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  اتيجي األمريكيالتواصل مع العقل اإلستر

  
 ماهي اإلستراتيجية العاملية للواليات املتحدة؟ •

 ماهو مشروع الشرق األوسط الكبري؟ •

 هل تسعى حقاَ الواليات املتحدة لنشر الدميقراطية يف املنطقة؟ •

 للكيان الصهيوين؟اإلستراتيجي  الدعم األمريكي توقفمىت سي •

 يكتاتورية يف املنطقة؟هل ستكف حقاَ الواليات املتحدة عن دعم احلكومات الد •

لبسط وتوسيع النفوذ الصهيوين هل تسعى حقاَ الواليات املتحدة لتمهيد الطريق  •
 يف املنطقة؟بكل أشكاله 

 هل تشن الواليات املتحدة حرباَ حقيقية للقضاء على اإلسالم؟ •

هل تسعى الواليات املتحدة السيطرة على العقل العريب واإلسالمي من خالل  •
 ري مناهج التعليم؟الدعوة اىل تغي

وب عقتصادي والرفاهي لشهل الواليات املتحدة تسعى حقاَ لرفع املستوى اإل •
 املنطقة؟

 ؟ للسيطرة الكاملة على نفط املنطقة الواليات املتحدة تسعىهل  •

للحصول على إجابات مقتعة ومنطقية ومقبولة ملثل هذه األسئلة األساسية احلائرة ،البد 
ملستمر والصبور مع آخر دراسات وأحباث مراكز التفكري من التواصل املؤسسايت ا

ومعامل اخلطط والربامج يف الواليات املتحدة ،من خالل ترمجة ماينشر يف مواقعها على 
  . شبكة اإلنترنت

وبالتأكيد بدون احلصول على هذه األجوبة الميكن التعامل بشكل مناسب وصحيح مع 
  .األحداث اليت تنهمر كالسيل اجلارف

    . ما يدعو اليه ويتبناه مركز الكاشف للمتابعة والدراسات اإلستراتيجيةوهذا
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
 التابع للكونغرس  معهد السالم األمريكي خاص من التقارير التي يصدرها لتقريرفي هذا العدد ترجمة

ملفاَ من الملفات الساخنة اال ر يتناول والتي تعين هيئته الرئاسية من قبل الرئيس األمريكي، والتقري

 ، ويتناول بالتحديد أوجه اإلختالف بين األمريكان ترويج ونشر الديوقراطية في المنطقةوهو 

 ٤٢ و٤١ و ٣٦وهذا التقرير له عالقة وثيقة بالعدد رقم . نشرهاواألوربيين حول كيفية وأساليب 

    . المختلفةارطة وأبعادهملف الدمقوغيرها من األعداد المخصصة لتناول 

، مبادرة العالم اإلسالميالمتخصصة في شؤون المنطقة والفعالة في   يعقوبيانىمنوكاتبة التقرير هي 

وفي الصفحات التالية نبذة مختصرة عن سيرتها الذاتية كما وردت في موقع المعهد على شبكة 

  .اإلنترنت

.جديةإنه تقرير جدير بالمطالعة والدراسة ال
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  منى يعقوبيان

  

تعلق بمبادرة العالم اإلسالمي،حيث السيدة منى يعقوبيان مستشارة خاصة لمعهد السالم بما ي

  .تزود المعهد بالتحليالت واإلستشارات السياسية المتعلقة بالشرق األوسط وشمال أفريقيا

عملت على كثير من المواضيع المتعلقة بهذه المنطقة ، كالدمقرطة ودعم المجتمع المدني 

عدد من المنظمات ، بما وتمت إستشارتها من قبل .باإلضافة الى إستراتيجية مواجهة اإلرهاب

  .فيها البنك الدولي، وزارة الخارجية ، مؤسسة راند ، وبيت الحرية

 عملت كمحللة لشؤون شمال أفريقيا في وزارة الخارجية قسم ١٩٩٧ ١٩٩٠بين عامي 

األبحاث والمخابرات ، حيث ركزت على األزمة في الجزائر، وهي عضوة في مجلس 

تكتب حول األحداث المهمة التي تخص الواليات المتحدة العالقات الخارجية ،وكثيراَ ما 

والقضايا الدولية ، وكانت باحثة لجنة فولبرايت في سوريا وزميلة القضايا الدولية في مجلس 

  .كفاح الجزائر من أجل الديوقراطية:العالقات الخارجية،حيث حررت كتاباَ عنوانه

ن جامعة ديوك وشهادة الماجستير في حائزة على شهادة البكالوريوس في السياسة العامة م

  .اإلدارة العامة من مدرسة كندي الحكومية في جامعة هارفارد

  العربية والفرنسية: اللغات 

  
 
   

   



بقلم: منىيعقوبيان

للديمقراطية الترويج
األوسط الشرق في

األوروبية المبادرات

عن التقرير نبذة
األمنية الشــواغل الباردة، تركــزت الحــرب منــذ انتهــاء
اإلســتقرار عدم احتماالت فــي متزايد بشــكل األوروبيــة
وضع ،١٩٩٥ عام الجنوبي ألوروبا. وفــي الجناح علــى
المتوســط دول البحر مع للتعاون األوروبي إطارا اإلتحاد
غير البرامج بعــض هــذه الجهــود وتضمنــت الجنوبيــة،
أعقاب وفي المنطقة. في للديمقراطية للترويج نسبيا الفعالة
هدف التشــجيع أصبح ســبتمبر/أيلول، من الحادي عشــر
أكثر إلحاحًا، األوســط في الشــرق الديمقراطية على تنمية
من التــي عززت المتحدة، الواليــات نظر وخاصــة فــي

فيه. الديمقراطي اإلصالح الخاصة لحفز جهودها

للترويج ســعيها في قدما المتحــدة الواليــات وبينمــا تســير
مدى من المهم تقييم سيكون األوسط، الشــرق في لإلصالح
في بما للديمقراطيــة، للترويــج األخرى األنشــطة فاعليــة
ويســعى األوروبيون. نظراؤها بها يقوم التي ذلك الجهــود
في دوائر صنع السياســات إثــراء النقاش إلى هــذا التقرير
األطراف األوروبية المتعددة للجهود تقييم بإجراء األميركية
إلى النية وتتجه األوســط. الشــرق للترويج للديمقراطية في
مبادرات على الضوء إللقاء قريب تقرير مرافق عما إصدار

العالم العربي. داخل من النابعة اإلصالح الرئيسية

خاصة مستشــارة وهي يعقوبيان، منى التقرير هذا كتبــت
اإلســالمي العالم بشــأن األميركي الســالم معهد لمبــادرة
مســاعدة وزميلة الخارجية العالقات في مجلس وعضــوة

والدولية. اإلستراتيجية الدراسات مركز في

بالضرورة تعبـر التقريـر ال المقدمـــة في هذا اآلراء
ال ينـادي الـــذي األميركي الســـالم معهد عـــن آراء

محددة. سياسية بمواقـف

األول ٢٠٠٤ أكتوبر/تشرين ١٢٧ رقم خاص تقرير

المحتويات
٢ مقدمة
٣ برشلونة عملية تطّور
٦ للديمقراطية أخرى للترويج أوروبية مبادرات
٧ برشلونة عملية تأثير تقييم
٨ برشلونة وراء عملية فيما نظرة

١١ التقارب والتباعد أوجه األطلسي: عبر البعد
١٣ أين؟ إلى األطلسي: عبر التعاون

موجز
إعادة إلى الجنوبية بأوروبا الكبرى السياسية الجغرافيا تحوالت دفعت الباردة، بانتهاء الحرب •
اإلســتراتيجية األهمية وتتركز الجنوبي. المتوســط البحر االســتراتيجي صوب أفقها توجيه
ومكافحة واألمن الطاقــة وتبعية الهجــرة فــي قضايا أوروبي منظور مــن للبحــر المتوســط

والتجارة. اإلرهاب

الثاني نوفمبر/تشرين تأسســت في التي «الشــراكة األوروبية المتوســطية»، من كان الهدف  •
المتزايدة الشواغل على أوروبا رد تكون أن برشلونة، عملية باسم أيضا والمعروفة ،١٩٩٥
بين أعضاء للتعاون إطارا وقدمت الشــراكة جناحها الجنوبي. على القائم اإلســتقرار من عدم
سلسلة على ويحتوي البحر المتوسط حوض في عشــر االثني وشــركائهم األوروبي اإلتحاد
الشــركاء جميع واإلصالح وّقعها قضايا التجارة والتنمية تغطي التي اإلتفاقيــات الثنائية مــن

سوريا. عدا ما المتوسط، البحر في

تســعى اإلتفاقيات والتجارة، االقتصادي لإلصالح بالترويج األساســي الهدف باإلضافة إلى •
يحقق إال لم السياسي اإلصالح الرامي لحفز الجهد غير أن السياســي. إلى تشــجيع اإلصالح
تبناه اإلتحاد األوروبي بغية الذي المدى الحذر طويل النهج أقلها ألسباب ليس محدودة، نتائج

القصير. المدى على اإلستقرار الحفاظ على

تشــجيع إلى دعواته الواليات المتحدة) فعلت (كما األوروبي اإلتحــاد يترجم عــام، لم بشــكل  •
بما هذا العجز، تفســر أســباب مختلفة وثمة ملموس. عمل إلى اإلنســان وحقوق الديمقراطية
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األميركي السالم معهد
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لعملية األصلي إن الغرض القائلة والحقيقة اإلشتراطية، استخدام في الشديد أعضائه وتردد اإلتحاد األوروبي، أعضاء المصالح بين اختالف فيها
لإلصالح السياسي. الترويج يكن لم برشلونة

للنهوض بالديمقراطية. وتماسكا قوة إستراتيجية أكثر وضع في برشلونة تنشيط عملية إعادة إلى الجهود الرامية تركزت ،٢٠٠٠ العام من ابتداء •
أعضاء زيادة أعقاب في الموسعة وبأوروبا الكبير األوســط المتوســطية  بالشرق السياســة األوروبية ربط إلى األوروبيون المخططون وســعى

األوروبي. االتحاد

تعيق يمكن أن التي العراقيل من العديد فهناك مؤكدًا. أمرًا األوســط ليس الشــرق في بالديمقراطية بالنهوض أوروبا نجاح بالرغم من ذلك، إن  •
اإلصالح.  لتحقيق اإلشــتراطية كأداة مســتمرا باســتخدام إلتزاما أعضائه من أي أو األوروبي االتحاد ُيظهر أوال، لم الفعال. السياســة هذه تنفيذ
في بالديمقراطية للنهوض األوروبية الجهود تغرق أن في خطر ثمة ثالثا، حقيقي. المنطقة اســتعدادها لتبني إصالح في الحكومات تبد لم ثانيا،

كافة. العراقيل هذه إزالة على اإلقليميين وشركائه األوروبي االتحاد على قدرة النجاح يعتمد وهكذا، البيروقراطية. من بحر

المباشر التعاون يظل وبينما األوسط. الشرق في لإلصالح الديمقراطي الترويج في كبيرا يسهم إسهاما أن األطلسي عبر المستمر للتعاون يمكن •
األوسط. الشرق في للديمقراطية الترويج كثيرا في يسهم أن التشاورالمتعدد القنوات تكثيف شأن  من المنال، بعيد احتماال المنطقة في

مقدمة
سبتمبر/ من عشر الحادي المتحدة في الواليات على الهجمات اإلرهابية في أعقاب العالم العربي في بإصالحات مطالبات العالم حول ترددت
المتحدة، األمم رعاية تحت العرب، المفكرين من أصدرت مجموعة ،(٢٠٠٢ (يوليو/تموز الهجمات وقوع على عام من وبأقل ،٢٠٠١ أيلول
منذ العربي العالم تفشــت في التي واإلجتماعية واإلقتصادية السياســية األســقام قصة مثير بتفصيل ســرد الذي العربية البشــرية تقرير التنمية
مفعمًا نداء أصدر كما والمعرفة. وتمكين المرأة الحرية وهي كافة، العربية البلدان تواجه نقائص حرجة ثالث إلى بالتحديد وأشار طويل وقت

اإلصالح. خالل من المنطقة لتحويل بالعاطفة

كولن أعلن ،٢٠٠٢ األول ديســمبر/كانون ففي المنطقة. في لإلصالح بالترويج الخاصة، بدعوته وأوروبا، كل المتحدة الواليات واســتجابت
مجموعة طرحت كما األوسط. في الشرق لإلصالح الترويج ترتكز على التي الشرق أوسطية الشراكة مبادرة األميركي، الخارجية وزير باول،
مجموعة مبادرة أفريقيا. وتشدد وشمال األوسع األوسط الشرق مع المشترك»، والمستقبل التقدم أجل من مبادرة «الشراكة مؤخرًا الدول الثماني

نفسها. المنطقة من النابعة اإلصالح جهود أهمية وعلى األطراف إلى التعاون المتعدد على الحاجة الثماني

األوسط  في الشرق واإلصالح للديمقراطية للترويج العليا على األهداف إجماعًا ٢٠٠٤ يونيو/حزيران الثماني في مجموعة الدول قمة أظهرت
لإلســتقرار وكذلك منهما، كل ألمن حاســما عامال لإلصالح باعتباره الترويج إلى األطلســي ينظران جانبي أن ذلك أفريقيا، وشــمال األوســع
واألوروبي األميركي التفكير بيــن تفصل رئيســية إختالفات ثمة أنه غير حيوية. بمصالح منهما يحتفظ كل حيث المنطقة، فــي طويــل المــدى
لتعزيز التعاون غير المستغلة ُتبرز اإلمكانات التي المصالح إلتقاء من مهمة أخرى جوانب حين نرى في الهدف هذا السبل لبلوغ أفضل حول
ونظرا الملموس. التقدم من إلى القليل وأّدى كبير حد إلى وذا طابع مؤقت كان ضئيال األطلســي عبر التعاون  هذا إن األطلســي. بين شــطري
المشــترك الهدف لبلوغ بفعالية ليعمل اإلختالفات هذه على للتغلب ســيحتاج األطلســي شــطري مجتمع فإن الطويل، المدى الماثل على للتحدي

األوسط. الشرق في اإلصالح تحقيق وهو

لتحديد مجاالت اإللتقاء األوســط، الشــرق في للديمقراطية الترويج نحو الموجهة األوروبية والبرامج السياســات فهم طبيعة المهم مــن لذلــك،
الجهود األوروبية. عن الكثير يعرف ال المتخصصين، من باستثناء طائفة صغيرة جدًا األطلسي، المحيط هذا الجانب من ألن والخالف،

اإلتحاد جهود ويستعرض أهم للديمقراطية، الترويج مجال في العربي العالم مع األطراف المتعدد األوروبي اإلتحاد تواصل التقرير يبحث هذا
عبر التعاون فرص بتحليل التقرير ينتهي الجهود، هذه تقييم بعد الكبير. األوسط والشرق المتوسط البحر حوض كٍل من لإلصالح في للترويج

هذا المجال. األطلسي في
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أن ضرورة على متفقون فالمراقبون الجارية. المبادرات العربية بصدد األسئلة نفس من الكثير يطرح مرافق خاص تقرير إنتاج حاليا (يجري
من مفروض أنه منه ُيشتّم شئ فأي ذلك. أمكن ورعايتها كلما المحلية المبادرات تشجيع ولذلك يجب الداخل، من العربي العالم في التغيير يأتي
عميق فهم اكتســاب وأوروبا،يجب المتحدة الواليات تتقدم جهود وبينما لهذا، بالمقاومة العلنية. وحتى بل باالســتياء ُيســتقبل أن يحتمل الخارج

مستمر). بشكل المحلية الحركات مع للعمل فضلى وسيلة وابتكار العرب المصلحون يقترحه لما

برشلونة عملية تطور
العربي للعالم يضمنان في أوروبا، المهاجرين المســلمين السكان من كبير عدد أفريقيا، ووجود وشــمال األوســط الشــرق من إن قرب أوروبا
جغرافية- تحوالت حدثت ،١٩٨٩ الثاني في نوفمبر/تشرين برلين فبسقوط حائط األوروبية. الخارجية السياسة أعمال جدول في الصدارة مكان
المتوســط البحر حوض االســتراتيجي صوب أفقها إعادة توجيه إلى وجه الخصوص، على الجنوبية وأوروبا بأوروبــا، أدت سياســية كبــرى
أحاطت التي والشواغل الجزائر في اإلستقرار لعدم كان الشــرقية، أوروبا إلدماج كافحوا أيضا األوروبية واضعي السياســة ومع أن الجنوبي.

أعم. بصفة السياسات اهتمام واضعي استرعت أن غير القانونية الهجرة زيادة باحتمال

رئيسية: أربعة عوامل على اليوم أوروبا في المتوسط للبحر اإلستراتيجية تتركز األهمية

من  حوالي ١٥ بالمئة أن إلى التقديرات تشــير المثال، فعلى ســبيل شــمال أفريقيا. من المهاجرين من أوروبا عدد كبير الهجرة.  يســتوطن •
أوروبا. في يعيشون المغرب سكان

الفارســي) لتلبية  والخليج أفريقيا شــمال من في الغالب (التي تأتي المســتوردة الطاقة على األوروبي االتحاد الطاقة.  يعتمد تبعية •
احتياجاته. نصف

األردن. باستثناء المنطقة، في لكل بلد تجاري أكبر شريك األوروبي اإلتحاد يعتبر واإلقتصاد. التجارة •

ديسمبر/ في (ُنشرت األوروبي» االمن «استراتيجية بعنوان األوروبي االتحاد عن صادرة سياسات وثيقة تشير اإلرهاب. ومكافحة األمن •
والجريمة الدولة وفشل اإلقليمي الشامل والصراع الدمار وأسلحة اإلرهاب وهي: رئيسية أمنية تهديدات خمسة إلى (٢٠٠٣ كانون األول
مدريد،  ٢٠٠٤ في ١١مارس/آذار في وقعت التي اإلرهابية الهجمات والواقع أن األوســع. األوســط الشــرق في توجد كلها وهذه - المنظمة

اإلرهاب. خطر الهواجس تجاه من زادت شخص، حوالي مئتي قتلت والتي

اإلصالح. بشأن إلى عمل منســق الملحة بالحاجة شــعورها من الجنوب، وإلى الشــرق بجيرانها، إلى أوروبا زاد إدراك التســعينات، في أوائل
وأخذت المجاورة. األوسع في المنطقة واإلستقرار السالم تأمين في والسياسي االقتصادي اإلصالح دور على اإلستراتيجيون مفكروها وشدد
من عدد وتبنت المتوســط، البحر منطقة مع التواصل من لمزيد المبادرة بزمام – وإيطاليا وإســبانيا فرنســا وخصوصا – الجنوبي بلدان الجناح

األطراف. المتعدد األوروبي مستوى االتحاد على جاءت استجابة أهم ولكن للديمقراطية. بها للترويج خاصة سياسات الدول المنفردة

الخارجية، سياساته عناصر من جوهريا عنصرا يعد وحقوق اإلنسـان بالديمقراطيـة النهوض أن األوروبي االتحاد أكد ،١٩٩١ يونيو/حزيران في
القانون وسيادة اإلنســان حقوق دور على المجلس األوروبي من الوقت، شــدد إعالن ذلك وفي األوروبي. للتعـاون األســاس» يشــكل «حجر وأنه
كما ،(http://europa.eu.int/comm/external_relations/human_rights/doc/hr_decl-91.htm) اإلنمائيــة مبادراتــه في أساســيين  كعنصرين
تجــاه متســق نهــج بصــدد وإجــراءات إرشــاديـة مبـــادئ فيــه  وضــع   ١٩٩١ الثانــي نوفمبر/تشـــرين فــي قــرارا المجلــس  تبّنــى 

الديمقراطيــة.  لتطبيــق تســعى (http://europa.eu.int/comm/external_relations/human_rights/doc/cr28_11_91en.htm) البلــدان التــي

مهدت فإنها السوفيتي، إالتحاد من جزءا كانت حديثا والتي المستقلة بالدول الوقت ذلك أوروبا في انشغال عن عبرت السياسة هذه من أن وبالرغم
المتوسطية. العربية الدول النهج تجاه هذا اعُتمد ما وسرعان – أوسع سياق في اإلنسان الديمقراطية وحقوق لوضع السبيل
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ضوء في المتوسط البحر مع دول عالقاته تقييم األوروبي االتحاد أعاد الجنوبيين، األوروبيين األعضاء رغبة عند ونزوال السنة التالية، وفي
دول مع الشــراكة فكرة ســيما وال المهمة، التجديدات من العديد أدخلت التي الجديدة، المتوســط البحر فأطلق سياســة الباردة، انتهاء الحرب
من وكان اإلقتصادي. الليبرالية واالصالح إلى أجل التحول من التي تقوم بجهود البنيوي للبلدان للتصحيح تقديم الدعم وفكرة البحر المتوسط
المتوســط) البحر بلدان أي بروتوكول مالي (لمســاعدة ميزانية إمكانية تجميد األوروبي البرلمان منحت المعدلة السياســة أن المهمة التطورات
والمغرب ســوريا عن المعونة األوروبي البرلمان ١٩٩١، حجب عام في قصيرة اإلنســان. ولفترة لحقوق خطيرة انتهاكات حدوث فــي حــال
احترام بضرورة المساعدة لربط سابقة من جانبه كان اإلجراء هذا ذلك، فإن بعد البرلمان تراجع من اإلنسان. وبالرغم تتعلق بحقوق ألسباب

األساسية. اإلنسان حقوق

وأطلق البرلمان الخارجية. في سياسته والديمقراطية اإلنسان حقوق أهمية على التركيز األوروبي االتحاد واصل التسعينات، أوائل وفي
معا  اإلنســان حقوق بتشــجيع الخاصة البنود اإلنســان، التي جمعت خطوط وحقوق للديمقراطية األوروبية ١٩٩٤ المبادرة في األوروبي
يورو  ١٣٢ مليون حاليا يبلغ اإلنســان وحقوق للديمقراطية األوروبية المبادرة تمويل بأن التنويه ويجدر الميزانية. في واحد عنوان تحت
في  األوروبية المفوضية (أنشــأت األوســط. إلى الشــرق األموال تلك من ١٠ بالمئة أجمع، ويوجه زهاء العالم نطاق أنشــطة على لصالح
وحقوق اإلنســان كوحدة  األوروبية للديمقراطية المبادرة الخارجية، وتعمل معونتها أدوات لتنفيــذ «المعونــة األوروبية» ٢٠٠١ مؤسســة

المؤسسة). هذه داخل

مع  العالقات لتحكم اإلنسان وحقوق بالديمقراطية تتعلق مادة بإعداد ١٩٩٥ في مايو/أيار األوروبي اإلتحاد قيام أهمية التطورات أكثر وكانت
٢٣ مايو/أيار  بتاريخ (٢١٦)٩٥ COM)] اإلنسان لحقوق انتهاكات خطيرة حدوث في حال المعونة والتجارة تعليق وتنص على الثالثة، البلدان
الثنائية اإلتفاقات جميع وتظهر في الثالثــة، والبلدان اإلتحاد بين المبرمة العقود إلى جميع المــادة حينئــذ إضافة هذه اإلتحــاد ١٩٩٥]. وقــرر

القطاعية. اإلتفاقات المبرمة، باستثناء

١٩٩٥ الثانــي نوفمبر/تشــرين فــي برشــلونة، عمليــة باســم أيضــا المعروفــة المتوســطية األوروبيــة الشــراكة   تأسســت 
المتزايدة على هواجســها أوروبا رد أن تكون منهــا (http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/bd.htm)، وكان الهــدف

بحاجة إلى كان الحرب الباردة أعقاب في الشــرق التوســع نحو أن الجنوبية األعضاء الدول ورأت الجنوبي. جناحها على تجاه عدم اإلســتقرار
أفريقيا. وشــمال بين أوروبا تفصل التي واإلقتصادية حول الهوة اإلجتماعية الشــديد قلقها عن وأعربت نحو الجنوب، أيضا باإلتجاه التوازن
١ إلى ٢٠ بحلول  ستصبح وأنها ١ إلى ١٢، المتوسط كانت البحر وبلـدان أوروبا بين الدخـل نسبة فوارق بأن األوروبيـة المفوضيـة ونوهت
في ١٩٩٥ إلى  نسمة من ٢٢٠ مليون سيرتفع المتوسط البحر بلدان في السكان أن عدد قّدرت كما لعالجها. تدابير أي تتخذ لم إذا ٢٠١٠ عام
من األوروبية المخاوف من زادا أفريقيا شمال في الفرص اإلقتصادية ونقص السكاني اإلنفجار وهذا عام ٢٠١٠، بحلول نسمة ٣٠٠ مليون

أوروبا. زعزعة اإلستقرار في شأنها من التي القانونية غير من الهجرة مكثفة موجات حدوث

مؤتمر دشنها األوسط، والتي الشرق في السالم في عملية بدور بالقيام أوروبا المتوســطية رغبة األوروبية الشــراكة نشــوء في أيضا ســاهمت
للتنمية األطراف المتعدد العامل الفريق إدارة ذلك من بدال تولت بل المفاوضات، طاولة على مرموقا مكانا تحتل لم فأوروبا .١٩٩١ مدريد لعام
األوروبية- الشراكة مصير ربطت وبذلك ،١٩٩٣ لعام أوســلو عن اتفاقات بالزخم الناتج ُدشــنت فقد برشــلونة أما عملية اإلقتصادية اإلقليمية.

األوسط. الشرق في السالم بعملية – منها جزء في على األقل المتوسطية

تنضم (ولم المتوسط البحر حوض في عشر االثنى وشركائه األوروبي أعضاء االتحاد بين للتعاون المتوسطية إطارا األوروبية الشراكة توفر
باإلضافة الثنائية، اإلتفاقيات من سلسلة الشراكة من وتتكون لضمها).  الوقت الراهن في مســتمرة المناقشــات لكن هذه الشــراكة بعد، إلى ليبيا
اآلن والشــباب. وحتى مثل الزراعة والطاقة والســياحة قطاعات في العريض األطراف المتعدد التعاون على ينص الذي إلى اعالن برشــلونة،
خالفات بسبب اإلتفاقية مع سوريا مفاوضات (تعثرت سوريا عدا الشــراكة فيما اتفاقيات على المتوســط البحر في حوض الشــركاء وّقع جميع

الدمار الشامل). أسلحة بخصوص جديدة مادة إلزامية على

الشــركاء يلتزم إذ العربي، العالم فــي الديمقراطي للتحــّول للترويج األوروبي الرئيســية االتحاد أداة هــي الشــراكة إلى اتفاقيــات اإلنضمــام
الديمقراطي. باإلصالح على اإللتزام بحقوق اإلنســان، وتنص تتعلق مادة على على اتفاقيات اإلنضمام، بالمصادقة التوقيع عند المتوســطيون،
وحجب لحقوق اإلنســان، خطيرة النتهاكات الحكومات ارتكاب اإلحتجاج على المادة هذه إلى باإلســتناد نظريا، األوروبي، االتحاد ويســتطيع
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تقضي صياغة يوافقون على برشــلونة، إعالن على موّقعين باعتبارهم المتوســطيين، الشــركاء كما أن معها. التجارة وقف أو عنها المعونة
القانون. وسيادة األساسية والحريات حقوق اإلنسان احترام على مبادئ بالمصادقة

استنادا واإلستقرار السالم يعمها منطقة أوروبية-متوسطية إنشاء إلى سياسية،وتهدف ثالث قضايا: إلى المفاهيم ناحية من برشلونة إعالن ينقسم
األوروبية-المتوسطية الحرة التجارة منطقة إنشــاء هو وتشــمل هدفًا رئيسيًا إقتصادية، والديمقراطية؛ اإلنســان لحقوق المشــترك إلى اإلحترام

الثقافات. بين والتفاهم للحوار مبادرات وتضم وإجتماعية، ٢٠١٠؛ عام بحلول

أداء أفضل إلى والسعي اإلقتصادية والسياســات السياسية التوجهات بين الوثيقة الرابطة اســتغالل في برشــلونة لعملية األساســي يتمثل المبدأ
إلثارة منتظمة اجتماعات على عقد شــراكة اتفاقية في كل المتضمنة اإلنســان والديمقراطية حقوق مادة وتنص األخيرة. خالل من األولى في
ألول – المغرب مع وحقوق اإلنسان لإلصالح السياســي فرعية لجنة أنشــئت وقد والرســمي. الوزاري المســتوى على األهمية ذات المســائل
بانتظام العملي المستوى على القضايا بشأن للتواصل فرصة وفر مما – السواء على العرب وغير العرب األوروبيين، الشركاء ألي من مرة

وجدية أكبر.

تساعد التي واإلجتماعية اإلقتصادية األنشطة من بشــبكة األوســطيين الشــركاء من كل مع األوروبي االتحاد عالقات تتعزز ذاته، الوقت وفي
اإلشتراطية إلنشاء مفهوم مهمة حوافز الشامل اإلطار وفر هذا ولقد األمام. إلى قدمًا للسير مشتركًا أساسا وتوفر الشراكة شعور من بناء على

األوسطيين. الشركاء جانب بالُملكية من الشعور جانب إلى

هذا ويتم تمويل سنويا. يورو مليار خصص له الذي ،(MEDA) «ميدا» برنامج خالل من األوروبية-المتوســطية الشــراكة مشــاريع جميع ُتمول
األوروبي االستثمار بنك يقدم كما ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٦. من الفترة الثانية»، «ميدا وهي الحالية، الدورة وتغطي سنوات، سبع كل دوريًا البرنامج

قروض. شكل على إضافيين يورو ملياري المنطقة إلى

ُخصصت والتجارية. فقد اإلقتصادية المعونة المتوســطية، أي األوروبية الشــراكة القضية الثانية من برامج «ميدا» على أموال معظم أنفقت
أساس على اإلدارة بحسن النهوض وألنشطة اإلقتصادي، االصالح على المترتبة اإلجتماعية التكلفة لتعويض عديدة لسنوات «ميدا» معونات
الترويج لإلصالح في المشــاريع هذه بعض وأســهمت لألعمال. إنشــاء مناخ أفضل في يســهم والمســاءلة من الشــفافية المزيد أن ُمبّرر مفاده

الغرض. موجهة لهذا ال ُتعتبر رسميًا أنها أنها مع الديمقراطي،

عقد تتضمن الشــراكة اتفاقيات أن إذ اآلن حتى قدر من التقدم أكبر أنجزت فحســب، بل إنها المالي الدعم بمعظم القضيــة اإلقتصاديــة ال تنعــم
المغرب  عليها ٢٠٠٤ ووقع مارس/آذار التي أبرمت في اتفاقية أغادير مثل األوســطيين وشــركائه األوروبي االتحاد بين الحرة للتجارة اتفاق
 ١٠٠ من أكثر تضم متكاملة أوروبية-متوسطية تشمل سوقا تجارية حرة إنشاء منطقة نحو مهمة والتي تشكل خطوة ومصر، واألردن وتونس

الموقعة. األربع البلدان في نسمة مليون

إال يوجه السياســية. ولم للقضية الموجه التمويل بأغلبية واإلصالح القضائي الصحافة وحرية المرأة وتمكين اإلنســان حقوق مشــاريع وتحظى
مباشر. بشكل النقابات السياسية أو األحزاب أو البرلمانات تمويل األوروبي االتحاد المؤسسي، وقاوم اإلصالح نحو المشاريع من ضئيل عدد
المرأة حقوق الثانية» نحو «ميدا إطار في السياسي التمويل يوجه «ميدا»، برامج بعض حول األوسطية الحكومات مع توترات حصول وبعد
يوجه من التمويل الســاحقة إذ أن األغلبية للديمقراطية، الترويج إلى تذهب مباشــرة «ميدا» تمويل من فقط ضئيلة مئوية نســبة بل إن والطفل.

التقليدية. خدمة مهمة التنمية نحو أوثق بشكل

القضية متطلبات إنجاز إلى يسعى وهو ،٢٠٠٤ يوليو/تموز أول في عمله وبدأ اإلســكندرية، مقره أوروبي-متوســطي صندوق مؤخرا أنشــئ
هذا يصبح المرجح أن غير مــن المتوســط. لذلك، البحر إطار منطقة والحضارات ضمن الثقافات بين تطوير الحوار إلى ترمــي الثالثــة التــي
تطوير إلى األوروبي االتحاد حاجة تلبية على يســاعد لن كما أنه المنطقة. الحكومية في المنظمات غير لتنمية حافزا عامــال الجديــد الصنــدوق
هذا أعمال جدول األعضاء الدول ُتبقي أن المرجح من ذلك، من وبدال الديمقراطي في المنطقة. لإلصالح للترويج القمة إلى القاعــدة مــن نهــج

للديمقراطية مباشرة. بالترويج الحساسة المرتبطة المجاالت عن مع إبعاده السياسة عن بمنأى الصندوق
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للديمقراطية للترويج أخرى أوروبية مبادرات
فرعية مناطق مع برامج بتنفيذ االتحاد األوروبي شرع المتوسط، البحر منطقة على أساسا األطراف المتعددة الجهود األوروبية تركز بينما
المبادرات وتتضمن المناطــق. لتلك اهتمام أكبر إعطاء فــي رغبة عن المنصرم العام مســؤولوه في وأعرب األوســط، أخــرى من الشــرق
وينبغي هذا، مع اليمن. للتعاون وعقد اتفاق إيران، مع الشــامل والحوار التعاون الخليجي، ومجلس األوروبي بين االتحاد الحوار بالتحديد
مع التفاعل األوروبي برامج مثل والوســائل، األدوات نفس لها وليســت والتنوع، القوة القدر من ليســت على نفس البرامج هذه التنويه بأن

المتوسط. البحر منطقة

الخليجي التعاون ومجلس األوروبي االتحاد بين الحوار
واإلســهام التجارية العالقات بتســهيل المعلن هدفها ١٩٨٩. ويتمثل ومجلس التعاون الخليجي عام األوروبي بين االتحاد التعاون إتفاقية عقدت
ومجلس التعاون. اإلتحاد بين اإلقليميين المديرين ومستوى الوزاري المستوى على سنوية اجتماعات وتعقد المنطقة. استقرار في أعم بصورة
اإلرهاب مكافحة على والتعاون الحرة التجارة قضايا على من ذلك بدال يركز بل جوهرية، بصفة السياسي اإلصالح األعمال وال يتناول جدول
بالحصول اهتمامه عن مؤخرا التعاون مجلس أعرب وقد الطاقة. بقضايا معني عامل فريق أيضا إنشــاء وتم ومنع إنتشــار الســالح النووي.
حرة. تجارة منطقة إلنشــاء اتفاقية لعقد مباحثات حاليا تعقد ذلك، إلى وباإلضافة لدول المجلس. واحدة عملة إنشــاء بغية أوروبية على مســاعدة
وتنوي التعاون. مجلس في شــركائه من بتردد قوبل العرض اإلنســان ولكن هذا حقوق قضايا عقد اتصاالت حول األوروبي االتحاد وعرض
للحوار قليلة األوروبي موارد االتحاد خصص وبينما الحوار. تنشيط إعادة إلى يسعى جهد من كجزء الخليج في لها دائمة بعثة إنشاء المفوضية

مستقبال. اإلقتصادي التعاون مجال في التقنية للمساعدة برامج مّول فربما السياسي،

إيران مع الشامل الحوار
أنه غير عزلها. بدال من بالتواصل معها استراتيجيًا األوروبي خيارًا االتحاد ١٩٩٨عندما تبنى إلى عام إيران مع الشامل الحوار تعود مبادرة
سياسية واقتصادية. لمناقشة قضايا وكالء الوزارة مستوى على سنوية اجتماعات من يتكون فالحوار عالقات تعاقدية. أية الفريقين بين توجد ال
في سياســية قضايا مناقشــة في بالتقدم والتعاون للتجارة اتفاقية لعقد المفاوضات ٢٠٠٢، ربــط االتحاد األوروبي األول ديســمبر/كانون وفــي
إلى التوصل مساعي وتوقفت األوسط. الشرق في السالم وعملية واإلرهاب الشامل الدمار اإلنسان وأسلحة حقوق هي رئيسية أربعة مجاالت
حقوق اإلنسان حوار عن ونظم النووي. اإلنتشار حول الذرية للطاقة الدولية والوكالة إيران بين الشديدة التوترات بسبب الحرة للتجارة اتفاقية
أفرقة  أيضا وأنشئت مسؤولين حكوميين. مع جلسة تلتها اإليراني، المدني المجتمع ممثلي مع رسمية مناقشات غير اتخذ شكل ٢٠٠٢ عام في
الرئيســية السياســية القضايا من أي بصدد تنازالت إعطاء في يرغبون اإليرانيون ولم يكن والمخدرات. والطاقة التجارة بقضايا تعنى عاملة
شروطه تخفيف االتحاد األوروبي رفض ذاته، الوقت وفي الشامل. الدمار أسلحة انتشار مثل القضايا بعض في شديد تراجع بل حدث األربع،
لالتحاد الموقف الحازم إلــى المراقبون ويشــير مســدود. طريق إلى الراهنة أوصل المفاوضات مما التجارية، اإلتفاقية عقد في والســير قدمــا

اإلشتراطية. تنفيذ في رغبته على كدليل األوروبي

اليمن مع التعاون اتفاقية
والبيئة.  اإلتصاالت مثل القطاعات ومختلف والتنمية التجارة مجاالت في التعاون لتسهيل ١٩٩٧ عام في اليمن مع اتفاقية األوروبي االتحاد وقع
المتعلقة  المســائل ٢٠٠٤ لمناقشــة عام صيف في السياســي للحوار جديد عنصر أضيف كما اجتماعات ســنوية المشــترك وتعقد لجنة للتعاون
وتتضمن .٢٠٠٥-٢٠٠٦ للفترة األولويــات من باعتبارهما والديمقراطية التعددية تعزيــز على اإلتحاد مســؤولو وركز السياســي. باإلصالح
المحليـة الحكومية غير وللمنظمات ،٢٠٠٦ عــام إلنتخابات اســتعدادا لإلنتخابات العليا للجنة الدعم تقديم المحددة المشــاريع بعــض مقترحات
على  يورو ٦١ و ٧٠ مليـون بين يتـراوح مبلغــا اإلتحاد خصص وقد صنع القرار. في عملية المدني المجتمع دور لتعزيــز اإلعــالم ووســائل

العام الحالي. وقت الحق من في صنعاء في لها فتح بعثة المفوضية وتنوي .٢٠٠٢-٢٠٠٤ الفتـرة مساعـدات لليمـن خالل شكل
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برشلونة عملية تأثير تقييم
وبشــكل عام، القصير. المدى على اإلســتقرار على طويل األجل للحفاظ بنهج حذر للترويج للديمقراطية األوروبي االتحاد اســتراتيجية تميزت
المباشرة المواجهة من وبدال ملموس. إلى عمل اإلنسان وحقوق بالديمقراطية بالنهوض مطالبته بترجمة المتحدة) الواليات (مثل اإلتحاد يقم لم
الديمقراطية» «للقيم الدعــم تعزيز مثل مباشــرة، غير طرائق على الديمقراطية لتشــجيع برامجه اعتمدت المنطقة، في الحاكمة مــع األنظمــة

الثقافات. بين للحوار والترويج

الحكومات. بين التعامل أســاس على اإلصالح الديمقراطي بمجــال أنشــطته معظم نفذ إذ فوقيًا، بصفة عامة نهجا األوروبــي اتبــع االتحــاد
لمســاندة في الميزانية اإلنســان وحقوق للديمقراطية بند المبادرة األوروبية يســتخدم بينما حكومية، لبرامج أساســًا «ميدا» تمويل ويســتخدم
غير  المنظمات مع اإلتصاالت ولم ُتعطى األوسط). للشرق يورو مليون ١،٣ بمقدار متواضعا ذلك مبلغا الحكومية (ويتضمن غير المنظمات
الالسياسية للمنظمات صراحة، وكذلك للغرب موالية علمانية نظرة تتبنى التي الجماعات إلى فقط التمويل بل ُوّجه عالية، أولوية الحكومية

البيئة. حماية جماعات مثل

تزال فال األوروبية-المتوسطية. الشراكة التي تشكل الثالث القضايا بين من النجاح قدر من أقل ســجلت السياســي اإلصالح أن مســألة والواقع
محدودًا وعابرًا. يبقى وسياسي مؤسسي إصالح من هنالك وما المتوسطية العربية الدول على اإلستبدادية تسيطر الحكومات

ففي المنطقة. في السياسي لإلصالح الترويج في األوروبي اإلتحاد لجهود المتواضع للطابع نظرا مستغربا أمرا هذا اإلنجاز يشكل انعدام وال
أنشأ  قد اإلتحاد السياسي. وكان «ميدا» لإلصالح تمويل من فقط بالمئة ١ حوالي ُخصص األوروبية-المتوسطية، الشراكة من األولى السنوات
عام ٢٠٠١ وأدمج  في حله ولكن تم للنهوض بالديمقراطية الموجهة المشاريع لتمويل «ديمقراطية ميدا» محددا بعنوان ١٩٩٦ برنامجا عام في

اإلنسان. وحقوق للديمقراطية األوروبية المبادرة في

المنطقة على الرئيسية المسؤولية تقع (إذ المتوسط منطقة البحر في السياسي اإلصالح نقص عن كبيرة مسؤولية األوروبي االتحاد يتحمل ال وبينما
هي: رئيسية خمسة العوامل هذه باإلصالح. من كأداة للنهوض األوروبية-المتوسطية فاعلية الشراكة دون حالت عدة عوامل ذاتها)، فإن

أجل من كان، بعبارة، برشلونة عملية أوروبا عن فإعالن السياسي. باإلصالح للنهوض موجها يكن لم برشلونة لعملية األصلي المبتغى أن •
يكن لم الشكل، وبهذا المتوسط. للبحر الجنوبية الشواطئ القادم من اإلستقرار لعدم المحتملة التأثيرات النفس من لحماية عازل حزام إنشاء
وفي القانونية. غير العارمة الهجرة موجة الناتج عن التصدي للتهديد اإلصالح، بل تشجيع األوروبية-المتوسطية الشراكة إنشاء من الهدف
سيثير السياســية اإلصالحات على اإلصرار أن أدركت أوروبا حيث والمعونة على التجارة تقريبا بالكامل برشــلونة عملية ركزت بدايتها،
الحكومات. تلك مع هادئة صالت إقامة تعزيز في القصير المدى أوروبا على أهداف وُيعّقد األوســط، الشــرق في الحاكمة األنظمة حافظة
في برشلونة عملية تجنبت األمر، حقيقة وفي التغيير. إحداث أجل للعمل من أساس إرساء من بدال اإلستقرار األموال لشراء تدفقت وهكذا،

عنها. ينتج أن يحتمل الذي اإلستقرار عدم من خوفا السياسي لإلصالح مهمة بإجراءات بدايتها القيام

إلى  جيرانها مــن أقــل رغبة الجنوبي الجنــاح األوســط. فبلدان الشــرق في متمايــزة وأهــداف مصالــح إن ألعضــاء اإلتحــاد األوروبــي •
غير الهجرة تجاه شــواغلها من الجنوبي يزيد المتوســط البحر من قربها أن ذلك اإلصالح، من أجل والضغــط بالتــوازن الشــمالفباإلخالل
أجل من وألمانيا، بريطانيا مثل الجناح الشــمالي، بلدان اإلشــتراطية. بالمقابل، تضغط لفكرة قبوال أقل ويجعلها االســتقرار وعدم القانونية
منسق تجاه قضية العمل بشــكل في صعوبة األوروبي االتحاد الشــراكة. لذلك، يجد اتفاقيات في اإلنســان حقوق لمادة صرامة أكثر تفســير
في اإلصالح على جريئة للتشجيع مبادرات إطالق وبدال من األصغر، المشترك أســيرا للقاســم األحيان أغلب نفســه في يجد كما اإلصالح،

المفرط. بالحذر تصرفاته تتسم األوسط، الشرق

كبير،  إلى حد األوروبي، جعلت االتحاد أعاله المشروحة فالعوامل اإلشتراطية. استخدام في للغاية مترددون األوروبي أعضاء االتحاد إن •
إلى االحتجاج يلجأ ما ونادرا األوسطيين. شركائه لدى بقوة اإلصالح خطى دفع من أجل له المتوفرة الضغط أدوات استخدام في راغب غير
بســبب «ميدا» معونات ُخّفضت أن تونس، حالة وهي واحدة، حالة في إال يحدث ولم في اتفاقيات الشــراكة، المدرجة اإلنســان حقوق بمواد
المجال). في هذا عاملة مجموعة تونسية مع األوروبي االتحاد عمل التونســية الحكومة عرقلت تلك الحالة، (في اإلنســان حقوق في ســجلها
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الســئ ســجلها من بالرغم مثال، فمصر التمويل. على والحصول جبهة اإلصالح على التقدم بين الرابطة بصراحة توضح لم عامة، وبصفة
من وبالرغم األوسط. الشرق في الســالم عملية في المهم دورها بســبب مع مر الســنين المعونة من ضخمة كمية تلقت اإلصالح، في مجال
زال االتحاد وما واقع عملي. في ترجمته إلى يترددون المبدأ، فإنهم حيث االشتراطية من مفهوم يتبنون األوروبي االتحاد أعضاء معظم أن

اإلشتراطية الهادفة. من نوع بشكل يقود إلى والعزل، التواصل توازن عملي بين إيجاد عن عاجزا األوروبي

وضخامة السنوات الميزانية المتعددة ناحية دورات من األوروبية-المتوســطية الشراكة بيروقراطية تضخم بســبب برشــلونة تعثرت عملية •
حاليا  الصعوبة. ويجري بالغ أمرا العملية توجيه إعادة يصبح والبرامج، السياسات تعريف إعادة إلى تنشأ الحاجة المكتبية. فعندما األعمال
أدوات اســتعمال الذي يتطلب الخالق، لإلصالح كبيرة فرصة المطولة العملية هذه وال تعطي ،٢٠٠٧-٢٠١٣ الميزانيــة لــدورة التخطيــط
مصالحها أو دفع حماية إلــى تهدف واحدة دولة عضو أيدي يقع رهينة في أن ويمكــن يتســم بالبطء، القرار فصنع مرن. ســريعة وتوقيــت
األوروبية- الشــراكة األخيرة من الخمس الســنوات ففي «ميــدا». برامج تنفيذ إعاقة إلــى المعقدة اإلجــراءات مــا تؤدي الضيقــة. وغالبــا
تعارض  بســبب التوترات البيروقراطية أن تشــتد ويمكن أيضا للمعونات. المخصصة من المبالغ ٢٦ بالمئة ســوى يصرف لم المتوســطية،
االتحاد بمصالح صالحيتها تربط التي األوروبية، والمفوضية الفردية، الدول األعضاء مصالح يمثل الذي المجلس األوروبي، بين الوالءات
المنفردين األعضاء لضغط أن يتعرض للمجلس يمكن بينما األوروبي، االتحاد إلى تعزيز بنية المفوضية تســعى ما فغالبا ككل. األوروبي

امتيازاتهم. حفظ على بشدة يحرصون الذين

التفاؤل  من أجواء في صياغتها وجرت األوسط الشرق في السالم عملية بتطور نحو وثيق على مرتبطا البداية برشلونة في عملية مصير كان •
إقليمية. تنفيذ مبادرات على قدرتها وضعفت برشلونة عملية تعثرت أوسلو عملية انهارت عندما لهذا، أوسلو. إبرام اتفاقات أعقبت التي

برشلونة عملية وراء فيما نظرة
الشرق في الديمقراطي باإلصالح للنهوض الســعي في قليلة نجاحات ســوى برشــلونة عملية تســجل لم ســنوات، العشــر يقارب بعد مرور ما
يمكن التي السياسات األوروبيون القرار صانعو فقد تجنب المنطقة، داخل من اإلصالح المستمر يجب نشوء كان ولما أفريقيا. وشمال األوسط
على واإلبقاء األجل قصير اإلســتقرار األميركيين، نظرائهم غرار على واختاروا، لإلصالح، حقيقيا ضغطا القائمة األنظمة على تفرض أن
الحاالت، بعض في وسيادة القانون. اإلنسان حقوق تأمين احترام تقدم متواضع نحو الحتمية مجرد النهائية النتيجة كانت وهكذا الراهن. الوضع

السياسية. اإلصالحات جبهة ملحوظًا على الدول تراجعا أظهرت تونس، حالة مثل

الدول بعض دعت متواضعا. وقد األحوال، أفضل في كان، برشلونة عملية في للديمقراطية الترويج سجل أن في المراقبين من الكثير يجادل ال
جديد إعداد إطار وإلى األوروبية-المتوســطية، إلغاء الشــراكة علنية إلى بصورة غير الشــمالي) الجناح (من األوروبي االتحاد في األعضاء
محاولة أي بشراسة قاومت قوية كتلة تشكل برشلونة لعملية الداعمة الدول ولكن بالكامل. أفريقيا وشمال الشــرق األوســط يشــمل تماما للتعامل

مقدسة». «بقرة تبقى ألنها إللغائها

للترويج قوة وتماســكا أكثر اســتراتيجية خالل تقديم من برشــلونة عملية تنشــيط» «إعادة على ٢٠٠٠، تركزت الجهود عام من وابتداء لهذا،
إلى الكبير باإلضافة األوسط بالشرق المتوسط في حوض البحر األوروبية السياسة ربط إلى األوروبيون االستراتيجيون وسعى للديمقراطية.
عليا استراتيجية تشرح األخيرة شهرا عشر الثمانية خالل األبحاث سلســلة من األوروبية المفوضية نشــرت وقد توســيعها. بعد الكبرى أوروبا
المستقبلية األوروبية االستراتيجية في األساس حجر السياسات هذه وتشكل وتعزيزه. اإلصالح تسهيل منها الهدف محددة سياسات إلى باإلضافة

األوسط. الشرق في للديمقراطية

األوروبية الجوار سياسة
الشرق  إلى الجدد الجيران مع التي تقـدم إطارا جديدا للعالقات الجوار ألوروبـا الكبرى سياسـة ٢٠٠٣ مارس/آذار في االتحاد األوروبي أعلن
مايو/ أول في األوروبي االتحاد عضوية بعد توسيع وذلك ،(http://europa.eu.int/comm/world/enp/pdf/com03_104_en.pdf) والجنوب
األوروبية،  الجوار سياســة ومع إعالن وبيالروس. ومولدوفا أوكرانيا إلى اآلن تصل أوروبا فحدود جدد). أعضاء عشــرة ٢٠٠٤ (بقبول أيار
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مساحات شاسعة من الجديدة» الجوار «منطقة تشمل وهكذا الجديدة، السياسة إلى المتوسط البحر دول ضم في الجنوبيين اإلتحاد أعضاء نجح
جوار عالقات تأمين في يأمل ولكنه البلدان، لهذه عضويته يعرض أن لالتحاد األوروبي وال يمكن مولدوفا. إلــى الممتــدة من المغرب األقاليــم

لتنفيذ اإلصالح. قوية حوافز تقديم خالل وودية من مستقرة

من «حلقة إنشــاء السياســة إلى هذه تهدف الخارجي، واإلقتصادي السياســي اإلســتقرار عدم من المحمية «أوروبا الحصن» بناء وبــدال مــن
إلقامة وابتغاء القانــون. وســيادة حقوق اإلنســان واحترام الديمقراطية قيم نفس تشــارك دول من األوروبي تتكون االتحاد حــول األصدقــاء»
بالحريات األربع النهايــة، التمتع وفي الداخلية، ســوقه الدخول إلى الجدد فرصة لجيرانه األوروبــي االتحاد يقدم «منطقــة تتمتــع بالرخــاء»،
واإلقتصادية السياسية األصعدة على مهمة مقابل تنفيذ إصالحات األموال) في ورؤوس واألشخاص والخدمات السلع حركة لعضويته (حريات

والمؤسسية.

المجاالت وتتضمن الشركاء. بالتعاون مع إعدادها يتم التي العمل» المختلفة «خطط من سلسلة على األوروبية الجوار بنية سياسة تقوم وسوف
خطط إعداد يتم وسوف الداخلية. والشؤون والعدالة والتجارة واإلجتماعية اإلقتصادية والتنمية السياسي الخطط الحوار ستشملها الرئيسية التي
بصفة متفق عليها ومقاييس أهداف على دولة، وســتحتوي كل يناســب خمس ســنوات، بما من ثالث إلى الزمني إطارها يتراوح التي العمل،
نحو اطرادي على تعود المنافع أن شأن ومن المتزايد. االندماج بمنافع التمتع مقابل األوروبي التي يتوقعها االتحاد التدابير وتوّضح مشتركة،

محددة. ومقاييس بأهداف تفي هذه البلدان عندما الشريكة البلدان على

بلدان وتشمل عاملة. شراكة اإلتحاد اتفاقيات مع عقدت برشلونة التي عملية المشتركة في البلدان مع عمل خطط حاليا األوروبي يضع االتحاد
والمغرب وإسرائيل/الســلطة واألردن تونس األوروبية الجوار سياســة إطار في العمل خطط األولى من اختيرت للجولة التي برشــلونة عملية

عملها. خطط إعداد على ويساعدها البلدان هذه مع حاليا األوروبي االتحاد ويتشاور الفلسطينية.

حافز ضخم بتقديم اإلشتراطية وتوضح تقّوي فهي محلها). تحل برشــلونة (وربما أن عملية تعزيز إلى أساســا األوروبية الجوار تهدف سياســة
خدمة غرض اســتراتيجي إلى أيضا تهدف وهي القيــام بإصالحات جدية. على البلدان – لتشــجيع الداخلية أوروبا ســوق إلى – وهــو الولــوج
الجوار سياســة فإن (انظر أدناه)، األمن األوروبية وباإلضافة إلى اســتراتيجية األوســط. المتوســط والشــرق البحر مع التعامل يوضح مبادئ
القرب الجغرافي – هي رئيسية عوامل ثالثة بوجه خاص السياســة وتحدد هذه األمام. إلى للتحرك مهمة مبادئ تأســيس إلى تســعى األوروبية
الجدد ينطوي أوروبا لجيران الجغرافي القرب والواقع أن مع جيرانها. أوروبا عالقــات تميز عوامل وهي الفقر – الرخــاء ومحاربة وتحقيــق
نفســه، الوقت وفي الحدود. عبر لمواجهة التهديدات أســاليب مشــتركة اتباع يتطلب المنطقة في المتبادل تحديات. فاإلعتماد ويثير على فرص
اإلقتصادية الفرص ونقص الديمقراطية ضعف وهي – اإلســتقرار لعدم الجذرية األســباب شــركائه لعالج مع األوروبي يعمل االتحاد أن يجب

الرخاء. ولتحقيق –

هذه أن عن قلقها من الجنوبــي بلدان الشــطر أعربت األوروبية. فقد الجوار سياســة تمويل على بعد األوروبي االتحاد أعضــاء ولــم يتفــاوض
األموال ستوزع كيف نفسها: أسئلة عدة تطرح وهنا، نظرها. في أسوأ وهذا محلها ستحل أنها أو برشلونة، عملية من األموال ستمتص المبادرة
األوروبية؟ هل الجوار عمل خطط إلى أموال «ميدا» من ســيحّول كم حوض البحر المتوســط؟ والجيران في الشــرق إلى الجدد بين الجيران

األموال؟ هذه كمية هي فما كذلك، األمر كان إضافية، وإذا أموال حاجة إلى ستنشأ

أوروبا ســوق الدخول إلى فرصة تعطي بل نقدية، حوافز ليســت األوروبية سياســة الجوار توفرها التي الحوافز بعض فإن إلى ذلك، باإلضافة
الجهود إعاقة إلى وسيسعى السوق هذه بدخول أخرى لدول بشدة على السماح القوي األوروبي «اللوبي» الزراعي يعترض وسوف الداخلية.

السوق. لدخول أكبر بإمكانية لتسمح الجمركية) التعريفات (بإلغاء األوروبي المشتركة لالتحاد الزراعية السياسة لتعديل الرامية

األوروبي» االتحاد عمل خطط تنشيط «اعادة
والديمقراطية  اإلنسان لحقوق االتحاد األوروبــي عمل خطط تنشيـط بعنوان «إعادة مهما بيانا ٢٠٠٣ مايو/أيار في األوروبية المفوضية أصدرت
.(http://europa.eu.int/comm/external_relations/human_rights/doc/com03_294.pdf) المتوســط» البحــر األبيــض في  مع الشــركاء
الوثيقة وأقرت إلى الشراكة. اإلنضمام اتفاقيات في اإلنسان بحقوق المتعلقة المادة تنفيذ لتعزيز استراتيجية إرشادية مبادئ الوثيقة هذه وحددت
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توصيات عشر وقدمت البحر المتوسط، دول من مع شركائه اإلنسان بحقوق النهوض أجل من االتحاد األوروبي لجهود المخيب لآلمال بالسجل
الجهود. هذه لتحسين

البحر دول من النظــراء مع بالمشــاركة حقوق اإلنســان بمجال عمل خطط تقترح الوثيقة وضع األوروبية، الجوار سياســة وعلــى غــرار
اإلنســان، مســائل حقوق حول أســاس منفرد على الشــريكة والدول األوروبي االتحاد بين منتظم حوار عقد اإلقتراح ويتضمن المتوســط.
ســبيل لها. وعلى الممنوح التمويل وزيادة اإلنســان حقوق مجال في العاملة الحكومية غير المنظمات مع منتظمة مشــاورات إلى باإلضافة
وسوف تشاء. قطاع أي في العمل أهداف خطط تنجز التي البلدان لتستخدمه «ميدا») أموال منفصل (من صندوق تمويل سيتاح التشجيع،
إطار في المعدة شــموال األكثر العمل لخطط مكونا تصبح بحيث الجوار األوروبية، اإلنســان بسياســة بحقوق العمل المتعلقة ربط خطط يتم

األوروبية. الجوار سياسة

االستراتيجية المظلة
«تعزيز و األوروبي»، األمن «استراتيجية وهي – الديمقراطية لتشــجيع الجديدة لخطة أوروبا مظلة اســتراتيجية رئيســية وثائق ثالث تشــّكل
والشرق المتوسط البحر حوض مع األوروبي الشراكة االستراتيجية لالتحاد مؤقت عن «تقرير و العربي» العالم مع األوروبي االتحاد عالقات
األمن األوروبي استراتيجية فإن اإلصالح، نحو التحرك لتنشــيط ملموسة سياســية خيارات األوروبية سياســة الجوار تضع وبينما األوســط».

أوسع. استراتيجي إطار في الخيارات هذه تضع لها المصاحبة والوثائق

،(http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/reports/76255.pdf) األوروبي» «استراتيجيـة األمـن الوثيقـة بعنـوان تحدد • 
اإلقليمية، الدمار الشامل، والصراعات أسلحة وانتشار اإلرهاب، األوروبي: لألمن رئيسية خمسة تهديدات التقرير، هذا آنفا في الحظنـا كما
هذه بأن التقرير وُينوه القانونية. غير والهجرة المشروعة، غير واألسلحة بالمخدرات ذلك اإلتجار في بما المنظمة، والجريمة والدول الفاشلة،
فإن عسكرية، بوسائل التهديدات التقليدية مواجهة يمكن وبينما الباردة.  فترة الحرب مّيز الذي الغزو تهديد كبيرا عن اختالفا تختلف التهديدات

واإلقتصادية. السياسية األدوات من خليطا تتطلب الجديدة المحددة التهديدات هذه

في المجاورة ألوروبا األوســع المنطقة إلدماج وتســعى االتحاد األوروبي، عضوية توســيع على االســتراتيجية هذه انطالق نقطة ترتكز
قوية للنهوض كأدوات التقليدية والتنمية التجارة سياســات بأهمية الوثيقة وتعترف جيدة. أنظمة تحكمها التي الديمقراطية الدول من شــبكة
للنهوض الموجهة كوسيلة التجارية واإلجراءات اإلشتراطية أيضا باستعمال تنادي ولكنها العتيقة) والمعونة» «التجارة (صيغة باإلصالح
وقدرة نشاطا أكثر سياسة هذه الوســيلة وتتطلب نشــوب األزمات مســتقبال. قويا «للعمل الوقائي» لتالفي مبررا الوثيقة وتقدم بالديمقراطية.

األوروبي. االتحاد لدى المتوافرة واألدوات السياسات من العديد بين لتحقيق التجانس وتماسكا

األوروبي وثيقة  أصدر المجلس – األوروبي» األمن «استراتيجية اصدار الذي شــهد الشــهر نفس وهو – ٢٠٠٣ األول ديســمبر/كانون في  •
،(http://ue.eu.int/ueDocs/cms_data/docs/PressData/en/misc/78358.pdf) العربي» العالم مع األوروبي االتحاد  بعنوان «تعزيز شراكة
يكون يجب أن الرئيسي أن الهدف على الوثيقة هذه العربي. وتشدد العالم األوروبي مع االتحاد عالقات تحكم يجب أن التي المبادئ وضعت
داخل من نابعة الناجحة اإلصالح جهــود تكون أن يجب وفي نفس الوقت، واإلجتماعي. واإلقتصادي السياســي اإلصالح علــى التشــجيع
مع العالقات وتعمق األوروبية الجوار سياسة تعزز وسوف برشــلونة. خالل عملية من اإلصالح أهداف إلنجاز يتم الســعي وأن المنطقة،
مع العالقات من تطورا أقل هي األردن من الشرق إلى الواقعة البلدان مع العالقات بأن الوثيقة العملية. وتعترف هذه في المشتركة البلدان
على والتركيز الصريح، الحوار السياســي تعميق الحاجة إلى على الوثيقة التواصل. وتؤكد من إلى مزيد وتحتاج برشــلونة، عملية بلدان
النهج تحبذ التي المنطقة، في السياسية والمنظمات القوى من عريض نطاق إشراك إلى تدعو أنها أيضا والمهم الملموسة. اإلصالح قضايا

الديمقراطية. وفقا لقواعد العمل على والتي توافق للعنف المناهض

األوســط» والشــرق المتوســط البحــر حــوض مــع األوروبــي لالتحــاد اســتراتيجية شــراكة بشــأن المؤقــت «التقريــر  صــدر   •
األوســط الشــرق فــي األوروبــي االتحــاد اســتراتيجية فــي الجديــدة  التطــورات ويتنــاول  مــارس/آذار٢٠٠٤،   فــي
بالتشاور األوروبي االتحاد قيام إلى الحاجة التقرير على ويشــدد .(http://www.eu2004.ie/templates/document_file.asp?id=10466)

في الشركاء المشتركة مع التطلعات التقرير ويعدد اإلقليميين. شركائه بين باُلملكية المشتركة اإلحساس وغرس األوسط، بلدان الشرق مع
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واحد نهج من اتباع بدال السبل أهمية تعدد على ويركز العربي–اإلسرائيلي، حل الصراع إلى والحاجة التشاور فائدة ذلك في بما المنطقة،
المركزية مجددا على المكانة والتخلف ويؤكد البطالة مثل الداخلية الشواغل يتناول لألمن عريضا يوضح مفهوما كما كل المشاكل. لعالج
خالل من تشمل القيام، رئيسيا هدفا عشر أحد على بالتشديد لها. ويختتم التقرير امتداد باعتبارها األوروبية الجوار وسياسة لعملية برشلونة،
المدى على المنطقة المستمر مع والتواصل وحل الصراع العربي–اإلسرائيلي، والتقدم، والرخاء الســالم منطقة يسودها الشــراكة، بإنشــاء

القانون. اإلنسان وسيادة حقوق باحترام والنهوض السياسي، الحوار تعزيز إلى البعيد، والحاجة

    

الشــراكة مفهوَمي وطور األوســط. في الشــرق الديمقراطي باإلصالح للنهوض خطة عمــل بوضع مهمــا تقدما األوروبــي حقــق االتحــاد
بالدخول السماح في متمثلة بحوافز مغرية خالل تزويدها من أكبر وزنا ُمنحت التي العمل المشتركة خطط استعمال خالل من واإلشتراطية

الداخلية. أوروبا سوق إلى

ســيصادفها النجاح. األوســط الشــرق في بالديمقراطية األوروبي للنهوض االتحاد سياســة أن األحوال من حال بأي المؤكد ليس من ومع ذلك،
األعضاء كل دوله وال األوروبي االتحاد يبــد لم أوًال، السياســة. لهذه الفعال تعترض التنفيذ أن التي يمكن العراقيل هنــاك العديــد من فمــا زال
ثمن. بأي الوضع الراهن على إلى اإلبقاء تلقائيا لإلصالح. فالحكومات األوروبية تسعى كأداة باستعمال اإلشتراطية مستمًرا التزامًا حدة على
على اعتمادا كبيرا تعتمد الحالي بشكلها األوروبية االستراتيجية مع أن حقيقي – إصالح تطبيق في رغبتها المنطقة في الحكومات تبد ثانيًا، لم
التكرارية ألن حاالت مــن البيروقراطية، بحر في الديمقراطية لتشــجيع األوروبية الجهود من أن تغرق خطر هناك ثالثًا، الحكومــات. تعــاون
محاصرين أنفسهم يجدوا أن المنطقة في للناشــطين ويمكن األوروبية، الجوار وسياســة برشــلونة عملية ضمن واضحة أصبحت واالزدواجية

إليه. الطريق على باإلصالح النهوض فكرة واإلجراءات، وبذلك تضيع واللوائح التقارير من بمجلدات

والتباعد التقارب أوجه األطلسي: عبر البعد
أعقاب ففي األوسط. الشرق في باإلصالح الديمقراطي الرامية للنهوض الجهود كثيرا في يسهم أن األطلسي شطري المستمر بين للتعاون يمكن
الحريات غياب وأوروبـا المتحدة حددت الواليـات ١١ مارس/آذار ٢٠٠٤)، في مدريد في اإلرهابية (والهجمة سبتمبر/أيلول من عشر الحادي
من العديد تمثل هذه المنطقة أن والواقع الدولي. لألمن وكتهديد اإلســتقرار لعدم رئيسي كمصدر األوســط الشــرق في واإلقتصادية السياســية
يعتبر ولذلك الشامل. أسلحة الدمار وانتشار الفاشلة، والدول اإلرهاب، الباردة وهي الحرب بعد ما عصر تصف التي االستراتيجية التهديدات

السواء. على وأوروبا المتحدة استراتيجية رئيسية للواليات األوسط أولوية الشرق في الديمقراطي باإلصالح النهوض

عام اتفاق يوجد إذ الديمقراطي، اإلصالح نحو األوسط الشــرق مســار تحدد رئيســية عناصر حول واألوروبية أيضا األميركية اآلراء تلتقي
الســير مفهوم لإلصالح اإلقليمية اُلملكية فكرة من ويعزز الخارج. من ُيفرض أن من بــدال المنطقة، من اإلصالح أن ينبــع ضــرورة حــول
األوسط. للشــرق األميركية الشــراكة ومبادرة برشــلونة لعملية حيوية ركيزة يمثل وهو المفهوم الذي – المنطقة مع بالشــراكة في اإلصالح
«مقاســا بأن منهما اعترافا مســتوى البلدان فرادى، على نهج إلى برمتها المنطقة مســتوى نهج على المتحدة وأوروبا من الواليات وتحولت

الجميع». يناسب ال واحدا

التشديد ضرورة أي اإلشتراطية – من نوع اتباع إلى الحاجة حول ما يبدو على يلتقيان وأوروبا المتحدة الواليات أن هو أهمية هو أكثر وما
يقطع األسواق. ولم إلى أفضل دخول أو زائدة مالية مساعدة على شكل بعده سواء المجنية والمنافع اإلصالح تطبيق مبادرات بين الصلة على
معا لوضع الجانبان عمل أنه لو غير الضغوط الداخلية. من متعددة ألنواع منهما كل يخضع بل في هذا الطريق، بعيدا شوطا الجانبين من أي
منسقة زيادات أو العالمية التجارة في منظمة العضوية (مثل مشتركة أخرى حوافز وبشــأن بشــأن اإلشــتراطية موقف أميركي–أوروبي موحد
من األقل على سيتمكنان بل النتائج، لتحقيق الالزمة اإلندفاعة اإلشــتراطية إعطاء التحديد وجه على بمقدورهما فســيكون المالية)، المعونة في

كسب ودها. على المتنافسين موقف في المتحدة والواليات األوروبي االتحاد وضع المنطقة على حكومات مقدرة تقليل
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التوترات بين حظيت فبينما األوســط. الشــرق في األطلســي» لمبتغى النهوض باإلصالح «عبر البعد مهمة تميز تقارب وتباعد هنــاك أوجــه
دورين األوروبي واالتحاد فللواليات المتحدة البحوث، مؤسسات وبين وسائل اإلعالم في أكبر اهتماما األوسط الشرق بشأن األطلسي شطري
التنســيق جرى إذا بكثير نتائج أفضل يحققا أن ويحتمل مختلفة، بجوانب قوة واألوروبي األميركي النهجان مكملين لبعضهما. ويتميز مهمين

مستقلين. اتجاهين في يسيرا أن من بدال بينهما

بالمنطقة ارتباطه والمشرق العربيين. فبفضل المغرب في المتحدة الواليات على بميزة نسبية الجغرافية، الوجهة من األوروبي، االتحاد يحتفظ
عالقات أن ينشئ األوروبي االتحاد استطاع الجغرافي، وقرب موقعه التاريخية الواسعة، برشلونة، وصالته من عملية عشر سنوات على مدى
اليمن وخصوصا الخليج، بلدان مع نشاطا أكثر المتحدة الواليات ارتباط كان أخرى، ناحية من المتوسطية. العربية البلدان ومتشعبة مع قوية

الخليجي. التعاون مجلس ودول

واإلصالح القضائي وحرية المرأة، وتمكين اإلنسان، حقوق على حد كبير جهوده إلى االتحاد األوروبي ركز البرنامجية،فقد الناحية من أما
حقوق اإلنسان، العاملة بمجال الحكومية غير بالمنظمات صالته دعم على وخصوصا اإلنسان، حقوق على اإلتحاد تركيز والواقع أن الصحافة.
األوروبية- المؤسسة في أكبر باهتمام سيحظى الذي الثقافات، بين الحوار على جهوده كرس اإلتحاد كما الشأن. واضحة في هذا ميزة يعطيه
ذاته حد في يمثل مما – المنطقة في المتعددة المدني المجتمع منظمات مع الصالت امكانيات لتعزيز المؤسسة فلهذه المنشأ. الحديثة المتوسطية

المتحدة. والواليات األوروبي االتحاد لكل من مشتركا هدفا

التدريب نحو وخصوصا المؤسســات، وبناء العملية الديمقراطية تعزيز نحو بصورة أكبر بالديمقراطية األميركية للنهــوض اتجهــت المعونــة
على والرقابة المساعدة في مجال ناشــطة المتحدة الواليات كانت اإلنتخابية، السياســات على القوي وبتركيزها القضائي. واإلصالح البرلماني
نسبية عن ميزة المتحدة للواليات متنازال النشــاط، هذا بمثل القيام تحاشــى االتحاد األوروبي، فقد أما السياســية. األحزاب وتطوير االنتخابات
من مهمين مجالين اإلعــالم باعتبارهما وســائل وتطوير المرأة تمكين المتحدة الواليات حددت نظرائهــا األوروبيين، ومثل المجال. فــي هــذا
القواعد مستوى الحكومية على غير تعزيز المنظمات إلى المتحدة الواليات من الممولة البرامج من مجموعة متنوعة تسعى إذ التركيز، مجاالت
القمة، إلى القاعدة من للديمقراطية الترويج برامج تطوير المتحدة الواليات تواصل النسائية. كما الحكومية غير المنظمات وخصوصا الشعبية،

وغير السياسية). الحكومية غير للمنظمات مساعدتهم عن (عدا فقط وجيزة فترة منذ األوروبيون تطويرها بدأ في برامج وهذه

ومعان تعقيدات طرف كل فبينما ُتمّيز هذه. اإللتقاء نقاط واللغة، النهج في إختالفات من والنابعة عبر األطلسية، اإلختالفات أبهمت الحظ، ولسوء
مثًال، يتبنى في المنهج. إختالفات إلى والواقعية ويؤدي المثالية بين بذلك محصورًا وأوروبا الواليات المتحدة بين الرئيسي اإلختالف يبقى دقيقة،
ناحية من ليبيا. مع الســريعة والمصالحة إيران مع الشــامل الحوار ناحية من فعلوا كما التواصل، أو العزل مســألة واقعيًا في موقفًا األوروبيون
على وتعتمد المتســاهلة» وترفض نموذج «القوة القانون» على الخارجة «األنظمة ما تســّمي عزل سياســة المتحدة إلى الواليات تنحو أخرى،
األميركي الكونجرس وضع وقد العسكري. المتطرفة، بالعمل الحاالت وفي بالعقوبات، التهديد مثل إكراهية سياسات يستخدم قساوة أكثر منهج

القصير. المدى على األقل على ملحوظة، بدرجة معها للعمل امكانية أية مستبعدا السورية، الحكومة ضد عقوبات اقتصادية مؤخرا

في اإلصالح أجل من المشتركة بشــكل خطير الجهود أن تقوض مقابل التواصل يمكن العزل قضية حول األطلســي شــطري بين إن التوترات
يمكن وليبيا) المتحدة الواليات بين العالقات استئناف من (بالرغم وليبيا وسوريا إيران مثل دول مع التعامل كيفية بشأن فاإلختالفات المنطقة.
حول التواصل متكررة نفسيهما يتنازعان بصورة األوروبي واالتحاد المتحدة الواليات وجدت وربما األطلسي. شطري بين تعرقل التعاون أن

المنطقة. التنافس على إثارة فرص الدول لهذه يتيح مما الدول ومداه، هذه مع

مع بعض للتعامل الوحيد الخيار أن ترى المتحدة فالواليات القائمة. الحكم ألنظمة اإلجباري التغيير بمســألة آخر يتعلق رئيســي وثمة اختالف
تلقي أن احتمال من األميركيين المسؤولين بعض حذر مباشــرة، العراق غزو وعقب هو إزالتها. حســين) صدام (مثل نظام المتشــددة األنظمة
وينظرون لإلصالح، األجل تدريجيا طويل نهجا األوروبيين عكس ذلك، يحبذ معظم على ولكن، مصيرا مماثال. سوريا في األسد بشار حكومة
مترّسخة. أنظمة مع العمل والحاجة إلى الصبر ويتطلب كامل جيل مدى على يمتد تحديا باعتباره األوســط الشــرق في السياســي إلى اإلصالح
تمتد بمساع لإللتزام استعداد على ليست وأنها أقصر بكثير المتحدة الواليات لدى الصبر حبال أن من مخاوفهم األوروبيين من أبدى العديد وقد
بســبب بالعالقات عبر األطلســي يلحق أن الذي يمكن الضرر واألوروبيين األميركيين بين حول العراق اإلختالفات شــدة وُتظهر عقود. عدة

الحاكمة. األنظمة تغيير قضية
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إيجاد إلى ويســعون لإلصالح أبطــاًال « يكونوا « أن يســتطيعون أشــخاص عن البحث يميلــون إلــى إن واضعــي السياســة األميركييــن
ذلك أن يؤدي مخافة ودعمهم فرديين عن مصلحين البحث يحبذون ال األوروبيون فهم أما اإلصالح اإلقليمي. لقيادة عربي غورباتشــوف

المعونة. تسييس إلى

أين؟ إلى األطلسي: التعاون عبر
ترجمة اإلتفاق العام أن والواقع األطلسي. شطري بين التعاون إلى الحاجة يبرز األوســط الشــرق في اإلصالح على التشــجيع تحديات حجم إن
أن يتعاونوا واألوروبيين األميركيين على كان فإذا معا. المحيط جانبي على الكبير بالنفع ستعود ملموس عمل هناك إلى اإلصالح ضرورة على
مع الحالية، التقارب أوجه تحشــد اآلليات التي إيجاد عليهما فإن الديمقراطي، اإلصالح مســار على إلى األمام المنطقة لتحريك فعالة بصورة

النجاح. فرص فإنها ستقلل كثيرا من مشتعلة، التوترات عبر األطلسي ظلت إذا أما واحد. آن في التوترات تخفيف

في ظل بالديمقراطية مبادرات النهوض في بالتوسع التزامهم يونيو/حزيران، قمة في الثماني، الدول في مجموعة األعضاء الشركاء كرر لقد
الغربيين. الحلفاء وفيما بين المنطقة دول مع التشاور على تركيزها الثماني قمة في التدابير مجموعة من جانب وكان أهم المنطقة. مع شراكة
ومن المحدودة. وتمويل المشــاريع األمية، ومحو الديمقراطية، بناء بشــأن مبادرات تتضمن اإلصالح لدعم خطة الثمانية الشــركاء فقــد تبنــى
مركزي دور له وسيكون ،٢٠٠٤ األول شــهر ديسمبر/كانون خالل «منتدى المســتقبل» اســم تحت جديد منتدى المغرب في يجتمع أن المقرر
ســتعقد الوقت، نفس وفي المنطقة لمناقشــة اإلصالح. ومن الثماني مجموعة بلدان من أنه ســيجمع وزراء إذ الثماني، مجموعة خطة في نجاح
حوار مساعدة بإنشــاء يونيو/حزيران في تعهدت قد الثماني مجموعة وكانت المدني. المجتمع وقادة األعمال رجال كبار بين موازية مناقشــات
وتبادل األنشــطة لتنســيق وغيرها المدني المجتمع ومنظمات الحكومات الحوار هذا وســيضم اإلقليميين الراغبين، الشــركاء مع الديمقراطية،

ببناء الديمقراطية. الخاصة األنشطة عن المعلومات

يتردد األوروبيون الشرق األوسط، في أميركا لمكانة الحالي الشديد التدني ومع الحلفاء. بين أوثق تعاون بوجود توجد تأكيدات قوية ال أنه غير
أميركا، مصداقية الحاصل في بسبب التدهور مكانتهم فقدان يخشون فاألوروبيون المنطقة. في المتحدة وثيق بالواليات نحو على اإلرتباط في
يعطي أن المرجح أنه من غير كما المنطقة. في األوروبي الواليات المتحدة واالتحاد بين المشترك العمل من احتماالت كبير بشكل وهذا يقلل
«بشكل تكاملي التخطيط صيغة ذلك بدال من مفضال برشلونة، بعملية المرتبطة مؤسساته من أي في دورا المتحدة للواليات األوروبي االتحاد

مستقل». ولكنه

التقارب أوجه تحديد على هذا يســاعد إذ األطلســي، التعاون عبر لتعزيز الرئيســية الوســيلة هو الحوار والتشــاور المزيد من فإن وبناء عليه،
يلي: متنوعة كما قنوات خالل من مستمرة مشاورات إجراء فاعلية األكثر التعاون ويتطلب الزائدة. أوجه التكرارية واستبعاد

التعاون، لتعزيز مهمة مساهمة يقدم أن يمكن المجال هذا في العاملة األوروبي واالتحاد بعثات الواليات المتحدة بين مشاورات منتظمة عقد •
واجباتهم من األوروبي كجزء االتحاد من نظرائهم مع يجتمعوا اإلصالح أن الذين يعالجون قضية األميركيين السياسيين يمكن للمسؤولين إذ

التقارير. لتبادل المنتظمة

لتبادل األوسط الشرق في العاملون واألوروبيون األميركيون الدبلوماسيون فيه يشترك سنوي مؤتمر عقد في تتمثل مفيدة أخرى خطوة ثمة •
األساليب والدروس المستفادة. أفضل وحول والمشاريع البرامج حول اآلراء

للمشــاورات مركزية لتعمل كنقطة بروكســل في األوروبي االتحاد ممثلي بين تنشــئ لجنة أن المتحدة للواليات نفســه، يمكن المنوال وعلى  •
اإلصالح. حول معه

يساعد على أن في بروكسل ونظرائهم واشنطن في السياســات بين صانعي العملي المســتوى منتظمة بالفيديو على مؤتمرات من شــأن عقد  •
الحوار. تسهيل



١٤

«أن  الكبير») األوسط الشرق في البشرية والتنمية «الديمقراطية (وعنوانها ٢٠٠٤ عام األلماني في مارشال صندوق أصدرها وثيقة تقترح •
جاءت التي التوصية فهذه بالديمقراطية]. [للنهوض تنفيذها» وتنســيق المتوافرة اإلقتراحات أفضل بتجميع وأوروبا المتحدة الواليات تقوم

البحث. من المزيد تستحق واألميركيين األوروبيين المفكرين بين مناقشات بعد

الثماني في مجموعة أعلنت لقد الثماني. إطار مجموعة في للديمقراطية مشــترك صندوق إنشــاء وهي التعاون لتعزيز أخرى قيمة ثمة وســيلة
القائمة البرامج لتنسيق دولية، مالية ومؤسسات للتنمية إقليمية مؤسســات من تتكون من الصناديق»، إقليمية «شــبكة إنشــاء عن يونيو/حزيران
األطراف لتنسيق المتعددة الموارد يجمع صندوق مماثل إنشاء كذلك ويمكن مناخ اإلستثمار. المؤسسية وتحسين القدرة أفضل، وبناء نحو على

أعمال اإلصالح. جدول في قدما األطراف والسير متعدد بالتعاون للنهوض مفيدة أداة يكون بحيث الديمقراطي اإلصالح مشاريع وتطوير

فباســتثناء  المؤسســي. المســتوى على جديدة بيروقراطية آليات إنشــاء فهي األمام باإلصالح إلى المحتمل أن تدفع غير التي من أما الخطوات
الســنوية القمة القائمة، مثل اســتغالل اآلليات ينبغي ولذلك، الجهود. إعاقة إلى جديدة بيروقراطية هياكل إنشــاء أدى ربما منتدى المســتقبل،

التالية: الخيارات في النظر ينبغي التحديد، وجه وعلى الثماني. لمجموعة

واجتماعات الثماني لمجموعة السنوية القمة أعمال اجتماعات منتظم على جدول األوسط كبند الشرق للديمقراطية في الترويج مسألة إضافة •
تبادل التقارير والتخطيط. مجال في المشترك التعاون يتطلب وهذا األوروبي، واالتحاد المتحدة الواليات بين القمة

الثماني. مجموعة قمة في تقديمه ومناقشته بهدف المنطقة في اإلصالح جهود حالة عن تقرير سنوي إصدار •

برشلونة. لعملية السنوية الوزارية اإلجتماعات في المراقب الواليات المتحدة صفة منح •

المتحدة واالتحاد الواليات بمقدور أنه نفسها. غير المنطقة داخل من األوسط الشرق في المستمر الديمقراطي اإلصالح ينبع يجب أن وأخيرًا،
بتقويض األطلسي عبر لدول والنهج النظرة في االختالفات تهدد فبينما مؤثرا. دورا يلعبا أن والتشاور، الحوار من المزيد خالل من األوروبي،
بها يتمتع التي التأثير قوة وتكامل المشــتركة االســتراتيجية فالمصالح المشــترك. قوية للعمل أســس تتوفر التعاون، زيادة إلى الجهود الرامية
في المباشــر التعاون أن من للديمقراطية. وبالرغم الترويج مســألة األطلســي في عبر أفضل تعاون إلى تؤدي أن يمكن المنطقة في الطرفان
في للديمقراطية الترويج في كبيرا يســهم إســهاما أن شــأنه ســبل متنوعة، من خالل من المكثف، التشــاور فإن بعيدا، احتماال زال المنطقة ما

األوسط. الشرق
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الموضوع، انظر هـــذا حول المعلومـــات لمزيـــد من

(WWW.USIP.ORG) حيث  موقعنـــا علـــى الشـــبكة

وصالت مع التقرير هذا من إلكترونية نســـخة توجد

إضافية معلومات وكذلك مناســـبة، أخرى إلى مواقع

الموضوع. حول

المعهد عن نبذة
الدولية الصراعات منع على الكونجرس للتشــجيع أنشــأها حزبية، غير مســتقلة، فيدرالية مؤسســة األميركي معهد الســالم
من الكونجرس بها كلفه التي بمهمتــه ١٩٨٤، يضطلع عام في أنشــئ الذي والمعهد لها. الســلمية الحلول وإيجــاد وإدارتهــا
الثانوية من المرحلة التعليمية المهني والبرامــج والتدريب الزمالة، البحوث، ومنح منح برامج بينها مــن عدة خــالل برامــج
المتحدة الواليات رئيس ويعين والمطبوعات. المكاتب وخدمات الدراسية، والحلقات المؤتمرات وعقد العليا، الدراسات حتى

الشيوخ. مجلس المعهد ويصادق عليه إدارة مجلس

اإلدارة مجلس
أوتيرو (نائبة رئيس)،  العاصمة ● ماريا واشنطن للطاقة، سي أف بي مؤسســة رئيس وســـت (رئيس)، ● ج. روبنســـون
مؤسسة إتصاالت سابقة، مؤسسة ورئيسة ف. بومبرز، ●  بتي ماساتشوستس بوسطن، العالمية، أكســيون رئيســة مؤسســة
واشــنطن اإلنســان، حقوق أجل من األطباء مؤسســة اإلعالم، بوركهالتر، مديرة ● هوللي العاصمة واشــنطن الســالم،
الدبلوماسية، جامعة العلوم مدرسة اإلستراتيجية، الدراسات بروفسور في شليسنجر ر. جيمز تشستر أ. كروكر،  ● العاصمة
معهد أول، زميل هورنر، ● تشـــارلز العاصمة  واشــنطن وكونولي، وليامز فولتون، مؤسســة س. ●  لوري جورجتاون

 ● ستانفورد جامعة العالقات الدولية، في بروفسور غراهام ستيوارت كرازنر، د. ●  ستيفن العاصمة واشــنطن هدســون،
أفريقيا- معهد رئيسة ماكلين، ل. ● مورا مايسن  جورج جامعة العامة، بروفسور للسياســة ســـيمور مارتن ليبست، هيزل
فيرمونت. سابقة، شلبورن، ونائبة محافظ والية سابقة سيناتورة ●  باربارا سنيلينغ، يورك نيو والية يورك، نيو أميركا،

شرفيون أعضاء
الجو لفتنانت جنرال، سالح دن، م. مايكل ● والهجرة  والالجئين السكان لشؤون الخارجية وزير مساعد دووي، إ. آرثر ●
ه.  ●  ريتشـــارد الدولي  األمن لشــؤون الدفاع وزير رودمان، مســاعد و. بيتر ● الوطني الدفاع جامعة رئيس األميركي،

التصويت). حق (بدون معهد السالم األميركي رئيس سولومون،
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