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�ينيكو �ند�بورو

�صفير ورئي�س بعثة �التحاد �الأوروبي بالمغرب

لقد �أثبتت �أحد�ث �ل�صنة �لمن�صرمة مطالبة �صكان جنوب �لمتو�صط 

�لمكثفة حاجة بلد�ن �لمنطقة للمزيد من �لحريات, و�لعد�لة و�لكر�مة. 

وكانت هذه �لمبادئ و�لقيم �لتي يلتزم بها �التحاد �الأوروبي محركا 

اللتز�م جديد بين �التحاد و�صركائه, مثل تون�س, وم�صر, وليبيا 

و�لمغرب. ولذلك �قترح �لمجل�س �الأوروبي و�لمفو�صية �الأوروبية في 

بد�ية ماي 2011 ��صتر�تيجية جديدة ل�صيا�صة �لجو�ر �الأوروبية. ويتعين 

على �التحاد �الأوروبي �إعادة �لنظر في �أولوياته مع جير�نه, وذلك بغية 

مو�كبة �لحركات �لتي تروم تطوير قيم قريبة من قيمه.

 ويمكن تلخي�س مقاربة �التحاد �لجديدة تجاه �صركائه في »مزيد 

من �لدعم �الأوروبي من �أجل مزيد من �الإ�صالحات«, وهذ� دليل على 

�لتفريق �لمتز�يد بين �لبلد�ن ودعم كل ترجمة فعلية للقيم �لعالمية 

لحقوق �الإن�صان, و�لديمقر�طية ودولة �لقانون.

 

و�إن من �صاأن ت�صارك �الأهد�ف و�أ�ص�س دولة �لقانون ت�صهيل دينامية 

تطوير م�صروع ديمقر�طي كبير في �لمنطقة, من �أجل بناء منطقة 

لل�صر�كة و�لتفاهم.

ويتعين على �لمغرب �لذي يحظى بو�صع متقدم مع �التحاد �الأوروبي 

�أن يغتنم كل �لفر�س �لتي تتيحها �صيا�صة �لجو�ر �الأوروبي لدعم 

م�صروعه �لمجتمعي. وقد عّبر �لمغرب بالفقع عن رغبته في �إحد�ث 

تغيير�ت و�إ�صالحات عميقة على م�صتوى موؤ�ص�صاته. وال ي�صعنا �إال �أن 

نرحب بتبني د�صتور جديد و�إجر�ء �نتخابات برلمانية وبالظروف �لتي 

�صادتها.

ولكن ممار�صة �لديمقر�طية ال تنتهي عند �الإنتخابات, بل تبد�أ معها. 

ويتعين �الآن ترجمة رغبة مو�طني جنوب �لمتو�صط �لذين �أبانو� عن 

رغبتهم في قطيعة حقيقية مع �لما�صي �إلى �أفعال ملمو�صة على �أر�س 

�لو�قع. وفي هذ� �ل�صدد, �صيعمل �التحاد �الأوروبي على دعم �صركائه 

في �صيا�صة �لجو�ر في �إطار هذه �لتغيير�ت �لجوهرية من �أجل �إقامة 

ديمقر�طية م�صتد�مة.

�الإجر�ء�ت �لتي �تخذها �التحاد �الأوروبي

في �أعقاب »�لربيع �لعربي«

مــفـــو�ضــيــة

الإحتاد الأوروبي

بالـمملـكـة الـمغـربـيـة



ما هي ردود اأفعال التحاد الأوروبي تجاه 

الربيع العربي؟ 

كان رد فعل �التحاد �الأوروبي �صريعا تجاه ثور�ت 

�لربيع �لعربي وما فتئ يقر ب�صرورة �عتماد 

��صتر�تيجية جديدة في عالقاته مع جير�نه في 

�لجنوب.

ومنذ 8 مار�س 2011, قدمت �لمفو�صة �لعليا 

لل�صئون �لخارجية باالإتحاد �الأوروبي, كاثرين 

��صتون, �إلى جانب �لمفو�صية �الأوروبية, »�صر�كة من 

�أجل �لديمقر�طية و�الزدهار �لم�صترك مع جنوب 

�لمتو�صط  », تلتها في 25 ماي »�صيا�صة جديدة نحو 

جو�ر متغّير«.

ويلتزم �التحاد �الأوروبي, على �لمديين �لق�صير 

و�لطويل, بم�صاعدة �صركائه في مو�جهة تحديين 

رئي�صيين, هما: 

1( »تعميق الديمقراطية«: �صياغة د�صاتير 

ديمقر�طية وتنظيم �نتخابات حرة ونزيهة, و�إقامة 

نظام ق�صائي م�صتقل, و�صحافة حرة ومجتمع مدني 

دينامي. ومن �صاأن ذلك ت�صجيع جميع مكونات 

�لنظام �لديمقر�طي.

2( �ضمان النمو القت�ضادي و�لتنمية �لم�صتركة 

و�لم�صتد�مة, وذلك بغية تر�صيخ �أنظمة ديمقر�طية.

ما هي مظاهر هذا اللتزام على الم�ستوى 

المالي؟

وعلى �لرغم من وجود تحديات م�صتركة بين جميع 

�لدول �ل�صريكة, يلتزم �التحاد �الأوروبي بدعم كل بلد 

بطريقة مختلفة, وفقا لخ�صو�صياته و�حتياجاته.

وفي هذ� �ل�صدد, خ�ص�س �التحاد تمويال �إ�صافيا 

بقيمة مليار يورو لفائدة بلد�ن �لجو�ر. وين�صاف 

هذ� �لتمويل �إلى تمويل بقيمة 5,7 مليار يورو كان قد 

خ�ص�س لدعم �لدول �لمذكورة خالل �لفترة �لممتدة 

بين �صنة 2011 و�صنة 2013. 

وباالإ�صافة �إلى ذلك, يمكن للبنك �الأوروبي لال�صتثمار 

)BEI( منح قرو�س �إ�صافية لبلد�ن �لمنطقة بعد 

�إ�صافة مليار يورو �إلى 4 مليار�ت كانت متاحة قبل 

�لربيع �لعربي. 

ومن جهته, يعتزم �لبنك �الأوروبي لالإن�صاء و�لتعمير 

)BERD( تو�صيع مجال عمله في دول �لجنوب �لمعنية 

ب�صيا�صة �لجو�ر, و��صتثمار ما يقرب 2.5 مليار يورو 

�صنويا في �لقطاعين �لعام و�لخا�س من �أجل دعم 

�إن�صاء وتطوير �لمقاوالت, وتمويل �لبنى �لتحتية.

و�إجماال, رفع �التحاد �الوروبي قيمة تمويل �لتعاون في 

�إطار �صيا�صة �لجو�ر بن�صبة 20%.

ما هو برنامج الربيع )SPRING(؟

 

�عتمد �التحاد �الأوروبي, في �صتنبر 2011, برنامجا 

جديد� تحت ��صم �لربيع SPRING )دعم �ل�صر�كة, 

و�الإ�صالح و�لنمو �ل�صامل( ��صتجابة الأحد�ث �لربيع 

�لعربي.

 

وتركز مبادر�ت �لدعم في �إطار برنامج �لربيع 

SPRING , �لذي خ�ص�س له �التحاد غالفا ماليا 

قيمته 350 مليون يورو خالل �صنتي 2011 و2012, 

�صمن �الآلية �الأوروبية للجو�ر و�ل�صر�كة تجاه �لجنوب 

)ENPI(, على �لتحديات �الجتماعية و�القت�صادية 

�لملحة �لتي يو�جهها �صركاء �لمنطقة ومو�كبتهم في 

جميع مر�حل م�صار �النتقال �لديمقر�طي.

وت�صتفيد من هذ� �لبرنامج جميع بلد�ن �لجنوب 

�ل�صريكة في �صيا�صة �لجو�ر. ومع ذلك, �صيقدم 

�لدعم �لذي يحظي به كل بلد على �أ�صا�س تقييم 

�لتقدم �لمحرز في هذ� �لبلد فيما يخ�س �إقامة 

 �لديمقر�طية ووفقا لمبد�أ »�لمزيد بالمزيد« 

.)More for More(

 وكلما �أحرز بلد ما تقدما �أكثر في مجال �لبناء 

�لديمقر�طي و�لموؤ�ص�صاتي, كلما كان �لدعم �لمقدم 

في �إطار برنامج �لربيع SPRING مهما.

»ال يدعي �التحاد �الأوروبي لنف�صه حق �لت�صرف 

بمثابة قا�س يجزي لل�صركاء �لجيدين ويعاقب 

�ل�صركاء �ل�صيئين. لكن زمن �لتعامل دون تمييز 

بين �لبلد�ن �لتي تبذل جهود� حقيقية وتلك �لتي ال 

تقدم �أي �صمانات حول �لتز�ماتها تجاه مو�طنيها 

و�لمجتمع �لدولي قد ولى )�صتيفان فول, �لمفو�س 

�الأوروبي �لمكلف بالتو�صيع و�صيا�صة �لجو�ر 

�الأوروبية(.

وفي �صنة 2011, قرر �التحاد تقديم �لدعم لكل من 

�لمغرب, وتون�س, و�الأردن وم�صر. وفي هذ� �ل�صدد, 

خ�ص�س للمغرب غالف مالي قدره 80 مليون يورو.

�صـيـــا�صــة الـجـــوار

الأوروبـيـة

�صــيـــــا�صـــة جــــديـــدة لـمـــــو�كــــبـــة جـــــــو�ر

مــتـغـيــّر

... �عتمد �التحاد 

�الأوروبي, في �صتنبر 

2011, برنامجا 
جديد� تحت ��صم 

�لربيع SPRING )دعم 

�ل�صر�كة, و�الإ�صالح 

و�لنمو �ل�صامل( 

��صتجابة الأحد�ث 

�لربيع �لعربي. 

وخ�ص�س له غالفا 

ماليا قيمته 350 مليون 

يورو خالل �صنتي 

2011 و2012...

ال يدعي �التحاد �الأوروبي لنف�صه حق 

�لت�صرف بمثابة قا�س يجزي لل�صركاء 

�لجيدين ويعاقب �ل�صركاء �ل�صيئين. لكن زمن 

�لتعامل دون تمييز بين �لبلد�ن �لتي تبذل جهود� 

حقيقية وتلك �لتي ال تقدم �أي �صمانات حول 

�لتز�ماتها تجاه مو�طنيها و�لمجتمع �لدولي 

قد ولى.

�الإجر�ء�ت �لتي �تخذها �التحاد �الأوروبي في �أعقاب »�لربيع �لعربي«



الـروؤيــة حـ�صـب كـل بـلـد

تــونــــــ�س:

�الإجر�ء�ت �لتي �تخذها �التحاد �الأوروبي في �أعقاب »�لربيع �لعربي«

ما هي القطاعات الأخرى التي خ�س�ص لها 

التحاد الأوروبي دعما ماليا؟ 

المجتمع المدني: و�صع »ت�صهيالت لدعم �لمجتمع 

�لمدني من �أجل �لجو�ر«. وخ�ص�س لها غالفا 

ماليا �إجماليا قيمته 26,4 مليون يورو ل�صنة 2011 

)خ�ص�صت 12 مليون منها للجو�ر مع دول �لجنوب(, 

وتهدف هذه �لت�صهيالت �إلى تعزيز قدرة �لمجتمع 

�لمدني على ت�صجيع �الإ�صالحات. وبالن�صبة لالتحاد 

�الأوروبي, يعد �لمجتمع �لمدني بجميع مكوناته 

)�لمنظمات غير �لحكومية, و�لجامعات مجموعات 

�لتفكير وو�صائل �العالم( �أولوية نظر� للدور �لرئي�صي 

�لذي يلعبه في تح�صين �لحكامة. ومن �الآن ف�صاعد�, 

�صيتم �لت�صاور مع منظمات �لمجتمع �لمدني ب�صكل 

دوري �أثناء و�صع وتتبع خطط �لعمل �لثنائية. وعالوة 

على ذلك, يجري �لعمل حاليا على �إن�صاء �صندوق 

�أوروبي لدعم �لديمقر�طية موجه لدول �لجو�ر.

التنقل: تنقل مو�طني �لبلد�ن �ل�صريكة نحو �التحاد 

�الأوروبي وت�صجيع: 

-  غالف مالي بقيمة 30 مليون يورو لمنحة 

 »�إير��صمو�س موندو�س« للمو�صم �لدر��صي

2011-2012, مخ�ص�س لتمويل �لمنح لطالب 

و�أ�صاتذة �لمنطقة �لر�غبين في �لدر��صة, و�إجر�ء 

�لبحوث �أو �لتدري�س خالل فترة معينة. ويهدف 

هذ� �الإجر�ء �إلى �لت�صجيع على تطوير �لمبادالت 

�الأكاديمية. 

-  خلق »�صر�كات من �أجل �لتنقل«, تهدف بالخ�صو�س 

�إلى تب�صيط �إجر�ء�ت �لح�صول على �لتاأ�صير�ت 

ومحاربة �لهجرة غير �ل�صرعية.

-  زيادة �لتمويل لبرنامج »تمبو�س« لدعم تحديث 

بد�أت »ثورة �ليا�صمين« قبل �صنة ممهدة �لطريق 

»للربيع �لعربي«. وتجلى �لدعم �ل�صيا�صي �لذي قدمه 

�التحاد �الأوروبي في عملية �النتقال في �صل�صلة من 

�لزيار�ت رفيعة �لم�صتوى, تمثلت �الأولى في زيارة 

�لمفو�صة �لعليا لل�صئون �لخارجية باالإتحاد �الأوروبي, 

كاثرين �أ�صتون, �لتي تمت بعد �أ�صابيع فقط من �ندالع 

�لثورة في 14 فبر�ير 2011.

وت�صكل فريق عمل بين �التحاد �الأوروبي وتون�س, 

�الأول من نوعه في �لمنطقة, ل�صمان تن�صيق �أف�صل 

للدعم �الأوروبي و�لدولي �لمقدم لفائدة �النتقال 

�ل�صيا�صي و�القت�صادي في تون�س. و�نعقد �أول �جتماع 

له, برئا�صة م�صتركة بين �لمفو�صة �لعليا لل�صئون 

�لخارجية باالإتحاد �الأوروبي ونائبة �لرئي�س, كاثرين 

�أ�صتون, ورئي�س �لوزر�ء �لتون�صي, �لباجي قائد 

�ل�صب�صي, يومي 28 و29 �صتنبر في تون�س �لعا�صمة, 

وفتح �لمجال �أمام م�صاركة و��صعة من �ل�صركاء 

�الأوروبيين و�لدوليين. و�إجماال, خ�ص�س ما يقرب من 

4 مليار يورو )بما في ذلك �لمنح و�لقرو�س( لفائدة 

�النتقال في تون�س على مدى �ل�صنو�ت �لثالث �لمقبلة: 

3 مليار يورو من بنوك وموؤ�ص�صات �التحاد �الأوروبي 

ف�صال عن �لموؤ�ص�صات �لدولية )�لبنك �الأفريقي 

للتنمية, �لبنك �الإ�صالمي للتنمية و�لبنك �لدولي( و1 

مليار من �لدول �لع�صوة في �التحاد �الأوروبي.

 

وقد �أعرب �التحاد �الأوروبي وتون�س �أي�صا عن 

طموحهما �لم�صترك في �إقامة �صر�كة خا�صة في 

�إطار »�لو�صع �لمتقدم«, في �لوقت �لذي و�فقا على 

��صتئناف �لمفاو�صات ب�صاأن عدد من �التفاقات, 

بما في ذلك تحرير �لتجارة وخلق �صر�كة لتنقل 

�الأ�صخا�س. وعالوة على ذلك, و�صتبد�أ عملية 

�لتح�صير لمفاو�صات م�صتقبلية تهم �إقامة منطقة 

للتجارة �لحرة مع �صاملة وكاملة مع تون�س في �أو�ئل 

�صنة 2012.

�لتعليم �لعالي في دول جنوب �لمتو�صط   وزيادة 

تعاونها مع �لجامعات في �التحاد �الأوروبي خالل 

�لمو�صم 2013-2012.

و�إجماال, ي�صتفيد برنامج »�ير��صمو�س موندو�س« 

وبرنامج »تمبو�س« من غالف مالي قدره 82.5 مليون 

يورو.

المقاولت ال�سغرى والمتو�سطة: فيما يتعلق 

بالمقاوالت �ل�صغرى و�لمتو�صطة, �أن�صئت �آلية 

جديدة لال�صتثمار تحت ��صم »�صند« )SANAD( في 

غ�صت 2011, وذلك بتعاون مع بنك KFW �الألماني, 

وخ�ص�س لها غالف مالي قدره 20 مليون يورو. 

وت�صتهدف هذه �الآلية �لمقاوالت �ل�صغيرة جد� 

للح�صول على قرو�س بنكية و�لمقاوالت �لكبرى 

للح�صول تمويل �لم�صاريع �ل�صغيرة.

ما هي الآثار المتوقعة على المجتمع 

والمواطنين؟

�لهدف هو ت�صجيع ودعم بلد�ن �لجو�ر في �لجنوب 

في م�صار �إقامة �لديمقر�طية. ومن �أجل تحقيق 

ذلك, يتعين �إتاحة �لو�صول �إلى قيم �لديمقر�طية 

للمو�طنين: حرية �لتعبير, ��صتقالل �لق�صاء �أو حرية 

تكوين �لجمعيات.

وفي �لوقت نف�صه, من �صاأن �لبر�مج �لتي تدعم 

�القت�صاد ت�صجيع خلق فر�س �ل�صغل و�إن�صاء 

�لمقاوالت �ل�صغرى و�لمتو�صطة. �أما بالن�صبة للبر�مج 

�لمتعلقة بالتربية و�لتكوين, فمن �صاأنها تمكين 

�ل�صباب من زيادة فر�صهم في �لعثور على �صغل قار.



حرك 

�التحاد �الأوروبي 

ب�صرعة �أمو�ل لدعم مبادر�ت 

و�إجر�ء�ت �لفاعلين في �لمجتمع 

�لمدني �لتون�صي و�لفاعلين �لتاريخين 

و�لنا�صئين, وذلك في �صكل منح تمولها »�آلية 

�ال�صتقر�ر« )IFS(, و�الآلية �الأوروبية للديمقر�طية 

وحقوق �الإن�صان )EIDHR(. هذ�, باالإ�صافة �إلى 

م�صاريع �لتنمية �لمحلية �لتي مولها �التحاد 

�الأوروبي منذ �صنة 2009 في �صمال غرب 

وجنوب تون�س, و�لم�صاعد�ت �الأوروبية 

�الأوروبية �لتي تدعم حاليا 16 

مبادر�ت جديدة ...

�لماهرة وتح�صين قابلية ت�صغيل خريجي معاهد 

�لتكوين �لمهني. ومن �أجل تنفيذ هذ� �لبرنامج, 

�صيعتمد �التحاد �الأوروبي على دعم �لمنظمة 

�لعالمية للعمل.

-  �إعادة تاأهيل �لمئات من �الأحياء �لفقيرة في 

�لمناطق �لح�صرية وت�صجيع ��صتئناف �لن�صاط 

�القت�صادي فيها. و�صتغطي م�صاهمة �التحاد 

�الأوروبي, دعما للعمل �لذي تقوم به �لوكالة 

�لفرن�صية للتنمية, �لتمويل �لذ�تي على ح�صاب 

�لجماعات بو��صطة �صندوق �لقرو�س وم�صاعدة 

�لجماعات �لمحلّية )CPSCL(, وهي �لموؤ�ص�صة �لتي 

تمول �لجماعات �لمحلية.

-  دعم موؤ�ص�صات تمويل �لم�صاريع �ل�صغيرة وتعزيز 

وجودها في �أكثر �لمناطق فقر� في �لبالد. 

و�صي�صاعد هذ� �لم�صروع حو�لي 40 �ألف مقتر�صا 

محتمال في �لقطاع غير �لر�صمي لدخول �ل�صوق 

�لقرو�س �ل�صغيرة في �لمناطق �لفقيرة, وتطوير 

�لم�صاريع �لتجديد �لح�صري وخلق فر�س �ل�صغل. 

و�صيتم دعم هذه �لمبادر�ت من خالل �لدعوة 

لتقديم �لمقترحات و�لمنح �لمالية.

دعم المجتمع المدني 

حرك �التحاد �الأوروبي ب�صرعة �أمو�ل لدعم مبادر�ت 

و�إجر�ء�ت �لفاعلين في �لمجتمع �لمدني �لتون�صي 

و�لفاعلين �لتاريخين و�لنا�صئين, وذلك في �صكل 

منح تمولها "�آلية �ال�صتقر�ر" )IFS(, و�الآلية �الأوروبية 

للديمقر�طية وحقوق �الإن�صان )EIDHR(. هذ�, 

باالإ�صافة �إلى م�صاريع �لتنمية �لمحلية �لتي مولها 

�التحاد �الأوروبي منذ �صنة 2009 في �صمال غرب 

وجنوب تون�س, و�لم�صاعد�ت �الأوروبية �الأوروبية 

�لتي تدعم حاليا 16 مبادر�ت جديدة خ�ص�س لها 

غالف مالي �إجمالي قدره 3.200.000 يورو. وتقدم 

�لمقترحات مبا�صرة من �لفاعلين �لتون�صيين, من 

موؤ�ص�صات قديمة �أو �أن�صاأت حديثا, ويندرج بع�صها في 

�إطار �ل�صر�كة بين موؤ�ص�صات تون�صية و�أوروبية. 

الدعوة لتقديم القتراحات من اأجل مبادرات 

لفائدة التنمية المحلية 

تهدف هذه �لمبادرة �لموجهة للفاعلين �لمحليين 

لتعزيز كفاء�تهم في بناء مجتمع �أكثر �زدهار�, 

ونز�هة و�نفتاحا.

وتعطي �الأولوية للعمليات �لتي تهدف �إلى:

-  تح�صين ظروف �لمعي�صة على نحو م�صتد�م عن 

طريق تعزيز تكامل و�ندماج �لفئات �ل�صعيفة 

و�لمهم�صة )�لن�صاء, و�ل�صباب, و�الأطفال, وذوي 

�الحتياجات �لخا�صة, �الأكثر فقر� وه�صا�صة(,

-  �لحفاظ على فر�س �ل�صغل وخلق �أخرى جديدة عبر 

تح�صي�س �لمو�رد �لب�صرية, و�لثقافية و�لطبيعية في 

�لبلد من خالل �إ�صر�ك �ل�صباب و�لن�صاء,

-  زيادة قوة �لم�صاومة لدى �لمنتجين �لمحليين 

لتمكينهم من �لح�صول على ح�صة متز�يدة من 

�لقيمة �لم�صافة في �أن�صطتهم �القت�صادية على 

�لم�صتوى �لمحلي.

وفي 23 �أكتوبر, �ختار �لتون�صيون الأول مرة ممثليهم 

بحرية وديمقر�طية. و�صارك لجنة مر�قبة �النتخابات 

في �التحاد �الأوروبي �أثناء �نتخابات �لجمعية �لوطنية 

�لتاأ�صي�صية, �لتي �عتبرت, عموما, حرة ونزيهة. 

و�أ�صادت �لمفو�صة �لعليا لل�صئون �لخارجية باالإتحاد 

�الأوروبي ونائبة �لرئي�س, كاثرين �أ�صتون, و�لمفو�س 

�الأوروبي ل�صوؤون �لتو�صيع و�صيا�صة �لجو�ر, �صتيفان 

فول, بالمر�صحين و�الأحز�ب �لتي �صاركت في �لعملية 

�لديمقر�طية وهَناآ حزب �لنه�صة, �لذي ح�صل على 

�أكبر عدد من �الأ�صو�ت.

وقد ر�جع �التحاد �الأوروبي �صيا�صته تجاه تون�س, 

و�أطلق بر�مج جديدة ووجهها نحو دعم �النتقال 

�لديمقر�طي.

مواكبة النتقال الديمقراطي

رفع �التحاد �الأوروبي من قيمة تبرعاته, لتون�س فقط, 

من 80 مليون يورو �إلى حو�لي 200 مليون يورو �صنة 

2011, 40 مليون يورو منها مخ�ص�صة للم�صاعد�ت 

�الإن�صانية. وقد تم ح�صد �لعديد من �الآليات �الأوروبية, 

�لتي تتيح �لمرونة و�ال�صتقاللية, من �أجل �لتدخل 

ب�صرعة وفعالية في خ�صم هذه �لمرحلة �النتقالية: 

-  �آلية �ال�صتقر�ر: وهي �آلية لال�صتجابة �ل�صريعة 

مخ�ص�س الأي طارئ على �لمدى �لق�صير.

-  �الآلية �الأوروبية للديمقر�طية وحقوق �الإن�صان 

)EIDHR(: �آلية لتعزيز دور �لمجتمع �لمدني في 

ت�صجيع حقوق �الإن�صان و�الإ�صالحات �لديمقر�طية.

-  برنامج "�لفاعلين غير �لحكوميين": يدعم 

قدرة تدخل �لمجتمع �لمدني في م�صار �صياغة 

�ل�صيا�صات �لعامة.

وقد ��صتفادت �لعديد من �لمجاالت �لرئي�صية من 

�لتحول �لديمقر�طي من تمويل ودعم �التحاد 

�الأوروبي, منها:

- دعم �لم�صار �النتخابي,

- دعم �الإ�صالحات �القت�صادية و�الجتماعية, 

- دعم �لمجتمع �لمدني وتر�صيخ دولة �لقانون.

و�صيطلق �التحاد �الأوروبي, �صنة 2012, برنامجا 

جديد� تحت ��صم "عد�لة" في تون�س, خ�ص�س له 

غالف مالي قدره 25 مليون يورو. و�صيمكن هذ� 

�لبرنامج من دعم تون�س في �نتقالها �لديمقر�طي 

وتحولها �إلى دولة �لقانون. ومن �أجل تحديد �الأولويات 

�لجديدة �لتي �صتنفذ في هذ� �لبرنامج وتلبية �أف�صل 

الحتياجات تون�س, �صكل �التحاد �الأوروبي في يونيو 

لجنة لت�صخي�س و�صع �لنظام �لق�صائي ونظام 

�ل�صجون في تون�س.

برنامج دعم المناطق الفقيرة 

خ�ص�س �التحاد �الأوروبي غالفا ماليا قدره 20 

مليون يورو لبرنامج دعم �لمناطق �لفقيرة في تون�س. 

و�صيمكن هذ� �لبرنامج �لجديد من:

-  تطوير �الأعمال �لتي تتطلب �أيدي عاملة كثيفة, 

ودعم فر�س �ل�صغل ق�صيرة �الأجل لليد �لعاملة غير 

�الإجر�ء�ت �لتي �تخذها �التحاد �الأوروبي في �أعقاب »�لربيع �لعربي«



لــــيــبــيــــا:

ويلتزم �التحاد �الأوروبي في 

ليبيا بدعم عملية �النتقال 

�لديمقر�طي وتحقيق �ال�صتقر�ر 

في �لبالد وتطبيع �لعالقات مع 

�لمجتمع �لدولي. وبذلك, يكون 

�لغالف �لمالي �لمخ�ص�س 

للتعاون مع ليبيا خالل �لفترة 

2012-2013 في مبلغ 50 مليون 

يورو. ويقوم �التحاد �الوروبي 

بدور �لمن�صق �لرئي�صي لتقييم 

�الحتياجات �ل�صرورية الإد�رة 

�لحدود, وتعزيز �لمجتمع 

�لمدني, وحقوق �لمر�أة, 

و��صتر�تيجيات �الت�صاالت 

وو�صائل �الإعالم. 

400 مليون يورو من �التفاقيات �لجديدة, تهم دعم 

تحديث �صبكة �لطرق )125 مليون يورو(, ودعم 

م�صنع �لمظيلة �لتابع للمجمع �لكيميائي �لتون�صي 

)132 مليون يورو( و�لتجديد على �أ�ص�س جديدة 

بقيمة 130 مليون يورو من خطوط �لقرو�س. و�رتفع 

كذلك م�صتوى �صرف �لقرو�س �لمعلقة مقارنة ب�صنة 

.2010

الم�ساعدة الإن�سانية

وت�صاف �إلى كل تلك �لجهود �لم�صاعد�ت �الإن�صانية 

�الأوروبية بقيمة 80,5 مليون يورو �لتي خ�ص�صت 

لم�صاعدة تون�س في تدبير �أزمة �لالجئين �لليبيين.

تعزيز العالقات التجارية وال�ستثمارية

تر�هن تون�س, مثل غالبية �لدول �لمتو�صطية 

�لمجاورة, على �التحاد �الأوروبي �لذي يعد �أهم �صوق 

ل�صادر�تها و�أول م�صدر لو�رد�تها. ت�صهم �لتجارة في 

�ل�صلع و�لخدمات �إ�صهاما كبير� في �لنمو �القت�صادي, 

وتعزيز �لقدرة �لتناف�صية ودعم �القت�صاد �لتون�صي.

 

ولذ� فمن �ل�صروري توقيع �تفاقات تجارية نفعية 

وطموحة مع تون�س, وتالئم �حتياجاتها وقدر�تها 

�القت�صادية.

الدعم ال�ستثنائي للبنك الأوروبي لال�ستثمار 

لفائدة تون�ص 

�أنجز �لبنك �الأوروبي لال�صتثمار �صنة 2011 – �لتي 

�صكلت �صنة ��صتثنائية بالن�صبة لتون�س – ما يقارب 

�لنقدية, و�إد�رة �لبنك �لمركزي و�لحكامة �لمحلية 

و�لتح�صير لالنتخابات.

 

وقد حدد �التحاد �الأوروبي �أي�صا برنامجا خ�ص�س 

له غالف مالي قدره 3 مليون يورو لت�صجيع �لوز�ر�ت 

على �لعمل جنبا �إلى جنب مع �لمجتمع �لمدني. 

وعلى وجه �لتحديد, �صيعمل م�صت�صارون على تقديم 

�لم�صاعدة للوز�ر�ت في عملية مر�جعة �لن�صو�س 

�لقانونية, وتكوين �لموظفي وتقديم �لم�صورة 

للوز�ر�ت من �أجل مزيد من �لتعاون مع �لمجتمع 

�لمدني.

وعالوة على ذلك, ت�صمل �أن�صطة دعم �لمجتمع 

�لمدني �أي�صا: 

-  1 مليون يورو للم�صاعدة في تح�صير �النتخابات. 

و�صيخ�صع هذ� �لمبلغ الإد�رة �لمعهد �لدولي 

للديمقر�طية و�لم�صاعدة �النتخابية. وتهدف 

بر�مجها لح�صد مختلف �صر�ئح �لمجتمع من �أجل 

تبادل �لمو�قف حول �لم�صتقبل �لديمقر�طي في 

ليبيا. 

-  خ�ص�س غالف مالي قدره 1.5 مليون يورو ل�صحايا 

�لتعذيب �لنف�صي و�لج�صدي عن طريق رعايتهم من 

قبل منظمة �لعفو �لدولية و�لمجل�س �لدولي الإعادة 

تاأهيل �صحايا �لتعذيب.

-  خ�ص�س غالف مالي قدره 3,1 مليون يورو لبرنامج 

ت�صييد مر�كز "�لمو�رد" لفائدة �لمجتمع �لمدني. 

و�صتقدم هذه �لمر�كز �لتدريب �لالزم لموظفي 

�لمنظمات �لتي �صكلت حديثا لتمثيل �لتجمعات 

�لمحلية حتى تتمكن من �لدفاع عن م�صالح �ل�صعب 

�لليبي لدى �لحكومة. 

 

و�إجماال, رفعت هذه �لبر�مج �إلى 30 مليون يورو قيمة 

�الأمو�ل �لمخ�ص�صة لليبيا في �أعقاب �لثورة. وهو 

�لمبلغ �لذي ين�صاف �إلى مبلغ 155 مليون خ�ص�صت 

بالفعل لتقديم �لم�صاعدة �الإن�صانية و�لبر�مج في 

مجال �ل�صحة و�لهجرة.

�أدت �لوح�صية �ل�صديدة �لتي �نتهجها �لنظام 

�ل�صابق لقمع �لمتظاهرين باالتحاد �الأوروبي �إلى 

�لتعليق �لفوري لكل �أ�صكال �لتعاون �لتقني, ف�صال 

عن مفاو�صات �التفاق �الإطار بين �الإتحاد �الأوروبي 

وليبيا.

 

و�نعقد مجل�س �أوروبي ��صتثنائي حول ليبيا في مار�س 

وتمت مناق�صة �لم�صاألة �لليبية في جميع مجال�س 

�لبالد  و�صهدت  الحق.  وقت  �لخارجية" في  "�ل�صوؤون 
حربا تحريرية د�مت لعدة �أ�صهر و�نتهت في 23 

�أكتوبر, بعد �إلقاء �لقب�س على �لعقيد �لقذ�في وقتله. 

وقد �صارك �التحاد �الأوروبي في �جتماعات دولية 

ذ�ت �أهمية ق�صوى, مثل مجموعة �الت�صال �لدولية 

ب�صاأن ليبيا, و�صاهمت �لمفو�صة �لعليا ونائب �لرئي�س 

في تقريب �لمو�قف �لمتباينة لل�صركاء �لدولييين 

�لرئي�صيين عبر �لم�صاركة في "مجموعة �لقاهرة" 

)�لتي ت�صم �التحاد �الأفريقي و�لجامعة �لعربية 

و�التحاد �الأوروبي ومنظمة �لتعاون �الإ�صالمي و�الأمم 

�لمتحدة(.

 

وقد قدم �التحاد �الوروبي ت�صريحات عديدة للدفاع 

عن �لحقوق �الإن�صانية للمعار�صين و�إد�نة �لقمع 

�لدموي �لذي �صنه �لنظام. و�تخذ �التحاد �صل�صلة 

من �لعقوبات �صد �ل�صخ�صيات و�ل�صركات لمنع نظام 

�لقذ�في من �لح�صول على �ل�صالح و�لمال.

 

و�فتتح �التحاد �الأوروبي مكتبا في بنغازي يوم 22 

ماي, كما تر�أ�صت كاثرين ��صتون وفد� من �التحاد 

�الأوروبي �إلى طر�بل�س �أثناء زيارتها �إلى ليبيا يوم 

12 نونبر. وكانت �أول �صخ�صية �أجنبية بارزة تلتقي 

برئي�س �لوزر�ء �لليبي, عبد �لرحيم �لكيب.

وت�صمل مجاالت �لن�صاط لفائدة ليبيا غالفا ماليا 

قدره 4,5 مليون يورو من �أجل �إعادة بناء �الإد�رة 

�لعامة: توفير متخ�ص�صين قادرين على �لم�صاعدة 

في عملية �إعادة �الإعمار من خالل �لتخطيط وو�صع 

ميز�نية �لقطاعات �لرئي�صية مثل و�لتعليم, و�ل�صيا�صة 

�الإجر�ء�ت �لتي �تخذها �التحاد �الأوروبي في �أعقاب »�لربيع �لعربي«



العالقات بين المغرب والتحاد الأوروبي 

23 فبراير 2012: برنامج طموح 

خ�ص�س له غالف مالي قدره 2 مليار 

درهم لتعزيز �لو�صع �لمتقدم بين 

�لمغرب و�التحاد �الأوروبي.

وفي هذ� �ل�صدد, �صرح �ل�صيد �ينيكو 

�ند�بورو قائال: "يعد هذ� �لبرنامج من 

بين �أكبر بر�مج �لتعاون �لتي يمولها 

�التحاد �الأوروبي لفائدة �لمغرب: 

خ�ص�س له غالف مالي قدره 2 مليار 

درهم, منها 1 مليار مخ�ص�س للمرحلة 

�الأولى. ويهم 10 مجاالت للعمل, تتمحور 

حول تحقيق �لتقارب �لتنظيمي بين 

�لقو�نين �لمغربية وتلك �لمعمول بها 

في دول �التحاد �الأوروبي. وي�صكل هذ� 

�لبرنامج مرحلة مهمة نحو تحقيق 

�أهد�ف �لو�صع �لمتقدم."

وب�صرف �لنظر عن �أعمال �لتقارب 

�لتنظيمي في مجاالت �لمعايير 

�ل�صناعة, و�الأنظمة �ل�صحية و�ل�صحة 

�لنباتية, و�ل�صالمة و�الأمن �لبحريين 

�أو حماية �لمو�رد �لمائية, يعزز هذ� 

�لبرنامج �أي�صا حماية �لحقوق �الأ�صا�صية 

في �ل�صغل وعمليات �الإ�صالح في مجال 

�لحماية �الجتماعية. 

وي�صجع على �ل�صر�كة بين �لمقاوالت 

عبر تقديم دعم كبير للتبادل �لطالبي, 

و�لباحثين وطالب �لدكتور�ه. و�صيعتمد 

�لبرنامج على �لم�صاورة مع منظمات 

�لمجتمع �لمدني ب�صكل وثيق من 

�أجل �إثر�ء تحليل �لتقدم �لمحرز في 

�الإ�صالحات �لتي تحظى بالدعم.

تتميز م�صتجد�ت �لعالقات بين �لمغرب و�التحاد 

�الأوروبي بالغنى و�لتنوع خالل �ل�صنة �لمن�صرمة.

07 فبراير 2011: زيارة �لمفو�س �الأوروبي ل�صوؤون 

�لتو�صيع و�صيا�صة �لجو�ر �الأوروبية, �صتيفان فول, �إلى 

�لمغرب. 

مار�ص 2011: عر�س م�صترك لخدمة �لعمل �لخارجي 

�الأوروبي و�لمفو�صية �الأوروبية لالت�صاالت: "�صر�كة 

من �أجل �لديمقر�طية و�الزدهار �لم�صترك في جنوب 

�لمتو�صط  ", رد� على �الأحد�ث �لتي عرفها �لربيع 

�لعربي.

مايو 2011: في �أعقاب �صدور �لبالغ �لم�صترك 

�ل�صادر عن خدمة �لعمل �لخارجي �الأوروبي 

و�لمفو�صية �الأوروبية "�صيا�صة جديدة نحو جو�ر 

متغّير", �صرح �صفير �التحاد �الأوروبي في �لمغرب, 

�ينيكو �ند�بورو, باأن: "�لمغرب, �لذي يحظى بو�صع 

متقدم مع �التحاد �الأوروبي, يوجد في و�صع مثالي 

الغتنام �لفر�س �لتي تتيحها له �صيا�صة �لجو�ر 

�الأوروبية �لجديدة, �صريطة �أن يتجاوز تحديات 

تر�صيخ ديمقر�طية م�صتد�مة و�قت�صاد �لت�صامن". 

غ�ضت 2011: �صادق �التحاد �الأوروبي على برنامج 

�لعمل ل�صنة 2011 �لخا�س بالمغرب: 1 مليار و572 

مليون درهم مخ�ص�صة لالإ�صالحات �لديمقر�طية 

و�الجتماعية و�القت�صادية بالمملكة, في �إطار تقاربها 

مع �التحاد �الأوروبي. 

و�صيتم ذلك من خالل غالف مالي قدره 215 

مليون درهم )19 مليون يورو( مخ�ص�س للتنمية 

�الجتماعية و�القت�صادية بمنطقة �لح�صيمة, وغالف 

مالي قدره 396 مليون درهم )35 مليون يورو( 

مخ�ص�س لتنفيذ جدول �أعمال للم�صاو�ة بين �لمر�أة 

و�لرجل, وغالف مالي قدره 961 مليون درهم )85 

مليون يورو( مخ�ص�س لتنفيذ �الأهد�ف �لمتفق 

عليها في �إطار �لو�صع �لمتقدم بين �لمغرب و�التحاد 

�الوروبي. 

اأكتوبر 2011: زيارة �لمدير �لعام للتنمية في 

�لمفو�صية �الأوروبية, �صتيفانو مان�صرفي�صي, �لذي 

�أجرى �أولى �لمحادثات مع ممثلي �لحكومة �لمغربية 

في �إطار حو�ر جديد ب�صاأن �لهجرة وحرية �لتنقل و�الأمن.

19 يناير 2012: قام �لمفو�س �الأوروبي ل�صوؤون 

�لتو�صيع و �صيا�صة �لجو�ر, �صتيفان فول, بزيارة �إلى 

�لمغرب من �أجل لقاء �لحكومة �لمغربية �لجديدة. 

و�صرح �ل�صيد �صتيفان فول �أن: "�لعالقات بين 

�لمغرب و�التحاد �الأوروبي هي مثال على �لكيفية �لتي 

يمكن �أن تو�كب �الإ�صالحات �لمتفق عليها وتنفيذها 

من قبل �ل�صلطات �لمغربية بف�صل �لت�صامن 

�الأوروبي. وي�صحق �لطريق �إلى تعزيز �لديمقر�طية 

ودولة �لقانون, وهو ما يعزز �أي�صا �لتنمية �لم�صتد�مة 

و�ل�صاملة, تماما دعم �التحاد �الأوروبي".

14 فبراير 2012: مو�فقة �لبرلمان على بروتوكول 

و�صع �إطار قانوني يخول للمغرب �لم�صاركة في 

�لبر�مج �الأوروبية.

و�صتتيح للمغرب �لم�صاركة في هذه �لبر�مج فر�صة 

�لتاأقلم مع �صيا�صات �التحاد �الأوروبي وتمكينه من 

دعم جهوده �لر�مية �إلى تنفيذ �لمكت�صبات �الأوروبية. 

16 فبراير 2012: �ل�صادقة على �التفاق �لفالحي 
مع �لمغرب. 

وفي �أعقاب م�صادقة �لبرلمان �الأوروبي على 

�التفاق بين �لمغرب و�التحاد �الأوروبي ب�صاأن تحرير 

�لمنتجات �لفالحية و�لمنتجات �لبحرية, خالل 

جل�صة عمومية في �صتر��صبورغ بما مجموعه 369 

�صوتا, �صرح �صتيفان فول �أن "هذ� �التفاق يكت�صي 

�أهمية خا�صة في �صياق �لتغير�ت �لتي يعرفها �لجو�ر 

مع �لجنوب, الأنها �صوف تدعم تنمية �لتجارة و�صوف 

تخلق فر�صا لل�صغل".

1 مار�ص 2012: دخلت منطقة �لتبادل �لحر بين 
�التحاد �الأوروبي و�لمغرب فيما يخ�س �لمنتجات 

�ل�صناعية حيز �لتنفيذ.

25 مار�ص 2012: زيارة رئي�س �لبرلمان �الأوروبي, 
مارتن �صولت�س, بمنا�صبة �لدورة 8 �لجمعية �لبرلمانية 

لالتحاد من �أجل �لمتو�صط   في �لرباط.

وبهذه �لمنا�صبة, �صرح �ل�صيد مارتن �صولت�س قائال: 

�ل�صفة  بلد�ن  مع  �ل�صاملة  �ل�صر�كة  باأن  مقتنع  "�أنا 
�لجنوبية للبحر �الأبي�س �لمتو�صط   يمكن �أن نكون 

عامال هاما ال�صتعادة �لنمو في �التحاد �الأوروبي 

و�صمال �أفريقيا و�ل�صرق �الأو�صط. وينبغي �أن يقترن 

�لدعم �لذي نقدمه الإجر�ء �الإ�صالحات و�لتحوالت 

�لديمقر�طية في منطقة �لبحر �الأبي�س �لمتو�صط   

من خالل �تخاذ �إجر�ء�ت ملمو�صة. ويجب �أن نو��صل 

على هذ� �لمنو�ل, من �أجل تعزيز �صيا�صة �لجو�ر 

�الأوروبية, وو�صع �الإطار �لمالي �لمتعدد �ل�صنو�ت 

�لذي يلبي طموحاتنا ويح�صن �لتعاون على �ل�صعيدين 

�لثنائي و�الإقليمي, وعلى جميع �لم�صتويات.

وي�صكل �لحو�ر �لبرلماني عن�صر� رئي�صيا في هذه 

�ال�صتر�تيجية, الأن �لبرلمانات هي �لتي تد�فع حقيقة 

عن �لم�صروع �الأورومتو�صطي."

�الإجر�ء�ت �لتي �تخذها �التحاد �الأوروبي في �أعقاب »�لربيع �لعربي«



�س/ج

مقابلة م�صتركة

يون�س بومهدي, مدير �لمحطة �الإذ�عية "هيت ر�ديو",

 وكريم �لحجاجي, رئي�س جمعية �آفاق �لديمقر�طية في �لمغرب

)CAPDEMA( 

ما هو ت�سورك حول المطالب 

التي رفعت خالل �سنة 2011 

ودور ال�سباب فيها؟

تعد �لحركات �لتي عبرت عن مطالبها 

في �لمغرب �أول دليل على �أن �ل�صباب 

في بلدنا يرغب في �لتاأثير على م�صتقبله ويذكر باأنه لي�س �صرورة فقط 

من �أجل م�صتقبل �لمغرب, بل �أي�صا حا�صره... لقد �نخرط "�ل�صباب" 

ب�صكل ملحوظ في �لم�صهد �ل�صيا�صي �لوطني �لذي كان في �أم�س 

�لحاجة �إلى روح ووجوه جديدة. ومن �الآن ف�صاعد�, ال يمكن لالأحز�ب 

�ل�صيا�صية, و�ل�صلطة ب�صكل عام �أن تجاهل هذه �الأغلبية �لتي كانت �إلى 

حد �الآن "�صامتة" )تمثل �صريحة �ل�صباب �لتي ال يقل عمرها عن 35 

ن�صبة %70 من �صكان �لمغرب(.

اأطلق المغرب �سل�سلة من المبادرات �سنة 2011 )منها 

الد�ستور الجديد والنتخابات الت�سريعية المبكرة(: اإلى اأي 

حد تعد هذه الأخيرة ا�ستجابة للمطالب الجتماعية وتلك 

التي رفعتها حركة 20 فبراير؟

تعد حركة 20 فبر�ير حركة غير متجان�صة وذ�ت مطالب و��صحة, وهو 

ما يدل على وجود م�صاكل �جتماعية �صاملة. وتقف ور�ء هذه �لحركة 

عدة �أطياف �صيا�صية تحمل في بع�س �الأحيان توجهات متناق�صة تماما.

وتمثل �صل�صلة �لمبادر�ت �لتي �أطلقت �صنة 2011 �صرورة لتغيير �لنظام 

وممثليه. ويبدو �أن �الإ�صالحات �ل�صيا�صية قد ��صتجابت لتطلعات �لغالبية 

�لعظمى من �لمغاربة �لذين �صادقو� على �الإ�صالح �لد�صتوري �لمقترح. 

وكان عدد �لمغاربة �لذين �صوتو� من �أجل �ختيار نو�بهم في �النتخابات 

�لت�صريعية �لتي جرت في نونبر �لما�صي �أكبر بكثير من عدد �لذين 

�صوتو� في �النتخابات �ل�صابقات.

ما هي تطلعاتك ب�ساأن م�ستقبل المغرب وال�سباب المغربي؟

تطلعاتي �إيجابية طبعا. ويرجع ذلك �إلى �أن �ل�صباب �لمتعط�صين للتغيير 

و�لتجديد, بالرغم من �أنهم �ختارو� م�صار� �أكثر� هدوء� مقارنة بدول 

�لجو�ر. وتبقى �لحاجة �إلى �لحرية رهينة بمفهوم �لم�صوؤولية.

�إنني متفائل �أ�صا�صا, و�أثق في �صبابنا, وفي قدرته على �الندماج و�الأخذ 

بزمام مبد�ئ �لحو�ر, و�لديمقر�طية و�حتر�م �الختالف.

يون�س بومهدي,

مدير �لمحطة �الإذ�عية "هيت ر�ديو" 

و�إذ� ��صتمـر �لــوعــي بذلك في فــر�س نف�صه, فـاإنه ال بـد و�أن يــوؤدي �إلى تغييــر 

�صيــا�صـي عميـق في �لمغــرب.

�إليها ب�صاأن �لن�س �لد�صتوري 

و�لظروف �لتي تمت فيها �صياغته, �إال 

�أن ممار�صة �ل�صلطة لم يطر�أ عليها �أي 

تغيير. ويعك�س �لحجز على �لمن�صور�ت 

�الأجنبية موؤخر�, ومحاكمة مغني 

�لر�ب �لحاقد )على �صبيل �لمثال 

ال �لح�صر( و�لتعامل �لمت�صدد مع 

�الأزمات �الجتماعية في كل من تازة, 

و�إمي�صر وبني بوعيا�س, ��صتمر�رية 

��صتبد�د وقمع �لدولة �لمغربية. 

وفيما يخ�س �لمطالب �الجتماعية, ال 

يمكن حلها ب�صكل م�صتديم �إال في �إطار 

تنمية �لمغرب �قت�صاديا, وهو �الأمر 

�لذي يعيقه �لعجز في هيكلة �لدولة 

)�لعد�لة, و�لف�صاد, و�المتياز�ت, 

و�لريع(. ويبدو �أن �لحكومة �لحالية 

على وعي بهذه �لعقبات, ولديها رغبة 

في تخطيها, ولكنها ال تتوفر على كل 

�لو�صائل �لموؤ�ص�صاتية �لالزمة لذلك.

ما هي تطلعاتك ب�ساأن م�ستقبل 

المغرب وال�سباب المغربي؟

�أكثر من ربع �لمغاربة يرغبون حاليا 

في �لعي�س خارج �لمغرب. 

وال يمكن تلبية مطالبهم �إال عن طريق 

خطاب �إ�صالحي يروم �لتغيير, ويكون 

بد�ية جيدة توفر لل�صباب ظروف عي�س 

الئقة, �أو ب�صي�س �أمل على �الأقل.

كريم �لحجاجي,

رئي�س جمعية �آفاق

�لديمقر�طية في �لمغرب

ما هو ت�سورك حول المطالب 

التي رفعت �سنة 2011 ودور 

ال�سباب فيها؟ 

لي�صت �لمطالب �لمعبر عنها منذ 20 

فبر�ير بالجديدة في حد ذ�تها وقد 

�صبق �أن رفعت �لعديد من �لمنظمات 

�ل�صيا�صية و�لنقابية هذه �لمطالب 

نف�صها, بما فيها �لحزب �لحاكم 

حاليا. ومع ذلك, يعد تعبير �ل�صباب 

عن مطالبهم في �ل�صارع في غياب 

�أي �نتماء حزبي �أو جمعوي دليال على 

وجود �أزمة ثقة عميقة بين �لمو�طنين 

و�لتمثيليات �لتقليدية. وخالل �ل�صنة 

�لما�صية, ��صتطاع �ل�صباب فر�س 

وجهة نظرهم على �لدولة, وعلى 

�الأحز�ب, بعد فترة طويلة من عدم 

�الهتمام بال�صيا�صة. و�إذ� ��صتمر �لوعي 

بذلك في فر�س نف�صه, فاإنه ال بد و�أن 

يوؤدي �إلى تغيير �صيا�صي عميق في 

�لمغرب.

اأطلق المغرب �سل�سلة من 

المبادرات �سنة 2011 )منها 

الد�ستور الجديد والنتخابات 

الت�سريعية المبكرة(: اإلى اأي 

حد ت�ستجيب هذه المبادرات 

للمطالب الجتماعية ولتلك 

التي رفعتها حركة 20 فبراير؟

 

يعد تغيير �لد�صتور �أهم تدبير �تخذته 

�لدولة )الأن �النتخابات �لت�صريعية 

�لمبكرة لي�صت �صوى نتيجة طبيعية 

لذلك(. ولكن, بغ�س �لنظر عن 

�لمالحظات �لتي يمكن �أن نخل�س 

�الإجر�ء�ت �لتي �تخذها �التحاد �الأوروبي في �أعقاب »�لربيع �لعربي«
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