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 كلمة األستاذ الدكتور/كمال شعير

ل الحوض وعبرر الحروض كيف يمكن لنا جميعاً في مجتمعاتنا المدنية وجمعياتنا األهلية حو

ن ين والتنفيرر ييمررانيلمشرراركة البر ،وأسرريويو  ،وإفريقيررو  ،أوروبيررو  ،المتوسررط شررمالن وجنوبررن

ً ،صناعة المستقبل  وصياغة نمط حياتنا المستقبلية بمشيئة هللا وإذنن . ،مستقبلنا جميعا

كيف يمكن لنا جميعاً في مجتمعاتنا المدنية وجمعياتنا األهلية حول الحوض وعبرر الحروض 

جنررم مررع  المتوسررط أ  نرردعم متسسرراتنا البرلمانيررة والحكوميررة فرري مسرراراتاا الرسررمية جنبرراً إلرر 



شرراكة متوسرطية عادلرة  من أجرل صرياغة ،رات الدبلوماسية الخلفية المدنيةمسا ،مساراتنا الشعبية

 دائمة وشاملة .،ومتكافئة

يعقد اليوم شرركا  المسرتقبليات الفرنسرية والمصررية  ،ي إطار متتمرات استشعار المستقبلف

حرروا المسررتقبليات المصرررية ببرري وجمعيررة ومررن جمعيررة المسررتقبليات األوروبيررة واإلتحرراد األور

بمباركررة مررن السرريد  ،ى المسررتقبلية لحرروض البحررر المتوسررطمررتتمرهم الثالررث حررول الررر  ،العربيررة

وفي رحراب بيرا الشرعم المصرري  ،الرئيس محمد حسني مبارك ،العربية ررئيس جماورية مص

الردكتور   أحمرد البرلمانية في مصرر األسرتاذ  برعاية من رئيسن وقائد مسيرتن ،البرلماني نومجلس

وبمبرادرة  ،من جانم سعادة سرفير فرنسرا فري مصررومع عناية خاصة عظيمة دائبة  ،فتحي سرور

الر يررا المسررتقبلية المقدمررة مررن جمعيررة بحرروا المسررتقبليات المصرررية العربيررة ورئيسرراا الرردكتور  

 فاروق إسماعيل وكلمتة االفتتاحية فليتفضل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ق إسماعيلكلمة األستاذ الدكتور / فارو

ً ع إلرر  صررياغة الخيرراراإننررا نتطلرر تحقررل لمجتمعنررا قرردراً مررن الرفاهيررة وا دهرراراً  ،ت لنررا سررويا

عردل الكيرف نحقرل قريم الصردق و ،ت السالم العادل والشرامل والردائملخطط التنمية في إطار مبادرا

مرع  ه وكيرف تتروا م شرراكتنا هر ،بين شرمالن وجنوبرن ،قية العطا  في شراكة عبر المتوسطومصدا

. عبررر األطلسرري والاررادي  ،2001مررا بعررد الحررادي عشررر مررن سرربتمبرجديرردة لالالمعطيررات العالميررة 

وكيف نوظف ظروف التاريخ الماضي المتأصل في حضارات الشمال والجنوب المتوسطي لنبنري 

كيررف نحفررج هرر ا التنررو   .نونمررط حياترر نوعقيدترر نوثقافترر نالمسررتقبل الرر ي يحفررج لكررل جانررم تاريخرر

 ي البديع .اإلنسان

كمررا يجمعنرا جميعرراً  ،. يجمررع بيننرا الكثيررالمتوسرطينعررف جميعنرا أننررا أبنرا  لار ا الحرروض 

ن سرتقر بريوإلر  هر ا الكوكرم الر ي لرن  ،نتمائنرا إلر  اإلنسرانيةاشماالً وجنوباً وشررقاً وغربراً وحردة 

 ما  .تتمن بالسالم وتحيا باألمن واأل ،الحال إال في شراكة إنسانية يجمع علياا الكل

 

 أتمنى لكم بمشية هللا مؤتمراً ناجحاً وحاضراً زاهراً ومستقبالً مشرقاً .



 كلمة األستاذ الدكتور/ أحمد فتحي سرور

 متوسطية في الجمعية البرلمانية األوروي رئيس مجلس الشعب المصر

 مارس ( 24-21)أثينا 

 متوسطية في بعدها البرلمانيفي موضوع الشراكة األورو

 

 س المؤتمرالسيد رئي

 كرا  غايترن 1998أسس في شرار أكتروبر متوسطي ال ي تذا كا  المنتدى البرلماني األوروإ

وضرع حجررر األسرراو للحروار البرلمرراني بررين الردول األورومتوسررطية فرري إطرار المسررارات الررثالا 

 ةفإ  إنشا  الجمعيرة البرلمانيرة األورومتوسرطية كرا  تعبيرراً عرن اسرتجابة مباشرر، ةلعملية برشلون

تنفيرر   عررةلمتاب ةتطلعررات البرلمانررات األورومتوسررطية فرري إنشررا  متسسررة برلمانيررة لعمليررة برشررلونل

 اتفاقات الشراكة األورومتوسطية .

أكثرر إلحاحراً بشرأ   واسمحو لي في ه ا اإلطار أ  أركز عل  قضايا محددة تبردو فري ذهنري

 .عمل ه ه الجمعية

جمعيتنررا تعكررس المتسسررة البرلمانيررة لعمليررة  إذا كانررا إرادتنررا جررادة فرري أ  نجعررل  أوالً :

فأعتقد أ  ذلك النجاح مشرروط بالردور الر ي يمكرن أ  تتديرن هر ه الجمعيرة فري الشرراكة ، ةبرشلون

 والذي يمكن أن يتحدد إجماالً في: ،األورومتوسطية 

قدرة الجمعية عل  التعبير عرن وجارات نظرر جميرع الشرعوب األورومتوسرطية  -1

 لقة بالشراكة .ئل المتعافي كل المس

 تنفي  اتفاقيات الشراكة األورومتوسطية .ومتابعة ومراقبة  قدرة الجمعية في -2

قدرةالجمعيررة علرر  اتخرراذ قرررارات وتوجيررة توصرريات للمررتتمر الررو اري بارردف  -3

 تحقيل أهداف الشراكة األورومتوسطية.

ليرة قدرة الجمعية في تعزيز اتخاذ التدابير الال مة لكل مرن المسرارات الرثالا لعم -4

 وذلك استجابة لطلبات المتتمر الو اري.،ةبرشلون

 

الخطرروات التنفي يررة  غة برررامم مرحليررة تحرردداولعررل المسررائل األربررع السررابقة تتطلررم صرري

 .ةالمطلوبة في كل مجال من مجاالت برشلون

  نأخرر  فرري االعتبررار محترروى ومضررمو  العالقررات بررين دول شررمال المتوسررط  أالبررد  ثانياااً :

وخاصرة أننرا نعبرر عرن صروت الشرعوب األوربيرة  ،في بعردها الحكرومي أو الشرعبي  اً سواوجنوبة 

ممررا يعنرري أننررا سررنعبر عررن صررياغة برلمانيررة لعالقررات شررراكة  ،ةنوالمتوسررطية فرري عمليررة برشررلو

–)السياسرررية ةنفررري المسرررارات الرررثالا لعمليرررة برشلو يقيرررة برررين دول شرررمال المتوسرررط وجنوبرررنحق

جميعرررراً علرررر  أ   قفنرررراهررررو تو ،نأ  أول مررررا يمكررررن التأكيررررد عليرررر وأعتقررررد ،الثقافيررررة -االقتصررررادية

صرال  المشرتركة وحتر  المرتكزالرئيسي لمفاوم الشراكة يجم أ  ينطلل من النديرة والتكرافو والم

   أشير إل  النقاط التالية المامة :أود أالثالا  ف ةمن مسارات برشلوننحقل المأمول 



من حيث انتارا األحرداا  د اسمحو لي أ  أب :في إطار الشق السياسي  -1

متوسررطي فرري الشررراكة فرري الشرررق األوسررط الترري تعررد غالبيررة الدولررن تشرركل الشررل ال

عن قضية اإلصالح في الشررق فقد كثر الحديث في اآلونة األخيرة  ،األورومتوسطية

تحرردد متطلبررات هرر ا وكثررر الجرردل حررول مبررادرات مررن خررارة دول المنطقررة  ،األوسررط

فري خطرورة فررض  ين يتفقرو  معنرايبوأ  شركائنا األور وأعتقد ،اإلصالح وشروطن

 ،دول المنطقرة ومعبرراً عنارا  يكو  نابعاً من أصالح البد االف. االصالح من الخارة

وأ  هرر ا االصررالح البررد وأ  يكررو  مترردرجاً  ،فررل خصوصرريتاا الثقافيررة والحضرراريةو

منطقرررة لواالقتصررادية فررري ا ةيسررير وفرررل خطررة مدروسرررة تسررراير التطررورات السياسررري

لررررم يصررررلو إلرررر  ين يرررربووأعتقررررد أ  شررررركائنا األور ،للمجتمعررررات المتوسررررطية ذاتاررررا

أو تقررردمام السياسررري أو االجتمررراعي أو االقتصرررادي إال عبرررر  ،ديمقرررراطيتام الراهنرررة

 نيارتر خاصرة فري وقد عبرر الررئيس مبرارك مرراراً  ،مرحلة طويلة متعاقبة ومستمرة

مصرر الر ي أكرد فيارا علر  أهميرة تروفير  بيرة عرن ر يرةواألخيرة لربع  الردول األور

 ،وية القضايا المشرتعلة فري المنطقرةوالمتمثل في تس حاإلطار الخارجي لعملية االصال

 .رهاب اإلوأ  ذلك يمثل السبم الرئيس إلنتشار العنف و

يضرررمن عررررودة كرررل الحقرررروق  إيجااااد حااال شااااامل للقياااية الفلسااااطينية -2

يعيش حياة كريمة   أو ،المستقلة نولتفي إقامة د نوحق ،المشروعة للشعم الفلسطيني

العربري فرري كمرا طرررح الررئيس مبرارك ر يررة ذاتيرة تعبرر عررن الواقرع  .كبقيرة الشرعوب

عرضراا علر  القمرة العربيرة القادمرة التري سرتعقد سريتم إطار مبادرة شراملة لالصرالح 

القضرية سرتلقي بظرالل ه وال شرك أ  هر  .قليلة فري ترونس العربيرة المتوسرطيةبعد أيام 

وسريمثل  ،وسطي في شرقين الحكرومي والبرلمرانيامة عل  جوانم التعاو  األورومتم

أحررد المحرراور الرئيسررية لعمررل الجمعيررة فرري  –كطرررف عربرري متوسررطي –بالنسرربة لنررا 

الفترة القادمة والتي نأمل من خاللاا أ  نتوصل إل  ر ية برلمانيرة مشرتركة تردفع بنرا 

وفري هر ا الصردد أود أ   ،ةإعرال  برشرلونيرد مرن التعراو  والتفعيرل لجوانرم زإل  الم

" قيااايا االحااال  للوثيقررة الصررادرة عررن مررتتمر أشررير إلرر  أهميررة القرررا ة المتأنيررة 

فار ة  ، 2004-3-14الر ي انعقرد فري مكتبرة اإلسركندرية   ية والتنفياذ"ؤالمصري الر

ر والحفاظ عل  استقرا ،ن تحقيل اإلصالح الشامل من ناحيةالوثيقة راعا التوا   بي

كمرا أ  هر ه الوثيقرة تعبرر عرن مشررو   ،المجتمعرات العربيرة مرن ناحيرة أخررىوأمرن 

 عقول عربية للناضة الشاملة . نعربي صاغت

: في إطار عملاا لتفعيرل الشرراكة  متوسطيةالبد للجمعية البرلمانية األورو -3

و أ ،بحررث أسرباب التراجررع والجمررود فري هرر ه الشررراكة فرريأ  تبرد  السياسرية واألمنيررة 

 أقرول لكرم بكرل وضروح أ  ،الشرراكة هعل  أقل تقدير بحث عدم التقدم في جوانرم هر 

متوسطي للسالم واألمرن واالسرتقرار الر ي كرا  قرد  المشرو  المقترح للميثاق األورو

لررن يتحقرررل لررن النجررراح إال إذا تررم معالجرررة  1999طرررح فرري مرررتتمر شررتوتجرت فررري 

اق أساساً إل  منرع الصرراعات المسرتقبلية فإذا كا  مثل ه ا الميث  الصراعات الراهنة.

البررد لنررا أ  نعترررف أ  كررل المررتتمرات البرلمانيررة  ، فإنررندو  عررالة المشرركلة الراهنررة

لبنرررا  للشرررراكة األورومتوسرررطية لرررم ترررنج  فررري إبررررا  المعررراني اإليجابيرررة والتعررراو  ا

طرراف وأ  أحد االسباب الرئيسية لر لك هرو عردم إلترزام بعر  األالسياسية واألمنية، 

ن السرلبية علر  أمرن العربري اإلسررائيلي وتداعياتر–فاستمر الصرا   ،ةبإعال  برشلون

ممرا أدى إلر  اسرتحالة بنرا  التوافرل الضرروري برين األطرراف المختلفرة فري  المنطقة،

  . ةيتفعيل الشراكة السياسية واألمن



طية إ  الجمعيرررة األورومتوسررر فاااي إطاااار الشاااراكة االقتصاااادية األورومتوساااطية: -4

د أكبرر مريال فإذا كرا  إعرال  برشرلونة أقرر ،مستلية أساسية في دعم ه ا الجانمسيكو  علياا 

فرإ  هر ا علر   ،بية بادف دعم التنميرة االقتصراديةتجمع اقتصادي في منطقة تجارة حرة أورو

المدى الطويل سيتدي إل  انشا  أكبرر منطقرة تجاريرة فري العرالم تغطري المجموعرة األوروبيرة 

ود أ  وفرري هرر ا الشررأ  أ ،بررا وكررل دول البحررر األبرري  المتوسررطوشرررق ووسررط أورفرري دول 

 أطرح اآلتي:

 

أ  الجنرروب المتوسررطي لررم يعررد كمررا كررا  فرري الماضرري مجرررد متلقرري للمعونررات  -أ

مرن خرالل  نأ  يبحرث تحقيرل مصرالح نما فرضا أجندة العمرل الردولي عليرنإ ،األوروبية 

دوليرة وعلر  رأسراا دول الشرمال المتوسرطي شرراكة حقيقيرة مرع مختلرف القروى ال اتعالق

 .نظراً لقرباا الجغرافي والعالقات المتداخلة والمتشابكة بين الشمال والجنوب المتوسطي

ولكرن  ،ا اقتصراديةك لك فإنن ليس من المتصرور أ  تكرو  للجمعيرة الجديردة أهرداف -ب

وأ  هر ه  ،يةالبد ا  يكو  لاا ر ية اقتصرادية تسرام بارا فري دفرع الشرراكة األورومتوسرط

 . وبرلمانات جنوب ووسط المتوسرط ،بيووري أ  يتبناها البرلما  األورالر ى من الضر

والر ي شركل  ،ة بين مصر وترونس والمغررب واألرد مثل إعال  أغادير ال ي تم توقيعيو

الدول األربرع  هكما أ  ه  ،قتصادي بين دول الجنوب المتوسطينقلة نوعية  في العمل اال

مررن خررالل    االنتاررا  مررن االرتبرراط باتفاقررات شررراكة مررع اإلتحرراد األوربرريفرري طريقاررا إلرر

مليو  يورو من  4وقد تم دعم إعال  أغادير ب، مليو  يورو 25مم تصل قيمتاا إل  برا

 قبل دول الشمال المتوسطي .

والتري سرتعد أكبرر منطقرة  2010إذا كا  إقامة منطقة التجارة الحرة مقتررح فري عرام   -ة

فاللجنرة العليرا  ،مليو  نسمة من السركا   800-600م فمن المقدر لاا ا  تض ،تجارة حرة

تبحرث جردياً فري إطرار المعنية بالشت  االقتصادية في الجمعية األورومتوسرطية عليارا أ  

آفراق وحردود اسراام االتحراد األوربرري فري تطروير القردرة االنتاجيررة مررن  مرا هرو مخرول لارا

 .المتوسطيين حت  تستكمل منطقة التجارة الحرةوتحديث التكنولوجيا لدى الشركا  

مررن الماررم أ  تقرروم الجمعيررة برردعم الحرروارات البرلمانيررة الحاليررة مثررل  نأعتقررد أنرر ثالثاااً: 

. ولعررل ا  البرلمانيررات األورو متوسررطيوالنسرر ،ر سررا  البرلمانررات األورومتوسررطية مررتتمر

تعمل بصورة  الحوارات الثالا ثالم المامة في التعاو  األورومتوسطي أ ممن أهم ال هواحد

فرري الشررراكة  ةأ. إال أ  دعررم الجمعيررة لرردور المرررةلة عررن بعضرراا وعررن عمليررة برشررلوننفصررم

 .األورومتوسطية البد أ  يأخ  في االعتبار مقررات النسا  البرلمانيات األورومتوسطيات



 ""نحو سمة جيوبوليتيكية جديدة في المتوسط

 د.حسن أبو طالب

أم بالفرنسررية  ،حررث عررن أنمرراط جديرردة للتفرراعالت السياسررية كمررا فرري اإلنجليزيررةالبإ          

 أتصرررور أ  التعبيرررر األدق هرررو التفررراعالت العالقرررات السياسرررية أم بالعربيرررة التعرررامالت السياسرررية.

كررا  فالتفاعررل يعنرري كررل أشرركال االحتكرراك بررين مختلفررين سرروا   .السياسررية كمررا ورد فرري اإلنجليزيررة

سروا  كرا  مخططرا لرن بروعي وعرن تردبر أو نتيجرة مسررتجدات  م غيرر مقصرود،احتكاكرا مقصرودا أ

 طارئة أفر ت بدورها بيئة جديدة  استدعا تفاعال مختلفا .

بوليتيكياة جديادة فاي جيو"نحاو سامة وعمال بجوهر ه ه الجلسة العلمية التري تتحردا عرن 

اولررة إيجرراد أنمرراط فررإ  مررداخلتي سرروف تركررز علرر  مح ،وبطريقررة التفكيررر المسررتقبلي ،"المتوسااط

 بين ضفتي البحر المتوسط.  ةمخططة لتفاعالت متوسطية تحقل أهدافا مشترك

فري البدايرة اسرمحوا لري أ  أضرع تراريخ التفراعالت برين ضرفتي المتوسرط فري صرورة أنمرراط 

عرروتام لرري للمشرراركة بارر ه عررن دمشرررفوا هرر ه النرردوة القيمررة إلرري  فبينمررا تحرردا ،فكريررة سياسررية

 "حملة الفرنسية والحملة األمريكية"أزمة الوعي العربي بين القرا كتابا بعنوا  كنا أ ،المداخلة

للكاتم محمد إسماعيل  اهر .العنوا  يتحدا كمرا هرو واضر  عرن أ مرة وعري ناتجرة عرن حردثين 

.  2003والحملرة األمريكيرة علر  العررراق  ،1789 كبيررين همرا الحملرة الفرنسرية علر  مصرر العرام

ومتشررعل   ،فار ا دليرل علر  التخربط والحيررة، في مجال الوعي الجمعي  مةوحين يكو  هناك أ

مكن أ  يشكل حالرة توافرل أ  الحدا قد أثار تيارات فكرية مختلفة االتجاهات والمواقف بحيث الي

،  والر  أي رنسرية فري التراريخ المصرري والعربري. فما رأيناه بشأ  تقيريم دور الحملرة الفأو إجما 

سربة نجرد األمرر ذاترن بالن ،حضارية وثقافية مع ما قبل الحملرةة وقطيعة مدى تشكل صدمة حضاري

فاناك من يرحم باا باعتبارها الخيار الوحيد لوضع العرراق علر   ،للحملة األمريكية عل  العراق

عتبة تحول سياسي كبير نحو الديمقراطية وحقروق اإلنسرا ، وهمرا معيرارا العصرر الرراهن وهنراك 

 مآلاا الفشل التام . الل عودة إلي حقبة استعمارية بغيضة،من يعتبر الغزو واالحت

قولن هنا أ  االحتكاكات السياسية الكبرى بين ضفتي المتوسط كمرا فري مثرل الحملرة  دما أري

وإذا  .تاري حتر  بعرد مررور قررنين مرن الرزمنالفرنسية من شأناا أ  تثير جدال فقايا كبيرا قرد ال ين

عرد فري حرد ذاترن نموذجرا اسرتعماريا عسركريا امترزة بأبعراد ثقافيرة كا  مثل الحملرة الفرنسرية هنرا  ي

الحال الرراهن يقبلارا فإنن يمثل صورة الوصاية االستعمارية التي لم يعد  ،وحضارية في اآل  نفسن

دخرل فيما بعرد مرن قبرل أطرراف المتوسرط، أ النمط ال ي تم تجاو ه عن وعي مشترك إ . بأي حال

ار المشرتركة التري بردأت مرع الحرو ةهرو نمرط المسرتولي ن بنمط جديد،أ  نسمي نالمنطقة إل  ما يمك

، ثررم تطررورت إلرر  نمررط الشررراكة األورومتوسررطية والترري تمثلاررا العربرري األوروبرري فرري السرربعينات

، رغم مرا فيارا مرن أوجرن قصرور عديردة ، والممتده نظريا إل  اآل 1995من العام  ةعملية برشلون

 . وحاجتاا إل  مراجعة نقدية كبيرة

 ن الوصاية االستعمارية قبل مائتي. مكرة تطور أنماط التفاعالت الكبرىهنا هو ف يما يامن

اك المشرترك برأ  هنراك مصرير متررابط برين نمرط اإلحسراو واإلدر ىعام  إل  الشراكة أو براألحر

لتنميرة المشرتركة برين أقراليم جغرافيرة مشرتركة اعبررت عرن  ة. وهري صريغشمال المتوسط وجنوبرن

ولكن العامل الجغرافري والتراريخ جمرع بينامرا، وبرات يشركل  ،ا سماتاا الحضارية والثقافيةالكل من

ومرا ال يتطلرم  ،أ  نمرط الشرراكة لرم يطبرل بالكامرل وعل  الرغم من حاضرهما ومستقبلاما معا.

إال أنرن مرشر  لالنتقرال إلري نمرط آخرر،  جادا وعمال فائقا مرن أطرراف المتوسرطية شرماال وجنوبرا،

عمليررة  أولهماا. والتري تتميررز برأمرين  يخيررة التري يعيشراا العررالم المعاصررور الحالرة التاربحكرم تطر



يك وتررربيط بررين المجتمعررات فرري المجرراالت االقتصررادية عولمررة بمعناهررا الترراريخي كحركررة تشرريال

، والتري الثرورة الاائلرة فري مجرال االتصرالثانيهماا و .االجتماعيرة واإلنسرانية والثقافيرةوالسياسرية و

مثرل هر ه البيئرة اإلنسرانية اآلخر ة فري التشركل دو  ثورة التواصل اإلنسراني والمعرفري . م عناا ينت

قيود، وبالرغم مما فياا من مخاطر عل  البع ، إال أناا تفت  المجال أمام أنماط تفراعالت سياسرة 

 جديدة بين الدول والمجتمعات، يمكن وصفاا بالنمط الشبكي التطوعي .

فررال  تقرروم علر  مفاروم التررابط برين األجرزا ، :األولاى ين رئيسريتين ، هر ا الرنمط يعنري سرمت

 ا النرو   مرن شبكة يمكناا أ  تعمل بصورة جيدة مرا لرم يكرن أجزائارا، أو أعضرائاا يجردو  فري هر

كبرر مرن ترداخل المصرال  أ. والحرديث عرن التررابط يعنري بالضررورة درجرة التفاعل ميرزات كبررى

. وه ا بدوره أ  الشبكة تحقل للجميع مصال  واضرحة ترضري تبادللموقياماا عل  مبدأ االعتماد ا

إجبرار فيرن مرن  أ  ه ا النمط يقوم عل  التفاعل الطوعي، بمعن  أ  ال :الثانية الكل في اآل  نفسن.

كو  عضو في ه ه الشبكة رغما طرف عل  آخر. واليمكن لطرف أ  يجبر طرف آخر عل  أ  ي

بالضرورة وعيا كبيرا بأ  ه ه الشبكة تحقرل منرافع كبررى تردفع يعني  عنن ، ه ا التفاعل الطوعي 

 يمثل خسارة كبرى يجم تفادياا. –أي عن الشبكة –إلي االلتحاق باا، وأ  االبتعاد عناا 

وبفعرل الحركرة التاريخيرة للعولمرة ومجتمرع  ،رأصل إلين هنا أ  المسرتقبل المنظروأ   دما أو

تتجراوب مرع شرروط اللحظرة في التفاعل السياسري التري  ااالتصال المفتوح من شأنن أ  يفر  أنماط

هر ا الرنمط المسرتقبلي يطررح بردوره تسرا ال كبيررا مرن  .وال تكرو  عنصررا معاكسرا لارا ،التاريخيرة

حيث الصالحية بالنسبة ألي مشروعات تطرح للتغيير السياسي في عموم منطقة جنروب المتوسرط 

لعرودة إلري أنمراط الوصراية االسرتعمارية التري أي هر ه المشرروعات شرباة ا نأو شل مناا، وتتضرم

أقررول تحديرردا هنررا هررل يصررل  الررنمط الشرربكي التطرروعي للتفرراعالت  ولرر   ماناررا إلرري غيررر رجعررة.

طروحات التي باتا تعرف بالشرق األوسرط فري صريغتن األولر ، السياسية  االجتماعية مع تلك األ

ادة صرررياغة األوضرررا  السياسرررية المباشرررر باررردف إعررر للوجررردنا أنرررن كرررا  يقررروم علررر  مبررردأ التررردخ

ثم في صيغتن التي أقرتاا قمة الثمانية في يونين الماضي، جتماعية في بلدا  عربية واسالمية، واال

ادف نمرا إلر  روح التعراو  برين المسرتإو ،مباشررة ةتشريرإل  وصراي نتا  األمر إل  دمم أفكار الإ

متطلبررات أبعررد مررن ولكناررا تظررل  ،وهرري صرريغة تعررد افضررل  نسرربياتغيرررهم والررراغبين فرري التغييررر 

 المرحلة التاريخية التي تعيشاا البشرية ككل.

لقد أثارت ه ه المشرروعات المطروحرة لمرا يسرم  اإلصرالح فري العرالم العربري، ومرن بينرن 

بالقطع بلدا  عربية جنوب المتوسط، إشكاليات عده سياسية وفكريرة. ويمكرن أ  نالحرج هنرا جردال 

موقرف مرن عربي كلن، تماما مثل الجدل الفكرري الر ي اسرتعر كثيررا  بشرأ  الفكريا دار في العالم ال

فري مجرال الررد  ،حفقد حمل الخطراب العربري الرسرمي حرول االصرالالحملة الفرنسية عل  مصر. 

غلباررا حررول الخصوصررية والرررف  أعلرر  مطالبررات ومشررروعات الخررارة، عرردة عناصررر دارت 

 ا مايلي:بين المقوالت التي أثيرت رسميالمبطن، من 

 الخصوصية الحضارية والدينية واالجتماعية -ا

 أ  المجتمعات العربية تمارو بالفعل مشروعات إصالحية بتدرة ونابعة مناا.-ب

 أنن اليمكن فرض نموذة سياسي إصالحي معين عل  كل الدول العربية .  -ة 

والوضرع  ،وغياب تسروية الصررا  العربري اإلسررائيلي–أ  غياب االستقرار اإلقليمي  -د

 المتدهور في العراق يلعبا  ضد االنخراط في مشرو  إصالح شامل وسريع. 



إ  الحكومات العربية الراهنة تعبر بكل قروة وأصرالة عرن رأيارا العرام المحلري، وليسرا  -ـه

 هناك فروق بين المجتمع المدني أو الموقف الحكومي الرسمي.

 ومرن ثرم فاري ال ،البلردا  العربيرة إ  ه ه المشرروعات الدوليرة وضرعا دو  تشراور مرع -و

 تمثلاا بأي حال، وتحمل معاا ب ور وصايا دولية مرفوضة. 

 ييظارر أ  الجرامع المشرترك بينارا مبردأ جروهر إ  تأمل ه ه المقوالت التي ترددت عربيرا،

يقرول أ  ال أحرد خرارجي سرروا  متوسرطي أو غيرر متوسررطي لرن الحرل فرري تحديرد مسرار اإلصررالح 

 الم العربي.والتطوير في الع

فررإ  الحررديث عررن أنمرراط تفاعررل سياسررية مسررتقبلية تقرروم علرر  مفارروم  لكررن مررن جانررم آخررر،

الشبكات الطوعية، يتطلرم فري واقرع األمرر تطرورا مجتمعيرا وسياسريا فري بلردا  جنروب المتوسرط، 

مرن جانرم  وتلرك بردورها إشركالية تروطين الديموقراطيرة والحكرم الصرال . قوامن إشراعة الحريرات،

فرري كررل المشررروعات الخارجيررة ثمررة قناعررة بررأ  المنطقررة العربيررة تعرريش حالررة مررن الجمررود آخررر ف

السياسرري، وأناررا مسررتلة عررن انتشررار اإلرهرراب و يررادة درجررة التاديررد الرر ي تتعرررض لررن البلرردا  

األوروبين والواليات المتحدة، وأ  ترك هر ه الحالرة مرن الجمرود السياسري فري البلردا  العربيرة مرن 

وأ  الرردول العربيررة  د مررن التاديرردات والمخرراطر علرر  األمررن األوروبرري واألمريكرري،شررأناا أ  تزيرر

  تقرروم بمررا علياررا مررن واجبررات اإلصررالح إال مررن خررالل عمليررة دفررع ليسررا جرراهزة أو متهلررة أل

وأيا كانا الخالفات الواردة في المشروعات الدوليرة، فرإ  النظرره الخارجيرة تشرترك فري  خارجي.

يقابلاا ر ية عربية مضادة تقوم عل  رف  التغيير مرن  .لتحفييز التغييرة مبدأ وضع خطة خارجي

  المجتمعرات العربيررة متهلرن بررأ  تحردا التغييرر المالئررم لر اتاا ووفقررا لظروفارا وبررين أالخرارة، و

 أبنائاا.

بطرررا  مسرريرة الضرررغوط الخارجيررة الدافعرررة للتغييرررر إ  نجررر  فرري إهرر ا الررررف  العربرري، و

السياسي، لم ينج  تماما في اقنا  القوى الكبررى برالتوقف عرن ممارسرة الضرغوط، أو التخلري عرن 

حررين تبنررا  ،2004مشرروعات التغييررر. وهنررا يتجلرر  قرررار قمررة الردول الثمانيررة الكبرررى فرري يونيررن 

سالمية أخرى، وكالهما توضحا  أننا أمرام إ  صالح في المنطقة العربية وبلداوثيقتا  تخصا  اإل

تطور مام جدا في الطريقة التي سيتم بارا فررض أنمراط مرن التغيررات السياسرية فري بلردا  الشررق 

جرل مسرتقبل مشرترك، والثانيرة أالوثيقة األول  حملا مسرم  الشرراكة مرن  فريقيا.إاألوسط وشمال 

صرالح فري كرل المجراالت ية لدعم جاود اإلولي اتفقا علين الدول الثمانأجا ت في صورة مخطط 

د   من حيث المضمو  وآليات التطبيل. فاألول  تمتلو بالمبرادى  وتحردتقريبا. والوثيقتا  متكاملتا

. أمرا الثانيرة فتتحردا عرن آليرات عمرل فري مجراالت مختلفرن، طار العام لقضية االصرالح الشراملاإل

بعررر  البلررردا  الثمانيرررة فررري مسررريرة وتوضررر  بعررر  اإلسررراامات االساسرررية التررري اضرررطلعا بارررا 

  ماسرريأتي هررو أمررر بررلرر  مررن يعنيررن األإاالصررالحات فرري عرردد مررن بلرردا  المنطقررة، وكأناررا رسررالة 

  استكمال لما كا  بالفعل.

صالح بمعناه الشرامل لرم تكرن قضرية داخليرة لار ا البلرد أو الوثيقتا  معا تتكدا  أ  قضية اإل

األمرر الر ي يرضري نظريرا الحكومرات والمجتمعرات  ذلك، رغرم االشرارة إلر  خصوصرية كرل بلرد،

العربية. فقد أصبحا قضرية دوليرة بكرل المقراييس، سريتم الخروض فيارا وفقرا لمرزيم مرن الخطروات 

خرى مدعومة من جاات ومتسسات دولية. وهنا يمكن مالحظرة أ  كثيررا مرن أالداخلية الصرفن و

حيرث تصرميم البررامم أو تمويلارا أو  عمليات وبررامم التغييرر سروف ترتم برعايرة دوليرة سروا  مرن

اإلشررراف علياررا. وأيررا كانررا المبررادت الترري أكرردت الوثيقررة األولرر  مررن حيررث مراعرراة تفرررد كررل بلررد 

بتجربتن االجتماعية والسياسية، وأ  لكل بلد مسيرتن الخاصن بن، وأنن اليوجد نموذة واحرد يمكرن 

 ملية يبدو مختلفا إل  حد كبير. فرضن عل  كل بلدا  المنطقة، فإ  األمر من الناحية الع



قد اليكو  هناك نموذة اصرالحي موصروف علر  نحرو واضر  وتسرع  الردول الثمانيرة إلر  

تطبيقن عل  كل البلدا  العربية، ولكن الخوض في الوثيقتين من حيث مبناهما ومبادئامرا وآلياتامرا 

عيررا واقتصراديا. والشرريو مررر يتعلرل بإحررداا تغيررات سياسررية جر ريا واجتماالتطبيقيرة يتضر  أ  األ

المام هنا يتعلل بعدد من اآلليات التي ستعني بمتابعة ما يسم  بجاود االصالح، وأبر ها منبرمن 

أجل المستقبل المقرر أ  يفتت  جولتن األول  في المغرب قبرل ناايرة العرام، وهرو عبرارة عرن إطرار 

يررة واالقتصرراد وو را  تنظيمرري سرريكو  لررن جانبررا ، أحرردهما رسررمي يشررارك فيررن و را  الخارج

آخرو  لام عالقة بالتغيرات واإلصالحات المطلوبة. وجانم غير رسمي سيكو  بمثابرة حروارات 

متوا ية، يشارك فياا ممثلوا رجال األعمال و المجتمع المدني بادف توفير أقص  حمايرة سياسرية 

المشراركين فري  ومعنوية لام ولدورهم المقبرل فري أي خطرط اصرالحية فري بلردانام. والمتصرور أ 

كانرا مطرالبام لرن يكرو  بمقردور بلردانام أ  ترتحفج علريام أو  ه ا المنبر من خارة الحكومة، وأيا

تمنعام من مواصلة مطالبام عل  أي نحو كا . وه ا هو رها  الضغوط الدولين مرن أجرل التغييرر 

ة بكرل المقراييس يرمثرل هر ا المنبرر سريكو  بمثابرة آليرة دوليرة ومحل في الداخل العربري واإلسرالمي.

السياسية والمعنوية لل ين يقردمو  الوعرود وال ينفر وناا. وربمرا تطرور األمرر الحقرا أل   للمحاسبة 

يصررب  المنبررر آليررة للمحاسرربة والتوصررية للجاررات الدوليررة األخرررى بإتخرراذ خطرروات معينررة بحررل 

امررا حقيقيررا نحررو الرافضررين لالصررالح، أو التوسررع فرري برررامم التمويررل بالنسرربة للرر ين يثبتررو  التز

اإلصالح الشامل. وفي إطار منبر من أجل المستقبل سيكو  هنراك "حروار لردعم الديموقراطيرة "، 

يارردف إلرر  تنسرريل المعلومررات وتقاسررم الرردروو المسررتقاه مررن برررامم التطررور السياسرري فرري بلرردا  

  هنراك المنطقة  وفقا لالهتمامات المحلين وخصوصيات كل بلد. وعل  الصعيد االقتصرادي سريكو

آليررة لتوسرريع المجرراالت أمررام رجررال األعمررال السرريما الصررغار مررنام، وتتمثررل فرري انشررا  مجموعررة 

استشررارية لتمويررل المشرراريع الصررغيرة، وتنسرريل الجاررود وتحديررد متشرررات ومسرراعدة حكومررات 

المنطقة عل  إنشا  بيئة مواتية لمثل ه ه المشروعات. واليخلو ه ا التطور من نتائم عملية سوف 

ثررل تحررديا كبيرررا لقرروى اإلصررالح فرري المنطقررة سرروا  كانررا قرروى حكوميررة أو قرروى مدنيررة. وأحررد تم

جوانررم التحرردي تكمررن فرري صررعوبة معارضررة اإلصررالح وفقررا لصرريغة الشررراكة الدوليررة مررع بلرردا  

أ  توجين ساام الشك لا ه الصيغة سيبدو دليل تراجع عن اإلصالح، في الوقا ال ي  المنطقة. كما

تمعات المنطقة إل  تغيرات ج رية وشاملة. ولكن يظل التحدي قائما هل سرتقود مثرل تحتاة فين مج

ه ه الضعوط الخارجية المجتمعات العربية إل  أ  تكو  مجتمعات للحريرات ومرن ثرم تضرع أولر  

لبنرات بنرا  مجتمرع المعرفرة. األمرر فري الواقرع لرريس متكردا، برل ربمرا كانرا النتيجرة عكرس مرا هررو 

أ  المجتمعررات العربيررة لررم تبررد  نموذجاررا الخررا  فرري الحريررات المحفررزة  لمررامسررتادف مناررا. فطا

للفكر واألدا  الجمعي، ستظل هناك فجروة كبررى تتزايرد، وتبعرد هر ا المجتمرع عرن توليرف معرفترن 

قررد يكررو  هنرراك بعرر  الحررراك فرري المجتمعررات العربيررة نتيجررة  ال اتيررن لنفسررن وللعررالم مررن حولررن.

في مجال أو أكثر، ولكرن النمروذة المتكامرل األطرراف سريظل  هانمو الضغوط الخارجية، وقد يحد

 أحرد يمكنرن أ  يقريم نموذجرن الخرا  إال وفقرا إلرادترن الخاصرة، مفقودا، أل  األمرر ببسراطة أنرن ال

ووفقررا لتصرروره عررن نفسررن وعررن الغيررر والعررالم اآلخررر حولررن، ووفقررا السررتعداده الرر اتي فرري البنررا  

 والتضحية والتغيير الشامل.

وإجماال فإ  االستمرار في مثل ه ه المشروعات التي تحمل طابعرا وصرائيا، تعرد مرن حيرث 

فاررري تعرررود بارررا  نمررراط التفررراعالت األورومتوسرررطية، مناقضرررة لارررا تمامرررا،الحركرررة التاريخيرررة أل

إلىالماضري، فري حرين أ  المسررتقبل يفررض علينرا نمطرا شرربكيا تطوعيرا، يسرتند إلر  اإلدراك الرر اتي 

 تبادلة والمستلية المشتركة واالحتكاكات السلمية العريضة. بالمنافع الم

                                



 ةالثقافة المتوسطي 

سعيد الالوندي د.   

 تقع عيني عل  كلمة البحر المتوسط تقفز إل  ذهني عبارة لطن حسين يقول فياا :

يقصرد أننرا    ،كمرا هرو بحررهم–هرو بحرنرا –)ذا يخيفنا البحر المتوسط كأنن ليس بحرنا فري الواقرع 

ال ين نسكن ضفاف البحر المتوسط شماال وجنوبا شركا  في ه ا المكا  بكل مايعنين مرن حضرارة 

وفكر واألهم هو التالي هل يعد تماسك ضفتي المتوسط مجرد تعبير عن الشعوب في جنوبن بوجرن 

اردف ناضرة المتوسررط جريرا فرري هر ا المجرال دراسرات عديردة بأعرام والعربري بوجرن خرا  وقرد 

رضا وسما  تميز بين أوروبا المتوسطية وأوروبا الشمالية فمشكلة العالقة بين ضفتي البحرر هري أ

قحرم بطريقرة أالعالقة بين العرب والغرب بصرفة عامرة ولار ا فرإ  الربع  يررى أ  اسرم البحرر قرد 

هل  لستال األول منفصلة من أجل التعبير عن مشكلة قديمة والستال اآلخر ال ي يخرة من رحم ا

 هناك خصوصية تميز البحر المتوسط ولو نسبيا عن بقية أجزا  أوروبا وعن الغرب عموما ؟

مشريرا علر  أ  الشرل العربري يتمترع  "فتاد  كريرا"يجيم عن ه ا الستال المفكر المصري 

ا العرام، بالفعل بنو  من التميز برين ثقافرة البحرر المتوسرط فري أوروبرا وبرين الثقافرة الغربيرة بمعناهر

وثقافة المتوسط بمعن  من المعاني تعد وسيطا بين ثقافتين أكثر تباينرا إحرداهما هري الثقافرة العربيرة 

ذلرك أل  البحرر المتوسرط يتمترع فري  التقليدية وأخررى هري الثقافرة الغربيرة برالمعن  الواسرع للكلمرة،

مثرل نقطرة تقرا ذاترن وهرو فري الو نظر المثقف العربي بميزة اإلطالل عل  أراضي عربية واسعة.

 التقا  معنوية ونفسية مع الشعوب العربية المطلة علين.

إ  أقرروى العوامررل الترري تجعررل مررن المتوسررط منطقررة متميررزة ثقافيررا وليسررا مجرررد الحرردود 

الترراريخي برين ضررفتي البحررر منر  القرردم والرر ي ال يسررم  للقررارة الغربيررة هرو ذلررك التررداخل  الجنوبيرة

وإنمررا تتنرراوب فيررن العالقررات بينامررا فرري  فسرراا التفرروق علرر  األخرررى،إلحرردى الضررفتين أ  ترردعي لن

حاالت مد وجزر، بع  مناا لن يتأمل األمرور مرن منظرور  منري واسرعا أ  يحردد أنارا هري التري 

فقد تلقا الحضارة اليونانية الكبرى وقاما في عاودها  تدين لألخرى بعناصر أساسية من ثقافتاا.

كندرية فقامرا فري قلرم السرالقسطنطينية ثرم عرادت فري مدرسرة ا األول  من مصر الفرعونية ومن

الضفة الجنوبية للبحر مركزا للعلم مستمدا من انجا ات الضفة الشمالية وفي األندلس جرا  العررب 

وروبا وخاصة في الفتررة السرابقة مباشررة أمتد تأثيرها إل  إدبية وفلسفية متقدمة أبحضارة علمية و

قفزتاا األول  من  عاد الناضة وهي القفزة التي بدأت معالمارا  وروباأ عل  عاد الناضة ثم قفزت

األول  تظار عل  الضفاف الشمالية للبحر المتوسط في نفرس الوقرا الر ي بردأت فيرن ثقافرة الضرفة 

ضرر  عرردم كفايرة النظرررة إلر  العالقررة بررين ضرفتي المتوسررط كمرا لررو كانررا تتهنرا  الجنوبيرة تتراجررع.

قة بين الشررق والغررب وقرد يكرو  هر ا اللربس برين الشررق والغررب مجرد مظار من مظاهر العال

حد الكتراب الفرنسريين أ  فكررة المتوسرطية ظاررت فري أعقراب أبشمال المتوسط وجنوبن كما يقول 

سررائيل إكتروبر برين مصرر وأومع اندال  حررب 1973فشل الحوار العربي األوروربي. وفي عام 

قامررة حرروار عربرري أوروبرري ودعررا الرر  ذلررك عرردد مررن إطلررا فكرررة أرتفررا  سررعر الررنفط إوسرروريا و

الشخصيات منام الرئيس التونسي الحبيم بورقيبن والجزائري هواري بومردين والفرنسري جرورة 

وروبيرين لرم يفكرروا فري شريو أل  اأال أ  الفكرة لم يكتم لاا النجاح ألسباب عديدة، مناا إ بومبيد،

ول مشرركلة ة السررابقة، والعرررب كررا  هماررم األلعرردم تكرررار المأسررا 1973سرروى تررأمين الررنفط بعررد 

كما يرى البع  أ  أسباب الفشل كانا بسبم الدوافع إفشال الفكرة  أدى ذلك التباين إل  ،فلسطين

أسرس ثقافيرة واجتماعيرة الكامنة ورا  الدعوة لا ا الحوار وهري دوافرع اقتصرادية ولرم يكرن للحروار 

  ذلرك لرم يمنرع الررئيس أال إ ز علر  العموميرات،نما هوحوار سطحي يركرإتاريخية بين الجانبين و



الفرنس  جيسكار ديتسا  من انشا  معاد العالم العربي ال ي يرتفرع اليروم علر  شراطو نارر السرين 

 في قلم باريس. 

مور الحقا بعد حرب الخليم لتثبرا صرعوبة التعامرل مرع العرالم العربري كوحردة وتطورت األ

وروبري ة العربيرة، ومرن هنرا انتقرل االهتمرام األيرل للوحردزواحدة بسبم ماسببتن ه ه الحرب من تم

ال  مايسم  بالبحر المتوسط وليس بالحوار العربري األوروبري خصوصرا لمرا يسرعن مسرم  البحرر 

وروبري مرن األالتخوف عل  مسرتقبل األ  المتوسط إلسرائيل وتركيا وبدا الحديث عن الشراكة وبد

وروبري فري قرة حيرث أنارم سريعادلو  سركا  االتحراد األوخاصة بسربم الزيرادة السركانية لار ه المنط

االنتاجيررة والنتيجررة أ  الوضررع االقتصررادي  ناهيررك عررن الفرروارق فرري البنيررة 2020فتررة لررن تجرراو  

  دول الجانرم اآلخرر أسيزيد من التباعد بين ضفتي المتوسط خالل هر ه الفتررة أل  األرقرام تتكرد 

اإلنسرانية فري السرنوات القادمرة فعليارا أ  تحقرل نمروا  من المتوسط إذا حاولا أ  تواجرن متطلباتارا

والبطالة وذلرك  إلضافة ال  المديونيةافي انتاجاا االقتصادي الداخلي يبلغ ضعفي النمو السكاني، ب

ي علرر  المرردى البعيررد بررل والقريررم أيضررا إلرر  تاديررد الررنظم القائمررة مررن خررالل تغلغررل التيررارات يررتد

 مرة السرويس و اد االنحسرار أوروبين في المتوسط انحسر بعرد   دور األإ المتطرفة بين الشباب،

مريكيرة نشرراطا فري ظرل الثنائيررة القطبيرة واليرروم تشراد منطقررة الشررق األوسررط طبقرا للدبلوماسررية األ

اوخاصة في ظرل اسرتئثار الواليرات المتحردة للحررب ضرد العرراق ولعمليرة السرالم فري الشررق كبير

 األوسط .

ال وهرري تزايررد النفرروذ األوروبرري خاصررة أناررم أة جديرردة حتمررا والتوقعررات تشررير الرر  مرحلرر

و حتر  أاليريدو  أ  يكونوا المنف ين للدبلوماسية األمريكية وأ  يردفعوا فرواتير النشراط العسركري 

منطقررة وهنررا  اد نحررو البررل ويسررعو  أيضررا إلرر  االرتبرراط برردور سياسرري  الدبلوماسرري االمريكرري،

اذكررر تقررديما لرومررانو برررودي رئرريس  الرردول المتوسررطية. الحررديث عررن الشررراكة االوروبيررة تجرراه

نني مقتنع بأ  المسألة المتوسطية هي مسالة ثقافية قبل كرل أالمفوضية األوروبية السابل يقول فياا 

وهو تقديم ينسجم مع تعريرف جرامع وشرامل لمعنر  البحرر المتوسرط لصراحبن فرنانرد بررودل  شيو.

 يقول فين: 

ي نفرس الوقرا فارو لريس مشرادا واحردا وإنمرا مشراهد التحصر  إ  المتوسط هو ألف شيو ف

وليس بحررا برل سلسرلة مرن البحرار ولريس حضرارة برل حضرارات متراصرة فروق بعضراا الربع ، 

عنرردما تسررافر فرري المتوسررط تقابلررك أشرريا  قديمررة مررا تررزال حيررة إلرر  جانررم أشرريا  جديرردة، ذلررك أل  

  آالف السرنين، النراو والردواب، والسرفن المتوسط ملتق  طرق من  القردم اتجرن نحروه كرل شريو منر

ول لك فاو يبر  في ذاكرتنا وكأنن وحدة متماسركة أو  والسلع واألفكار والديانات، وأساليم العيش.

 نظام يختلط فين كل شيو قبل أ  يتألف في وحدة فريدة.

وم   ه ا التالحم وتلك الخصوصية التي يتميز باا الفضا  المتوسطي جعل الكثير يوجن اللرإ

ال  القائمين عل  المسألة المتوسطية لعدم اهتمامام بالقدر الكافي بالجانم الثقافي المتوسطي وهنرا 

بدأت دول الشمال بقضايا ومستوى الجنوب، وعل  غرارها فعلا اليابا  ذلك  بالنسربة إلر  الردول 

مكسريك والتسرا ل المجاورة والتي نطلل علياا اسم النمور السبعة وهو أيضا ما فعلتن أمريكا مرع ال

وذلررك يرجررع كمررا يقررول الكاتررم الفرنسرري  هنررا لمرراذا التفعلررن أوروبررا مررع دول جنرروب المتوسررط.؟

وأل   ل الرفاهية بينما تعيش دول الجنوب في فقرر مردقع.ال  أ  دول أوروبا تعيش في حإ "بالطا"

جنوبرن، يتعرين التواصل الثقافي هو أحد العناصر األساسية في تقريم الاروة برين شرمال المتوسرط و

جرراك بيرررك يررتحمس لنظريررة الثقافررة و وضررع تصررور جديررد مشررترك لتسررريع حركررة هرر ا التواصررل،

نر ر يقرد   يالمتوسطية ويكاد يجزم بأناا أفضل شكل وقائي لدول المنطقة حت  تسترد المسرتقبل الر

ويررى أ  مرا يرربط دول حروض المتوسرط هرو الحضرارة وليسرا الثقافرة، فارو يررى أ   باالنفجار،

اصطالح حضارة أكثر انسجاما من اصطالح ثقافة حيث أ  األخير هو اصطالح نخبروي ويحمرل 



في طياتن دالالت اإلغتراب، ولعل اقتنرا  بيررك بحضرارة المتوسرط هرو الر ي يجعلرن يلر  علر  مرا 

ويشرح ذلك فيقرول لقرد كرا  العررب هرم أول  –الحلم–        أسماه ضرورة العودة إلىا ه الحضارة

  بإنشا  أسطول عربي كبير ثم احتل قبرر  ابي سفيأه ا الحلم عندما قام معاوية بن  من راودهم

مبراطورية عربية كبيرة عاصمتاا دمشل. ونحرن اليروم فري حاجرة الر  اسرتعادتن وتجديرده إوأسس 

أقول صورة الحلف السياسي ولكرن شركل تجمرع    ه ا الحلم يمكن أ  يأخ  الإويضيف جاك قائال 

ويتكررد أ  هرر ه الصرريغة كفيلررة بررأ   ول حرروض المتوسررط فرري مختلررف المجرراالت.تردريجي لجاررود د

ففي  تزيل التناقضات ليس فقط بين شمال المتوسط وجنوبن، ولكن أيضا داخل دول الحوض ذاتاا.

الدول العربية المتوسطية يوجد تناق  بين دعاة العصرية وبرين أنصرار القرديم، كمرا تعراني الردول 

داخلية كبيررة عقرم تطبيرل اتفاقيرة ماسرترخيا والحرل فري رأيري للطررفين األوروبية من تناقضات 

ويتكرد بيررك أ  تحقيرل هر ا الحلرم  حيا  ه ا الحلم القديم ال ي يربط بين شمال البحر وجنوبرن.إهو 

هررو اسررتجابة طبيعيررة لوعررود البحررر الرر ي يررود أ  يلتررئم شرراطئين منرر  قرررو  ويقررول أ  الحرروار بررين 

 ستويين: الضفتين يجم أ  يأخ  م

بشركل تلقرائي وغيرر مرنظم برين الشرعوب عنردما تتصرل ببعضراا  األول:  حوار ضرمني ينشرأ

البع  مثل اتصال العمال المااجرين با ا البلد ال ي يعيشو  فين ودورنا يتمثل في دعرم الجوانرم 

 يجابية لا ا الحوار نظرا ألهميتاا  الكبرى في تحديد المستقبل. اإل

يبر لو  جارودا كافيرة  ال ي ما يزال ضعيفا أل  المثقفرين الفرنسريين ال الثاني: حوار المثقفين

يملكرو  شرعوبام بالقردر الكرافي ولر لك يجرم  أما المثقفو  العرب فيعيبام أنام ال تمكنام من الفام،

 لئك أ  يب لوا جاودا هائلة وأ  يصححوا األخطا  السابقة. أوعل  هتال  و

فتي المتوسط يبدأ بالتعاو  من أجل اخفرا  األحكرام إ  الخطوة األول  في طريل لم شمل ض

المسرربقة لرردى دول شررمال البحررر وجنوبررن، فارر ه األحكررام أحررد العوامررل المتديررة إلرر  قيررام الحررواجز 

قامترن أواختم باالشرارة إلر  مرتتمر حرول السرالم فري حروض البحرر المتوسرط  العا لة بشكل دا ئم .

مرن رجرال السياسرة البرار ين الر ين يحركرو  دفررة منظمرة اليونسركو قبرل سرنوات وتحردا فيرن نفررر 

قال ساركو ي في حوار معن حول المتوسط )علينا أ  نساهم في تحقيل  األحداا اليوم في فرنسا.

اإل دهررار فرري منطقررة حرروض المتوسررط أل  األمررن والسررالم فرري الجنرروب سرريتثر حتمررا علرر  أمننررا 

كما  ،ة ومتوا نة بين دول الحوضحيحتبني عالقات شراكة ص الحل هوو واقتصادنا في الشمال  

 تتفرل مرع األوضرا  الدوليرة الحاليرة. يجم عل  فرنسا أ  ترف  فكرة صرا  الحضارات ألناا ال

وقد يكرو  مجرديا أ  نر كر بعبرارة لجرارودي )اليجرو  أ  تكرو  مقراييس التفراوت االقتصرادي برين 

رقرام أحصرا ات وإإلر     ذلك يحولااأوروبا وبين العالم الثالث هي أساو المقارنة بين الثقافات أل

والشك أ  الحوار التضامني بات حتميا من أجل تبديد شب  الصرا  الحضاري سوا  برين الشرمال 

 بين الشرق والغرب. والجنوب أو

ه ه الندوة في مجلس الشعم ال ي يرع   يقول د.فتحي سرور رئيس لقد آ  اآلوا  كما

تستخدم فيرن آليرات جديردة يكتشرف بارا كرل طررف مرن  )أ  ينطلل الحوار الثقافي في مناخ نقي

 أطراف الحوارعالم اآلخر وثقافتن . 

 رؤى مستقبلية حول حوض المتوسط

وعبرر الحروض كيف يمكن لنا جميعاً في مجتمعاتنا المدنية وجمعياتنا األهلية حول الحوض 

والتنفير ين صرناعة مشراركة البرلمرانين  المتوسط شمالة وجنوبن أوروبيو   وإفريقيو  وأسريويو  

 .نا المستقبلية بمشيئة هللا وإذننالمستقبل , مستقبلنا جميعاً , وصياغة نمط حيات



كيف يمكن لنا جميعاً في مجتمعاتنا المدنية وجمعياتنا األهلية حول الحوض وعبرر الحروض 

 برراً إلرر  جنررم مررعالمتوسررط أ  نرردعم متسسرراتنا البرلمانيررة والحكوميررة فرري مسرراراتاا الرسررمية جن

شرراكة متوسرطية عادلرة  من أجرل صرياغة رات الدبلوماسية الخلفية المدنية،مسا مساراتنا الشعبية،

 دائمة وشاملة .ومتكافئة، 

يعقد اليوم شرركا  المسرتقبليات الفرنسرية والمصررية  إطار متتمرات استشعار المستقبل، في

المصررررية مسرررتقبليات مرررن جمعيرررة المسرررتقبليات األوروبيرررة واإلتحررراد األوربررري وجمعيرررة بحررروا ال

السرريد  بمباركررة مررنالمسررتقبلية لحرروض البحررر المتوسررط ، مررتتمرهم الثالررث حررول الررر ى  العربيررة،

وفي رحراب بيرا الشرعم المصرري  ،الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جماورية مص العربية، 

ر   أحمرد البرلمانية في مصرر األسرتاذ الردكتو نبرعاية من رئيسة وقائد مسيرت ،ومجلسة البرلماني

وبمبرادرة  ،ومع عناية خاصة عظيمة دائبة من جانم سعادة سرفير فرنسرا فري مصرر ،فتحي سرور

 الر يا المستقبلية المقدمة من جمعية بحوا المستقبليات المصرية العربية .

 

 

 

 

 

 النهائية للمؤتمرتوحيات ال
 

ض للتواصرررل حررو، مارررد الترراريخ والقرريم والررديانات حرروض المتوسررط حرروض الحضررارات، أوالً:

ل لك ما ينبغي لنا جميعراً فري متسسراتنا  ،حوضاً للصدام والغزو والمواجااتوالشراكات أكثر منن 

 البرلمانية والحكومية والمدنية حول الحوض شماالً وجنوباً أ  ندعمن ونعمل عل  تحقيقن.

تعيرد النظرر فري يم حديثرة للشرراكة كة الجمعيرة والشربكية القائمرة علر  مفراهدعرم اتجراة الشررا ثانياً:

كرري تعتمررد مبررادت المسرراواة والنديررة والعرردل واالتررزا  بررين المصررال  المشررتركة ة إعررال  برشررلون

ً  مأمولررررة للتنميررررة البشرررررية وثقافيرررراً،وال وسررررد الفجرررروة االقتصررررادية والعلميررررة  ،وإجتماعيرررراً وبيئيررررا

 والحد من الشراكة الفردية. ،والتكنولوجية

 ، وإقامرة السرروق المتوسرطية المشررتركة،ادية فرري اتجراة التكامررلدفررع عجلرة الشررراكة االقتصر ثالثااً :

 بعيداً عن الضغوط السياسية .

باردف حمايرة القانونيرة والضرمانات التنفي يرة  حث المتسسرات البرلمانيرة إلر  إيجراد اآلليرات رابعاً:

 حقوق اإلنسا  وحرية التعبير .

دوليرة المتمثلرة فري األمرم المتحردة ومرا تأكيد وجوب احترام القرانو  الردولي والمتسسرات ال خامساً:

 يتفر  مناا.

ومتسسررات المجتمررع إقامررة وتفعيررل نظررم الشررراكة بررين المتسسررات البرلمانيررة والتنفي يررة  سادساااً:

 متوسطي.هلية واألفراد في المحيط األوروالمدني والجمعيات األ

تمايرداً   ،السروق المشرتركة التأكيد عل  أهمية ومال مة البرد  بالشرراكة االقتصرادية وإقامرة سابعاً:

 للشراكة الثقافية والسياسية.

مررن خرالل تروفير وتنفيرر  الحلرول العادلرة للصررراعات ، تروفير ضررمانات اسرتمرارية الشرراكة ثامنااً:

  ،ومشكلة قبرر  ،ومشكلة الصحرا  ،وعل  رأساا الصرا  العربي اإلسرائيلي ،جنوب المتوسط

 واحتالل العراق.

جرررل إدارة متوسرررطية مرررن أ ي اإلداري متعررردد الجنسررريات األوروالمركرررز نشرررا  الجارررا إ تاساااعاً:

 متوسطية شاملة بين تركيا والبلقا . مشروعات الشراكة األورو



نقدر ونعظم مبادرة السيد رئيس مجلس الشرعم المصرري آملرين دوام دعرم الحروار حرول   عاشراً:

 :الشراكة المستقبلية للحوض المتوسط وفقاً للمقتلرحات اآلتية 

 ضمانات إقمة الحوار المستمر بين شمال وجنوب المتوسط .1

 شرية من أجل اكتساب الماارات العلمية والتقنية.لبتأكيد الحاجة إل  تدريم الكوادر ا .2

وخلررل ترروا   المصررلحة المشررتركة حررول الحرروض المتوسررط  ،ضررمانات إقامررة السررالم .3

واحتررام الحقروق  ،والوطني واحترام القانو  الدولي ،القائمة عل  قيم العدالة والمساواة

 والواجبات المتبادلة بين األطراف.

للخرروة مرن دائررة المفراهيم  ،ة المنظومة المشتركة للسياسات والقررارات اإلداريرةإقام .4

 .ونيةوالد، واالستعمار ،القديمة من الشمولية

تربية والتعليم عتماد مناهم الدراسات والبحوا المستقبلية في برامم الإدعم االتجاات نحو  أخيراً:

ومرا قبرل الجامعررة ومرن  الردرجات العلميرة مررن الجامعرات فري هرر ا  ،فري مراحرل الدراسرة الجامعيررة

ودعم الجمعيات األهلية العاملة في ه ا المجال والمتوسعة في نشرر الثقافرة المسرتقبلية مرن ، المجال

  جنبية.. باللغات العربية واألالم المسموعة والمقرو ة  الرقميةخالل وسائل اإلع
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