاد األورويب
اﻟﻤﺠﺎﻻت بين
االختالفﰲ الثالث
تعتبر حاالت
ﻣﺜﻞ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن
25%
للمجموعتين .أوال ً ،هناك السؤال رقم ( 10انظر الرسم البياين  ،)1الذي
المختلفة
المقاربات
يف توضيح
وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
يسأل عن طرق دعم اإلصالحات يف الحكم الرشيد والديمقراطية وسيادة القانون وحقوق اإلنسان .يف حين
1%
أن غالبية المشاركين يف االتحاد آﺧﺮ
األورويب2%اختاروا المشروطية واالصرار على ذلك تجاه الحكومات الجنوبية،
اختار المشاركون من الجوار الجنويب مشاركة أقوى مع الجهات الفاعلة المدنية واالجتماعية واالقتصادية.
5%
جنوب البحر األبيض المتوسط الذين يفضلون اإلقناع والحوافز
المشاركين من
بين
األساسيآراءهو
الفرق
ﺣﻮل ﻫﺬه اﻟﻤﺴــﺄﻟﺔ
ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ
2%
من غير الجنوب.
على اإلصرار ،الذي يدعمه المشاركون
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

دول اﻟﺠﻮار اﻟﺠﻨﻮﰊ

اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﰊ
الرسم البياين  :1س  10عندما يتعلق دول
بدعم اإلصالحات يف مجاالت الحكم الرشيد والديمقراطية
األمر
وسيادة القانون وحقوق اإلنسان (مرتبة كخيار أول)

ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻻﺗﺤــﺎد اﻷوروﰊ أن ﻳﻮاﺻــﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﻣﺸــﺎرﻛﺘﻪ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أﻫﻤﻴﺔ
اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺸــﺮﻛﺎء

38%
33%

ﻳﺠــﺐ أن ﻳﻜــﻮن اﻻﺗﺤــﺎد اﻷوروﰊ أﻛﺜﺮ ﺣﺰﻣﺎ ً
ﺗﺠﺎه اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت وأن ﻳﺴــﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸــﺮوﻃﻴﺔ،
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻞ اﻟﺘﺰام اﻟﺸــﺮﻛﺎء ﺑﻤﺜﻞ
ﻫﺬه اﻹﺻﻼﺣﺎت.

31%
38%

0%

5%

دول اﻟﺠﻮار اﻟﺠﻨﻮﰊ

دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﰊ

10%

15%
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40%

%52
%52

المصدر :تم تجميعه بواسطة المعهد األورويب للبحر األبيض المتوسط بنا ًء على نتائج استطالع يورومسكو  -يوروميد

ثم هناك السؤال ( 12انظر الرسم البياين  ،)2الذي يسأل عن طرق تعزيز االقتصادات الشاملة يف الجنوب.
بينما اختار المشاركون يف االتحاد األورويب االستثمار يف رأس المال البشري ،اختار المشاركون من الجوار
الجنويب تطوير البنى التحتية الحيوية يف مجاالت الطاقة ،والنقل ،والتحول الرقمي ،والصحة ،واإلسكان.
يميل المشاركون من االتحاد األورويب إىل التمسك بمفهوم ليبرايل للتمكين ،حيث يمكن للفقراء المتعلمين
والماهرين مساعدة أنفسهم للحد من تهميشهم االقتصادي .من ناحية أخرى ،يلتزم المشاركون من
الجوار الجنويب بنهج أ كثر تقليدية ،حيث اإلنفاق العام واالستثمار يف األشغال العامة هو اإلجابة على سؤال
اإلدماج االقتصادي.

40%

دﻋــﻢ وﺗﻤﻜﻴــﻦ ﺑﻴﺌــﺔ ﻣﻮاﺗﻴﺔ ﻟﻤﺰاوﻟﺔ اﻷﻋﻤﺎل
25%
35%
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
 30%واﻟﺘﺠﺎرة

3%
3%

20%

10%

15%

0%

5%

Southern neighbourhood countries

60

EU countries

0%
0%

آﺧﺮ

30%ﺣﻮل ﻫﺬه اﻟﻤﺴــﺄﻟﺔ
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ آراء ﻣﻌﻴﻨﺔ
23%
25%

التحليل النوعي

3%
0%

15%

0%

5%

Conditionality to promote green
reforms and circular economy

15%

10%

20%

25%

30%

35%

40%

دول اﻟﺠﻮار اﻟﺠﻨﻮﰊ

لتعزيز اقتصادات أ كثر شموال ً يف بلدان الجوار الجنويب
الرسم البياين  :2س  12أ كثر الطرق 17%
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن
فعالية اﻷردﻧﻴﻮن
Engaging with civil societies and
17%
(مرتبة كخيار أول)
31%
NGOs as agents for change
23%

ﺗﻄﻮﻳــﺮ اﻟﺒﻨــﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴــﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳــﺔ ﰲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺜﻞ
اﻟﻄﺎﻗــﺔ ،واﻟﻨﻘــﻞ ،واﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ ،واﻟﺼﺤﺔ،
20%
وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴــﺘﻮى
واﻹﺳــﻜﺎن،
29%
اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﺒﻠﺪي
17%

36%

Partnering with the private
26% sector
to increase green finance
and investments

20%

زﻳﺎدة اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرات ﰲ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸــﺮي
ﻣــﻦ ﺧــﻼل إﺻــﻼح اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ
وإﻋﺎدة ﺗﺸــﻜﻴﻞ اﻟﻤﻬﺎرات
21%
22%

33%
31%
0%

5%

13%

10%

Tailored
and needs-based
transfers
35%
30%
25%
20%
of knowledge and technology

15%

18%
دول اﻟﺠﻮار اﻟﺠﻨﻮﰊ
دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﰊ

40%

7%

Targeted investments
10%
donor support
andيوروميد
يورومسكو -
المصدر :تم تجميعه بواسطة المعهد األورويب للبحر األبيض المتوسط9%بنا ًء على نتائج استطالع
9%

0%

Otherالتحول األخضر والمستدام يف
 0%لدعم
أخي ًرا ،هناك السؤال ( 17الرسم البياين  ،)3يسأل عن الطرق الفعالة
1%
اإلصالحات الخضراء واالقتصاد الدائري،
الجنوب .بينما اختار الشركاء من االتحاد األورويب المشروطية لتعزيز 0%
اختار المشاركون من الجوار الجنويب المشاركة مع المجتمع المدين .يتوافق االختالف بين المجموعتين مع
االتجاهات التقليدية الملحوظة ،حيث يميل غير الجنوبيين إىل5%اختيار المشروطية ،بينما يميل الجنوبيون
7%
فيهNo particular views on this.
matter
غير المرغوب
إىل مقاومة المشروطية باعتبارها نوع من الضغط والتدخل 6%
5%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Policy-makers
Civil society
All respondents
 Expertsوالمستدام يف بلدان الجوار الجنويب
االنتقال األخضر
فعالة لدعم
 17طرق
الرسم البياين  :3س
(مرتبة كخيار أول)

اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﻌﻮاﻣﻞ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ

25%
21%

اﻟﻤﺸﺮوﻃﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺨﻀﺮاء
واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪاﺋﺮي

24%
26%
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40%

دول اﻟﺠﻮار اﻟﺠﻨﻮﰊ

دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﰊ

المصدر :تم تجميعه بواسطة المعهد األورويب للبحر األبيض المتوسط بنا ًء على نتائج استطالع يورومسكو  -يوروميد

لكن المشاركين من مصر يكشفون عن مستوى أ كبر من االختالف .من بين البنود الـ  19التي تمت
مقارنتها ،كان الخيار األول الذي اختاره المشاركون المصريون مختل ًفا عن اختيار المشاركين من االتحاد
األورويب ست مرات .يف حين أن المشاركين من غير الجنوب يميلون إىل التركيز بشكل أ كبر على المجتمع
المدين ورأس المال البشري والقطاع الخاص واإلصالح ،يميل المشاركون من مصر إىل التركيز بشكل أ كبر
على الحكومة والبنية التحتية واألمن والمساعدات المالية.
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تعكس آراء
المشاركين
المصريين التجربة
السياسية األخيرة
لمصر ،حيث
أبرزت سنوات
االضطرابات
السياسية
واإلرهاب أهمية
االستقرار واألمن
والنظام.

نحو شرا كة متجددة مع الجوار الجنويب

61

تعكس آراء المشاركين المصريين التجربة السياسية األخيرة لمصر ،حيث أبرزت سنوات االضطرابات
السياسية واإلرهاب أهمية االستقرار واألمن والنظام (انظر الرسم البياين .)4
الرسم البياين  :4وجهات نظر متباينة بين المشاركين من االتحاد األورويب والمصريين (أعلى الخيارات
بالنسبة المئوية
س  1ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺸــﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﰊ وﺷــﺮﻛﺎﺋﻪ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻴﻦ ،ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳــﺔ اﻟﺠﻮار اﻷوروﺑﻴﺔ،
ﺳــﻴﻮﻓﺮ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺸــﺘﺮﻛﺔ
ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ.

س  10ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺪﻋﻢ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﰲ
ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺳﻴﺎدة
اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
س  1ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺸــﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﰊ وﺷــﺮﻛﺎﺋﻪ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻴﻦ ،ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳــﺔ اﻟﺠﻮار اﻷوروﺑﻴﺔ،
ﺳــﻴﻮﻓﺮ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺸــﺘﺮﻛﺔ
ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ.

أﻣﻦ واﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

25%

اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺒﻴﺌﻲ وﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ

26%

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﰊ دﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻟﻺﺻﻼﺣﺎت ﰲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺜﻞ
اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن

38%

ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﰊ أﻛﺜﺮ ﺣﺰﻣﺎ وأن ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻤﺸﺮوﻃﻴﺔ

38%

0%

5%

أﻣﻦ واﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

10%

15%

20%

اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن اﻟﻤﺼﺮﻳﻮن
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺒﻴﺌﻲ وﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ
دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﰊ

25%

25%

30%

40%

35%

26%

المصدر :تم تجميعه بواسطة المعهد األورويب للبحر األبيض المتوسط بنا ًء على نتائج استطالع يورومسكو  -يوروميد
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﰊ دﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻟﻺﺻﻼﺣﺎت ﰲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺜﻞ
اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ
ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺣﻘﻮق
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪةاﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﺳﻴﺎدة
ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ
ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﰊ أﻛﺜﺮ ﺣﺰﻣﺎ وأن ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻤﺸﺮوﻃﻴﺔ
دﻋﻢ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ ﰲ إﺻﻼﺣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
22%
اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﺸﺪ اﻹﻳﺮادات

اﻟﺒﺤﺮ
ﺑﻠﺪان ﺟﻨﻮب
ﺑﺸﻜﻞ
1310
سس
اﻹﺻﻼﺣﺎت ﰲ
ﻟﺪىﺑﺪﻋﻢ
ﻋﺎم،اﻷﻣﺮ
ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﰲ
ﻣﺤﺪودة ﻓﻘﻂ
ﻫﻮاﻣﺶ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
وﺳﻴﺎدة
واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
اﻟﺮﺷﻴﺪ
اﻷﺑﻴﺾاﻟﺤﻜﻢ
ﻣﺠﺎﻻت
ﺷﺎﻣﻠﺔ
ﺧﻄﺔ
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ وﺿﻊ
ﺗﻌﺎﰲاﻹﻧﺴﺎن
وﺣﻘﻮق
اﻟﻘﺎﻧﻮن
المصريين ﻣﺎ ً
أيضا
تعكس
المشاركين ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق،
آراءاﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة.
وﻣﻮاﺟﻬﺔ
اﻷوروﰊ أن ﻳﻮﻟﻴﻪ
ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺤﺎد
اﻟﺬي ﻳﺠﺐ
اﻷوﻟﻮﻳﺔ ؟النمو
للموارد نحو
المركزي
للحشد
قو ًيا
0%

38%

33%

38%

ضغطا
صراع مصر مع الفقر المزمن والتنمية البطيئة ،مما يخلق
ً
البياين .)5
السريع (انظر10%الرسم
40%
35%
30%
25%
20%
15%
5%

اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن اﻟﻤﺼﺮﻳﻮن

دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﰊ

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺴﻮق ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
االتحاد
الرسم البياين  :5وجهات نظر
متباينة حول االقتصادات المستدامة والشاملة بين المشاركين يف 40%
س  14ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ ﻓﻌﻠﻪ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ واﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻴﻦ؟
وﺷﺮﻛﺎﺋﻪ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻻﺗﺤﺎد
المئوية)
بالنسبة
الخيارات
اﻷوروﰊ(أعلى
والمصريين
األورويب
ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ،إﻣﺎ ﺑﻴﻦ دول اﻟﺠﻮار اﻟﺠﻨﻮﰊ
35%

أو ﻣﻊ دول إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء

س  13ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،ﻟﺪى ﺑﻠﺪان ﺟﻨﻮب اﻟﺒﺤﺮ
اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻫﻮاﻣﺶ ﻣﺤﺪودة ﻓﻘﻂ ﰲ
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ وﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﺗﻌﺎﰲ ﺷﺎﻣﻠﺔ
وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة .ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،ﻣﺎ
اﻟﺬي ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﰊ أن ﻳﻮﻟﻴﻪ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ؟

س  14ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ ﻓﻌﻠﻪ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻴﻦ؟
اﻷوروﰊ
اﻻﺗﺤﺎد
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﻓﻌﺎﻟﺔ
وﺷﺮﻛﺎﺋﻪﻃﺮﻳﻘﺔ
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
ﺑﻴﻦ ﻣﻦ
 17أي
س
ﻟﺪﻋﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻷﺧﻀﺮ واﻟﻤﺴﺘﺪام ﰲ
ﺑﻠﺪان اﻟﺠﻮار اﻟﺠﻨﻮﰊ؟

اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﺗﻌﺰﻳﺰ
0%
5%
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 10%
25%
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ20%
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ15%
ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن
اﻟﻤﺼﺮﻳﻮنإﺻﻼﺣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ ﰲ
دﻋﻢ اﻟﺒﻠﺪان
اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﰊ
اﻹﻳﺮادات
دولوﺣﺸﺪ
اﻟﻌﺎﻣﺔ

30%

33%

35%

40%

22%

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺴﻮق ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ واﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ،إﻣﺎ ﺑﻴﻦ دول اﻟﺠﻮار اﻟﺠﻨﻮﰊ 27%
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﻀﺮاء
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻟﺰﻳﺎدة
اﻟﺨﻀﺮاء
ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
دول
أو ﻣﻊ
اﻟﺨﻀﺮاء
اﻹﺻﻼﺣﺎت
ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
اﻟﻤﺸﺮوﻃﻴﺔ
26%
0%
واﻻﻗﺘﺼﺎد 5%
اﻟﺪاﺋﺮي
10%
25%
20%
15%

40%
35%
30%

35%

40%

اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن اﻟﻤﺼﺮﻳﻮن
دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﰊ

س  18ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﻳﻔﻌﻠﻪ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﰊ

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻊ دول اﻟﺠﻮار اﻟﺠﻨﻮﰊ واﻟﺘﻘﺎرب اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ

ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﰊالمتوسط بنا ًء على نتائج استطالع يورومسكو  -يوروميد
األبيض
المصدر :تم تجميعه بواسطة المعهد األورويب للبحر
ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﺪول اﻟﺠﻮار اﻟﺠﻨﻮﰊ؟ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸــﺎرﻳﻊ اﻷﺻﻐﺮ ﺣﺠﻤﺎ ً واﻷﻛﺜﺮ ﻻﻣﺮﻛﺰﻳﺔ
)أﻳﻀﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت أو اﻹﻗﻠﻴﻢ(

س  17أي ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ
ﻟﺪﻋﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻷﺧﻀﺮ واﻟﻤﺴﺘﺪام ﰲ
ﺑﻠﺪان اﻟﺠﻮار اﻟﺠﻨﻮﰊ؟

س  18ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﻳﻔﻌﻠﻪ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﰊ
ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﺪول اﻟﺠﻮار اﻟﺠﻨﻮﰊ؟

15%واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
20%
10%
اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ5%
0%
اﻟﺨﻀﺮاء ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﻀﺮاء
اﻟﻤﺼﺮﻳﻮن
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن
اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺨﻀﺮاء
ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
اﻟﻤﺸﺮوﻃﻴﺔ
اﻷوروﰊ
اﻻﺗﺤﺎد
دول
اﻟﺪاﺋﺮي
واﻻﻗﺘﺼﺎد

40%

27%

25%

27%

30%

35%

40%

26%

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻊ دول اﻟﺠﻮار اﻟﺠﻨﻮﰊ واﻟﺘﻘﺎرب اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﰊ
اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸــﺎرﻳﻊ اﻷﺻﻐﺮ ﺣﺠﻤﺎ ً واﻷﻛﺜﺮ ﻻﻣﺮﻛﺰﻳﺔ
27%
)أﻳﻀﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت أو اﻹﻗﻠﻴﻢ(

40%

اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن اﻟﻤﺼﺮﻳﻮن

دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﰊ

التحليل النوعي

62

س  13ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،ﻟﺪى ﺑﻠﺪان ﺟﻨﻮب اﻟﺒﺤﺮ
اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻫﻮاﻣﺶ ﻣﺤﺪودة ﻓﻘﻂ ﰲ
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ وﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﺗﻌﺎﰲ ﺷﺎﻣﻠﺔ
وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة .ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،ﻣﺎ
اﻟﺬي ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﰊ أن ﻳﻮﻟﻴﻪ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ؟

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ
دﻋﻢ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ ﰲ إﺻﻼﺣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﺸﺪ اﻹﻳﺮادات

33%

22%

غير أن االختالف يف السؤال  17مثير لالهتمام ح ًقا (انظر الرسم البياين  .)6السؤال  17يسأل عن وسائل
ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺳﻮاء ﻣﻦ
يفاﻟﺴﻮق
اﻟﻮﺻﻮل إﱃ
دعم التحول األخضر والمستدام يف ﺗﻌﺰﻳﺰ
40%مع
المشاركون من االتحاد األورويب العمل
اختار
حين
الجنوب.
س  14ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ ﻓﻌﻠﻪ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ واﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
الوحيدة التي أيد فيها المشاركون
الحالة
هي
هذه
المشروطية.
المصريون
القطاع الخاص ،اختار المشاركون
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﰊ وﺷﺮﻛﺎﺋﻪ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻴﻦ؟ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ،إﻣﺎ ﺑﻴﻦ دول اﻟﺠﻮار اﻟﺠﻨﻮﰊ
اﻟﺼﺤﺮاء
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب
المصريون المشروطية ،والتي يمكنأو ﻣﻊ دول
 35%للمصريين
أنها مؤشر على مدى أهمية البيئة
على
تفسيرها
ً 5%
ً40%ا
منشغلة جد
حكومة
المحتمل أن25%تويل
غير
أنه من
أيضا
يمكن القول
المتعلمين من الطبقة الوسطى.
0%
10%
35%
30%
20%
15%
اهتماما كاف ًيا بالبيئة ما لم يضغط عليها شركاء خارجيون.
بالنمو االقتصادي
ً
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن اﻟﻤﺼﺮﻳﻮن
دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﰊ

الرسم البياين  :6وجهات نظر متباينة حول األجندة الخضراء بين المستجيبين من االتحاد األورويب
والمصريين (أعلى الخيارات بالنسبة المئوية)
س  17أي ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ
ﻟﺪﻋﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻷﺧﻀﺮ واﻟﻤﺴﺘﺪام ﰲ
ﺑﻠﺪان اﻟﺠﻮار اﻟﺠﻨﻮﰊ؟

س  18ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﻳﻔﻌﻠﻪ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﰊ
ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﺪول اﻟﺠﻮار اﻟﺠﻨﻮﰊ؟

اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻟﺨﻀﺮاء ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﻀﺮاء
اﻟﻤﺸﺮوﻃﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺨﻀﺮاء
واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪاﺋﺮي

27%
26%

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻊ دول اﻟﺠﻮار اﻟﺠﻨﻮﰊ واﻟﺘﻘﺎرب اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﰊ
اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸــﺎرﻳﻊ اﻷﺻﻐﺮ ﺣﺠﻤﺎ ً واﻷﻛﺜﺮ ﻻﻣﺮﻛﺰﻳﺔ
27%
)أﻳﻀﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت أو اﻹﻗﻠﻴﻢ(
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اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن اﻟﻤﺼﺮﻳﻮن

دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﰊ

المصدر :تم تجميعه بواسطة المعهد األورويب للبحر األبيض المتوسط بنا ًء على نتائج استطالع يورومسكو  -يوروميد

غير أن االستطالع يكشف أنه على الرغم من االختالفات ،إال أن بعض اتجاهات السياسة تحظى بموافقة
مجموعات مختلفة .وتشمل هذه:
• •تعزيز أجندة اجتماعية واقتصادية شاملة وتنمية مستدامة وشاملة .كان لالضطرابات السياسية
يف الماضي القريب دور فعال يف دعم قضية التنمية الشاملة والمستدامة لمواجهة مخاطر
اإلقصاء والتهميش.
• •الفساد وعدم كفاية الحوكمة والقدرة المؤسسية هي عقبات أمام النمو والتكامل اإلقليمي .قد
تختلف وجهات النظر حول البحر األبيض المتوسط فيما يتعلق بالديمقراطية والحقوق .ولكن،
االتفاق على الحوكمة وإضفاء الطابع المؤسسي يساعد على سد الفجوة بين الضفتين.
• •أهمية إنشاء شبكات ومنصات لربط الجهات الفاعلة يف المجتمع المدين .على الرغم من وجود
اختالفات فيما يتعلق بالدور السياسي للمجتمع المدين ،إال أن هناك اتفا ًقا أ كبر بخصوص
دوره التنموي.
• •بناء الفرص االقتصادية ومعالجة األسباب الجذرية للهجرة غير النظامية .هذا مجال يكون فيه
االتحاد األورويب ودول الجنوب يف وضع واضح يكسب فيه الجميع.
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نحو شرا كة متجددة مع الجوار الجنويب
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• •تكييف التعليم والتدريب مع متطلبات التحول الرقمي .هناك اتفاق مشترك على أن التحول
ً
شمال
الرقمي هو موجة المستقبل القريب .إنه مجال يتوجه فيها جنوب البحر األبيض المتوسط
بح ًثا عن المعرفة والخبرة.
• •أهمية تعزيز اإلصالحات الخضراء واالقتصاد الدائري .على الرغم من أن جنوب البحر األبيض
فهما كاف ًيا ألهمية االقتصاد األخضر وإعادة
المتوسط مشغول بالنمو االقتصادي ،إال أن هناك
ً
التدوير .نجح االتحاد األورويب يف ترسيخ مكانته باعتباره البطل العالمي لحماية البيئة .يقدّر الشركاء
الجنوبيون هذا الواقع ،وهم على استعداد لالستفادة منه.
• •تعزيز األمن المايئ المستدام .ندرة المياه هي مصدر قلق للعديد من الدول يف الجوار الجنويب،
واالتحاد األورويب مدعو للعب دور بناء وفعال يف معالجة هذه القضية الحيوية.
• •يجب على أعضاء االتحاد األورويب توحيد المواقف والتحدث بصوت واحد .هذه الرغبة بالكاد يمكن
أن تتحقق .ومع ذلك ،فإن االتفاق على هذه المسألة يعكس الخسائر والفرص الضائعة بسبب
االنقسامات بين أعضاء االتحاد األورويب.

