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مقدّ مة
عند وصول مع ّمر القذّايف إىل روما يف  30أغسطس  ،2010استقبله
رئيس الحكومة حينها سيلفيو برلسكوين استقباالً عارماً .فقد تخلّل
االستقبال مراسم عسكريّة كاملة احتفا ًء بتوقيع معاهدة الصداقة
بني إيطاليا وليبيا يف العام  .2008وقد تع ّهد برلسكوين ،الذي أشار
باستمرار إىل القذّايف عىل أنّه “صديقه الشخيص” ،ببداية مرحلة
جديدة يف العالقات اإليطالية الليبية تض ّمنت اتّفاقيات نفط
وغاز واستثامرات يف البنى التحتية الليبية بلغت قيمتها مليارات
الدوالرات 2.ويف مرص ،كان للرئيس املرصي األسبق حسني ُمبارك
عالقات صداقة مامثلة مع قادة أوروبيني مختلفني يف العقود الثالثة
التي تولىّ يف خاللها السلطة .ومن بني هؤالء القادة املستشاران
األملانيان هلموت كول وغريهارد رشودر ،والرئيسان الفرنسيان
فرنسوا ميرتان وجاك شرياك 3.أ ّما نيكوال ساركوزي ،خلف الرئيس
الرئيس التونيس السابق زين العابدين بن عيل
شرياك ،فقد اعترب
َ
صديقاً مق ّرباً .وقد أشار دومينيك سرتاوس كان ،السيايس الفرنيس
واملدير العام السابق لصندوق النقد الدويل ،إىل أ ّن والية بن عيل قد
4
جعلت من تونس “مثاالً للكثري من البلدان الناشئة”.
لقد بُنيت عالقات الصداقة هذه بني قادة شامل أفريقيا والقادة
األوروب ّيني عىل مبدأ سياسة واقعية و ّجهت مقاربة هؤالء القادة
تجاه العالقات بني االت ّحاد األورويب وشامل أفريقيا قبل انطالق
الثورات العربية .فقد اعتمد القادة األوروبيون عىل عالقاتهم
الشخصية وتواصلهم املبارش مع حكّام أتوقراطيني يف شامل أفريقيا
بهدف تعزيز مصالح دولهم االقتصادية واألمنية .لك ّن اندالع الثورات
العربية يف شامل أفريقيا يف العا َمني  2010و 2011أعطى االتّحاد
كل جيل ليعيد ضبط
األورويب فرص ًة ال تأيت سوى م ّرة واحدة يف ّ
ويوسع أنشطته بشكل يتخطّى إطار العمل
عالقاته يف املنطقة
ّ

القديم املعتمد يف “سياسة الجوار األوروبية”  ENPواألجندات
الضيّقة لكل دولة من الدول األعضاء يف االتحاد.
وقد حذّر تقرير صادر يف العام  2012عن املجلس األورويب للعالقات
الخارجية أ ّن عدم استغالل هذه الفرصة سيع ّرض العالقات بني
االتحاد األورويب وشامل أفريقيا لخطر العودة إىل أسلوب العمل
القديم الذي تنادي فيه بروكسل من ح ٍني آلخر بالدميقراطية وحقوق
اإلنسان فيام تهت ّم البلدان األوروبية املنفردة بأجندات قصرية األمد
كل بلد من بلدان شامل أفريقيا حول قضايا أمنية
وثنائية مع ّ
واقتصادية 5.وبعد خمس سنوات ،هذا متاماً ما حصل.
يناقش موجز السياسة هذا الحاجة الكبرية الالزمة إىل إعادة ضبط
العالقات بني االتّحاد األورويب وشامل أفريقيا اآلن أكرث من أي وقت
مىض .فعىل الرغم من وجود حاف ٍز عىل املدى القريب للرتكيز عىل
األمن والهجرة غري القانونية ،ال ينبغي أن يأيت هذا الرتكيز عىل
حساب إرساء الدميقراطية ،وحامية حقوق اإلنسان ،ودعم سيادة
القانون .وتظهر البحوث أ ّن املجتمعات األكرث تح ّررا ً ميكنها عىل
املدى البعيد أن تشهد تط ّورا ً أرسع وأكرث استدامة 6.عالوة عىل ذلك،
له َو من مصلحة االتحاد األورويب أن يط ّور عالقات ب ّناءة مع جريانه
ٍ
تهديد
الجنوبيني ،خصوصاً مع ما يشهده املرشوع األورويب نفسه من
بسبب خروج بريطانيا من االتحاد األورويب (الربكسيت) ،ومع سياسة
االنعزال والنزعة الشعبوية اليمينية التي تجتاح القارة.
وسيبدأ موجز السياسة هذا بإعطاء خلف ّية وسياق لعالقات االتحاد
األورويب مع الجزائر واملغرب وتونس وليبيا ومرص قبل الثورات
العربية يف العامني  2010و 2011وبعدها .وستقّدم الورقة يف ما بعد
توصيات سياسي ًة مو ّجه ًة إىل االت ّحاد األورويب بهدف إعادة ضبط
عالقاته مع شامل أفريقيا .وتشمل مجموعة التوصيات الواسعة هذه

متخصص يف االقتصاد السيايس يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا .ويو ّد عادل عبد الغفار شكر املسؤولني
 1عادل عبدالغفار زميل زائر يف مركز بروكنجز الدوحة
ّ
يف بعثة االتحاد األورويب وأعضاء الربملان األورويب الذين حاورهم بهدف كتابة موجز السياسية هذا .ويشكر املؤلّف أيضاً الباحثَني املساعدين بيل هيس وفراس مرصي
يف مركز بروكنجز الدوحة لدعمهام يف تأليف هذا املوجز.
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تشجي َع التكامل اإلقليمي ،وزيادة الجهود لتحقيق االستقرار يف ليبيا،
وتوثيق التعاون االقتصادي ،ووضع مقاربة مو ّحدة لالتحاد األورويب
لدعم إرساء الدميقراطية وحقوق اإلنسان وسيادة القانون.
الخلفية والسياق
الجزائر
بسبب روابطها التاريخية ،ال تزال فرنسا تؤث ّر بش ّدة يف سياسات
االتحاد األورويب االقتصادية ،والسياسية ،واألمنية تجاه الجزائر.
أي ٍ
بلد
وقد ط ّورت إسبانيا أيضاً عالقات مع الجزائر أكرث من ّ
آخر يف االتحاد األورويب ،إذ وقّعت عددا ً من االتفاقيات مع
مدينة الجزائر يف خالل العقدين املنرصمني 7 .وباإلجامل ،يُعترب
االتحاد األورويب الرشيك التجاري األكرب للجزائر ،فهو يستأثر
وتحتل الجزائر املرتبة الثالثة
ّ
بنصف النشاط التجاري الجزائري.
يف الئحة البلدان التي تز ّود االتحاد األورويب بالطاقة ،فتشكّل
صادراتها من الطاقة واملعادن حواىل  96,7باملئة من الصادرات
8
الجزائرية إىل االتحاد األورويب.
ويف أواسط التسعينات ،شرَ َ ع االت ّحاد األورويب يف تنفيذ خطّة طموحة
تسعى إىل تعزيز الدميقراطية ،وتوثيق العالقات االقتصادية ،وإرساء
االستقرار السيايس يف منطقة البحر املتوسط مبا فيها الجزائر .ويف
العام َ ،1995رسم االتحاد األورويب معامل “الرشاكة األورومتوسطية”،
تلتها سياسة الجوار األوروبية السابق ذكرها يف إطار عمل تع ّهدي
جديد مع شامل أفريقيا يف العام  .2003غري أ ّن سياسة الجوار
األوروبية هذه لألسف تش ّجع أعضاء االتحاد األورويب عىل ترسيخ
عالقات مع شامل أفريقيا بشكل ثنايئ وليس من خالل اسرتاتيجية
مو ّحدة .لذلك ،عىل الرغم من جهود االتحاد األورويب الرامية إىل
التق ّرب من الجزائر من خالل مبادرات مشرتكة لتعزيز االستقرا َرين
السيايس واالقتصادي يف البالد ،ال تزال بعض الدول املنفردة بني دول
االتحاد األورويب تتواصل مع الجزائر مبارشة.
يف هذا اإلطار ،تقول الخبرية يف الشؤون السياسية د .تشيلينك إن
“اإلرثّ األه ّم الذي خلّفه االستعامر وحرب التحرير هو هيكلية

الدولة املركزية القوي التي وضعت أسسها النخبة املدنية والعسكرية
والتي أث ّرت يف إمكانات إرساء الدميقراطية يف الجزائر” 9.وتو ّجه
هذه املالحظة ،مصحوبة بذكرى الحرب األهلية يف الجزائر ،سياس َة
توثيق
فرنسا واالتحاد األورويب إزاء الجزائر ،إذ تضع هذه السياسة َ
العالقات االقتصادية وتحقيق االستقرار السيايس كأولوية تسبق
االهتامم بإرساء الدميقراطية.
وقد أصبحت هذه األهداف يف العالقات الجزائرية األوروبية أوضح
يف الفرتة التي تلت الثورات العربية .فبدل أن يش ّجع االتحاد األورويب
الشعوب عىل املطالبة بإرساء الدميقراطية يف شامل أفريقيا ،اختار أن
يدعم الرئيس األتوقراطي عبد العزيز بوتفليقة ،الذي ال يزال يعتربه
ضامن االستقرار السيايس يف الجزائر.
املغرب
مبوجب سياسة الجوار األوروبية ،يستأثر املغرب بالقسم األكرب من
متويل االتحاد األورويب من بني دول شامل أفريقيا ،مماّ يكسبه عالقة
سياسية اقتصادية مم ّيزة .وتح ّدد اآللية األوروبية للجوار والرشاكة
( )ENIإطار عمل كافّة املساعدات املالية التي ستُق َّدم للمغرب
بني العامني  2014و .2020ويستفيد املغرب أيضاً من برنامج
“إيراسموس ،)Erasmus+( ”+وهو مبادرة مبليارات اليوروهات
أطلقها االتّحاد األورويب ليق ّدم برامج تعليمية ورياضية للشباب يف
10
البلدان املشاركة.
وقد ط ّور املغرب أيضاً عالقة أمنية مميّزة مع االتحاد األورويب ،وال
سيام مع فرنسا وإسبانيا .فغالباً ما يشارك املغرب يف مناورات أمنية
وعسكرية مشرتكة مع ٍ
بعض من الدول األوروبية املجاورة ،مام يبينّ
االهتامم الكبري الذي تعريه برامج االتحاد األورويب لألمن .باإلضافة إىل
ذلك ،تحافظ األجهزة االستخباراتية املغربية عىل عالقة وطيدة مع
11
ٍ
بعض من األجهزة النظرية األوروبية ،وال س ّيام األجهزة الفرنسية.
ويحصل املغرب أيضاً عىل متويلٍ من االتحاد األورويب لربامج تعزيز
الدميقراطية ،إلاّ أ ّن امللك محمد السادس ،عىل غرار سلفه امللك
الحسن الثاين ،ما زال محكامً قبضته عىل السلطة .وبسبب العالقات

 7راجع مثالً Ministry of the Spanish Presidency, “Tratado de amistad, buena vecindad y cooperación entre el Reino de España y la República
Argelina Democrática y Popular”, October 8, 2002, https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-20616; “Algeria Reinforces Ties
with Spain,” North Africa Post, April 16, 2013, http://northafricapost.com/3382-algeria-reinforces-ties-with-spain.html
“Trade: Algeria,” European Commission, updated April 17, 2017, http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/algeria/; 8
Sara Stefanini, “EU’s Energy Hopes for Algeria Tied to Leadership Change,” Politico, August 18, 2016, http://www.politico.eu/article/eus-algeriaenergy-oil-gas-pipeline-abdelaziz-bouteflika
Ayşe Aslıhan Çelenk, “Promoting Democracy in Algeria: The EU Factor and the Preferences of the Political Elite,” Democratization 16, 9
no. 1 (2009): 180, doi:10.1080/13510340802575916.

 10ملا بني العامني  2014و ،2017تراوحت املساعدة الثنائية التي قد ّمها االتحاد األورويب إىل املغرب مبوجب اآللية األوروبية للجوار والرشاكة بني مخصصات دنيا قدرها
 728مليون يورو ومخصصات عليا قدرها  890مليون يورو .راجع”European Neighborhood Policy and Enlargement Negotiations: Morocco,“ :
European Commission, updated December 6, 2016, http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/countries/morocco/index_en.htm
Reuters, “France’s Hollande Thanks Morocco for Help after Paris Attacks,” al-Arabiya, November 21, 2015, 11
https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2015/11/21/France-s-Hollande-thanks-Morocco-for-help-after-Paris-attacks.html
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القوية بني امللكني الحايل والسابق من جهة وال ُنخب السياسية
األوروبية من جهة أخرى ،يصعب عىل االتحاد األورويب أن يقرتح
القيام بإصالحات شاملة ،األمر الذي قد يق ّوض سلطة امللك الحاكم.
وقد واجهت العالقات الفرنسية املغربية عىل وجه الخصوص تقلّبات
عىل م ّر السنني ،لك ّنها باإلجامل تعود لتتوطّد بعد فرتات قصرية من
12
الجفاء ،بحسب ما الحظه بعض املعلّقني.
تونس
لقد أخذ انطالق الثورات العربية يف تونس يف العامني  2010و2011
االتحاد األورويب عىل حني غ ّرة ،فأىت ر ّده األ ّويل بدعم الحكّام
األوتوقراطيني بق ّوة عىل الرغم من تزايد االحتجاجات .فقبل ثالثة
أيّام فحسب من عزل الرئيس بن عيل من منصبه الذي تولاّ ه لفرتة
طويلة ،اقرتحت وزيرة الخارجية الفرنسية حينها ميشال أليو ماري
املحاص .وقد أىت هذا
إرسال ق ّوات أمنية لدعم النظام التونيس
رَ
االقرتاح مبثابة تكملة لسياسات الرئيس شرياك التي حملت شعار
13
“االستقرار أ ّوالً”.
لكن بعد اإلطاحة بالرئيس بن عيل ،ساند االتحاد األورويب بق ّوة
املرحلة االنتقالية يف تونس .يف الواقع ،كانت تونس الدولة الوحيدة
بني دول شامل أفريقيا التي مل يلجأ إزاءها االتحاد األورويب إىل اتّباع
مقاربته التي اتّبعها عادة قبل الثورات والتي سعت إىل فرض األمن
بدالً من إرساء الدميقراطية واحرتام حقوق اإلنسان.
وغداة انتهاء ثورات العامني  2010و ،2011ر ّد االتحاد األورويب
رسيعاً عىل التحديات االقتصادية والسياسية املتغيرّ ة ،وضاعف
املخصصة لتونس يف الفرتة ما بني
م ّرتني تقريباً قيمة املساعدة
ّ
العامني  2011و ،2013فبلغت املساعدة  445مليون يورو بعد
أن كانت  240مليوناً .وقد هدفت مساعدة االتحاد األورويب
إىل دعم االنتعاش االقتصادي ،واإلصالح القضايئ ،واملساواة بني
الجنسني ،واملناطق املدنية املحرومة ،وإدارة الحدود ،وحامية
املهاجرين ،فضالً عن دعم برنامج يُعنى مبسائل شاملة مثل
ُفصل خطّة العمل
تنمية املجتمع املدين وبناء القدرات 14 .وت ّ

للرشاكة املتميزة ما بني العامني  2013و 2017األجندة الحالية
للتعاون بني تونس واالتحاد األورويب ،ويت ّم متويله بشكل رئييس
مبوجب اآللية األوروبية للجوار والرشاكة ،وتتض ّمن هذه األجندة
15
مواصفات للقطاعات والعمليات التي ستم َّول.
ليبيا
قبل انطالق الثورات العربية ،كان لالتحاد األورويب عالقات
تجارية متينة مع ليبيا ،إذ استأثر مبا يناهز  70باملئة من إجاميل
نشاطها التجاري .وت ُع ّد ليبيا من أهم البلدان التي تز ّود االتحاد
املتوسطية
األورويب بالطاقة عىل الرغم من أنّها من بني الدول
ّ
16
القليلة التي مل تعقد اتفاقية تجارة ح ّرة مع االتحاد األورويب.
وحتى عندما كانت ليبيا دول ًة منبوذة من فرتة الثامنينات وصوالً
إىل أوائل األلفية الثالثة ،حافظت رشكات الغاز والنفط اإليطالية
17
عىل حضور لها فيها.
وابتدا ًء من العام  ،2003بدأت أوروبا بتوسيع نطاق عالقتها
مع ليبيا من عالقة تباد ٍل تجاري فحسب إىل عالقة تطال األمن.
وطبعاً ،أظهرت إيطاليا االهتامم األكرب بتحسني عالقتها مع ليبيا
بصفتها البلد املستع ِمر السابق لها ،مام أ ّدى إىل نشوء العالقة
الشهرية بني برلسكوين والقذّايف .وقد نتج عن هذه الصداقة
الوطيدة بينهام إبرام اتفاقيات ها ّمة ع ّدة ،كان آخرها توقيع
معاهدة الصداقة والرشاكة والتعاون عام  2008املعروفة أيضاً
ونصت هذه االتفاقية عىل أن تحصل ليبيا
باتفاقية بنغازيّ 18 .
ٍ
كتعويض عن
عىل مبلغ خمسة مليارات دوالر أمرييك تستعني به
املعاناة التي س ّببها االستعامر اإليطايل ولتمويل ع ّدة مشاريع
19
بنى تحتية.
غري أ ّن إيطاليا علّقت التزاماتها باتفاقية بنغازي بعد نشوب
الثورة يف ليبيا والحرب األهلية التي تلتها 20 .عىل الرغم من ذلك،
أعرب الدبلوماسيون اإليطاليون يف أوائل شهر فرباير  2012عن
رغبتهم يف إعادة العالقات بني البلدين إىل سابق عهدها .ومن
الواضح أ ّن الدافع لهذا لدى إيطاليا هو الحفاظ عىل رشاكة
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تجارية قويّة ،إذ أ ّن  25باملئة من نفط إيطاليا وغازها يت ّم
استرياده من ليبيا .باإلضافة إىل ذلك ،تضطلع إيطاليا بدو ٍر كبري
21
يف تدريب القوات األمنية والرشطة يف ليبيا.
ومنذ العام  ،2011يركّز دعم االتحاد األورويب لليبيا بش ّدة عىل
املساعدات األمنية واإلنسانية التي تهدف إىل حامية حدود البالد
وتعزيز االستقرار 22.لكن حتّى بعد أن متكّنت اتفاقية الصخريات
عام  2015من تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية مدعومة من
األمم املتحدة ،ال تزال ليبيا مت ّر مبرحلة جمود سيايس تقف حاجزا ً
أمام تطوير عالقاتها باالتحاد األورويب بشكل يتخطّى عالقة التعاون
حول القضايا األمنية.
عالوة عىل ذلك ،مل تُو َّحد الجهود األوروبية تجاه ليبيا .فقد زُعم
أ ّن فرنسا دعمت املشري خليفة حفرت يف الرشق من خالل م ّده
باألسلحة واملعلومات االستخباراتية والق ّوات الخاصة .وبعد تأكيد
وفاة جنود فرنسيني يف ليبيا يف العام  ،2016قامت يف طرابلس
ومرصاتة احتجاجاتٌ مناهضة لتو ّرط فرنسا يف ليبيا 23.وبدا أ ّن هذه
رساج املدعوم
االحتجاجات ،مقرونة بشكاوى رئيس الوزراء فايز ال ّ
من األمم املتحدة إىل بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا (أونسميل)
حول الدعم الفرنيس لحفرت ،قد أحدثت تغيريا ً يف السياسة الفرنسية.
رساج الرئيس الفرنيس آنذاك فرنسوا
ففي سبتمرب عام  ،2016زار ال ّ
هوالند يف باريس ،وعقدا مؤمترا ً صحفيّاً َو َع َد هوالند يف خالله بأن
رساج بالكامل 24.ومنذ ذلك الحني ،انحرس الدعم الذي
يدعم ال ّ
تق ّدمه فرنسا للمشري حفرت بشكل ملحوظ جدا ً.
مرص
بعد سقوط نظام ُمبارك يف أوائل العام  ،2011برزت فرصة إلحالل
تغيري دميقراطي يف مرص ،غري أ ّن هذه الفرصة رسعان ما تب ّددت.
ففي خطوة سعى االتحاد األورويب فيها إىل تعزيز الدميقراطية بعد
الثورات العربية يف العام  ،2011ض ّخ  20مليون يورو يف املجتمع املدين

املرصي ووافق عىل برامج اقتصادية واجتامعية أخرى ،واعدا ً بتقديم
ٍ
مساعدات تُق َّدر قيمتها بحوايل  132مليون يورو .وقد كان االتحاد
ً
األورويب مستع ّدا لدعم مرحلة انتقال دميقراطي عرب مساعدات
مالية ،غري أ ّن السلطات املرصية تص ّدت ملبادراته السياسية ،مثل
25
العرض الذي ق ّدمه مبراقبة االنتخابات الرئاسية والربملانية.
ومع إدراك االتحاد األورويب أ ّن التغيري الدميقراطي يف مرص لن
يُبرص النور ،ع ّدل يف أهداف سياسته الخارجية وأعطى األولوية
إىل املحافظة عىل االستقرار السيايس يف البالد .بالتايل ،حينام استلم
الرئيس عبد الفتّاح السييس الحكم يف العام  ،2014ات ّخذ نظامه
إجراءات صارمة واسعة النطاق بحق املعارضة السياسية ،وعلّق
حريّات املرصيني املدنية باسم أمن الدولة .وعىل الرغم من أ ّن
االتحاد األورويب أعرب عن قلقه إزاء العنف السيايس الذي واجهه
االنقالب الذي أطاح بالرئيس السابق مح ّمد مريس يف العام 2013
أي دعوات تهدئة أو
والذي كان الشعب من داعميه ،مل تصدر عنه ّ
استنكار مشابهة إزاء إجراءات التش ّدد العنيفة التي اقترُ فَت الحقاً
26
بأم ٍر من الرئيس السييس.
بل عىل العكس متاماً ،ر ّحب القادة األوروبيون بالسييس .فقد حرض
هوالند كضيف رشف للرئيس السييس مبناسبة حفل تدشني قناة
املوسعة حديثاً يف أغسطس عام  .2015عالوة عىل ذلك،
السويس ّ
كافأت فرنسا نظام السييس عىل حفاظه عىل االستقرار يف مرص
من خالل عد ٍد من صفقات السالح 27.كذلك أثنى القادة األملان
واإليطاليون عىل الرئيس السييس وكافأوا النظام بصفقات تجارية
واتفاقيات ق ّيمة يف مجال الطاقة ،مشريين إىل “الرشاكة االسرتاتيجية”
28
مع مرص يف مكافحة اإلرهاب اإلسالمي.
وتشري الصفقات التجارية التي عقدها عد ٌد من الدول األوروبية
مع النظام املرصي إىل عود ٍة السرتاتيجية ما قبل العام  2011التي
تعطي االستقرارين األمني والسيايس أولوية أه ّم من حقوق اإلنسان
وإرساء الدميقراطية .وت ُعيد آخر التط ّورات يف العالقات ما بني االتحاد
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نحو إعادة ضبط العالقات بني
االت ّحاد األورويب وشامل أفريقيا

األورويب ومرص فرتة حكم ُمبارك إىل األذهان ،حينام مل تح ّرك الدول
وسعت عوضاً
األوروبية ساكناً لالهتامم بقضايا حقوق اإلنسان ،بل ّ
عن ذلك رشاكاتها التجارية وق ّدمت مزايا اقتصادية.
توصيات السياسة
تتشابه عالقات االتحاد األورويب مع دول شامل أفريقيا يف نقطة
واحدة أال وهي الرتكيز عىل االستقرار واألمن .ومع أنه ميكن تف ّهم
الرتكيز عىل تحقيق هذا الهدف ،أظهرت أحداث عا َمي 2010
أي
و 2011أنّه ال ميكن االعتامد عىل الحكّام األتوقراطيني لتحقيق ٍّ
من االثنني .فيشري تقرير صادر عن مركز برشلونة للشؤون الدولية
أ ّن “االتحاد األورويب قد ال يتحلىّ بالقدرة عىل تغيري هذه الوقائع،
لك ّن الوقوع م ّرة أخرى يف وهم االستقرار يف املنطقة هو ضامنة
بالفشل” 29.بالتايل ،ما تحتاج إليه الدول هو مقارب ٌة جديدة متكاملة
للتوسط يف
تدعم حقوق اإلنسان وسيادة القانون ،وجهو ٌد أكرب
ّ
الرصاع الليبي ،وتعاو ٌن أكرب يف موضو َعي الطاقة واالقتصاد .والجدير
تحل جميع مشاكل أوروبا
باإليضاح أ ّن إعادة ضبط العالقات لن ّ
وشامل أفريقيا ،لك ّن السعي إىل تحقيق هذه السياسات سيعود
كل من املنطقتني.
حتامً بالفائدة عىل ٍّ
مراجعة سياسة الجوار األوروبية بهدف وضع مقاربة مو ّحدة
لالتّحاد األورويب
تُج ِمع الدول األعضاء يف االتحاد األورويب عىل أ ّن سياسة الجوار
األوروبية وأدوات تطبيق سياستها بحاجة إىل تحديث .ويظهر
ذلك جل ّياً يف التنقيح الذي أجرته املفوضية األوروبية وبعثة االتحاد
األورويب لسياسة الجوار األوروبية يف العام  ،2015بالتشاور مع
الدول املجاورة .لكن تجدر اإلشارة إىل أ ّن هذا التنقيح ال يخلو من
30
بعض التناقضات.
فمن جهة ،يشري املستند إىل أ ّن “حقوق اإلنسان والدميقراطية
ستبقى من البنود املدرجة يف جدول األعامل يف حوارنا السيايس مع
جميع رشكائنا” .لكن من جهة أخرى ،يذكر املستند يف قسم آخر
منه أ ّن “التمييز وامللكية املتبادلة األكرب سيشكّالن عنرصا ً أساسياً
يف سياسة الجوار األوروبية الجديدة ،مدركني بأ ّن قوانني االتحاد
كل الرشكاء ،وعاكسني رغبات كل
األورويب ومعايريه ليست طموح ّ

دولة يف ما يتعلّق بطبيعة الرشاكة مع االتحاد األورويب والنقاط التي
تركّز عليها هذه الرشاكة”( .الخط املائل تعديل أدخله املؤلّف)
وميكن القول إ ّن هذا التمييز عبارة عن خطاب دبلومايس ّ
يدل
عىل أ ّن االتحاد األورويب سيح ّول تركيزه عن حقوق اإلنسان عندما
يرى األمر مناسباً .وبالفعل ،علّق برملاين أورويب بأ ّن “هذه املرونة
يف دعم حقوق اإلنسان والدميقراطية تعارض متاماً القيم األوروبية،
غري أنّها دليل مؤسف يُظهر كيف أ ّن مصالح الدول األعضاء األمنية
31
واالقتصادية تسبق سياسة االتحاد األورويب”.
لكن ال ينبغي أن تكون األمور عىل هذه الحالة .ففيام يفهم االتحاد
كل دولة يف شامل أفريقيا ،عليه أن يعمل دامئاً وفقاً
األورويب ميزة ّ
ألسباب مثالية بحتة بل ملصلحته أيضاً .فعىل
لقيمه التي يدعمها ،ال
ٍ
املدى الطويل ،متيل املجتمعات الح ّرة والدميقراطية إىل التطور من
الناحية االقتصادية االجتامعية ،فيام أ ّن الحكم االستبدادي ميكنه أن
32
يؤدي إىل املزيد من عدم االستقرار ،ال بل سيؤ ّدي إليه حتامً.
وفيام يبقى نفوذ االتحاد األورويب يف شامل أفريقيا عرضة لبعض
ظل املشاكل الحالية التي تواجهها املنطقة ،ال ميكن اعتباره
القيود يف ّ
بدون أي تأثري نظرا ً للروابط األمنية والسياسية واالقتصادية القامئة.
وما عىل صانعي السياسات يف االتحاد األورويب فهمه أ ّن الظروف
التي أشعلت فتيل ثورات العام  2011مل تندثر ،ويف حال مل ت ُعالج،
من املر ّجح أن تشهد املنطقة موجة اضطراب أكرث ح ّدة.
التوسط يف الرصاع الليبي
ّ
ينبغي أن يكون إرساء االستقرار يف ليبيا وإعادة بنائها عنرصا ً أساسياً يف
أي مقاربة طويلة األمد ينتهجها االتحاد األورويب تجاه شامل أفريقيا.
وبفضل الدور الكبري الذي يضطلع به االتحاد األورويب كوسيط يف
ليتوسط يف قضايا
اتفاقية إيران النووية ،كسب مصداقي ًة وخربة أكرب ّ
أخرى يف املنطقة .ومبا أ ّن ليبيا ت ُعترب نقطة انطالق أساسية لتأمني
التوسط يف رصاعاته مه ّمة
االستقرار يف شامل أفريقيا ،فإ ّن جهود ّ
للغاية لتحقيق االستقرار واالزدهار يف املنطقة.
املصالح األوروبية عىل املدى القريب من تركيز
وقد تستفيد
ُ
االتحاد األورويب الحايل عىل الح ّد من الهجرة غري املرشوعة من
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 32مثالً ،راجعFor example, see Andy McKay and Polly Vizard, “Rights and Economic Growth: Inevitable Conflict or ‘Common Ground’?” :
in Human Rights and Poverty Reduction, ed. Tammie O’Neil (London: Overseas Development Institute, 2005); Jack Donnelly,
“Human Rights, Democracy, and Development,” Human Rights Quarterly 21, no. 3 (Aug. 1999): 608–632; World Bank, “Human
Rights and Economics: Tensions and Positive Relationships,” March 2012, http://siteresources.worldbank.org/PROJECTS/Resources/40940-1331068268558/Report_Development_Fragility_Human_Rights.pdf
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يحل
خالل اقرتاح بناء مخيامت يف ليبيا .غري أ ّن هذا الرتكيز ال ّ
القضايا الجوهريّة التي تواجهها ليبيا عىل املدى البعيد 33.وقد
انتقد عد ٌد من األطراف بح ّدة االتفاقية األحدث بني االتحاد
األورويب وإيطاليا مع ليبيا ،مبا فيها املنظامت غري الحكومية الليبية
التي رأت يف هذه االتفاقية موقفاً “ال أخالقي وغري إنساين” تجاه
املهاجرين 34.باإلضافة إىل ذلك ،تح ّدث ماتيا توالدو من املجلس
األورويب للعالقات الخارجية عن بروز مخاوف حيال إمكانية
35
تطبيق هذه االتفاقية عىل أرض الواقع.
وينبغي توحيد سياسة االتحاد األورويب تجاه ليبيا وتطبيقها يف
سياقٍ يراعي دعم املصالحة وتقديم املساعدة االقتصادية .من هذا
املنطلق ،يجب زيادة الجهود األوروبية الهادفة إىل مساندة برنامج
36
دعم ليبيا يف التكامل االقتصادي والتنوع واالستخدام املستدام.
من ناحية املصالحة ،عىل االتحاد األورويب االنخراط بدور فاعل أكرث
يف الوساطة بني األطراف الليبية املتحاربة .وينبغي عليه أيضاً أن
يتابع استخدام نفوذه لتشجيع الجهات الفاعلة اإلقليمية ،مثل مرص
ودولة اإلمارات العربية املتحدة وتركيا وقطر ،عىل دعم املصالحة بني
ينسق أيضاً مع تونس والجزائر،
الفصائل األساسية .وعىل االتحاد أن ّ
37
إذ لهاتني الدولتني مصلح ٌة كبرية يف وقف تفاقم الرصاع الليبي.
ومثلام أوىص تقري ٌر حديثٌ صدر عن مجموعة األزمات الدولية،
عىل املجتمع الدويل أن يسعى إىل إعادة تفعيل اتفاقية الصخريات
التي تتداعى حال ّياً 38.ويتطلّب ذلك العمل عىل التخفيف من ح ّدة
الرصاع يف املناطق املحتدمة مثل خليج رست ،حيث تحاربت مؤ ّخرا ً
39
فصائل ليبية بهدف السيطرة عىل منشآت نفط مه ّمة.
رساج وحفرت
ويُع ُّد اجتامع أبريل  2017الذي ُعقد يف أبوظبي بني ال ّ
40
خطو ًة واعدة نحو املصالحة ،لك ّن الطريق ال تزال طويلة .فال يزال

الليبيون يواجهون عددا ً من القضايا املل ّحة ،مبا فيها انقطاعات يف
إمداد الطاقة الكهربائية وأزمة سيولة وأزمة يف الرعاية الصحية،
تتزايد كلها وتنترش يف بيئة صعبة من الناحية األمنية .وينبغي أن تيل
حوارات املصالحة العتيدة جهو ٌد ملموسة تبذلها السلطات الليبية
واملجتمع الدويل ،بإرشاف االتحاد األورويب ،بهدف معالجة هذه
القضايا التي تؤث ّر بش ّدة يف حياة املواطن الليبي.
توطيد التعاون االقتصادي
من الناحية االقتصادية ،من مصلحة االتحاد األورويب عىل املدى
البعيد أن يوطّد عالقاته بشامل أفريقيا .فانتخاب دونالد ترامب،
والـربكسيت ،واملعارضة الداخلية الكبرية من جهتَي املحيط األطليس
رضبت عرض الحائط رشاكة التجارة واالستثامر عرب األطليس املقرتحة
بني الواليات املتحدة واالتّحاد األورويب .وقالت سيسيليا ماملسرتوم،
املفوضة األوروبية للتجارة ،يف شهر نوفمرب  2016يف بروكسل“ :عىل
األرجح أن رشاكة التجارة واالستثامر عرب األطليس ستوضع جانباً
لفرتة ال بأس بها” 41.غري أ ّن الصفقة التجارية التي عقدها االتحاد
األورويب مؤخرا ً مع كندا أكّدت من جديد ن ّية االتحاد بتوطيد عالقاته
التجارية ووضع إطار رسمي لها عامل ّياً 42.وفيام يتمتّع كل من املغرب
وتونس بعالقات مميزة مع االتحاد األورويب ،ينبغي توطيد التعاون
مع مرص والجزائر وليبيا.
ويشكّل توثيق التعاون والتكامل االقتصاديني أساساً لالستقرار.
فقد بلغ عدد السكان يف شامل أفريقيا  183مليون شخص ،وهو
رق ٌم ٌ
هائل من املتوقّع أن يتابع تزايده الرسيع 43.ويشكّل الشباب
الرشيحة الكربى من السكّان ،األمر الذي إ ّما قد يسهم إىل ح ٍّد كبري
يف تط ّور شامل أفريقيا ومن ّوها ،أو قد يؤث ّر سلباً يف االستقرار واألمن
يف املنطقة ،وحتّى يف أوروبا .لذلك ،ينبغي عىل الجهود التي يبذلها

Lizzie Dearden, “EU Malta Summit: Leaders Warned against Stranding Thousands of Refugees in ‘Concentration Camps’ in Libya Deal,” 33
The Independent, February 3, 2017, http://www.independent.co.uk/news/world/europe/eu-malta-summit-leaders-warn-strand-thousands-refugees-libya-deal-concentration-camps-crisis-a7560956.html
Alessandra Bocchi, “EU and Italy Migration Deal with Libya Draws Sharp Criticism from Libyan NGOs,” Libya Herald, February 10, 34
2017, https://www.libyaherald.com/2017/02/10/eu-and-italy-migration-deal-with-libya-draws-sharp-criticism-from-libyan-ngos/
Mattia Toaldo, “The EU Deal with Libya on Migration: A Question of Fairness and Effectiveness,” European Council on Foreign 35
Relations, February 14, 2017, http://www.ecfr.eu/article/commentary_the_eu_deal_with_libya_on_migration_a_question_of_fairness_a
“Economic Diversification Programme Backed By EU and France to Be Launched Monday,” Libya Herald, November 23, 2016, 36
https://www.libyaherald.com/2016/11/23/economic-diversification-programme-backed-by-eu-and-france-to-be-launched-monday/
Mattia Toaldo, “How to Stabilize Libya if Haftar Won’t Play Ball,” Middle East Eye, February 23, 2017, 37
http://www.middleeasteye.net/columns/how-stabilise-libya-if-haftar-won-t-play-ball-988020679
International Crisis Group, “The Libyan Political Agreement: Time for a Reset,” Middle East and North Africa Report no. 170, 38
November 2016, 13, https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/170-the-libyan-political-agreement.pdf
“Factions Fight for Two Libyan Oil Terminals,” Al Jazeera, March 6, 2017, 39
http://www.aljazeera.com/news/2017/03/factions-fight-libyan-oil-terminals-170305213126297.html
Taimur Khan, “Libya Rivals Sarraj and Haftar Meet Face to Face in Abu Dhabi,” The National, May 2, 2017, 40
http://www.thenational.ae/world/middle-east/libya-rivals-sarraj-and-haftar-meet-face-to-face-in-abu-dhabi
Cyrus Engineer, “TTIP Dead By Christmas? EU Pessimistic on Trade Deal, Says ‘Ball in Trump’s Court,’” Express, November 11, 2016, 41
http://www.express.co.uk/news/world/731410/TTIP-Donald-Trump-EU-trade-deal-Cecilia-Malmstroem
“Trade: EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement,” European Commission, updated February 16, 2017, 42
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/
World Development Indicators, “Population, total” and “Population growth (annual %),” World Bank DataBank, 43
?updated April 27, 2017, http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx
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نحو إعادة ضبط العالقات بني
االت ّحاد األورويب وشامل أفريقيا

االتحاد األورويب لتوطيد التعاون االقتصادي أن تركّز أيضاً عىل تعليم
الشباب وتوظيفهم.

ٍ
موقف أورويب مو ّحد تجاه شامل أفريقيا عند مخاطبة خمس
47
حكومات مجاورة مختلفة ال تتّفق عىل الكثري”.

ولن تؤ ّمن زيادة االستثامرات األوروبية يف الصناعة والبنية
وظائف فحسب ،بل ستؤ ّمن فرصاً
التحتية يف شامل أفريقيا
َ
إلعادة التصنيع أيضاً ،مام سيساعد عىل نهضة اإلنتاج بالقيمة
44
املضافة ،سواء أكان ذلك لالستهالك املحليّ أم كان للتصدير.
عالوة عىل ذلك ،من املر ّجح أن يؤث ّر إنشاء مناطق اقتصادية ح ّرة
تسمح بحركة بضائع أكرب إيجاباً يف مناطق التكامل االقتصادي
املتوسط.
ويف النم ّو يف جهتَي البحر
ّ

ولن يتحقّق التكامل اإلقليمي بني ليل ٍة وضحاها ،بل من خالل
عملية طويلة .فقد بدأ التعاون بني دول االتحاد األورويب مثالً
يف صناعات الفحم والصلب مع إنشاء االتحاد األورويب للفحم
والصلب 48 ،إذ سادت فكر ٌة آنذاك اعتربت أ ّن احتامل نشوب
حرب أخرى سيرتاجع يف حال أصبح إنتاج الفحم مركزيّاً بني
الدول األوروبية 49 .ويف حني أنّه من املستبعد أن تدمج دول
شامل أفريقيا صناعاتها يف هذه املرحلة ،قد تحقّق نجاحاً
يستفيد منه الجميع إذا تعاونت يف مجال الطاقة املتج ّددة
بشكلٍ عام ،والطاقة الشمسية بشكلٍ خاص.

منصات مثل مرشوع شبكة أنيام
وسيساهم املزيد من االستثامر عرب ّ
( )ANIMAلالستثامر التابعة للمفوضية األوروبية يف تحسني رشوط
األعامل ،وتدفّقات االستثامرات املبارشة الخارجية ،وإجاميل نشاطات
االتحاد األورويب التجارية مع شامل أفريقيا 45.وأشار تقري ٌر صاد ٌر
عن املعهد األملاين لدراسة العاملة أ ّن بإمكان حجم التبادل التجاري
بني االتحاد األورويب ومنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا أن يزداد
 3,5إىل  4أضعاف مقارنة بوضعه الحايل ،رشط أن تتمكّن املنطقتان
46
من بلوغ مستويات تكامل أعىل.
دعم مبادرات الطاقة الشمسية لتأمني
بيئة متكينية للتكامل اإلقليمي
يقف غياب التكامل والتعاون بني بلدان شامل أفريقيا حاجزا ً
أمام توطيد عالقة املنطقة مع االتّحاد األورويب .لهذا السبب،
عىل صانعي السياسات يف شامل أفريقيا العمل أكرث عىل
تعزيز التكامل اإلقليمي ،إذ سيمكّن ذلك بلدانهم من التو ّجه
ٍ
بصوت مو ّحد أكرث.
إىل االتحاد األورويب ،ال بل إىل العامل كلّه،
وعلّق نائب يف الربملان األورويب قائالً ”:تتزايد الصعوبة يف صياغة

وبحسب البنك الدويل ،تتم ّيز دول شامل أفريقيا ببعض من أفضل
موارد الطاقة الشمسية يف العامل 50.وقد أجرى االتّحاد األورويب
استثامرات هائلة يف قطاع الطاقة الخرضاء يف املغرب ،وخاصة يف
مرشوع نور ورزازات للطاقة الشمسية املق َّدر بأن يصبح أضخم
منشأة للطاقة الشمسية املركّزة يف العامل .وقد تؤ ّدي زيادة هذا النوع
حل
من االستثامرات يف الجزائر وتونس ومرص ،وحتى يف ليبيا متى ّ
االستقرار فيها ،إىل تحويل شامل أفريقيا إىل منطقة رائدة يف توليد
الطاقة الشمسية يف العامل.
ولطاملا تب ّنت هذا الهدف مبادر ُة مؤسسة تقنية الصحراء
(ديزيرتك) التي دعمها عد ٌد من املنشآت األملانية ،مبا فيها رشكة
“أي .أون” إلنتاج الطاقة ،ورشكة “ميونيخ ري” إلعادة التأمني،
ورشكة “سيمنز” للهندسة الكهربائية واإللكرتونية ،ومرصف
“دويتشه بنك” .وعىل الرغم من أ ّن املرشوع قد فشل بسبب
عد ٍد من املشاكل ،من بينها متطلّبات التمويل املكلفة واملشاكل
املادية التي تواجهها الدول األوروبية ،تابعت املغرب بتنفيذ

“North Africa and the EU: Partnership for Reform and Growth,” Konrad-Adenauer-Stiftung Regional Programme Political Dialogue 44
and Regional Integration South Mediterranean, October 11, 2016, http://www.kas.de/poldimed/en/publications/46648/

 45ت ّم تأسيس مرشوع شبكة “أنيام” لتعزيز قدرات وكاالت تعزيز االستثامر يف منطقة جنوب املتوسط .وركّز املرشوع أساساً عىل دعم املؤسسات وتأسيس الشبكات

وتعزيز االستثامر اإلقليمي .راجعSebastian Große-Puppendahl, “A Balancing Act: EU’s Development and Commercial Goals in North Africa,” :
Talking Points (blog), European Center for Development Policy Management, March 11 2016
http://ecdpm.org/talking-points/a-balancing-act-eu-development-and-commercial-goals-in-north-africa/
Anna Ferragina, Giorgia Giovannetti, and Francesco Pastor, “A Tale of Parallel Integration Processes: A Gravity Analysis of EU Trade 46
with Mediterranean and Central and Eastern European Countries,” Institute for the Study of Labor, Discussion Paper no. 1829, October
2005, http://ftp.iza.org/dp1829.pdf

 47مقابلة أجراها املؤلّف يف بروكسل يف شهر نوفمرب .2016

 48راجعDesmond Dinan, “Fifty Years of European Integration: A Remarkable Achievement,” Fordham International Law Journal 31, no. :
5 (2008): 1118–43; Miroslav Jovanović, European Economic Integration: Limits and Prospects (London: Routledge, 2002); Karen Alter
and David Steinberg, “The Theory and Reality of the European Coal and Steel Community,” Buffet Center for International and Comparative Studies, Working Paper no. 07-001, January 2007, http://buffett.northwestern.edu/research/publications/working-papers/buffett/
the-theory-and-reality-of-the-european-coal-and-steel-community.html
Metter Eilstrup-Sangiovanni and Daniel Verdier, “European Integration as a Solution to War,” European Journal of 49
International Relations 11, no. 1 (2005): 99–135.
“The Middle East and North Africa Concentrated Solar Power Knowledge and Innovation Program,” World Bank, November 8, 2016, 50
http://www.worldbank.org/en/region/mena/brief/the-middle-east-and-north-africa-concentrated-solar-power-knowledge-andinnovation-program
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مرشوع نور ورزازات 51 .وعىل حكومات شامل أفريقيا أن تحذو
حذوها ،مبؤازرة الرشكاء األوروبيني.
ففي حال أُنشئت محطات مشابهة يف أنحاء شامل أفريقيا ،من
املمكن ربطها ببعضها لتشكّل شبكة طاقة إقليمية متكّن هذه الدول
من تنويع املزيج يف مصادر طاقتها وزيادة التصدير إىل أوروبا .ويرى
املدير التنفيذي لرشكة أوروبية لتوريد الطاقة أ ّن التعاون القوي يف
مجال الطاقة الشمسية قد يفتح املجال أمام املزيد من التكامل
52
اإلقليمي ،عىل غرار االتحاد األورويب للفحم والصلب يف أوروبا.
ولتعاون االتحاد األورويب مع دول شامل أفريقيا يف مجال الطاقة
املتجددة مس ّو ٌغ بيئي مه ّم أيضاً ،إذ ال يزال التغيرّ املناخي يؤث ّر
يف دول منطقة البحر املتوسط .ويف حال استم ّرت درجات الحرارة
باالرتفاع ،سريتفع معها منسوب املياه ،مفضياً إىل فيضانات
وانجرافات يف املناطق الساحلية .أ ّما املناطق األكرث ترضرا ً ،فمن
املر ّجح أن تكون دلتا النيل والبندقية وتسالونييك ،ثاين أكرب مدينة يف
اليونان 53.من هذا املنطلق ،ال يجدر اعتبار االستثامرات يف الطاقة
املتجددة ومشاريع تكامل الطاقة يف منطقة املتوسط من الكامليات،
بل ينبغي النظّر إليها عىل أنّها رضور ٌة من أجل البقاء.
خامتة
املتوسط بجان َبيها أوقاتاً صعبة ،إذ يه ّز بركسيت
تشهد حال ّياً منطقة
ّ
وترامب وتدفّق الالجئني وبروز التو ّجه الشعبوي اليميني املرشو َع
األورويب من أسسه .ويف شامل أفريقيا ،تعمل النخبة الحاكمة بجهد
عىل إعادة إنعاش االتفاقيات االستبدادية التي ُرفضت بق ّوة عام
 2011وإعادة ضبطها.
وفيام يواجه القادة األوروبيون مجموع ًة واسعة من التحديات
املحلية واإلقليمية والدولية ،قد يبدو من األسهل العودة إىل شكل
العالقات التي ربطت االتحاد األورويب بشامل أفريقيا يف الفرتة التي
سبقت العام  ،2011والتي ر ّحبت باألوتوقراطيني ودعمتهم .إلاّ
أ ّن العودة إىل الوراء لهو خطأ فادح .فمن الواضح أ ّن إعادة ضبط
العالقات بني االتحاد األورويب وشامل أفريقيا مسألة رضورية .وال
يجوز أن يأيت التعاون بشأن املسائل االقتصادية واألمنية يف هذه
صحيح أ ّن
العالقات عىل حساب دعم الدميقراطية وسيادة القانون.
ٌ
كل مشاكل أوروبا وشامل
تحل ّ
إعادة ضبط العالقات بهذا الشكل لن ّ
أفريقيا ،إال أنّها ستساعد عىل خلق الظروف املالمئة إلنشاء رشاكة
سليمة وطويلة األمد تعود بالفائدة عىل الطرفني.

Selwa Calderbank, “Desertec Abandons Sahara Solar Power Export Dream,” Euractiv, updated August 9, 2013, 51
http://www.euractiv.com/section/trade-society/news/desertec-abandons-sahara-solar-power-export-dream/

 52مقابلة أجراها املؤلف يف الدوحة يف شهر مارس .2017
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نحو إعادة ضبط العالقات بني
االت ّحاد األورويب وشامل أفريقيا

نبذة عن مركز بروكنجز الدوحة
تأسس مركز بروكنجز الدوحة ،التابع ملعهد بروكنجز يف واشنطن العاصمة ،يف العام  .2008ويُعترب املركز نافذة املعهد يف املنطقة ويق ّدم بحوثاً
وتحليالت مستقلة وعالية الجودة حول منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.
وسعياً منه لتحقيق مهمته ،يلتزم املركز بتقديم مشاريع وأبحاث ميدانية تتناول نقاشات السياسة اإلقليمية والدولية ،مركّزا ً عىل إرشاك
شخصيات بارزة حكومية وإعالمية وأكادميية ورجال أعامل وممثلني عن املجتمع املدين ،بشأن أربعة مجاالت أساسية:
()I
()II
()III
()IV

العالقات الدولية يف الرشق األوسط ،مع الرتكيز عىل أهميّة العالقات بني دول املنطقة وكذلك العالقات بني الرشق األوسط والواليات
املتحدة وآسيا.
الرصاعات والتحوالت بعد الرصاعات ،مبا يف ذلك مسألة األمن وعمليات السالم وإعادة اإلعامر.
االسرتاتيجيات االقتصادية واملالية يف دول الرشق األوسط ،مبا يف ذلك الجغرافيا السياسية واقتصاديات الطاقة.
الحكم واإلصالح املؤسسايت ،مبا يف ذلك الدمقرطة والعالقات بني الدول واملواطنني.

يش ّجع مركز بروكنجز الدوحة ،الذي يفتح املجال أمام كافة وجهات النظر مهام اختلفت ،عىل التبادل الق ّيم لآلراء بني منطقة الرشق األوسط
واملجتمع الدويل.
منذ تأسيسه ،استضاف املركز عرشات الخرباء من مختلف دول العامل ونظّم عددا ً كبريا ً من الفعاليات ،مبا يف ذلك موائد مستديرة ض ّمت
شخصيات رفيعة املستوى ،وندوات السياسة ،ومنتدى بروكنجز الدوحة للطاقة الذي يُعقد سنوياً .وباإلضافة إىل ذلك ،قام املركز بنرش سلسلة
من موجزات السياسة واألوراق التحليلية.
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