
التعاون اإلقليمي والتكامل في 
املنطقة األورومتوسطية

ناصر كامل 
األمني العام لالحتاد من أجل املتوسط 

أين يجب أن نركز انتباهنا 
بينما نسعى بحذر إلى 
جتاوز أسوأ آثار الوباء؟ 
تتسارع خطط التعايف 

بعد اجلائحة، وباتت عبارة 
"إعادة البناء بشكل أفضل" 
تستخدم حاليا على نطاق 

واسع.
وحتى ال تصبح مجرد 
شعار، علينا أن نكون 

واضحني بشأن اجلوهر 
وراء هذه الكلمات. إن 
القبضة احملكمة التي 
فرضها الفيروس على 

حركتنا مسألة تدعو إلى 
التفكير. فقد سلطت 
املعركة العاملية ضد 

"كوفيد19-" الضوء على 
حدود قدرة املجتمع الدولي 

على تنسيق االستجابة 
لبعض األزمات والتحديات 
األخرى التي تواجه عاملنا 

اليوم. كما أن سالسل 
اإلمداد التي حظت بالدعم 

سلفا لم تكن قادرة على 
التكيف مع القيود. إن 
االعتماد على مصادر 
اإلنتاج البعيدة جعلنا 

معرضني ألي نقص وغير 
مجهزين لالستجابة بشكل 

مناسب. كما أن الهجرة 
الدائرية التي ازدهرت بها 

بعض الصناعات تكاد تكون 
توقفت.
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ي���ؤك���د االحت������اد م���ن أجل 
ف��ت��رة طويلة  م��ن��ذ  امل��ت��وس��ط 
على احلاجة لتعزيز التعاون 

في  والتكامل  اإلقليمي 
على  امل��ت��وس��ط،  منطقة 
امل����وض����ح في  ال���ن���ح���و 
العمل  ط��ري��ق  خ���ارط���ة 

ال��ت��ي ت��ب��ن��اه��ا في 
ولذا   .2017 ع���ام 
التقرير  نشر  ف��إن 
عن  األول  املرحلي 
اإلقليمي  التكامل 
سطي  متو و ر و أل ا
الوقت  ف����ي  ج�����اء 

املناسب.
 ويركز التقرير- 
ال�������������ذي أع�����دت�����ه 
التعاون  م��ن��ظ��م��ة 
االق��������ت��������ص��������ادي 
والتنمية بطلب من 
م���ن أجل  االحت�����اد 
على  امل����ت����وس����ط- 
خ���م���س���ة م���ج���االت 
اإلقليمي:  للتكامل 
املالية،  ال��ت��ج��ارة، 
التحتية،  ال��ب��ن��ي��ة 
ح����رك����ة األف���������راد، 
والتعليم  والبحث 

العالي.
 ويعرض النتائج الرئيسية، 
التي  الواضحة،  واملؤشرات 

ي��ج��ب ات��ب��اع��ه��ا م��ن أجل 
املستقبلي،  ال���ت���ق���دم 
وك�������ذا ال���ت���وص���ي���ات 
لكل  ال���س���ي���اس���ات���ي���ة 
م������ج������ال م�������ن ه�����ذه 
ويتضمن  امل���ج���االت. 
ال�����ب�����ي�����ان�����ات ال���ت���ي 
باستخالص  ت��س��م��ح 
االستنتاجات  بعض 
السار  النبأ  القاسية. 
ينمو  التكامل  أن  هو 
ولكن  امل���ن���ط���ق���ة  ف����ي 
أقل  ي���زال  وال  ب��ب��طء، 
من إمكاناته من حيث 

القدرات واملوارد.
 ويرجع ذلك جزئيا 
إلى أن عملية التكامل 
داخل  م��ت��ك��اف��ئ��ة  غ��ي��ر 
امل��ن��اط��ق دون  وع��ب��ر 
يزال  ف��ال  اإلق��ل��ي��م��ي��ة. 

مسؤواًل  األوروب����ي  االحت���اد 
من  باملائة   95 م��ن  أكثر  ع��ن 
الداخلية  البضائع  ص��ادرات 
باملائة  و93  املنطقة  ف��ي 
البضائع  ص�����ادرات  م��ن 
في  ويشترك  اخل��ارج��ي��ة. 
املالية  التبادالت  غالبية 
دولة  املنطقة  ف��ي 
عضو واحدة على 
االحتاد  في  األق��ل 
األوروبي. ويتسم 
التعاون  م��ع��ظ��م 
العلمي في املنطقة 
ب�����ال�����ت�����ف�����اع�����الت 
ب��������ني ال����ش����م����ال 
مع  واجل������ن������وب، 
وجود استثناءات 
ب��������ني اجل�����ن�����وب 

واجلنوب.
ف��������������������������������������ي 
ال���ت���س���ع���ي���ن���ي���ات 
العقد  وأوائ���������ل 
م�����ن  األول 
ال����ق����رن احل�����ادي 
رمبا  والعشرين، 
االتفاقيات  كانت 
ال�������ت�������ج�������اري�������ة 
املنطقة  داخ�������ل 
األورومتوسطية 
ضيقة النطاق للغاية، وتفتقر 
اآلن  تقود  التي  القناعة  إلى 

طموحاتنا للتنمية املستدامة 
مل����ج����ت����م����ع����ات����ن����ا. ورك��������زت 
أساسي  ب��ش��ك��ل  االت��ف��اق��ي��ات 
على خفض الرسوم اجلمركية 
على السلع املصنعة دون أن 
اخلدمات.  جتارة  ذلك  يشمل 
ضائعة،  فرصة  ه��ذه  وك��ان��ت 
 25 إذ متثل جتارة اخلدمات 
التجارة  تدفقات  من  باملائة 

العاملية اليوم.
مهمان  حت����دي����ان  ه���ن���اك 
التكامل  ي��واج��ه��ان  آخ����ران 
اإلقليمي، هما البنية التحتية 
غير املناسبة في مجال النقل 
إلى  واالفتقار  الطاقة،  وربط 
رؤية مشتركة للتنقل البشري 
في  والنمو  لالبتكار  كمحرك 

املنطقة.
البنك  ت���وق���ع  وب���ال���ف���ع���ل، 
ال���دول���ي ال���ع���ام امل���اض���ي أن 
حت����ت����اج م���ن���ط���ق���ة ال����ش����رق 
األوسط وشمال إفريقيا على 
إلى  اخلمس  السنوات  م��دى 
استثمار  إلى  القادمة  العشر 
أكثر من 7 باملائة من ناجتها 
السنوي  اإلج��م��ال��ي  احمل��ل��ي 
البنية  وإن��ش��اء  ف��ي ص��ي��ان��ة 
التحتية، في حني أن محطات 
في  املركزة  الشمسية  الطاقة 
 100 تولد  أن  ميكن  املنطقة 
املشترك  االس��ت��ه��الك  ض��ع��ف 

الشرق  منطقة  في  للكهرباء 
إفريقيا  وش���م���ال  األوس������ط 
وأوروب����ا م��ع��ا. وع��ل��ى الرغم 

بعض  إح��������راز  م����ن 
لتسهيل  ال����ت����ق����دم 
في  ال��ب��ش��ري  التنقل 
املزيد  ف��إن  امل��ن��ط��ق��ة، 

م�����ن ال���ت���ع���اون 
تبسيط  م���ث���ل 
م�����ت�����ط�����ل�����ب�����ات 
على  احل��ص��ول 
ال�����ت�����أش�����ي�����رة 
م����ن ش����أن����ه أن 
البلدان  مي��ّك��ن 
االستفادة  م��ن 
من  ال����ك����ام����ل����ة 
األش������������ك������������ال 
امل�����خ�����ت�����ل�����ف�����ة 
سواء  ل��ل��ت��ن��ق��ل، 
ك��������ان ب���غ���رض 
أو  ال���س���ي���اح���ة 
الطالب  ت��ب��ادل 

والباحثني.
هذه  ب��ج��ان��ب 
األول��������وي��������ات، 
نغفل  أال  ي��ج��ب 
الرقمنة،  أهمية 
وال�����������ف�����������رص 
تتيحها  ال���ت���ي 

يعمل  إذ  اإلقليمي.  للتعاون 
تغيير  على  الرقمي  التحول 

والتجارة  ال��ع��امل��ي  اإلن���ت���اج 
ويوفر  األجنبي،  واالستثمار 
للتعاون  ال��ط��رق  م��ن  امل��زي��د 
واملشاركة الفعلية في العلوم 

والتعليم.
التجارة  وبجانب حتسني 
الرقمنة  تتيح  اإللكترونية، 
خ�������ف�������ض ت����ك����ل����ف����ة 
املالية،  التحويالت 
مهم  ج��������زء  وه��������ي 
احمللي  ال���ن���اجت  م���ن 
العديد  في  اإلجمالي 
م������ن اق�����ت�����ص�����ادات 
جنوب وشرق البحر 

األبيض املتوسط.
 2017 ع������ام  ف����ي 
أن  الدراسات  أف��ادت 
ب���امل���ائ���ة ف��ق��ط من   8
الصغيرة  ال��ش��رك��ات 
في  وامل�����ت�����وس�����ط�����ة 
م����ن����ط����ق����ة ال�����ش�����رق 
األوس���������ط وش����م����ال 
لها  ك�����ان  إف���ري���ق���ي���ا 
وجود على اإلنترنت، 
1.5 باملائة فقط  وأن 
التجزئة  جت���ار  م���ن 
كانوا  امل��ن��ط��ق��ة  ف���ي 

متصلني باإلنترنت.
نتعافى،  ب��ي��ن��م��ا 
الفرصة إلنشاء  اغتنام  علينا 
جديدة  ش��ام��ل��ة  م��ج��ت��م��ع��ات 
والنساء  للشباب  تضمن 
الفرصة لالستفادة من 
كعناصر  إم��ك��ان��ات��ه��م 
ومساهمني  للتنمية 
املنطقة  اق��ت��ص��اد  ف��ي 
التكامل  إن  ك���ك���ل. 
اإلقليمي محل اهتمام 
مشترك للجميع، ولكي 
نرى تغييرا ملحوظا، 
علينا أن نبدأ بإظهار 
بإعادة  نعنيه حقا  ما 
أفضل.  بشكل  البناء 
وكما هو احلال دائما 
ف��ي االحت���اد م��ن أجل 
أن  نعتقد  امل��ت��وس��ط، 
التعاون األكثر التزاما 
الوحيد  السبيل  ه��و 

للمضي قدما.

* خاص بـ"املساء"

سلطت 
المعركة 

العالمية ضد 
»كوفيد- 19« 

الضوء على 
حدود قدرة 
المجتمع 

الدولي على 
تنسيق 

االستجابة 
لبعض األزمات 

والتحديات 
األخرى التي 
تواجه عالمنا 

اليوم

بينما نتعافى، 
علينا اغتنام 

الفرصة إلنشاء 
مجتمعات 

شاملة جديدة 
تضمن للشباب 

والنساء 
الفرصة 

لالستفادة من 
إمكاناتهم 

كعناصر 
للتنمية 

ومساهمين 
في اقتصاد 

المنطقة ككل


