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التحوالت االقتصاديــــــــــة
ُّ
١
في منطقة البحر المتوسط
ُملخَّ ص
تلبي ًة ملبادرة أكادمييني من ضفتي البحر املتوسط  -مقتنعني بأن دول هذه املنطقة وشعوبها يجمع بينهم مصير مشترك -
اجتمع فريق عمل ملناقشة التح ُّوالت اجلارية في البلدان العربية.
وعلى مدى السنوات اخلمس املاضية ،بدأت مجتمعات
جنوب البحر املتوسط باالنطالق واملُضي قدم ًا من جديد،
مع ما ينطوي عليه أي تغ ُّير جوهري من اضطرابات
وصعوبات وتق ُّدم محتمل .وبالتوازي مع هذه االضطرابات
في جنوب املتوسط ،استمرت أوروبا في نضالها الستعادة
ثقتها بالنفس وحتديد معالم مستقبلها .و ُي ِ
فضي مجموع
هذه العوامل إلى حت ُّول جذري في العالقات بني بلدان
شمال البحر املتوسط وجنوبه.
ومع استمرار العمل على صياغة الدساتير في اجلنوب،
السيما في تونس واملغرب ومصر ،تستشكف الثورات
العربية قواعد جديدة للحكم الرشيد في احلياة السياسية.
لكنها لم تُعالِج بعد القضايا التي تكتنف النماذج
االقتصادية والسياسية اجلديدة ،والعالقات الدولية،
والسيما مع أوروبا ،الالزمة لدعم التح ُّول السياسي.
وحاول فريق العمل تفسير الوضع في بلدان جنوب
املتوسط فيما يتعلق بهذه القضايا ،مع إبراز إمكانيات

التق ُّدم ،والعقبات واملخاطر ،واقتراح املجاالت التي ميكن
العمل فيها مع ًا إلقامة عالقات جديدة مبا يعود بالنفع
املتبادل على بلدان ضفتي البحر املتوسط.
ويرى فريق العمل أن قوة الدفع اإلقليمية اجلديدة يجب أن
شجع التعاون الدولي بقيادة
تأتي من اجلنوب .وينبغي أن ُي ِّ
االحتاد األوروبي تونس ،التي ُت ِّسد اآلمال في إرساء
الدميقراطية ،على توفير هذه القوة الدافعة.
وباعتبار ضرورة خفض معدالت البطالة في صفوف
الشباب والنساء أولوية ملحة ،يقترح فريق العمل تركيز
اهتمام أوروبا على األهداف األربعة شديدة الترابط
اآلتية )1(:إقامة سالسل قيمة جديدة من خالل املشروعات
الصناعية املشتركة التي تربط بني بلدان شمال املتوسط
وجنوبه؛ و( )2تعزيز تنمية اقتصاد املعرفة؛ و( )3مساندة
االقتصاد الريفي والتنمية اإلقليمية؛ و( )4ضمان سهولة
انتقال األفراد املقيمني بصورة قانونية في البلدان على
ضفتي املتوسط.

ّ .١
مت إعداد هذا العمل لتجديد وتوسيع النقاش حول التحوالت االقتصادية والتكامل في منطقة البحر املتوسط .ومببادرة من الرئاسة االيطالية
ملجلس االحتاد األوروبيّ ،
مت تقدميه مبناسبة اجتماع كبار املوظفني اخلاص مبنطقة املتوسط الذي عقد في نابولي بإيطاليا يوم  28أكتوبر/
تشرين األول  .2014وقد ّ
مت أيضا رفعه استجابة ملشاورات االحتاد األوروبي لتحديد سياسة جديدة للجوار األوروبي مع اجلنوب في 30
حزيران/يونيو .2015

٢

التحوالت االقتصاديـة في منطقة البحر المتوسط
ُّ

التحوالت االقتصاديــــــــــة
ُّ
في منطقة البحر المتوسط
التقى فريق عمل ُمؤلَّف من خبراء اقتصاديني ومحللني سياسيني من ضفتي البحر املتوسط ،لديهم إميان عميق بأن مصير ًا
تتمخض عنه التحوالت التي أعقبت الثورات العربية٢.
مشتركا يجمع بني دول هذه املنطقة وشعوبها ،وذلك لدراسة ما َّ
ُّ
وهم يعتقدون أن الواقع واآلليات السياسية غالب ًا ما ُت ِّدد القضايا االقتصادية وأن العقد االجتماعي بني احلكومة والشباب
يأتي في صميم عمليات التجديد وتعبئة املوارد والتكامل.
ويرى فريق العمل أن جناح التح ُّول السياسي في العالم
العربي هو منفعة عامة على الصعيدين اإلقليمي والعاملي،
وأنه ضرورة تتطلَّب االستثمار املتواصل ملساندة التح ُّوالت
االقتصادية واالجتماعية .والتعاون الدولي ضروري أيضا
ملساندة هذه العمليات ،لكن قوة الدفع اجلديدة يجب أن
تأتي من اجلنوب .ويقترح الفريق أن تبدأ تونس التي
ُت ِّسد إمكانية جناح التجربة الدميقراطية السير في هذا
الطريق حتى يحذو اآلخرون حذوها .ويجب أن تساند
سياسات االحتاد األوروبي هذه املبادرة مساندة قوية .وال
يدعو فريق العمل إلى ترتيبات مؤسساتية جديدة ملنطقة
البحر املتوسط ،إذ أن هذا أمر يصعب حتقيقه .ويشعر
الفريق أن سياسة أوروبا اخلاصة مبنطقة البحر املتوسط
يجب أن تُعزِّز شبكة املؤسسات القائمة والتنسيق بينها،
إذا أنها السياسة الوحيدة التي تتوفر على موارد هامة
تتجلى في اخلبرات ووسائل التمويل.

 ١مجتمعات جنوب البحر المتوسط
تنهض من جديد
لقد تغ َّيرت املجتمعات العربية تغ ُّير ًا كبير ًا منذ حركات
االستقالل في ستينات القرن التاسع عشر ،وجعلت
التغيرات الدميوغرافية معدالت اخلصوبة تساير في كل
مكان تقريبا املعايير األوروبية .وانتشر التعليم على نطاق
واسع ،مبا في ذلك تعليم الفتيات .وأصبح املواطنون
أوسع معرفة ووعي ًا ويلعب اإلنترنت دور ًا كبير ًا في احلياة.
 .٢ميكن االطالع على قائمة بأعضاء الفريق في نهاية هذه الوثيقة.

التوسع احلضري حتوالت كبيرة في هذه البلدان،
وأحدث
ُّ
وأ َّدى إلى تغ ُّيرات في املساكن والعالقات االجتماعية وحتى
في النموذج األبوي التقليدي.
ومع ذلك ،فإن هذه التغ ُّيرات لم يكن لها أثر كبير على
الهياكل السياسية التي ظهرت عند االستقالل .فما زالت
هذه الهياكل تتسم بدور كبير للحكومة ،مع استمرار
التقاليد السلطوية ونظام الدولة الريعية التي تعتمد اعتمادا
شبه كامل على ريع الصناعات االستخراجية .ومع بعض
االستثناءات القليلة ،خ َّيمت على بلدان املغرب واملشرق
قصرت
العربي منذ عام  2000نفس األنظمة السياسية التي َّ
في الوفاء بتوقعات شعوبها .وفي الوقت نفسه ،انغمست
أوروبا ،جارة والشريكة الطبيعية ملنطقة الشرق األوسط
و شمال أفريقيا ،في كساد شديد بدأت لتوها بالتعافي منه.
واتضحت أيضا أوجه النقص والقصور في خطة التكامل
املتوسطي التي ُو ِض َعت في برشلونة قبل  20عام ًا ،ويجد
االحتاد من أجل املتوسط صعوب ًة في تنفيذ مهمة غير
واضحة املعالم .ويبدو أن احللول التي اقترحتها الهيئات
االقتصادية املتعددة األطراف لم تعد تتناسب مع مشكالت
بلدان اجلنوب .وعلى مدى سنوات طويلة ،كان يبدو أن
منطقة املتوسط راكدة و ُمق َّيدة وتخلَّفت عن ركب التغ ُّيرات
العاملية.
ويكمن منشأ الثورات العربية في الفجوة اآلخذة في االتساع
بني الهياكل السياسية الراكدة والشباب املتحمس للتغيير
و املضي قدما .وفي الواقع ،كانت هذه الثورات بداية

٣

حت ُّول في عام  ،2011فأوجدت زخما يجب احلفاظ عليه
لضمان استقرار دائم في املنطقة .فأي عودة للنظام القدمي
ستقوض االستقرار على األجل الطويل.
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نتائج متضاربة للثورات العربية

لم ُيكتب تاريخ الثورات العربية بعد.
ويبدو أن تونس كانت استثناء من القاعدة ،فهي املثال
الوحيد لثورة جنحت في حتقيق توافق وسط وجنَّبت
مواطنيها مهالك العنف .والثورة التونسية هي الوحيدة
التي كانت بحق السبب في صياغة عقد اجتماعي جديد.
شهدت مصر ظهور حكومة يدعمها طلب حقيقي على
النظام في مجتمع عصفت به اضطرابات اجتماعية .وينبع
هذا الطلب على النظام من هياكل حكومية لالستقرار
وحفظ األمن وطلب مماثل من نسبة كبيرة من الطبقات
املتوسطة والعاملة.
واحملن التي متر بها سوريا وليبيا والعراق واليمن أمثلة
واضحة على االضطرابات في مجتمعات ُمر َّكبة تواجه فيها
هياكل احلكم الضعيفة بطبيعتها و التي أصبحت ُت ِّثل
أقلية خصوم ًا أقوياء سياسيني ودينيني وقبليني.

بشأن احلياة السياسية تتسم بقدر أكبر من الفردية
واجلماعية على السواء ،مع زيادة اإلحساس بأهمية
االعتبارات األخالقية واملواطنة في التعامالت مع احلكومة.
واحلكومة ،في نظر قطاعات واسعة من السكان ،هي
املصدر الرئيسي لعدم املساواة ،وغياب العدالة ،والركود
االقتصادي ،وعلى األخص ،نظام الدولة الريعية التي تعتمد
اعتماد ًا شبه كامل على ريع الصناعات االستخراجية.
تفجر احلركات الثورية ،هزت الصراعات
وفي أعقاب ُّ
وستستمر في هز صميم املجتمعات العربية في املشرق
واملغرب العربي .وأبرزت الصراعات التناقض القائم بني
قوى التغيير الف َّعالة  -الشباب ،واحملرومني ،واألحزاب
املتمردة على احلكومة وبعض أعضاء مجتمع األعمال
 وقوى النظام التي ال ُيستهان بها  -اجليش والطبقةاملتوسطة إلى جانب بعض احلركات اإلسالمية في حراك
غالب ًا ما ُيثير احليرة واالرتباك من أجل اإلصالح وإعادة
الهيكلة .وتكشف األوضاع في ليبيا وسوريا عن إمكانيات
الفوضى والعنف التي تكمن خلف املواجهات ،أ َّما الوضع
في مصر ،فإنه يشهد على قوة احلركات التي تهدف إلى
تدعيم النظام .وعلى النقيض من ذلك ،أظهرت الثورة
التونسية وقدرة السياسيني التونسيني واملجتمع ككل
على تقبل احللول الوسط منوذج ًا إلعادة هيكلة احلياة
السياسية.

وفض ًال عن احملن التي تنتشر في سوريا وليبيا والعراق،

جلبت األحداث في الساحل اجلنوبي للبحر املتوسط سلسلة  3مشكالت جديدة واستجابات
تقليدية
كاملة من التطورات والتغ ُّيرات اإليجابية ،إلى جانب بعض

اآلثار السلبية الواضحة .فاإلطاحة بابن علي ومبارك
في أعقاب انتفاضتني للشباب والتوترات التي تشهدها
كل البلدان العربية تقريبا تكشف أن النظم االستبدادية
القدمية تتداعى ،وتظهر أيضا بروز مجموعة متنوعة من
القضايا السياسية والالعبني السياسيني اجلدد .ويشتمل
هذا على الصوت الوليد للشباب ،إذ أنهم ميثلون  60في
املائة من السكان دون اخلامسة والعشرين من العمر،
وكذلك الالعبني احملليني ،وإحياء املجتمع املدني ،والقوة
املتنامية لألحزاب اإلسالمية .ويتبنَّى هؤالء الالعبون
اجلدد ،بطريقتهم ،نضال القوى الدميقراطية القائم منذ
وقت طويل ،و ُيق ِّدمون انتقادات جذرية للطريقة التي تعمل
بها احلكومات في املنطقة ،ويطالبون باالهتمام بالقضايا
احمللية ،وبالكرامة واإلخالص من القادة .ويتبنون قِ َيم
احلرية والعدالة ،إلى جانب طريقة مختلفة في التفكير
٤

بعد مرور قرابة خمس سنوات على بدء الثورات ،تواجه
حتديات جسيمة ،تُؤ ِّثر على معظمها بدرجات
بلدان املنطقة
ٍ
يتعي على هذه البلدان مواجهة
متفاوتة .وفضال عن ذلكَّ ،
التوسع احلضري وتغ ُّير املناخ على البحر املتوسط،
آثار
ُّ
وهي أشد املناطق تع ُّرض ًا للخطر على وجه األرض.

 1 .3النضال إلرساء عقد اجتماعي جديد

واجه الزعماء السياسيون في تونس ومصر واملغرب
مشكالت ملحة في أعقاب الثورات ،منها املشكلة السياسية
اخلاصة بالتعامل مع االنتفاضات الشعبية ،واملشكلة
األمنية امللحة التي تختص بإعادة احلد األدنى من النظام،
واملشكلة االقتصادية اخلاصة مبواجهة تدني االستثمارات
والسياحة وعائدات الصادرات وأثارها على البطالة

التحوالت االقتصاديـة في منطقة البحر المتوسط
ُّ

واملاليات العامة .وفضال عن إدارة هذه القضايا امللحة ،بدأ
الزعماء حت ُّركا جريئا الستحداث تغيير دستوري.

البلــدان بالقدرة علــى البناء واحلفاظ على املصداقية
واحلــوار والثقــة على األجل الطويل.

وعمــل واضعو ُ
األطر الدســتورية بإخالص لتحديد مبادئ
عقــد اجتماعــي جديد ُمص َّمــم لتنظيم عملية التح ُّول حول
ثالثة محاور رئيســية )1( :هوية الدولة التي يجب أن
تعكس األســس التاريخية املتعددة للســلطة فيها ،والســيما
دور اإلســام في املجتمع؛ و( )2الفصل بني الســلطات
ووضــع البرملــان املنتخب انتخابـ ًا دميقراطي ًا فيما يتصل
بالســلطة التنفيذية؛ و( )3تكريس املبادئ السياســية
اجلديــدة ،مثل احلريــة والعدالة والكرامة واملواطنة.

ُهــج متناقضــة للحفاظ على النظام
 2 .3ن ُ
ال ُينكِ ــر أحــد أنه توجد حاجــة حقيقية إلى النظام وحفظ
األمــن .وتتضــح هــذه احلاجة بجالء في مصر وتونس وفي
األوضاع املأســاوية في ســوريا .ومن الواضح أنه يصعب
التغ ُلّــب علــى التناقض بني الطموحات الليبرالية للشــباب
والنزعــة الســلطوية الرجعيــة للعناصر احملافظة عند حتديد
معالــم مســتقبل املجتمع في األمد الطويل.

وكان واضعــو األطر الدســتورية ُيدركون توقعات املجتمع
املدنــي ومطالبه ور َّكــزوا عملهم على ثالث قضايا:
 .١قضية احلكم رافضني أشــكال االســتبداد واحملسوبية
التــي ظهرت في أعقاب االســتقالل ومطالبني بحكومة
إصالحية في ظل ســيادة القانون حتترم املواطنني،
وحتافــظ أيضــا علــى النظام ،وتدير إعادة توزيع الثروة،
وتكفل قيام مجتمع يســوده اإلنصاف؛
 .٢قضيــة االقتصــاد مــع مطالب واضحة مبيثاق اقتصادي
واجتماعــي جديــد ُيزيل نظــام الدولة الريعية ،ويهدف إلى
حتقيــق تــوازن اجتماعي بني األجيال واملناطق؛
 .٣وأخيــرا ،قضيــة دعــوة املجتمع املدني إلى منح املواطنني
صوت ًا مســموع ًا أكبر في وضع السياســات في بلدان
ســادت فيها نظم االســتبداد والبيروقراطية.
وســاعد العمل في وضع الدســاتير في مصر وتونس
واملغرب على تخفيف التوترات السياســية والتشــجيع
علــى روح التفــاوض والتوفيــق بغية االلتقاء في منتصف
الطريق .وأ َّدت هذه اجلهود إلى إرســاء آليات سياســية
ودســتورية يجب اختبارها اآلن .وأفضت تلك اجلهود
إلــى إعداد ُمسـ َّودة أولى مفيــدة وبنَّاءة يجب اآلن تنقيحها
وتأكيدها وحتويلها إلى ممارســات سياســية.
ومــن الناحيــة السياســية يقتضي إصالح احلكومة وتقوية
املجتمــع املدنــي التوافق على حلول وســط وهو ما يصعب
فــي الغالــب بلوغه وحتقيقه .فســلوكيات التر ُّبح والنفعية
واحملســوبية ال تــزال قائمــة ،إلى جانب محاوالت لعرقلة
التقدم و العودة إلى اســتبداد املاضي .واألهم من ذلك،
هــو أن وضــع ميثاق اجتماعــي جديد يتطلَّب أن تتمتع

و ُيظهــر التاريــخ احلديث للعالم العربي مبلغ رســوخ ن ُُظم
االســتبداد والتسـ ُلّط وجت ُّذرها .وقد أنتج نظام عبد
الناصر والنظام البعثي مؤسســات اســتبدادية اتسمت
في أغلب األحيان بالصرامة الشــديدة في ضبط األمن،
واحملســوبية ،وســلوكيات التر ُّبح والنفعية التي ق َّوضت
القــدرة على حتقيق تنمية اقتصادية مســتقلة.
التشدد
 ٣ .3سياســات محاربة
ُّ
تُعانــي املجتمعــات في البلدان املطلة على البحر املتوســط
من مشــكلة واضحة مع الشــباب .ولم يعد الكثير من
الشــباب ُيص ِّدقون خطــاب النُخَ ب في بلدانهم .فتجارب
حياتهــم اليوميــة تُؤ ِّكــد إقصاءهم عن مراكز صنع القرار
فــي املجاالت االقتصادية والسياســية واالجتماعية في
بلدانهم .وبات واضح ًا أن وضع الشــباب في جنوب
املتوســط تغ َّيــر قليـ ًا منذ الثورات ،لكــن قضيتهم لم تلق من
االهتمام ســوى األقوال والتصريحات اجلوفاء.
وتشــهد كل بلدان املنطقة انتشــار تيارات التشــدد بني
َّ
وتفشــت هذه الظاهرة التي
شــبابها بدرجات متفاوتة.
وصلت اآلن إلى أعتاب ســكان أوروبا على نطاق واســع.
وعلــى الرغــم من املواجهات العســكرية ،فإن عدة بلدان في
املنطقــة حتــاول تصميم وتنفيذ سياســات حكومية ملكافحة
التشـ ُّدد في صفوف شــبابها .وباإلضافة إلى زيادة
القمــع ومراقبة املتطرفــن ودوائر متويلهم ،قامت بلدان
مختلفــة مثــل اململكة العربية الســعودية واألردن بتجربة
برامج للقضاء على التشـ ُّدد تشــتمل على جهود لتقويض
الشــرعية الدينية والسياســية للحركات املتطرفة ،إلى جانب
إجــراءات لضمان االندماج االجتماعي والسياســي للفئات
الضعيفة.

5

٤

نظام الدولة الريعية والعالقات العائلية واالمتيازات
المشكلة :تتوافق اآلراء على نطاق واسع على أن نظام الدولة الريعية يعوق التنمية السياسية واالقتصادية
للمجتمعات العربية .وتتواطأ النخب في القطاعني العام واخلاص للحفاظ على هذا النظام الذي يحقق منافعهم ،ويستبعد
قطاعات كبيرة من املجتمع والسيما الشباب من العملية اإلنتاجية .ويعمل هذا النظام على املستويني الوطني واحمللي.
وال ميكن لهذا النظام أن يحقق منو ًا كافي ًا النطالق اقتصاد بلد من البلدان ما لم تقم احلكومة بتحويل أرباح الريع
االقتصادي إلى استثمارات في مجاالت الصناعة بوسائل سلطوية في أغلب األحيان .وكان هذا هو الطريق الذي سلكته
بلدان األسواق الناشئة في جنوب شرق آسيا.
الرسالة :في الن ُُظم الريعية ،يكون الوضع االجتماعي ،ال العمل ،هو مفتاح التر ِّقي واكتساب مكانة اجتماعية أو
حتسينها .وتكون الصالت مع مراكز السلطة السياسية واالقتصادية والنابعة من الوضع االجتماعي هي الوسيلة
للوصول إلى املوارد املالية ورموز املكانة االجتماعية .والريع االقتصادي والوضع االجتماعي مترابطان بشكل وثيق.
فالعمل ُي َحط من قدره وقيمته ،السيما التوظيف بأجر ،وذلك بسبب التر ُّفع عن قبول التبعية واخلضوع .واالستثناء الوحيد
هو اخلدمة الوظيفية التي يشتد الطلب عليها ألنها تتيح إمكانية احلصول على املكانة اجليدة وما يصاحبها من األمان.
وهذه حقيقة أساسية في الطريقة التي تعمل بها مجتمعات ما قبل الرأسمالية ،وتنبع من أفضلية االرتباطات واملعارف
على القانون والنظام .وفهم هذه احلقيقة هو السبيل لتحليل كيفية عمل معظم التفاعالت في مجتمعات اجلنوب .فإهمال
املناطق الريفية ينبع من تر ُّكز السلطة في املناطق الغنية ،وحواضر املدن ،وخريجو اجلامعات الشبان ال يجدون عم ًال،
ِّ
وتفشي الفساد على نطاق واسع
ألن الوظائف ُتنَح على أساس املكانة االجتماعية ال على أساس اجلدارة واالستحقاق،
في أوساط احلكومة ومؤسسات األعمال هو نتيجة للزواج غير الشرعي بني السلطة والثروة.
وكان الهدف األساسي من توزيع حصة من املنافع االقتصادية هو ضمان السلم االجتماعي .لكن هذا النهج لم يعد
مجديا وبلغ منتهاه .والشبان من سكان املدن الذين استفادوا من توسيع فرص التعليم يريدون احلصول على الكرامة
من خالل الوصول إلى العملية اإلنتاجية والوظائف .ومكافحة اإلقصاء وتهيئة االقتصاد لالنطالق يتطلَّبان تقليص نظام
االقتصاد الريعي واالمتيازات.
مهما يكن من أمر ،فإننا ال نُه ِّون من املعارضة التي تلقاها مثل هذه اإلصالحات ،ألن القادة (املطلعني على بواطن
األمور) ما زالوا هم املستفيدون الرئيسيون من النظام ،األمر الذي يسود في كل مستويات املجتمع .وكان من املفترض
أن أساس التجارة احلرة الذي تقوم عليه الشراكة األوروبية املتوسطية والتح ُّوالت السياسية ستُق ِّوض نظم الدولة الريعية
في بلدان جنوب املتوسط .لكن لم يحدث شيء من هذا القبيل ،وحلت مزايا تر ُّبح القطاع اخلاص محل تر ُّبح القطاع
العام حينما خفضت هذه البلدان حواجزها اجلمركية.
ومن املالحظ ،أن املطالب التي نادت بها الثورات العربية من الدميقراطية والعدالة االجتماعية وثيقة الترابط.
فالدميقراطية السياسية يجب أن تدعمها دميقراطية اقتصادية لتلبية مطالب االحتواء من خالل التوظيف وتوفير فرص
العمل .وإذا لم يتح َّقق ذلك ،فإن مشاعر االستياء وخيبة األمل قد تُذكِ ي االنقسامات العرقية وتفسد اجلهود الرامية إلى
بناء سالم عام مشترك.
المقترحات :يجب أن يساند االحتاد األوروبي الديناميات القوية التي أرستها البلدان العربية لفرض ضغوط
اجتماعية على نظام االقتصاد الريعي وذلك أساس ًا من خالل التعليم والتدريب املهني.

٦

التحوالت االقتصاديـة في منطقة البحر المتوسط
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٥

األولوية هي إشراك الشباب والنساء والحوار مع القوى المحلية الفاعلة
المشكلة :في كل أنحاء منطقة البحر املتوسط ،يتح َّمل الشباب وطأة األزمات :البطالة املتفشية ،واالغتراب،
واحملاوالت احملفوفة باملخاطر لعبور البحر للوصول إلى أوروبا ،وإغراء التطرف ،وحتى العنف املطلق .وه َّونت النخب
السياسية من شأن مخاطر اإلقصاء واإلهمال ألعداد هائلة من الشباب من الرجال والنساء.
والنمط السائد واحد في كل البلدان العربية :انتشار التعليم على نطاق واسع على الرغم مما به من أوجه قصور
من حيث اجلودة منح نسبة كبيرة من الشباب القدرة على العمل واخللق واإلنتاج واتخاذ القرار .لكن الفرص املتاحة
ليفعلوا هذا ال وجود لها تقريب ًا.
والوضع أشد صعوب ًة للشابات .فمعدل مشاركتهن في قوة العمل ال يتع َّدى  25في املائة في اجلنوب (وهو املعدل
األقل في العالم) .وحصتهن من الوظائف على كشوف األجور خارج القطاع الزراعي أصغر ومعدل البطالة في
صفوفهن يبلغ تقريبا خمسة أمثال نظيره بني الشبان (في مصر) .وأجورهم متدنية أيض ًا.

الرسالة :إن األولوية في حتقيق حت ُّول ناجح يجب أن تكون في االحتواء واملشاركة للشباب والنساء والفئات
املُه َّمشة (عمال القطاع غير الرسمي والشباب املعرضني لإلقصاء واملواطنني في مناطق أهملتها احلكومة).
وقضية تساوي احلقوق بني الرجال والنساء ذات أهمية حيوية للتح ُّول الذي تشهده منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا .وهذه القضية هي جوهر املناقشات بشأن مناذج جديدة للتنمية في املنطقة .وعلى الرغم مما حت َّقق من
تق ُّدم ملموس في بعض بلدان املنطقة ،فإن التغ ُّير االقتصادي واالجتماعي ما زال يواجه عقبات شديدة من جراء
أوجه النقص الشديد من حيث حصول النساء على حقوقهن االقتصادية واالجتماعية ،والسيما فيما يتعلق بالتوظيف
ومبادرات العمل احلر.
وأحد أسباب البطالة بني الشباب هو القصور في تنمية منشآت األعمال الصغيرة واملتوسطة احلجم بسبب الترتيبات
الرسمية وغير الرسمية التي تساند الشركات الكبيرة التي تتمتع بعالقات سياسية.

المقترحات :ينبغي لالحتاد األوروبي أن ُير ِّكز مساندته على ال ُن ُهج التي تكفل احتواء الفئات املُه َّمشة ،والسيما
الرجال والنساء من الشباب في املناطق الريفية وأطراف املناطق احلضرية .ويجب أن يكون التعليم والتدريب املهني
في صميم هذه اإلجراءات.
ومن الضروري أيضا تطوير اآلليات القانونية خلفض حصة القطاع غير الرسمي من سوق العمل ،واألدوات الالزمة
ملساندة إنشاء مؤسسات األعمال الصغرى والصغيرة واملتوسطة ،مثل التمويل األصغر ومتويل االقتصاد االجتماعي.
ويجب تنفيذ كل هذه اإلجراءات في إطار حوكمة منفتحة متنح صوتا مسموعا للجهات احمللية الفاعلة ومنظمات
املجتمع املدني التي تخدم الشباب من الرجال والنساء.

٧

 ٦تطوير سالسل إنتاج القيمة التي تربط السواحل الشمالية والجنوبية
للبحر المتوسط
المشكلةُ :يق ِّيد التنظيم احلالي لإلنتاج بني السواحل الشمالية واجلنوبية للبحر املتوسط اقتصاد اجلنوب ويجعلها
قاصرة على الطرف األدنى للقيمة املضافة لترتيبات العقود املبرمة من الباطن القصيرة األجل .وال يساعد هذا على
خفض املستويات املرتفعة على غير املعتاد لالغتراب القسري والبطالة في صفوف العمال املهرة في هذه البلدان.
وعلى املستوى املؤسساتي ،كان نهج االحتاد األوروبي ثنائيا ،مع وجود روابط منفصلة بني االحتاد وكل من بلدان جنوب
املتوسط على حدة.
وفي الوقت نفسه ،مت نقل عمليات اإلنتاج في الصناعات التحويلية واخلدمات من املنطقة األوروبية املتوسطية إلى بلدان
معينة في آسيا ،وهو ما يفسر بعض مشاهد تفشي البطالة في بلدان السواحل الشمالية واجلنوبية للبحر املتوسط.
وتشهد هياكل اإلنتاج العاملية نوعني من التغ ُّيرات .األول هو أنه يجري إعادة األنشطة املجزأة للصناعات التحويلية إلى
األسواق احمللية في املنطقة .والثاني أن أنشطة األعمال والسيما خدمات القيمة املضافة املرتفعة مثل البحوث والتطوير
والتصميم والتسويق تسهم بنسبة متزايدة من سالسل القيمة للصناعات التحويلية .وتتيح هذه التغيرات لبلدان جنوب
املتوسط إمكانيات جديدة للمشاركة في سالسل القيمة العاملية ،وفتح فرص عمل جديدة للشباب املؤهلني.

الرسالة :تستطيع مؤسسات األعمال في بلدان البحر املتوسط االستفادة من اجتاهات العوملة اجلديدة للمشاركة في
سالسل القيمة العاملية من خالل تعبئة إمكانياتها من األيدي العاملة املاهرة ،والسيما في بلدان اجلنوب ،وعرض خدمات
أعمال ذات قيمة مضافة عالية (استثمارات غير ملموسة في اقتصاد املعرفة) .وفي إطار هذا التحرك ،ميكن ملؤسسات
األعمال في البلدان الشمالية واجلنوبية إشراك طوائف املغتربني في البلدان الشمالية في هذه العملية من أجل توفير
وظائف تتطلب الكثير من املهارات في مجال خدمات األعمال بهدف تعزيز انتقال األيدي العاملة.
وتظهر جتارب الواليات املتحدة واليابان أن نقل موارد اإلنتاج في البلدان املجاورة إلى اجلنوب يكفل بقاء وسائل اإلنتاج
في البلد األصلي ويعزز أيضا هذه الوسائل.

المقترحات :يجب أن يبادر االحتاد األوروبي ملساندة تنسيق اجلهود بني مؤسسات األعمال في بلدان شمال املتوسط
وجنوبه من أجل:
 إعداد استراتيجيات منسقة لتبادل سالسل القيمة ،السيما في مجال اخلدمات؛ توقيع اتفاقات طويلة األجل لالستثمار املشترك متضمنة بنودا عن التدريب املهني املشترك في إطار استراتيجيةإقليمية؛
 بوجه أعم ،اعتبار رأس املال التعليمي للشباب في البلدان الشمالية واجلنوبية منفعة عامة إقليمية ينبغي دمجها فياستراتيجية تنظم انتقال األيدي العاملة داخل منطقة البحر املتوسط ،والسيما من أجل العمال املغتربني.
وعلى املستوى املؤسساتي ،يجب أن تتجه سياسة االحتاد األوروبي فيما يتصل ببلدان جنوب املتوسط نحو اتباع نهج
متعدد األطراف .ولهذه الغاية ،يجب أن يستأنف االحتاد املفاوضات مع بلدان اجلنوب بشأن حرية انتقال األيدي العاملة
املاهرة ،وحرية التجارة في اخلدمات ،مع إيالء االهتمام املناسب للمصالح الزراعية لبلدان املنطقة ،ومشاركة بلدان
اجلنوب في برامج البحوث واالبتكار األوروبية.
٨
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٧

التشجيع على تطوير اقتصاد المعرفة
المشكلة :إذا كان لبلدان اجلنوب أن تنجح في أن تصبح جزءا من سالسل القيمة الدولية ،فيجب عليها تطوير
اقتصاد املعرفة واالبتكار الذي يشتمل على نظم للتعليم والتدريب واالبتكار وبنية حتتية للمعلومات واالتصاالت.
وتهتم كل بلدان ضفتي البحر املتوسط في الوقت احلالي بقضية توظيف الشباب .وتكمن عوامل النجاح على األمد
الطويل للسياسات الرامية إلى زيادة فرص توظيف الشباب في جودة التعليم ،وقدرة الن ُُظم التعليمية على تدريب
الشباب على احتياجات الوظائف واملؤهالت املطلوبة في أسواق العمل الوطنية واإلقليمية.
ومع ذلك ،فإن الكثير من الشباب في بلدان جنوب املتوسط يتخرجون دون اكتساب املؤهالت التي تعترف بها
مؤسسات األعمال ،ودون التش ُّرب بروح العمل احلر ،أو اكتساب املهارات الشاملة الضرورية في اقتصاد املعرفة مثل
التفكير النقدي ،والعمل اجلماعي ،وحل املشكالت ،ومهارات االستماع أو القدرة على التواصل بلغة أخرى واحدة
على األقل غير اللغة األم .وبدون هذه املهارات الشاملة ،ال تكفي املعارف الفنية والعلمية التي جنح بعض األفراد في
اكتسابها لضمان جناحهم واستمرارهم في وظائفهم لفترات طويلة .وتشتد حدة هذه املشكالت مع الشباب من األسر
أو املناطق الريفية .وقد ُيؤ ِّدي هذا إلى الشعور باإلحباط واالستياء أو اليأس في الكثير من احلاالت ،وهو ما يجعل
الشباب عرض َّة للتلقني بأفكار ُمع َّينة أو االجتاه نحو التط ُّرف.
الرسالة :السبيل الوحيد ملعاجلة هذه املشكالت اليوم هو تقدمي متويل إضافي لنماذج التعليم القائمة .ويتم َّثل
التح ِّدي اجلديد في حتقيق اإلدارة الرشيدة واإلصالح التنظيمي جلعل االنتقال من «التعليم اجلامعي» إلى «التدريب
على املهارات الشاملة» من خالل مؤسسات تعليمية منفتحة على بيئتها ،وقابلة للتك ُّيف ،وقادرة على االبتكار ،وقابلة
للمحاسبة أمام مستخدميها .وفي إطار هذه التط ُّورات على األجلني املتوسط والطويل ،يجب أن يتط َّور دور احلكومة،
وأن يكون التغ ُّير بدافع من الرؤية اخلاصة لكل بلد واستراتيجياته للتغيير املؤسساتي والتنظيمي.
ويكِ ن تسهيل هذه التغ ُّيرات بدرجة كبيرة باحلوار داخل الشبكات التي تنتشر في منطقة البحر املتوسط وترعى
ُ
تبادل احللول .ويجب أن تتسق معايير جودة التدريب وشهادات اعتماد املهارات في بلدان شمال أفريقيا على وجه
اخلصوص مع نظائرها في شريكها التجاري الرئيسي وهو أوروبا.
وعليهُ ،يكِ ن ألوروبا أن تُطلِق مبادرة ملساندة جهود هذه البلدان لتحديث ن ُُظمها التعليمية ،وتشجيع البحوث واالبتكار
في إطار شراكة بني الشمال واجلنوب .ويجب أن تتر َّكز أولويات العمل على حتسني املناهج الدراسية ،ومناذج التعليم
ومناهج طرق التدريس ،مع التأكيد على التدريب املهني ،والبحوث األكادميية ،والعمل مع مؤسسات األعمال.
المقترحاتُ :يكِ ن لالحتاد األوروبي إنشاء شبكات بني الشمال واجلنوب من مؤسسات التدريب املهني والفني
حتَّى يتم َّكن القائمون على التدريس فيها وموظفوها من العمل مع ًا لتبادل أفضل املمارسات في التدريس واإلدارة.
ُوجد فيها وظائف املستقبل ،ومنها )1( :الطاقة البديلة والبيئة
والقطاعات املعنية في هذا الشأن هي التي ست َ
(الوظائف املراعية للبيئة) ،و( )2الرعاية الصحية ،وقطاع اإلسعاف ،واخلدمات الشخصية )3( ،تقنيات املعلومات
واالتصاالت ،و( )4الصناعات الثقافية.
ويستطيع االحتاد األوروبي توقيع اتفاقيات مع بلدان اجلنوب لتمكني مختبرات أبحاثها من املشاركة في برامج
األبحاث في االحتاد .وكإجراء مساعدُ ،يكِ ن متويل ألف من طالب ما بعد الدكتوراه ،فهذه اخلطوة سيكون لها أثر
عزّز جهود تنمية شراكات األبحاث بني اجلنوب والشمال.
قوي وسريع على البحوث في مختبرات اجلنوب ،و ُي ِ

٩

٨

مساندة االقتصاد الريفي والتنمية اإلقليمية
المشكلة :القت أجزاء كبيرة من املناطق الريفية في بلدان اجلنوب اإلهمال ،وسيؤدي تغ ُّير املناخ في املستقبل إلى
التحسن العام ملستويات التحصيل التعليمي ،مع ما
زيادة تقليص مواردها املائية املتاحة .وفض ًال عن ذلك ،نشأت بسبب
ُّ
به من أوجه قصور من حيث اجلودة ،إمكانيات وتوقعات لم يتم الوفاء بها في كل مجال في كل من بلدان اجلنوب ،لكن
السلطة على املستوى الوطني تتسم بالتركيز الشديد في عواصم هذه البلدان .ويؤدي هذا إلى إقصاء فئات كبيرة من
سكان املناطق الريفية والسيما الشباب الذين يفتقرون في أغلب األحيان إلى أي آفاق للمستقبل سوى االنتقال إلى املدن
الساحلية الكبيرة أو القيام برحلة هجرة محفوفة باملخاطر إلى الشمال.

الرسالة :في العشرين إلى الثالثني عاما القادمة ،ال ُيكِ ن جتديد هيكل القوة العاملة في البلدان املتقدمة التي يوجد
فيها خمسة في املائة من األيدي العاملة في قطاع الزراعة عن طريق البلدان العربية التي يعمل في قطاع الزراعة فيها
ما بني  30في املائة و 50في املائة من قوتها العاملة .وال يكفي الطلب على موظفني في املناطق احلضرية لشغل وظائف
في الصناعات التحويلية وقطاع اخلدمات الستيعاب كل الباحثني عن عمل من املناطق الريفية ،وكذلك كان احلال في
بلدان الشمال حتى ستينات وسبعينات القرن التاسع عشر.
ولذلك ،يجب على البلدان العربية التخطيط للحفاظ على قوة عاملة كبيرة في قطاع الزراعة خالل العشرين أو الثالثني
عاما القادمة .ومع أن هذه القوة العاملة سوف يستمر تق ُلّصها كنسبة من إجمالي القوة العاملة ،فإن األيدي العاملة في
قطاع الزراعة ستبقى مستقرة أو تزيد باألرقام املطلقة .ويعني هذا أن مساند عملية التح ُّول للمزارع التي تديرها األسر
ليس خيارا ،بل هو ضرورة.
وفض ًال عن ذلك ،نعلم أنه ،على النقيض من القول املأثور أن خفض عدد احليازات وزيادة حجمها يزيد اإلنتاج ،فإن
اإلنتاجية ال تعتمد على حجم املزارع .وتوجد مزارع كثيرة كبيرة احلجم لكن إنتاجيتها منخفضة جدا ،وفي املقابل
توجد مزارع صغيرة تديرها األسر وقد تكون أعلى إنتاجي ًة .ومن الطبيعي ،أنه قد يكون العكس أيضا صحيح ًا.

المقترحات :نظر ًا ألن هذه املكاسب ُمكِ نة ،يجب أن يساند االحتاد األوروبي السياسات احلكومية لبلدان اجلنوب
لتعزيز إنتاجية املزارع العائلية (حتسني أساليب الزراعة مع تشديد القيود البيئية ،وحتسني وسائل ضبط اجلودة،
وتقوية ترتيبات التسويق ،وتنظيم املزارعني كجزء من اقتصاد التضامن االجتماعي ،إلخ) ومساندة اجلهود احلالية
لبلدان اجلنوب لتحقيق الالمركزية.
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٩

انتقال األفراد
المشكلة :أظهرت البحوث أن املهاجرين يجدون صعوبة أكبر في العودة إلى بلدان املنشأ وال يستثمرون أو
يعملون هناك بعد عودتهم وأن وضعهم القانوني في البلدان املضيفة ضعيف .وفض ًال عن ذلك ،أظهرت التجربة أن
سياسات تقدمي مساعدات للتشجيع على العودة إلى الوطن باهظة التكاليف وغير فعالة .ومن ناحية أخرى ،فإن
طوائف املغتربني لها أثر حيوي على بلدان املنشأ من حيث التحويالت املادية (األموال) والتحويالت غير امللموسة
(معايير اجلودة وممارسات الرعاية الصحية والسلوكيات االجتماعية ومعدالت اخلصوبة ،إلخ).

شجع التنمية االجتماعية واالقتصادية
الرسالة :إن التح ُّول من حيث توصيف الوضع من «الهجرة» إلى «التن ُّقل» س ُي ِّ
ُشجع على حرية تن ُقلّ
في بلدان املنشأ والبلدان املضيفة على السواء .والسياسة الف َّعالة للهجرة هي السياسة التي ت ِّ
املهاجرين وتكفل إمكانية حتويل االستحقاقات املالية التي اكتسبوها في البلدان املضيفة واستمراريتها .فهذا ُيتيح
دافع ًا للمهاجرين للعودة إلى بلدان املنشأ واالستثمار والعمل هناك ،دون خسارة حقوقهم في الهجرة ،ومنها احلق
في املجيء والذهاب .و ُيظهر قدر كبير من البحوث األكادميية أن املنظمات التي تُعنَي بشؤون املغتربني ميكنها تسهيل
اندماج املهاجرين في البلدان املضيفة وتعزيز التنمية احمللية في بلدانهم األصلية.
إن حرية التن ُّقل التي تكفلها اجلنسية املزدوجة أو إصدار تراخيص إقامة طويلة األمد عامل رئيسي لتعزيز التعاون
بني طوائف املغتربني وبلدانهم األصلية .وفض ًال عن ذلك ،يجب تأكيد مبدأ املعاملة باملثل بني البلدان لضمان أن تؤدي
هذه العالقات إلى مبادالت من اجلنوب إلى الشمال ومن الشمال إلى اجلنوب.

شجع االحتاد األوروبي على احلوار بني طوائف املغتربني وبلدانهم األصلية لتعزيز حرية
المقترحات :يجب أن ُي ِّ
تن ُّقل األفراد ومساندة عملية التغيير في بلدان جنوب املتوسط .وال يعني هذا فتح احلدود فتح ًا كام ًال أمام الهجرة
من اجلنوب ،لكنه يعني ضمان أن يتمتَّع املقيمون بشكل قانوني بوضع مستقر وآمن .ولهذه الغاية ،يجب أن يضمن
االحتاد األوروبي إمكانية حتويل املستحقات املالية للمهاجرين واستمراريتها.
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ويتطلَّب التح ُّول االقتصادي واالجتماعي منَّا إعادة التفكير في النموذج السابق للتنمية .وفي هذا الصدد يجب مالحظة
ثالث نقاط:
 .١يجب أن نستمر في فتح اقتصاد البلدان على نحو يحفز التباع سياسات االحتواء وإعادة توزيع الثروة .ويجب أن
تؤخذ حقائق األحوال االقتصادية في بلدان اجلنوب في احلسبان ومنها ضعف قدرات إعادة التوزيع ،إلى جانب
احلقائق اجلديدة للعالقات بني الشمال واجلنوب ،والسيما فيما يتعلق بإعادة هيكلة سالسل القيمة؛
 .٢ويجب احلرص و بشكل وثيق على مرونة اقتصاد بلدان اجلنوب والتركيز على مواطن ضعفها (املناطق الريفية
واألنشطة الصغيرة غير الرسمية)؛
 .٣والهدف هو حتقيق مجتمع احتوائي ال ُي ِ
قصي أحد ًا وتوفير مزيد من الفرص للفئات التي كانت ُمستبعدة من قبل من
الوظائف وعملية صنع القرارات مثل الشباب والنساء والسيما في املناطق الريفية (الالمركزية).
وتواجه املجتمعات على السواحل الشمالية واجلنوبية للبحر املتوسط اآلن نفس التحديات والفرص .وهي تتع َّرض خلطر
استمرار النمو الضعيف ،ونقص معدالت التوظيف ،وزيادة مستويات عدم املساواة ،والتوترات العرقية والدينية.
ويكِ نها أن تختار العمل معا لتحديد سياسات جديدة للتعاون وتنفيذ إستراتيجيات لتعزيز النمو والرخاء املشترك .ويبدو
ُ
أن هذا هو الهدف الواقعي الوحيد ألوروبا وهي تكافح إليجاد ُمح ِّركات جديدة للنمو ،ولبلدان اجلنوب التي تسعى جاهد ًة
لتحديد األدوات الصحيحة لتحقيق التنمية التي تعود ثمارها بالنفع على اجلميع.
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أعضاء فريق العمل
يتألف فريق العمل من خبراء اقتصاديني ومحللني سياسيني من بلدان شمال البحر املتوسط وجنوبه اختيروا ملعرفتهم
باملنطقة .وبعض أعضاء الفريق شغلوا من قبل أو يشغلون حاليا مناصب رفيعة في مؤسسات أكادميية عامة وخاصة
في بلدانهم أو في مؤسسات دولية .لكنهم يشاركون في الفريق بصفتهم الشخصية اخلالصة ،واآلراء املذكورة في هذه
الوثيقة هي آراء املؤلفني وحدهم.
السيدة عائشة أكارشاي جوربوز ،والسيد كرمي َّ
علوي ،والسيد عادل أ .بشاي ،والسيد محمد شفيقي ،والسيد جان
كلود كوسيران ،والسيد شَ انتايانان ديفاراجان ،والسيد بيدرو دي ليما ،والسيد مراد الزين ،والسيد حافظ غامن،
والسيد إلياس جويني ،والسيدة أجنس ليفالوا ،والسيدة جوليا مارشيسيني ،والسيد هنري مارتي جوكي ،والسيد
راضي املؤ ِّدب ،والسيد منجي صميلي ،والسيد املوهوب موجود ،والسيد جاك ولد عودية ،والسيد أوليفييه راي ،والسيد
جان لويس ريفيرز.

مركز التكامل املتوسطي محفل جتتمع فيه وكاالت التنمية واحلكومات والسلطات احمللية واملجتمع املدني من جميع
أنحاء منطقة البحر األبيض املتوسط من أجل تبادل املعرفة ومناقشة السياسات العامة ،وحتديد احللول الالزمة ملعاجلة
التحديات الرئيسية التي تواجه املنطقة.
www.cmimarseille.org
Facebook: CMI Marseille
Twitter: @cmimarseille

لالتصال:

السيدة جوليا ماركيسيني .أخصائية في الشراكات
بريد إلكترونيgmarchesini@worldbank.org :
هاتف+٣٣ )٠(٤ ٩١ ٩٩ ٢٤ ٤٩ :
مركز التكامل املتوسطي ()CMI
البنك الدولي – مكتب مرسيليا
Corniche Kennedy 271 ,Villa Valmer
Marseille - FRANCE 13007
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