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حـــوارات مـــواقـــف، أفـــكـــار،

 الـنــ�ســخــة 
 الــعــربــيــة

الــديــمــقــراطــيــة
في ألــمــانــيــا

شـكـل الــدولــة وأسـلــوب الــحــيــاة

مـع مــشـاركــات بــقــلــم: 
الـــرئـــيـــس االتـــحـــادي فـــرانـــك-فـــالـــتـــر شــتـــايـــنـــمـــايـــر

وزيـــر الـــخـــارجـــيـــة هـــايـــكــو مـــاس
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الـمــبــدع.  واالقــتــصــاد الــحــيـة والـديــمـقــراطــيـة الـتــنـوع بــالد ألـمـانــيـا
الـحـقــائـق  أهــم تــضــم الـتـي اإلنــتــرنــت بــوابــة هـي ألــمـانــيـا« عــن »حــقــائــق

والــثــقــافــة  والــعــلــوم الـســيــاســة عــن الـمــزيــد هــنــا تــقــرأ والـمـعـلـومــات.
ألـمـانـيـا!  اسـتـكـشـف األوروبــيـيــن. الـشــركـاء مــع ألـمــانــيــا تــعـاون وعـن األلـمــانــيــة،

أوروبــا! اســتــكــشـف
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هـل تـبـحثون عـن معـلومـات موثـوقـة حول الـسـيـاسـة األلـمـانـيـة، 
أو حول الفـنـون والـثـقـافة، أو عن االقـتـصـاد أو المـجـتـمع في ألـمانـيـا؟ 
كـل الحقـائـق  deutschland.de هـنا تـجدون على مـوقـع دويـتـشـالنـد

والـمعـلومـات المـهـمة، والـتـحقـیـقات الحرفـيـة، مقـدمة بـأسـلـوب 
واضـح وسـهل في عـشـر لـغات مخـتـلفـة. كـما نـقـدم لـكـم أهـم 

شـركـائـنـا وأهـم الـروابـط الـتي تـحـتاجون إلـيـها. إن أردتـم الـتـعـرف 
على ألـمـانـيـا، يمـكـنـكم زيـارة موقـعـنـا االلكـتـرونـي.

نـحـن دلـيـلكـم في ألـمانـيـا.

www.deutschland.de/en/newsletter
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Pluralism.
Populism.
Journalism.

J O I N  T H E  D I G I T A L  C O N V E R S A T I O N !

In the coming months, Deutsche Welle will off er a series of 
digital networking opportunities to all friends of the Global 
Media Forum.

We will use various digital formats to promote discussions 
on this year’s topic and create a platform for interactions and 
exchanges within our global conference community. Despite 
these turbulent times, we hope to bring together decision-
makers and infl uencers from the media, politics and civil 
society, culture, education, business, science and more.

Visit us online to stay up to date on our conference program 
and join this global, interdisciplinary conversation 

dw.gmf         GMFconference

DW_GMF        Global Media Forum (GMF)
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االفـتـتـاحـيـة

أقــــويــــاء 
بـالـتـضـامـن والـتـعـاون

عـزيـزي الـقـارئ، عـزيـزتـي الـقـارئـة، 

تـسـبـبـت جـائـحة كـورونـا بـالـكـثـيـر من شـعـور عـدم األمـان وفـقـدان الـثـقـة، ولـكـنـهـا أكـدت 
أيـضـاً بـعـض األمـور. ومـن هـذه األمـور الـقـنـاعة بـأن الـتـعـاون هو الـلـقـاح األكـثـر نـجاعـة، والـدواء 

األكـبـر فـعـالـيـة في مـواجهـة األزمـات. لـقـد اكـتسـب الـتـعـاون األوروبـي الكـثـيـر من األهـمـيـة 
بـفـضـل هـذه الجـائـحة. »إنـهـا سـاعـة أوروبــا«، قـالـت رئـيـسـة الـمـفـوضـيـة األوروبــيـة أورسـوال 

فـون ديــر اليـن. وفي هـذا الـسـيـاق تـحـظـى الـرئـاسـة األلـمـانـيـة لـمـجـلـس االتـحـاد األوروبـي 
تـحـت شـعـار »مـعـاً. نـجـدد ألوروبـا قـوتـهـا.«، في النـصـف الـثـانـي مـن الـعـام 2020 بـأهـمـيـة 
متـمـيـزة. تـتـولـى ألمـانـيـا رئـاســة مـجـلـس االتـحـاد األوروبـي في زمـن يـتـوجـب فــيـه عـلـى 

االتـحـاد إرســاء الـقـواعـد لــفــتـرة مـا بــعـد األزمـة. وهــنـا تـكـمن الـعـديـد مـن الـفـرص، أيـضـاً 
بـالـنـظـر إلـى مـوضـوعـات الـمـسـتـقـبـل الـتـي سـوف تـركـز عـلـيـهـا ألـمـانـيـا خـالل األشـهـر 

الـقـادمـة: الـرقـمـنـة، حمايـة الـمـنـاخ، االقـتـصـاد الـمـسـتـدام، الـتـعـاون الـدولـي. فـي هـذا 
الـعـدد نـسـتـعـرض مـدى اسـتـعـداد االتــحـاد األوروبـي والـدول األعـضـاء فـيـه لـخـوض هـذه 

الـمـوضـوعات، ومـا الـذي تـسـعى إلـى تـحـقـيـقـه فـي المـسـتـقـبـل. 

مـع أطـيـب الـتـحـيـات
أسـرة الـتـحـريـر
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ثــمـان مـعــاهــدات
تشـكل اإلطـار القانـوني لالتـحاد األوروبي. حـيث يقـوم هـذا االتـحاد 
على مبـدأ سـيادة القـانون. هـذا يعـني أن تسـتـند كـافة أنـشـطـة 
االتـحاد على معـاهـدات وافـقـت علـيـها كـافـة الـدول األعـضـاء 

طـواعـية وعلى أسـس ديـمـقـراطـيـة. 

أهم المعاهدات هي: 
1951

اتـفـاقـيـة تـأسـيـس التـجـمـع األوروبي للفـحم والـصـلـب 
1957

معـاهـدات رومـا – معـاهـدة تأسـيـس الجـمـاعـة االقتصـادية األوروبـيـة 
)EEC( – والمـعـاهـدة األوروبـيـة للطـاقـة الـذريـة »يـوراتـوم«

1965
معـاهـدة االتـحاد – اتـفـاقـيـة بـروكـسـل

1986
الـمـلـف األوروبـي الـمـوحـد

1992
مـعـاهـدة االتـحاد األوروبـي – مـعـاهـدة مـاسـتـريـخـت

1997
مـعـاهـدة أمـسـتـردام

 2001
مـعـاهـدة نـيـس

 2007
مـعـاهـدة لـشـبـونـة 

االتـحـاد األوروبـي ومـشـروع بـريـكـسـت

في 23 حزيران/يونيو 2016 أفضى استفتاء 
في المملكة المتحدة إلى أن أغلبية ضئيلة من 

الناخبين )51,9 في المائة( يؤيدون االنسحاب 
من االتحاد األوروبي )مشروع بريكست(. 

في 31 كانون الثاني/يناير 2020 انسحبت 
المملكة المتحدة رسميا من االتحاد األوروبي، 

بعد ثالث سنوات وسبعة أشهر من تصويت 
المواطنين البريطانيين على هذا االنسحاب. 

حتى نهاية 2020 تبقى المملكة المتحدة 
بسكانها البالغ عددهم ما يزيد عن 66,6 مليون 

نسمة في مرحلة انتقالية، ال تشهد الكثير 
من التغيرات. خالل هذه الفترة يتوجب على 
بروكسل ولندن االتفاق على شكل العالقات 

بينهما.  المستقبلية فيما 

أوروبي وأوربيـة يشكـلون البـرلـمان األوروبـي. حـتى انسحاب 
المملكة المتحـدة من االتحـاد، كان عدد مقـاعـد البرلـمان 

األوروبـي 751 مقـعداً. 27 مقـعداً من بيـن 73 مقـعداً كانت 
حصة المملكة المتحدة تم توزيـعها على بلـدان أخـرى 

في االتحـاد، بينـما تـم حجز 46 مقـعداً المتبـقية ألعضـاء 
جدد محتملين في االتحـاد األوروبي. وتعتبر ألمـانيا 
أكبر المـشاركين في البرلـمان األوروبي بـعدد نـواب 

يـصل إلى 96 نـائـباً. 
705

الــتــوجــه الــمــســتــمــر 
نــحــو الــمــدن 

يعـيـش حوالـي 98 في الـمـائة مـن سـكـان بـلـجـيـكا 
في الـمـدن. بهـذا تحـتـل بلـجـيـكا الصـدارة فـيـما 

يسـمى „درجـة التـمـدن „ بيـن بلـدان االتـحاد األوروبـي. 
درجـة التـمـدن تعـبر عن نـسـبة سكـان المـديـنـة إلى 

مجمـل عـدد السـكـان. تـصـل هـذه النـسـبة في ألمـانـيا 
إلى 77 في المـائـة، وهي تعـتـبر بهـذا بيـن البـلـدان 

المتـوسـطـة في التـصـنـيف األوروبـي. 

هـي سـنة تـكون المـالمـح األولـى للـمـشـروع 
األوروبـي. فـفي التـاسـع من أيـار/مايـو من ذلـك 

العـام أطـلـق وزيـر الخـارجـيـة الـفـرنـسي 
آنـذاك، روبـرت شـومـان في كلـمـة له فكـرة 

تأسـيـس التـجـمـع األوروبـي للـفـحم والصـلـب 
)ECSC(، الذي يعـتـبر الحـجـر األسـاس لتـأسـيـس 

االتـحـاد األوروبـي. ويعـتـبر كـل من شـومـان 
والفـرنسـي جـان مـونـيـه والمـسـتـشـار 
األلـمانـي في ذلـك الـوقـت كونـراد آدنـاور 

واإليطالـي ألـيـسـدة دي كاسـبيري والبلـجيكي 
بـاول-هنـري سـبـاك من الـمـؤسـسـين 

التـاريخـيـين للـوحدة األوروبـيـة. 

1950

________

________
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أرقــام و حــقــائــق 
آوروبــــــــــــــــــا

مـنـطـقـة الـيـورو
19 دولة، عملة واحدة: »منطقة اليورو« هـو االسم 

الـرسمي لمجموعة من أعضاء االتحاد األوروبي يبلغ 
عددها 19 دولة، وهي أعضاء في االتحاد االقتصادي 
والنقدي )EMU( وتتبنى اليورو كعملة وطنية ووسيلة 
للدفع. بدأ اتحاد EMU في العام 1999 مع 11 عضوا 

فقط، بينما انضم األعضاء اآلخرون في الفترة الالحقة. 
دخلت عملة اليورو الورقية والمعدنية التداول في عام 

2002، وحلت مكان العمالت الوطنية في التداول 
كوسيلة موحدة للدفع. يستوطن البنك المركزي 

األوروبي )ECB( في مدينة فرانكفورت. رئيسة بنك 
ECB منذ األول من تشرين الثاني/نوفمبر 2019 

هي الفرنسية كريستين الغارد. 

أرقـــــام و حــــقـــائـــق
التـحـاد الأوروبـي هـو عــبـارة عـن هـيــكــلــيــة فــريــدة مـن نـوعــهـا فـي الـعــالـم: 

فـهــو عــبـارة عـن تـجــمــع مـن بــلــدان اأوروبـيــة ديـمـقــراطــيــة، تـجـمــعــهــا 
اأهــداف مـ�ســتـركــة تــتــجــلى فـي الـحــفــاظ عـلــى الـ�ســالم والـتــطــلــع 

نــحــو الـتــطــور والزدهــار. 

الـــســكـــان

فــوارق 
كــبــيــرة

يعيش في بلدان االتحاد األوروبي السبع والعشرين 
حوالي 447 مليون إنسان، بهذا يكون االتحاد ثالث أكبر 

تجمع سكاني في العالم، بعد الصين والهند. 83,1 
مليون من هؤالء يعيشون في ألمانيا، البلد األكبر في 
االتحاد لجهة عدد السكان، وهي تتقدم على فرنسا 
)67 مليون(، ثم إيطاليا )60,4 مليون( وإسبانيا )46,9 
مليون( وبولندا )37,9 مليون(.مع خروج بريطانيا في 

أواخر كانون الثاني/يناير 2020 خسر االتحاد 66,6 
مليون نسمة. تصل مساحة االتحاد األوروبي اإلجمالية 
إلى ما يزيد عن أربعة مليون كم2. وتعتبر فرنسا البلد 

األكبر من حيث المساحة، بينما تعتبر مالطا البلد 
األصغر مساحة في االتحاد األوروبي. ألمانيا بدورها 

تحتل المرتبة الرابعة من حيث المساحة في االتحاد، 
بمساحتها البالغة 357376 كيلومتر مربع. 

بـلـدان يتـمـتـعـان بـفـرص االنـضـمـام 
إلى االتـحـاد األوروبـي هـمـا ألـبـانـيـا و 

مـقـدونـيـا الـشـمـالـية. قـبـل فـتـرة وجيـزة 
وافـقـت البـلدان األعضـاء فـي االتـحـاد عـلى 

اقـتـراح المـفـوضـية األوروبـيـة البـدء 
بـمـفـاوضـات االنـضـمـام مـع هـاذين البلـدين 
الواقـعـين في غـرب البلـقـان. »مستـقـبلهـما 
في االتحـاد األوروبي«، قـال مفـوض التـوسـع 
في االتـحـاد األوروبـي، أوليـفـر فـارهـيـلـي. 
تسـعـى المـفـوضـيـة األوروبـيـة جـاهـدة 

منـذ فـتـرة طويـلـة إلى التـوسـع نـحـو 
مـنـاطـق غـرب الـبـلـقـان. 

++
األعـضـاء الـجدد
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ثــمـان مـعــاهــدات
تشـكل اإلطـار القانـوني لالتـحاد األوروبي. حـيث يقـوم هـذا االتـحاد 
على مبـدأ سـيادة القـانون. هـذا يعـني أن تسـتـند كـافة أنـشـطـة 
االتـحاد على معـاهـدات وافـقـت علـيـها كـافـة الـدول األعـضـاء 

طـواعـية وعلى أسـس ديـمـقـراطـيـة. 

أهم المعاهدات هي: 
1951

اتـفـاقـيـة تـأسـيـس التـجـمـع األوروبي للفـحم والـصـلـب 
1957

معـاهـدات رومـا – معـاهـدة تأسـيـس الجـمـاعـة االقتصـادية األوروبـيـة 
)EEC( – والمـعـاهـدة األوروبـيـة للطـاقـة الـذريـة »يـوراتـوم«

1965
معـاهـدة االتـحاد – اتـفـاقـيـة بـروكـسـل

1986
الـمـلـف األوروبـي الـمـوحـد

1992
مـعـاهـدة االتـحاد األوروبـي – مـعـاهـدة مـاسـتـريـخـت

1997
مـعـاهـدة أمـسـتـردام

 2001
مـعـاهـدة نـيـس

 2007
مـعـاهـدة لـشـبـونـة 

االتـحـاد األوروبـي ومـشـروع بـريـكـسـت

في 23 حزيران/يونيو 2016 أفضى استفتاء 
في المملكة المتحدة إلى أن أغلبية ضئيلة من 

الناخبين )51,9 في المائة( يؤيدون االنسحاب 
من االتحاد األوروبي )مشروع بريكست(. 

في 31 كانون الثاني/يناير 2020 انسحبت 
المملكة المتحدة رسميا من االتحاد األوروبي، 

بعد ثالث سنوات وسبعة أشهر من تصويت 
المواطنين البريطانيين على هذا االنسحاب. 

حتى نهاية 2020 تبقى المملكة المتحدة 
بسكانها البالغ عددهم ما يزيد عن 66,6 مليون 

نسمة في مرحلة انتقالية، ال تشهد الكثير 
من التغيرات. خالل هذه الفترة يتوجب على 
بروكسل ولندن االتفاق على شكل العالقات 

بينهما.  المستقبلية فيما 

أوروبي وأوربيـة يشكـلون البـرلـمان األوروبـي. حـتى انسحاب 
المملكة المتحـدة من االتحـاد، كان عدد مقـاعـد البرلـمان 

األوروبـي 751 مقـعداً. 27 مقـعداً من بيـن 73 مقـعداً كانت 
حصة المملكة المتحدة تم توزيـعها على بلـدان أخـرى 

في االتحـاد، بينـما تـم حجز 46 مقـعداً المتبـقية ألعضـاء 
جدد محتملين في االتحـاد األوروبي. وتعتبر ألمـانيا 
أكبر المـشاركين في البرلـمان األوروبي بـعدد نـواب 

يـصل إلى 96 نـائـباً. 
705

الــتــوجــه الــمــســتــمــر 
نــحــو الــمــدن 

يعـيـش حوالـي 98 في الـمـائة مـن سـكـان بـلـجـيـكا 
في الـمـدن. بهـذا تحـتـل بلـجـيـكا الصـدارة فـيـما 

يسـمى „درجـة التـمـدن „ بيـن بلـدان االتـحاد األوروبـي. 
درجـة التـمـدن تعـبر عن نـسـبة سكـان المـديـنـة إلى 

مجمـل عـدد السـكـان. تـصـل هـذه النـسـبة في ألمـانـيا 
إلى 77 في المـائـة، وهي تعـتـبر بهـذا بيـن البـلـدان 

المتـوسـطـة في التـصـنـيف األوروبـي. 

هـي سـنة تـكون المـالمـح األولـى للـمـشـروع 
األوروبـي. فـفي التـاسـع من أيـار/مايـو من ذلـك 

العـام أطـلـق وزيـر الخـارجـيـة الـفـرنـسي 
آنـذاك، روبـرت شـومـان في كلـمـة له فكـرة 

تأسـيـس التـجـمـع األوروبـي للـفـحم والصـلـب 
)ECSC(، الذي يعـتـبر الحـجـر األسـاس لتـأسـيـس 

االتـحـاد األوروبـي. ويعـتـبر كـل من شـومـان 
والفـرنسـي جـان مـونـيـه والمـسـتـشـار 
األلـمانـي في ذلـك الـوقـت كونـراد آدنـاور 

واإليطالـي ألـيـسـدة دي كاسـبيري والبلـجيكي 
بـاول-هنـري سـبـاك من الـمـؤسـسـين 

التـاريخـيـين للـوحدة األوروبـيـة. 

1950

________

________
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أرقــام و حــقــائــق 

آوروبــــــــــــــــــا

مـنـطـقـة الـيـورو
19 دولة، عملة واحدة: »منطقة اليورو« هـو االسم 

الـرسمي لمجموعة من أعضاء االتحاد األوروبي يبلغ 
عددها 19 دولة، وهي أعضاء في االتحاد االقتصادي 
والنقدي )EMU( وتتبنى اليورو كعملة وطنية ووسيلة 
للدفع. بدأ اتحاد EMU في العام 1999 مع 11 عضوا 

فقط، بينما انضم األعضاء اآلخرون في الفترة الالحقة. 
دخلت عملة اليورو الورقية والمعدنية التداول في عام 

2002، وحلت مكان العمالت الوطنية في التداول 
كوسيلة موحدة للدفع. يستوطن البنك المركزي 

األوروبي )ECB( في مدينة فرانكفورت. رئيسة بنك 
ECB منذ األول من تشرين الثاني/نوفمبر 2019 

هي الفرنسية كريستين الغارد. 

أرقـــــام و حــــقـــائـــق
التـحـاد الأوروبـي هـو عــبـارة عـن هـيــكــلــيــة فــريــدة مـن نـوعــهـا فـي الـعــالـم: 

فـهــو عــبـارة عـن تـجــمــع مـن بــلــدان اأوروبـيــة ديـمـقــراطــيــة، تـجـمــعــهــا 
اأهــداف مـ�ســتـركــة تــتــجــلى فـي الـحــفــاظ عـلــى الـ�ســالم والـتــطــلــع 

نــحــو الـتــطــور والزدهــار. 

الـــســكـــان

فــوارق 
كــبــيــرة

يعيش في بلدان االتحاد األوروبي السبع والعشرين 
حوالي 447 مليون إنسان، بهذا يكون االتحاد ثالث أكبر 

تجمع سكاني في العالم، بعد الصين والهند. 83,1 
مليون من هؤالء يعيشون في ألمانيا، البلد األكبر في 
االتحاد لجهة عدد السكان، وهي تتقدم على فرنسا 
)67 مليون(، ثم إيطاليا )60,4 مليون( وإسبانيا )46,9 
مليون( وبولندا )37,9 مليون(.مع خروج بريطانيا في 

أواخر كانون الثاني/يناير 2020 خسر االتحاد 66,6 
مليون نسمة. تصل مساحة االتحاد األوروبي اإلجمالية 
إلى ما يزيد عن أربعة مليون كم2. وتعتبر فرنسا البلد 

األكبر من حيث المساحة، بينما تعتبر مالطا البلد 
األصغر مساحة في االتحاد األوروبي. ألمانيا بدورها 

تحتل المرتبة الرابعة من حيث المساحة في االتحاد، 
بمساحتها البالغة 357376 كيلومتر مربع. 

بـلـدان يتـمـتـعـان بـفـرص االنـضـمـام 
إلى االتـحـاد األوروبـي هـمـا ألـبـانـيـا و 

مـقـدونـيـا الـشـمـالـية. قـبـل فـتـرة وجيـزة 
وافـقـت البـلدان األعضـاء فـي االتـحـاد عـلى 

اقـتـراح المـفـوضـية األوروبـيـة البـدء 
بـمـفـاوضـات االنـضـمـام مـع هـاذين البلـدين 
الواقـعـين في غـرب البلـقـان. »مستـقـبلهـما 
في االتحـاد األوروبي«، قـال مفـوض التـوسـع 
في االتـحـاد األوروبـي، أوليـفـر فـارهـيـلـي. 
تسـعـى المـفـوضـيـة األوروبـيـة جـاهـدة 

منـذ فـتـرة طويـلـة إلى التـوسـع نـحـو 
مـنـاطـق غـرب الـبـلـقـان. 

++
األعـضـاء الـجدد
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رئــاســة الـمــجـلــس األوروبــي 
حــتــى عــام 2024

2020

2021

2022

2023

2024

الـنـصـف األول 
من الـعـام

كـرواتـيـا

البـرتـغـال

فـرنـسـا

الـسـويـد

بـلـجـيـكـا

الـنـصـف الـثـاني 
 من الـعـام

ألـمـانـيـا

سـلـوفـانـيـا

جمهورية التشيك

إسـبـانـيـا

هـنـغـاريـا

االتـــحـــاد األوروبـــي 

و�صـرورة العـمل على اإعـادة االإعمار االقـتـ�صادي في 
اأوروبا وحماية التـ�صـامن االأوروبي. "اأتمـنى اأن يظهر 
الدولي  المـ�صتوى  على  ت�صـامـنا  االأوروبي  االتحاد 
اأي�صا، واأن يتولى مزيدا من الم�صوؤولية"، ح�صب ميركل. 
"�صوف تقود الجائحة اإلى تفاقم النزاعات واالأزمات 
القائمة في العديد من المناطق، و�صتكون بهـذا بـمـثـابة 
اخـتـبار لتـحـمل وثـبـات قـدرة االتحاد االأوروبي عـلى 
العـمل والتـاأثـير فيما يتعلق بال�صيا�صات الـخارجـيـة 
واالأمـنـية". وهذا ما يزيد من اأهـمـية و�صـرورة اهتمام 
االتحاد االأوروبي بقـيـمه االأ�صا�صية مثل الديمقراطية 
والحرية وحمايـة كرامة االإن�صان، والدفاع عنها في 

مختلف اأنحاء العـالم. 
               وبالتحديد �صوف تكون عـلى �صـبيل المثال 
عالقة االتحاد االأوروبي مع ال�صين من المو�صوعات 
المهمة لفترة الرئا�صة االألمانية لـلـمـجـلــ�س االأوروبي، 
التي تـريـد األـمـانـيـا اأن تـجـعـلها نـوعا من "الرئـا�صـة 
الـثـالثـيـة"، من خالل التـعـاون الوثـيـق مـع الـبـلـديـن 
اللـذيـن �صيـتـ�صـلمان الرئـا�صـة في الفـترتـين الالحـقـين، 
وتعزيز  تعميق  اأي�صا  وهناك  و�صلوفانيا.  البـرتغال 
ال�صراكة مع اأفريقيا. وقد تم بالفعل اتخاذ القرار بتنظيم 
اجتماعات قمة مع كل من ال�صين واالتحاد االأفريقي. 
متى وكيف �صيتم عقد هذه االجتماعات، يخ�صع اأيـ�صا 
اإلى حـد ما، لتـاأثـير الفـيرو�س الـذي ال يزيد قطره عن 
140 نـانومـتر. اإال اأن التبادل والتوا�صل بات من االأمور 

المح�صومة التي ال يمكن تغييرها تحت اأية ظروف. 

في هذا النـصف من العام يتـولى بلـد آخر من البـلدان 
األعـضاء في االتـحاد األوروبـي رئـاسة مجلـس االتـحاد 

األوروبي. تـتولى رئـاسـة الـمـجـلـس تـنـظيـم كافـة 
اجتماعات المجلس واإلشراف علـيهـا ورئـاستها.كمـا 
تـمثـل المجلـس أمام مـؤسـسات االتـحاد األوروبـي 

المـخـتـلـفة، وعلى المـسـتوى الدولـي. وبما يتوافق 
مـع مـهـمـة دور الوسـاطـة التي تـقوم بهـا تـعمـل 

هـذه الـرئـاسـة علـى الـتـوصـل إلى الـتـسـويـات 
والـحـلـول الـوسـط بـيـن الـدول األعـضـاء.

 
www.eu2020.de :لمـزيـد من المعـلـومات

الـمـجـلـس األوروبـي 

هيئات ومؤسسات أخرى تابعة 
لالتحاد األوروبي )مختارات(

مجلس االتحاد األوروبي )المجلس الوزاري(  الـمـفـوضـيـة األوروبـيـة

البـرلـمـان األوروبـي 

27 مــفــوض 
مـســتــقــل 

)واحـد مـن كـل بـلـد عـضـو(

وزراء مـتـخـصـصـون 
مـن 27 بـلـد عـضـو 

)مثـاًل: وزراء الـخـارجـيـة أو الـزراعـة(

27 رئـيـس دولـة وحـكـومـة، 
رئـيـس الـمـجـلـس، 

رئـيـسـة الـمـفـوضـيـة األوروبـيـة 

يــضــع 
الـتـوجـهــات 

الـسـيـاسـيـة الـعـريـضـة

يـقـتـرح 
الـقـوانـيـن 

يـقـتـرح 
الـقـوانـيـن 

يقـر مجتمعـاً القـوانين والميـزانية 
المـوحـدة لالتـحاد األوروبـي 

يـوافـق،
يـراقـب،
يـطـالب باالسـتقـالة،

يـقـدم طـلـبـات 
نـزع الـثـقـة

مبـادرات تـشـريـعـيـة 
بـطـلـب مـن المـواطـنـيـن 

تـراقـب 
المـعـاهـدات 

ديـوان المـحاسـبة 
األوروبـي 

اللجـنة األوروبـيـة 
لـألقـالـيـم 

الـبنـك المـركـزي 
األوروبـي 

المصدر: االتحاد األوروبي التحديث: 2020 

تـراقـب 
المـعـاهـدات 

مـهـمـات 
اسـتـشـاريـة 

مـهـمـات 
اسـتـشـاريـة 

يـعمـل على 
اسـتـقـرار النـظـام 
المالي )يورو( واألسعار

محكـمة الـعـدل 
فـي االتـحـاد 
األوروبـي

اللـجنة االقتصادية 
واالجتـمـاعـية 
األوروبـيـة 

705 أعــضــاء 
مـن 27 بــلــداً

يـراقـب ديـمـقـراطـيـاً 
كافـة مؤسسات االتحاد األوروبي 

يـنـتـخـبون مـبـاشـرة 

مـواطـنو االتـحاد 
األوروبـي 
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مــعــاً.  
نــجــدد ألوروبــا 

قــوتــهــا
انــتـــ�شـار جــائـحــة كـــورونـــا جـــعــل مـــواجـــهــة 
هـــذه الـجــائـــحــة فـي �شـلـب اهــتـــمــام فـــتـــرة 

الـرئـا�شـة الألـمـانــيـة لــمـجـلــ�س التـحــاد الأوروبـي. 
رغـــم ذلـــك لــن يــنــ�شــب بـالــتــاأكـــيــد اهــتـــمـام 
التـحــاد الأوروبـي خــالل الأ�شــهـر الــقــادمـة 

عـلـى قــ�شـــايـــا التـــحــاد فــقــط. دور التــحــاد 
في الـعـالـم �شـوف يــبـقى اأيـ�شاً عــلـى راأ�س 

جــدول الهـتــمـامــات. 

اأنجيال  تعرف  الفيزياء  في  دكتوراه  تحمل  ــ�صفتها 
ميركل تماما اأن االأمور ال�صغيرة يمكن اأن تحرك وتحرر 
تت�صارك مع  اأنها رغم ذلك  اإال  طاقات وقوى كبيرة. 
االآخرين في �صتى اأنحاء العالم في الده�صة حول هذه 
على  كورونا  فيرو�س  بها  يوؤثر  التي  الهائلة  القوة 
المجتمعات واالقت�صادات. "فيرو�س ال يتجاوز قطره 
140 نانومتر اأفرز قوة وتاأثيرات عالمية هائلة"، قالت 
الم�صت�صارة االتحادية، اأواخر اأيار/مايو، خالل كلمة 
اآدناور في برلين.  األقتها بدعوة من موؤ�ص�صة كونراد 
وهكذا كما يطرح الفيرو�س ت�صاوؤالت و�صكوك حول اأمور 
يقينية مفتر�صة، فقد تمكن من فر�س توجهات جديدة 
على فترة الرئا�صة االألمانية لمجل�س االتحاد االأوروبي. 
                في االأول من تموز/يوليو ت�صلمت األمانيا 
الرئا�صة الدورية لمجل�س االتحاد االأوروبي لمدة ن�صف 
الفعالة  الم�صاركة  في  القوة  من  لمزيد  فر�صة  عام. 
ل�صياغة اأوروبا واإثارة مو�صوعات مهمة. المواجهة 

الم�صتركة لالأزمة �صوف تكون االآن دون اأدنى �صك في 
مركز اهتمام هذه الرئا�صة. وهنا تكمن اأي�صا فر�صة، 
ح�صب اأنجيال ميركل. "بالن�صبة لي بات من الوا�صح 
االآن: يمكن الأوروبا الخروج من االأزمة، باأقوى مما 
كانت عليه عندما دخلتها. ولكي نتمكن من تحقيق هذا 
االأوروبي  التما�صك  واحدا:  �صعارا  اأرى  فاإنني  االأمر، 

والت�صامن االأوروبي."
               ولكن التعامل مع اآثار الجائحة ال يجوز اأن 
كانت  عالمية،  م�صتقبلية  ق�صايا  عن  االنتباه  يلفت 
األمانيا تريد التركيز عليها، وو�صعتها في �صلب اهتمام 
فترة رئا�صتها للمجل�س. خا�صة واأن هذه الق�صايا على 
واالقت�صاد  المناخ  حماية  بالجائحة:  وثيق  ارتباط 
الم�صتدام من بين هذه الق�صايا، كـما هي الحـال مع 
الرقـمـنـة ودور اأوروبـا في الـعـالم. �صـوف تـطـغى على 
فـترة الرئا�صة االألمـانية ب�صـكـل خـا�س النظـرة التي 
اأولـويـة  من  الرغم  عـلى  االإقلـيم،  حدود  تتـجاوز 

آوروبــــــــــــــــــا

بـ
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رئــاســة الـمــجـلــس األوروبــي 
حــتــى عــام 2024

2020

2021

2022

2023

2024

الـنـصـف األول 
من الـعـام

كـرواتـيـا

البـرتـغـال

فـرنـسـا

الـسـويـد

بـلـجـيـكـا

الـنـصـف الـثـاني 
 من الـعـام

ألـمـانـيـا

سـلـوفـانـيـا

جمهورية التشيك

إسـبـانـيـا

هـنـغـاريـا

االتـــحـــاد األوروبـــي 

و�صـرورة العـمل على اإعـادة االإعمار االقـتـ�صادي في 
اأوروبا وحماية التـ�صـامن االأوروبي. "اأتمـنى اأن يظهر 
الدولي  المـ�صتوى  على  ت�صـامـنا  االأوروبي  االتحاد 
اأي�صا، واأن يتولى مزيدا من الم�صوؤولية"، ح�صب ميركل. 
"�صوف تقود الجائحة اإلى تفاقم النزاعات واالأزمات 
القائمة في العديد من المناطق، و�صتكون بهـذا بـمـثـابة 
اخـتـبار لتـحـمل وثـبـات قـدرة االتحاد االأوروبي عـلى 
العـمل والتـاأثـير فيما يتعلق بال�صيا�صات الـخارجـيـة 
واالأمـنـية". وهذا ما يزيد من اأهـمـية و�صـرورة اهتمام 
االتحاد االأوروبي بقـيـمه االأ�صا�صية مثل الديمقراطية 
والحرية وحمايـة كرامة االإن�صان، والدفاع عنها في 

مختلف اأنحاء العـالم. 
               وبالتحديد �صوف تكون عـلى �صـبيل المثال 
عالقة االتحاد االأوروبي مع ال�صين من المو�صوعات 
المهمة لفترة الرئا�صة االألمانية لـلـمـجـلــ�س االأوروبي، 
التي تـريـد األـمـانـيـا اأن تـجـعـلها نـوعا من "الرئـا�صـة 
الـثـالثـيـة"، من خالل التـعـاون الوثـيـق مـع الـبـلـديـن 
اللـذيـن �صيـتـ�صـلمان الرئـا�صـة في الفـترتـين الالحـقـين، 
وتعزيز  تعميق  اأي�صا  وهناك  و�صلوفانيا.  البـرتغال 
ال�صراكة مع اأفريقيا. وقد تم بالفعل اتخاذ القرار بتنظيم 
اجتماعات قمة مع كل من ال�صين واالتحاد االأفريقي. 
متى وكيف �صيتم عقد هذه االجتماعات، يخ�صع اأيـ�صا 
اإلى حـد ما، لتـاأثـير الفـيرو�س الـذي ال يزيد قطره عن 
140 نـانومـتر. اإال اأن التبادل والتوا�صل بات من االأمور 

المح�صومة التي ال يمكن تغييرها تحت اأية ظروف. 

في هذا النـصف من العام يتـولى بلـد آخر من البـلدان 
األعـضاء في االتـحاد األوروبـي رئـاسة مجلـس االتـحاد 

األوروبي. تـتولى رئـاسـة الـمـجـلـس تـنـظيـم كافـة 
اجتماعات المجلس واإلشراف علـيهـا ورئـاستها.كمـا 
تـمثـل المجلـس أمام مـؤسـسات االتـحاد األوروبـي 

المـخـتـلـفة، وعلى المـسـتوى الدولـي. وبما يتوافق 
مـع مـهـمـة دور الوسـاطـة التي تـقوم بهـا تـعمـل 

هـذه الـرئـاسـة علـى الـتـوصـل إلى الـتـسـويـات 
والـحـلـول الـوسـط بـيـن الـدول األعـضـاء.
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الـمـجـلـس األوروبـي 

هيئات ومؤسسات أخرى تابعة 
لالتحاد األوروبي )مختارات(

مجلس االتحاد األوروبي )المجلس الوزاري(  الـمـفـوضـيـة األوروبـيـة

البـرلـمـان األوروبـي 

27 مــفــوض 
مـســتــقــل 

)واحـد مـن كـل بـلـد عـضـو(

وزراء مـتـخـصـصـون 
مـن 27 بـلـد عـضـو 

)مثـاًل: وزراء الـخـارجـيـة أو الـزراعـة(

27 رئـيـس دولـة وحـكـومـة، 
رئـيـس الـمـجـلـس، 

رئـيـسـة الـمـفـوضـيـة األوروبـيـة 

يــضــع 
الـتـوجـهــات 

الـسـيـاسـيـة الـعـريـضـة

يـقـتـرح 
الـقـوانـيـن 

يـقـتـرح 
الـقـوانـيـن 

يقـر مجتمعـاً القـوانين والميـزانية 
المـوحـدة لالتـحاد األوروبـي 

يـوافـق،
يـراقـب،
يـطـالب باالسـتقـالة،

يـقـدم طـلـبـات 
نـزع الـثـقـة

مبـادرات تـشـريـعـيـة 
بـطـلـب مـن المـواطـنـيـن 

تـراقـب 
المـعـاهـدات 

ديـوان المـحاسـبة 
األوروبـي 

اللجـنة األوروبـيـة 
لـألقـالـيـم 

الـبنـك المـركـزي 
األوروبـي 

المصدر: االتحاد األوروبي التحديث: 2020 

تـراقـب 
المـعـاهـدات 

مـهـمـات 
اسـتـشـاريـة 

مـهـمـات 
اسـتـشـاريـة 

يـعمـل على 
اسـتـقـرار النـظـام 
المالي )يورو( واألسعار

محكـمة الـعـدل 
فـي االتـحـاد 
األوروبـي

اللـجنة االقتصادية 
واالجتـمـاعـية 
األوروبـيـة 

705 أعــضــاء 
مـن 27 بــلــداً

يـراقـب ديـمـقـراطـيـاً 
كافـة مؤسسات االتحاد األوروبي 

يـنـتـخـبون مـبـاشـرة 

مـواطـنو االتـحاد 
األوروبـي 
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مــعــاً.
نــجــدد ألوروبــا 

قــوتــهــا
انــتـــ�شـار جــائـحــة كـــورونـــا جـــعــل مـــواجـــهــة 
هـــذه الـجــائـــحــة فـي �شـلـب اهــتـــمــام فـــتـــرة 

الـرئـا�شـة الألـمـانــيـة لــمـجـلــ�س التـحــاد الأوروبـي. 
رغـــم ذلـــك لــن يــنــ�شــب بـالــتــاأكـــيــد اهــتـــمـام 
التـحــاد الأوروبـي خــالل الأ�شــهـر الــقــادمـة 

عـلـى قــ�شـــايـــا التـــحــاد فــقــط. دور التــحــاد 
عــلـى راأ�س  في الـعـالـم �شـوف يــبـقى اأيـ�شاً

جــدول الهـتــمـامــات.

اأنجيال  تعرف الفيزياء في دكتوراه تحمل ــ�صفتها
ميركلتمامااأن االأمورال�صغيرةيمكناأن تحرك وتحرر
تت�صارك مع اأنها رغم ذلك  اإال  طاقات وقوى كبيرة. 
االآخرين في �صتى اأنحاء العالم في الده�صة حول هذه
على  كورونا فيرو�س بها يوؤثر التي  الهائلة  القوة 
قطره  يتجاوز ال المجتمعات واالقت�صادات. "فيرو�س
140نانومتراأفرز قوة وتاأثيراتعالميةهائلة"،قالت 
الم�صت�صارة االتحادية، اأواخر اأيار/مايو، خالل كلمة
اآدناور في برلين. موؤ�ص�صة كونراد  من بدعوة األقتها
وهكذاكمايطرحالفيرو�ست�صاوؤالت و�صكوك حول اأمور
جديدة  توجهات فر�س من تمكن فقد مفتر�صة، يقينية
على فترة الرئا�صة االألمانيةلمجل�ساالتحاداالأوروبي.
األمانيا                  في االأول من تموز/يوليو ت�صلمت
الرئا�صة الدورية لمجل�س االتحاد االأوروبي لمدة ن�صف
الفعالة  الم�صاركة في  القوة  من  لمزيد  فر�صة  عام. 
المواجهة  مهمة. اأوروبا واإثارة مو�صوعات ل�صياغة

في  الم�صتركة لالأزمة �صوف تكون االآن دون اأدنى �صك
مركز اهتمام هذه الرئا�صة. وهنا تكمن اأي�صا فر�صة، 
"بالن�صبة لي بات من الوا�صح  ميركل. ح�صب اأنجيال
مما  االآن: يمكن الأوروبا الخروج من االأزمة، باأقوى
كانتعليهعندمادخلتها.ولكينتمكنمنتحقيقهذا 
االأوروبي التما�صك  واحدا:  �صعارا  اأرى  فاإنني  االأمر، 

والت�صامن االأوروبي."
اآثار الجائحة ال يجوز اأن                ولكن التعامل مع
كانت  عالمية، م�صتقبلية ق�صايا  عن االنتباه يلفت
األمانياتريدالتركيزعليها،وو�صعتهافي�صلباهتمام 
على  واأن هذه الق�صايا خا�صة للمجل�س. فترة رئا�صتها
واالقت�صاد  المناخ حماية بالجائحة: وثيق ارتباط
مع  الحـال هي كـما الم�صتدام من بين هذه الق�صايا،
على  تـطـغى الرقـمـنـة ودور اأوروبـا في الـعـالم. �صـوف
التي  النظـرة خـا�س ب�صـكـل فـترة الرئا�صة االألمـانية
اأولـويـة  من الرغم عـلى االإقلـيم، حدود  تتـجاوز 

آوروبــــــــــــــــــا

بـ
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رئــاســة الـمــجـلــس األوروبــي 
حــتــى عــام 2024

2020

2021

2022

2023

2024

الـنـصـف األول 
من الـعـام

كـرواتـيـا

البـرتـغـال

فـرنـسـا

الـسـويـد

بـلـجـيـكـا

الـنـصـف الـثـاني 
من الـعـام

ألـمـانـيـا

سـلـوفـانـيـا

جمهورية التشيك

إسـبـانـيـا

هـنـغـاريـا

االتـــحـــاد األوروبـــي 

في  االقـتـ�صادي و�صـرورة العـمل على اإعـادة االإعمار
يظهر  اأن اأوروبا وحماية التـ�صـامن االأوروبي. "اأتمـنى
الدولي المـ�صتوى  على ت�صـامـنا االأوروبي  االتحاد 

ميركل.  اأي�صا، واأن يتولى مزيدا من الم�صوؤولية"، ح�صب
"�صوف تقود الجائحة اإلى تفاقم النزاعات واالأزمات

القائمة في العديد من المناطق، و�صتكونبهـذابـمـثـابة 
اخـتـبارلتـحـملوثـبـاتقـدرةاالتحاداالأوروبي عـلى
الـخارجـيـة  بال�صيا�صات يتعلق فيما والتـاأثـير العـمل
و�صـرورة اهتمام واالأمـنـية". وهذا ما يزيد من اأهـمـية

الديمقراطية  مثل االأ�صا�صية بقـيـمه االتحاد االأوروبي
والحرية وحمايـة كرامة االإن�صان، والدفاع عنها في

العـالم.  مختلفاأنحاء
المثال                 وبالتحديد �صوف تكون عـلى �صـبيل
عالقة االتحاد االأوروبي مع ال�صين من المو�صوعات
المهمةلفترةالرئا�صة االألمانيةلـلـمـجـلــ�ساالأوروبي،

"الرئـا�صـة  من نـوعا تـجـعـلها اأن األـمـانـيـا تـريـد التي
الـبـلـديـن  مـع الوثـيـق التـعـاون خالل من الـثـالثـيـة"،
اللـذيـن�صيـتـ�صـلمانالرئـا�صـةفيالفـترتـينالالحـقـين، 
وتعزيز  تعميق اأي�صا وهناك  و�صلوفانيا.  البـرتغال 
ال�صراكة مع اأفريقيا.وقدتمبالفعلاتخاذالقراربتنظيم 
اجتماعات قمة مع كل من ال�صين واالتحاد االأفريقي. 
متىوكيف�صيتمعقدهذهاالجتماعات،يخ�صع اأيـ�صا 
عن  قطره يزيد ال الـذي الفـيرو�س لتـاأثـير ما، حـد اإلى
140نـانومـتر.اإال اأن التبادل والتوا�صل بات من االأمور

اأية ظروف. تحت تغييرها يمكن ال التي المح�صومة

في هذا النـصف من العام يتـولى بلـد آخر من البـلدان 
األعـضاء في االتـحاد األوروبـي رئـاسة مجلـس االتـحاد 

األوروبي. تـتولى رئـاسـة الـمـجـلـس تـنـظيـم كافـة 
اجتماعات المجلس واإلشراف علـيهـا ورئـاستها.كمـا 
تـمثـل المجلـس أمام مـؤسـسات االتـحاد األوروبـي 

المـخـتـلـفة، وعلى المـسـتوى الدولـي. وبما يتوافق 
مـع مـهـمـة دور الوسـاطـة التي تـقوم بهـا تـعمـل 

هـذه الـرئـاسـة علـى الـتـوصـل إلى الـتـسـويـات 
والـحـلـول الـوسـط بـيـن الـدول األعـضـاء.
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الـمـجـلـس األوروبـي 

هيئات ومؤسسات أخرى تابعة 
لالتحاد األوروبي )مختارات(

مجلس االتحاد األوروبي )المجلس الوزاري(  الـمـفـوضـيـة األوروبـيـة

البـرلـمـان األوروبـي 

27 مــفــوض 
مـســتــقــل 

)واحـد مـن كـل بـلـد عـضـو(

وزراء مـتـخـصـصـون 
مـن 27 بـلـد عـضـو 

)مثـاًل: وزراء الـخـارجـيـة أو الـزراعـة(

27 رئـيـس دولـة وحـكـومـة، 
رئـيـس الـمـجـلـس، 

رئـيـسـة الـمـفـوضـيـة األوروبـيـة 

يــضــع 
الـتـوجـهــات 

الـسـيـاسـيـة الـعـريـضـة

يـقـتـرح 
الـقـوانـيـن 

يـقـتـرح 
الـقـوانـيـن 

القـوانين والميـزانية  يقـر مجتمعـاً
المـوحـدة لالتـحاد األوروبـي 

يـوافـق،
يـراقـب،
يـطـالب باالسـتقـالة،

يـقـدم طـلـبـات 
نـزع الـثـقـة

مبـادرات تـشـريـعـيـة 
بـطـلـب مـن المـواطـنـيـن 

تـراقـب 
المـعـاهـدات 

ديـوان المـحاسـبة 
األوروبـي 

اللجـنة األوروبـيـة 
لـألقـالـيـم 

الـبنـك المـركـزي 
األوروبـي 

المصدر: االتحاد األوروبي التحديث: 2020

تـراقـب 
المـعـاهـدات 

مـهـمـات 
اسـتـشـاريـة 

مـهـمـات 
اسـتـشـاريـة 

يـعمـل على 
اسـتـقـرار النـظـام 
المالي )يورو( واألسعار

محكـمة الـعـدل 
فـي االتـحـاد 
األوروبـي

اللـجنة االقتصادية 
واالجتـمـاعـية 
األوروبـيـة 

705 أعــضــاء 
مـن 27 بــلــداً

يـراقـب ديـمـقـراطـيـاً
كافـة مؤسسات االتحاد األوروبي 

يـنـتـخـبون مـبـاشـرة 

مـواطـنو االتـحاد 
األوروبـي 
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في  االقـتـ�صادي و�صـرورة العـمل على اإعـادة االإعمار
يظهر  اأن اأوروبا وحماية التـ�صـامن االأوروبي. "اأتمـنى
الدولي المـ�صتوى  على ت�صـامـنا االأوروبي  االتحاد 

ميركل.  اأي�صا، واأن يتولى مزيدا من الم�صوؤولية"، ح�صب
"�صوف تقود الجائحة اإلى تفاقم النزاعات واالأزمات

القائمة في العديد من المناطق، و�صتكونبهـذابـمـثـابة 
اخـتـبارلتـحـملوثـبـاتقـدرةاالتحاداالأوروبي عـلى

الـخارجـيـة  بال�صيا�صات يتعلق فيما والتـاأثـير العـمل
و�صـرورة اهتمام واالأمـنـية". وهذا ما يزيد من اأهـمـية
الديمقراطية  مثل االأ�صا�صية بقـيـمه االتحاد االأوروبي
والحرية وحمايـة كرامة االإن�صان، والدفاع عنها في

العـالم.  مختلفاأنحاء
المثال                 وبالتحديد �صوف تكون عـلى �صـبيل
عالقة االتحاد االأوروبي مع ال�صين من المو�صوعات
المهمةلفترةالرئا�صة االألمانيةلـلـمـجـلــ�ساالأوروبي،

"الرئـا�صـة  من نـوعا تـجـعـلها اأن األـمـانـيـا تـريـد التي
الـبـلـديـن  مـع الوثـيـق التـعـاون خالل من الـثـالثـيـة"،
اللـذيـن�صيـتـ�صـلمانالرئـا�صـةفيالفـترتـينالالحـقـين، 
وتعزيز  تعميق اأي�صا وهناك  و�صلوفانيا.  البـرتغال 
ال�صراكة مع اأفريقيا.وقدتمبالفعلاتخاذالقراربتنظيم 
اجتماعات قمة مع كل من ال�صين واالتحاد االأفريقي. 
متىوكيف�صيتمعقدهذهاالجتماعات،يخ�صع اأيـ�صا 
عن  قطره يزيد ال الـذي الفـيرو�س لتـاأثـير ما، حـد اإلى
140نـانومـتر.اإال اأن التبادل والتوا�صل بات من االأمور

اأية ظروف. تحت تغييرها يمكن ال التي المح�صومة

في هذا النـصف من العام يتـولى بلـد آخر من البـلدان 
األعـضاء في االتـحاد األوروبـي رئـاسة مجلـس االتـحاد 

األوروبي. تـتولى رئـاسـة الـمـجـلـس تـنـظيـم كافـة 
اجتماعات المجلس واإلشراف علـيهـا ورئـاستها.كمـا 
تـمثـل المجلـس أمام مـؤسـسات االتـحاد األوروبـي 

المـخـتـلـفة، وعلى المـسـتوى الدولـي. وبما يتوافق 
مـع مـهـمـة دور الوسـاطـة التي تـقوم بهـا تـعمـل 

هـذه الـرئـاسـة علـى الـتـوصـل إلى الـتـسـويـات 
والـحـلـول الـوسـط بـيـن الـدول األعـضـاء.

www.eu2020.de :لمـزيـد من المعـلـومات

الـمـجـلـس األوروبـي 

هيئات ومؤسسات أخرى تابعة 
لالتحاد األوروبي )مختارات(

مجلس االتحاد األوروبي )المجلس الوزاري(  الـمـفـوضـيـة األوروبـيـة

البـرلـمـان األوروبـي 

27 مــفــوض 
مـســتــقــل 

)واحـد مـن كـل بـلـد عـضـو(

وزراء مـتـخـصـصـون 
مـن 27 بـلـد عـضـو 

)مثـاًل: وزراء الـخـارجـيـة أو الـزراعـة(

27 رئـيـس دولـة وحـكـومـة، 
رئـيـس الـمـجـلـس، 

رئـيـسـة الـمـفـوضـيـة األوروبـيـة 

يــضــع 
الـتـوجـهــات 

الـسـيـاسـيـة الـعـريـضـة

يـقـتـرح 
الـقـوانـيـن 

يـقـتـرح 
الـقـوانـيـن 

القـوانين والميـزانية  يقـر مجتمعـاً
المـوحـدة لالتـحاد األوروبـي 

يـوافـق،
يـراقـب،
يـطـالب باالسـتقـالة،

يـقـدم طـلـبـات 
نـزع الـثـقـة

مبـادرات تـشـريـعـيـة 
بـطـلـب مـن المـواطـنـيـن 

تـراقـب 
المـعـاهـدات 

ديـوان المـحاسـبة 
األوروبـي 

اللجـنة األوروبـيـة 
لـألقـالـيـم 

الـبنـك المـركـزي 
األوروبـي 

المصدر: االتحاد األوروبي التحديث: 2020 

تـراقـب 
المـعـاهـدات 

مـهـمـات 
اسـتـشـاريـة 

مـهـمـات 
اسـتـشـاريـة 

يـعمـل على 
اسـتـقـرار النـظـام 
المالي )يورو( واألسعار

محكـمة الـعـدل 
فـي االتـحـاد 
األوروبـي

اللـجنة االقتصادية 
واالجتـمـاعـية 
األوروبـيـة 

705 أعــضــاء 
مـن 27 بــلــداً

يـراقـب ديـمـقـراطـيـاً
كافـة مؤسسات االتحاد األوروبي 

يـنـتـخـبون مـبـاشـرة 

مـواطـنو االتـحاد 
األوروبـي 
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الـمـتـضـامـنـة أوروبــا 

»سـاعـة الـحـسـم 
في أوروبـا«

يـــعــانـي �لتــحــاد �لأوروبـي مـن خــالل جــائــحــة كــورونــا من �أكــبــر 
�أزمــة يــو�جــهــهــا مــنــذ قــيــامــه. �لــمــعــانــاة تــ�شــمــل �لــجــمــيــع، 
كــل بــلــد يــو�جــه، وكــل بــلــد مــعــنــي، ول �أحــد يــنــجــو من هــذ� 

�لتــحــدي. دون �أي تــحــذيــر مــ�شــبــق، ودون تــوفــر �لــوقــت �لــكــافي 
لــال�شــتــعــد�د، فــاجــاأ �لــفــيــرو�ض �لتــحــاد �لأوروبــي، وفــر�ض علــيــه 
�خــتــبــار�ت قــا�شــيــة. هــذ� �لتــحــدي �لــفــريــد من نــوعــه حــتــى �لآن 

قــابــلــه �لــنــظــام �لأوروبــي �لتــعــددي �أيــ�شــاً بــجــهــود مــوحــدة 
وتــ�شــامــن لــم يــ�شــبــق لــه مــثــيــل. 

الـنــص: فـيـلـهـيـلـم مـارتـيـن

جــائــحــة كــوفــيــد 19 

آوروبــــــــــــــــــا

D_1-20_arab-10Marschallplan_StundeEuropas_ARA.indd   11 08.07.2020   11:48:25
D_1-20_10Marschallplan_StundeEuropas_ARA.indd   11 08.07.2020   18:16:54



الـمـتـضـامـنـة أوروبــا 

»سـاعـة الـحـسـم 
في أوروبـا«

يـــعــانـي �لتــحــاد �لأوروبـي مـن خــالل جــائــحــة كــورونــا من �أكــبــر 
�أزمــة يــو�جــهــهــا مــنــذ قــيــامــه. �لــمــعــانــاة تــ�شــمــل �لــجــمــيــع، 
كــل بــلــد يــو�جــه، وكــل بــلــد مــعــنــي، ول �أحــد يــنــجــو من هــذ� 

�لتــحــدي. دون �أي تــحــذيــر مــ�شــبــق، ودون تــوفــر �لــوقــت �لــكــافي 
لــال�شــتــعــد�د، فــاجــاأ �لــفــيــرو�ض �لتــحــاد �لأوروبــي، وفــر�ض علــيــه 
�خــتــبــار�ت قــا�شــيــة. هــذ� �لتــحــدي �لــفــريــد من نــوعــه حــتــى �لآن 

قــابــلــه �لــنــظــام �لأوروبــي �لتــعــددي �أيــ�شــاً بــجــهــود مــوحــدة 
وتــ�شــامــن لــم يــ�شــبــق لــه مــثــيــل. 

الـنــص: فـيـلـهـيـلـم مـارتـيـن

جــائــحــة كــوفــيــد 19 

آوروبــــــــــــــــــا
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مـحـاربـة �لـفـيـرو�س – بـيـز�، �إيـطـالـيـا 

�إبـر�ز �لـتـ�سـامـن – بـر�سـلـونـة، �إ�سـبـانـيـا 
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�لـتـبـاعـد �الجـتـمـاعـي – يـورك، �إنـكـلـتـرة 

�لـبـقـاء خـارجـا – لـنـدن، �إنـكـلـتـرة 

تـقـيـيـم �الخـتـبـار�ت – مـيـالنـو، �إيـطـالـيـا 

تـحـيـة �الأ�سـدقـاء – �سـتـوكـهـولـم، �لـ�سـويـد

�إنـقـاذ �لـنـا�س – رومـا، �إيـطــالــيــا 

مـ�سـاعـدة �لـمـر�سـى – الهـاي، هـولـنـد� 

�تـخـاذ �لـحـيـطـة – لـوبـيـانـا، �سـلـوفـيـنـيـا 

قـيا�س �لـحـر�رة – جـكـورزيـلـيـتـ�س، بـولـنـد� 

�إبـالغ �لـمـعـر�سـيـن لـلـخـطـر – بـرلـيـن، �ألـمـانـيـا 

تـخـطـيـط �لـمـ�سـاعـد�ت – بـرلـيـن، �ألـمـانـيـا 

تـعـلـم �النـتـظـار – اليـبـزيـغ، �ألـمـانـيـا 

تـذكـر �لـ�سـحـايـا – بـيـلـبـاو، �إ�سـبـانـيـا 

آوروبــــــــــــــــــا
الـمـتـضـامـنـة أوروبــا 
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مـحـاربـة �لـفـيـرو�س – بـيـز�، �إيـطـالـيـا 

�إبـر�ز �لـتـ�سـامـن – بـر�سـلـونـة، �إ�سـبـانـيـا 
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�لـتـبـاعـد �الجـتـمـاعـي – يـورك، �إنـكـلـتـرة 

�لـبـقـاء خـارجـا – لـنـدن، �إنـكـلـتـرة 

تـقـيـيـم �الخـتـبـار�ت – مـيـالنـو، �إيـطـالـيـا 

تـحـيـة �الأ�سـدقـاء – �سـتـوكـهـولـم، �لـ�سـويـد

�إنـقـاذ �لـنـا�س – رومـا، �إيـطــالــيــا 

مـ�سـاعـدة �لـمـر�سـى – الهـاي، هـولـنـد� 

�تـخـاذ �لـحـيـطـة – لـوبـيـانـا، �سـلـوفـيـنـيـا 

قـيا�س �لـحـر�رة – جـكـورزيـلـيـتـ�س، بـولـنـد� 

�إبـالغ �لـمـعـر�سـيـن لـلـخـطـر – بـرلـيـن، �ألـمـانـيـا 

تـخـطـيـط �لـمـ�سـاعـد�ت – بـرلـيـن، �ألـمـانـيـا 

تـعـلـم �النـتـظـار – اليـبـزيـغ، �ألـمـانـيـا 

تـذكـر �لـ�سـحـايـا – بـيـلـبـاو، �إ�سـبـانـيـا 

آوروبــــــــــــــــــا

الـمـتـضـامـنـة أوروبــا 
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شـارة االتحـاديـة
سـتـ
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»الــعـامـل الـحـاســم 
في هــذه األزمـة هـو 

تـقـارب وتـضامن أعضاء 
االتحاد األوروبـي. حـيث 
أن الفـيـروس ال يعـتـرف 
بـأيـة حـدود، ولـهـذا ال 

يـجـوز بـأي حـال مـن 
األحـوال أن يـكـون رد 

االتـحـاد األوروبـي على 
أسـاس قـومـي، أو أن 
يــقـف عـنـد حــدود 

أي مـن بلـدانـنا. يـجب 
أن نـسـاعـد بـعـضـنـا 

الـبــعـض، فـي كـل 
مـجـال حـيـث تـكـون 

المـسـاعدة ممـكـنـة.«
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طـرق  �لجـائحـة غـيرت �أيـ�سـا ً
�التـ�سـاالت: مـوؤتـمـر�ت عـبر 

�لفـيديـو �أ�سـبحـت من �الأمـور 
�لمعـتـادة )فـوق( 

مثـل �لـتـباعد عن �لنـا�س  تـماما ً
�الآخـريـن )�إلى  �ليـ�سـار( 

يـوم �سـعـيـد: �إعـادة �فـتـتاح 
�لمـقـهـى )تحـت(

رئي�سة  تقل  لم  �أوروبا"،  في  �لح�سم  �ساعة  نها 
هذه  الين  دير  فون  �أور�سوال  �الأوروبية  �لمفو�سية 
�لتي  �لمر�حل  �أف�سل  من  يعتبر  توقيت  في  �لجملة 
�الأوروبي. و�إنما قالتها في خ�سم  مر بها �التحاد 
بهذ�  �الآن.  حتى  �التحاد  لها  يتعر�ض  �أزمة  �أكبر 
تكون هذه �لجملة من ناحية مطلبا عمليا و�قعيا، 
�إد�رة  من  ن�سهده  لما  تو�سيفا  �أخرى  ناحية  ومن 
للأزمات. فقد �أظهرت �أوروبا في ظل �الأزمة درجة 
من �لت�سامن، هي تماما ما يمكن �أن يتوقعه �لمرء 
�لم�ساعد�ت  �سكل  بد�ياتها  �تخذت  فقد  منها. 
�لطارئة �لفورية بين �لدول، ربما ب�سيء من �لتردد، 
ز�د عن �لحد �لمقبول في مثل هذه �لحال. ولكن بعد 
ُتّوَجت  �لبد�ية  في  �لعقبات  من  عدد  تجاوز 
من  �لمليار�ت  بمئات  �سامل  ببرنامج  �لم�ساعد�ت 
في  �لنمو  وتعزيز  �لعمالة  "تحريك  ي�سمن  �ليورو، 
�التحاد �الأوروبي ويدعم مرونة و�سمود �لمجتمع 
دير الين من  فون  توقع  و�لبيئة"، ح�سب  و�ل�سحة 

�لبرنامج.  هذ� 
              في �لبد�ية تجلى �لت�سامن �الأوروبي في 
�إعادة  تمت  �أ�سابيع  ب�سعة  خلل  �لعالم.  مطار�ت 
230000 �إن�سان بالطائر�ت �إلى �ألمانيا، 62000 
�لخارجية  وز�رة  ��ستاأجرتها  بطار�ت  منهم 
�الألمانية. من بين �لعائدين �أي�سا 6000 �إن�سان من 
مو�طني بلد�ن �أخرى في �التحاد �الأوروبي، و3300 
�أي�سا،  بالطائر�ت  �التحاد.  مو�طني  غير  من 
للجي�ض  �لتابعة  �لخا�سة  ميد�فيك  بطائر�ت 
�الألماني تم نقل 228 �إ�سابة �سديدة بالكورونا من 
�لمناطق �الأ�سد معاناة في �إيطاليا وفرن�سا وهولند� 
�ل�سغوط  تخفيف  بغية  �الألمانية،  �لم�سافي  �إلى 

و�الأعباء على �ل�سركاء �الأوروبيين. 
              ما بـد�أ على �سـكـل مـ�سـاعـد�ت مبـا�سـرة 
للأ�سخا�ض، ��ستمر من خلل حزم �لم�ساعد�ت �لتي 
بدعم  و�لتي تحظى  �الأوروبية  �لمفو�سية  و�سعتها 
�أي�سا م�ساعد�ت  �ألمانيا قدمت  �أن  �إال  �ألماني كبير. 
مبا�سرة: 142 جهاز تنف�ض تم �إر�سالها �إلى �إيطاليا 
معد�ت  عن  ناهيك  وبريطانيا،  وفرن�سا  و�إ�سبانيا 

للتنف�ض.  طبية وكمامات متنوعة 

آوروبــــــــــــــــــا
الـمـتـضـامـنـة أوروبــا 

إ
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في هــذه األزمـة هـو 

تـقـارب وتـضامن أعضاء 
االتحاد األوروبـي. حـيث 
أن الفـيـروس ال يعـتـرف 
بـأيـة حـدود، ولـهـذا ال 

يـجـوز بـأي حـال مـن 
األحـوال أن يـكـون رد 

االتـحـاد األوروبـي على 
أسـاس قـومـي، أو أن 
يــقـف عـنـد حــدود 

أي مـن بلـدانـنا. يـجب 
أن نـسـاعـد بـعـضـنـا 

الـبــعـض، فـي كـل 
مـجـال حـيـث تـكـون 

المـسـاعدة ممـكـنـة.«
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م�سـاعـدة �لمـر�سـى: مـريـ�س 
مـن �إيطـالـيـا يـ�سـل �إلـى 
در�سـدن )�إلـى �لـيـمـيـن( 

مـ�سـاعـدة �لـ�سـيـاح: وز�رة 
�لخـارجـيـة تـنـظـم رحـالت 

�لـعـودة )في �لـو�سـط(

�إنـقـاذ �لم�سـابـين: �لـو�سـول 
�إلى �لمـ�سـفـى في مـولـهـاوزن 

)�إلـى �ليـ�سـار(

مـلـيـار يـورو يخـصـصـهـا االتـحـاد األوروبـي 
لـلـدول األعـضـاء، ضـمـن إطـار خـطـة 

»جـيـل االتـحـاد األوروبـي الـقـادم«

750

وزيـر الخـارجـية األلـمـانـي االتـحـادي 

س
ــا

 م
ـو

كـ
يــ

ــا
ه

»يـحـتـاج الـنـاس في 
مخـتـلف أنحـاء العـالم 

اآلن إلـى الـتـضـامـن. 
الـتضامـن الذي ال يفرق 

بيـن الضـعـيف والـغني، 
وبـين الـرجـل والـمـرأة، 

أو بـيـن السـود والـبـيض، 
تـمـامـا كـمـا يـفـعـل 

الـفـيـروس الـذي ال 
يـعـرف الـتـميـيـز. 

نـحن مدركـون لهذه 
المـسـؤولـيـة ونـسعى 

جاهدين إلى تحـمـلها.« 
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ـُســَحــة األمــل« »فـ

عيون �لم�ست�سارة �الألمانية �التحادية كانت 
�أي�سا على �لت�سامن �لعملي �لفـعـال عـندما تحـدثـت عن 
" ُف�سَحة �الأمل". رئي�سة �لحكومة �الألمانية كانت تعني 
لقاح.  �إلى  �لتو�سل  الأبحاث  �لدولي  �لمانحين  موؤتمر 
�لتمهيد لهذ� �لموؤتمر �نطلق من �أوروبا. كانت �لمفو�سية 
�الأوروبية تريد تخ�سي�ض 7،5 مليار يورو، وهو ما كاد 
�أن يتحقق بالكامل: �التحاد �الأوروبي يقدم مليار يورو، 
و�ألمانيا تقدم 525 مليون. �إال �أن �الأمل �لذي تحدثت عنه 
ميركل ال يعني فقط �للقاح، و�إنما يقوم على �أن تعزز  
�أوروبا قوتها وت�سامنها، في زمن �الأزمة، وذلك لي�ض فقط 
من  �لخروج  في  و�إنما  كوفيد 19،  �أزمة  معالجة  في 

�لجائحة بمزيد من �لقوة. 
                 ال يوجد بلد في �أوروبا لديه عدد من �لجير�ن 
�أكثر من �ألمانيا، �لتي لديها ت�سعة جير�ن، ثمانية منهم 
�أع�ساء في �التحاد �الأوروبي. وهكذ� يتولد من �لجغر�فيا 
وحدها �لفهم �الأ�سا�سي لل�سيا�سة �الألمانية حول �أوروبا، 
هي  وحدها  �الأوروبية  �لوحدة  �أن  على  تقوم  و�لتي 
�ل�سمانة لل�سلم و�الأمن و�لرخاء في �لقارة �الأوروبية. 
لهذ� �ل�سبب تحولت �ألمانيا �إلى جانب فرن�سا �إلى �لقوة 
�لد�فعة نحو �الندماج �الأوروبي. وكذلك في �سياق �لتفاعل 
مع �أزمة كورونا �أثبتت هذه �ل�سر�كة �لخا�سة فاعليتها 
ودورها �لقيادي من خلل ما �أثاره �لرئي�ض �لفرن�سي 
�إيمانويل ماكرون و�لم�ست�سارة �الألمانية �أنجيل ميركل 
�التحاد  بلد�ن  لجميع  �الإعمار"  �إعادة  "�سندوق  من 
�الأوروبي، وفي �لمقام �الأول �لبلد�ن �لتي كان تاأثرها 
بفيرو�ض كورونا �أ�سد من غيرها. 500 مليار يورو رغب 

كل من ميركل وماكرون في ��ستثمارها في �القت�ساد 
�الأوروبي. وح�سب رغبة �لمفو�سية �الأوروبية، فاإنه من 
�لمفتر�ض �إنفاق 750 مليار يورو خلل ثلث �سنو�ت 
على خطة "جيل �التحاد �الأوروبي �لقادم"، 500 مليار 

منها على �سكل �أمو�ل دعم غير قابلة لل�سترد�د. 

مـن الـتـعـاون إلـى الـتـضـامـن

الأول مرة في تاريخ �التحاد �الأوروبي يتم تقديم مثل هذه 
�لقرو�ض �لهائلة، لدعم �لبلد�ن، �أي�سا �سمن �إطار �ل�سفقة 
�لخ�سر�ء، �لتي ت�سعى �إلى جعل �أوروبا حيادية لجهة 
�لمناخ من خلل تعزيز �الأ�سو�ق �لبينية ودعم �لرقمة 
و�إقامة �سوق عمل عادلة. ما ينتقده �لبع�ض على �عتباره 
تجاوز� لقو�عد �لمحرمات، يعتبر بالن�سبة الآخرين خطوة 
على طريق �النتقال من �لتعاون �الأوروبي �إلى �لت�سامن 
و�لتكافل �الأوروبي. �التحاد �لمت�سامن ي�ساعد ب�سكل 
خا�ض �الأع�ساء �الأ�سد ت�سرر�، حتى دون ح�سوله على 
م�سلحة ذ�تية مبا�سرة. وتبقى �لفكرة �الأ�سا�سية د�ئما �أن 
�لت�سامن في �أوروبا بين بلد�نها، وحتى �لت�سامن �لذي 
يتجاوز حدودها �سوف يعود على �لمدى �لبعيد بالمنفعة 

لكافة بلد�ن �التحاد �الأوروبي. 
                 �لـرئـيـ�ض �الألمـاني �التـحـادي فر�نـك-فالتر 
�ستاينماير �أكد هذه �لفكرة في كلمته �لمتلفزة �لتي دعا 
"ال يمكن  �إلى �لت�سامن �الأوروبي:  �ل�سعب  �أبناء  فيها 
الألمانيا �أن تخرج �سليمة وقوية من هذه �الأزمة، �إذ� لم 

يخرج منها �أي�سا جير�ننا �أي�سا �سليمين و�أقوياء". 

آوروبــــــــــــــــــا
الـمـتـضـامـنـة أوروبــا 
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�أي�سا على �لت�سامن �لعملي �لفـعـال عـندما تحـدثـت عن 
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�لجائحة بمزيد من �لقوة. 
                 ال يوجد بلد في �أوروبا لديه عدد من �لجير�ن 
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وحدها �لفهم �الأ�سا�سي لل�سيا�سة �الألمانية حول �أوروبا، 
هي  وحدها  �الأوروبية  �لوحدة  �أن  على  تقوم  و�لتي 
�ل�سمانة لل�سلم و�الأمن و�لرخاء في �لقارة �الأوروبية. 
لهذ� �ل�سبب تحولت �ألمانيا �إلى جانب فرن�سا �إلى �لقوة 
�لد�فعة نحو �الندماج �الأوروبي. وكذلك في �سياق �لتفاعل 
مع �أزمة كورونا �أثبتت هذه �ل�سر�كة �لخا�سة فاعليتها 
ودورها �لقيادي من خلل ما �أثاره �لرئي�ض �لفرن�سي 
�إيمانويل ماكرون و�لم�ست�سارة �الألمانية �أنجيل ميركل 
�التحاد  بلد�ن  لجميع  �الإعمار"  �إعادة  "�سندوق  من 
�الأوروبي، وفي �لمقام �الأول �لبلد�ن �لتي كان تاأثرها 
بفيرو�ض كورونا �أ�سد من غيرها. 500 مليار يورو رغب 

كل من ميركل وماكرون في ��ستثمارها في �القت�ساد 
�الأوروبي. وح�سب رغبة �لمفو�سية �الأوروبية، فاإنه من 
�لمفتر�ض �إنفاق 750 مليار يورو خلل ثلث �سنو�ت 
على خطة "جيل �التحاد �الأوروبي �لقادم"، 500 مليار 

منها على �سكل �أمو�ل دعم غير قابلة لل�سترد�د. 

مـن الـتـعـاون إلـى الـتـضـامـن

الأول مرة في تاريخ �التحاد �الأوروبي يتم تقديم مثل هذه 
�لقرو�ض �لهائلة، لدعم �لبلد�ن، �أي�سا �سمن �إطار �ل�سفقة 
�لخ�سر�ء، �لتي ت�سعى �إلى جعل �أوروبا حيادية لجهة 
�لمناخ من خلل تعزيز �الأ�سو�ق �لبينية ودعم �لرقمة 
و�إقامة �سوق عمل عادلة. ما ينتقده �لبع�ض على �عتباره 
تجاوز� لقو�عد �لمحرمات، يعتبر بالن�سبة الآخرين خطوة 
على طريق �النتقال من �لتعاون �الأوروبي �إلى �لت�سامن 
و�لتكافل �الأوروبي. �التحاد �لمت�سامن ي�ساعد ب�سكل 
خا�ض �الأع�ساء �الأ�سد ت�سرر�، حتى دون ح�سوله على 
م�سلحة ذ�تية مبا�سرة. وتبقى �لفكرة �الأ�سا�سية د�ئما �أن 
�لت�سامن في �أوروبا بين بلد�نها، وحتى �لت�سامن �لذي 
يتجاوز حدودها �سوف يعود على �لمدى �لبعيد بالمنفعة 

لكافة بلد�ن �التحاد �الأوروبي. 
                 �لـرئـيـ�ض �الألمـاني �التـحـادي فر�نـك-فالتر 
�ستاينماير �أكد هذه �لفكرة في كلمته �لمتلفزة �لتي دعا 
"ال يمكن  �إلى �لت�سامن �الأوروبي:  �ل�سعب  �أبناء  فيها 
الألمانيا �أن تخرج �سليمة وقوية من هذه �الأزمة، �إذ� لم 

يخرج منها �أي�سا جير�ننا �أي�سا �سليمين و�أقوياء". 

آوروبــــــــــــــــــا

الـمـتـضـامـنـة أوروبــا 
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رئي�سة �لمفو�سية �الأوروبية فون دير الين 
لخ�ست �لفكرة �لرئي�سية من برنامج م�ساعد�ت كورونا 
بالتالي: "يجب علينا رفع �الأ�سر�ر �لتي �سببتها هذه 
�الأزمة على �لمدى �لق�سير، بحيث ن�ستفيد منها �أي�سا 
على �لمدى �لبعيد." �لمناف�سة �لدولية ال تتوقف ب�سبب 
كورونا، بل �إنها ال تاأخذ حتى ��ستر�حة ق�سيرة. جهود 
�لعالم  في  و�لتاأثير  �لقوة  من  لمزيد  �لر�مية  �ل�سين 
م�ستمرة بذ�ت �لوتيرة، �لتحول �ل�سيا�سي في �لواليات 
�لمتعددة  �لدولية  �لجهود  �البتعاد عن  �لمتحدة نحو 
�الأطر�ف ي�ستمر في وتيرته �لمت�سارعة. وح�سب روؤية 
�ألمانيا  من  كل  روؤية  وكذلك  �الأوروبية،  �لمفو�سية 
وفرن�سا فاإن هدف �ل�سيا�سة �الأوروبية  يجب �أن يكون 
�لتو�سل �إلى �أوروبا قوية �قت�ساديا، دون �أن تخلد بعد 
جلء هذه �الأزمة الأية ��ستر�حات طويلة في خ�سم هذه 
�لمناف�سة. و�إال فاإن �لخطر �سيكون كبير� وجديا، لي�ض 
�أي�سا في  فقط في خ�سارة �لوزن �القت�سادي، و�إنما 

تر�جع �لدور �ل�سيا�سي في �لعالم.
              يتم دعم �القت�ساد في �ألمانيا و�أوروبا وفق 
ذ�ت �لمبادئ: م�ساعدة �لنا�ض �لذين يو�جهون تهديد 
�لبطالة، وكذلك �لعاملين و�لعاملت و�أ�سحاب �الأعمال 
�لحرة و�ل�سركات �لخا�سة، وم�ساعدة حتى �ل�سركات 

�لمتو�سطة و�لكبيرة. في �ألمانيا يخ�سع ما يزيد عن 
�سبعة مليين �إن�سان لقو�عد �لعمل �لمخت�سر. وي�سل 
�لعدد على م�ستوى �التحاد �الأوروبي �إلى 42 مليون، 
ي�ساعد  �لبطالة.  �سحية  �سيقعون  �الأغلب  على  كانو� 
هوؤالء على �لم�ستوى �الأوروبي برنامج "Sure"، �لذي 
يتيح لدول �التحاد �الأوروبي قرو�سا ي�سل مجموعها 
�إلى 100 مليار يورو من �أجل تمويل �لعمل �لمخت�سر. 
              ومـن �أجـل �ل�سـركـات �ل�سـغـيرة و�لمتو�سطة 
يخ�س�ض بنك �ال�ستثمار �الأوروبي eIB حو�لي 200 
مليار يورو ت�سمنها دول �التحاد �الأوروبي من خلل 
�سندوق �ئتماني بقيمة 25 مليار يورو. وقد تمت زيادة 

�أمو�ل eIF لت�سل �إلى 8 مليار يورو.

بـرامـج االتـحـاد األوروبـي 

»Next Generation EU« يـشتـمل على 750 مـليـار يـورو 
إضافـية من »صـندوق التـعافي«، إضـافـة إلى تـعـزيز 
موازنـة االتـحـاد األوروبي 2021 - 2027 بـقـيـمـة 1,85 

بلـيـون يـورو، من أجل دفـع عـجـلة االقتـصـاد.
 

»rescEU« بـصـفـتـه احتـياطي الـوقـايـة من الـكـوارث 
بـتـمـويـل مـن االتــحـاد األوروبـي، يـضـم مـخـزونـاً 

من معـدات وآلـيات الحماية وأجهزة التنـفـس والـعالج.
 

»ERAvsCorona« يـدعم تجمـيـع وتبـادل البـيـانات 
العـلـمـية حـول كـورونـا.

»SURE« من خـالل 100 مـلـيـار يـورو يـضـمـن الحفـاظ 
على فرص العـمل عـبر تمـويـل العـمـل المـخـتـصـر 

أو دعـم أصـحـاب األعمـال الحـرة والـمسـتـقـلة.

»InvestEU« يـدعـم االسـتـثـمـارات الـخـاصـة، مـن 
خـالل ما مجـموعـه 15,3 ملـيار يـورو.

»REACT-EU« يـستـمـر حـتـى 2022. وهـو يـمـول 
بـرامـج الـتـمـاسـك والـتـكـافـل بـمـا مـجـمـوعـه 

55 ملـيـار يـورو إضـافـيـة.

»EU4Health« بـموازنـة قـدرهـا 9,4 مـلـيـار يـورو من 
المـفـترض أن يعـزز األمـن الصـحي وأن يـؤمـن الرعـاية 

في حاالت األزمـات الصحـية في المسـتـقـبل.

»Horizont Europa« تـتم زيـادة مخصـصـاتـه بمـبـلـغ 
94,4 مـلـيـار يـورو بـغـيـة دعـم وتـمـويـل الـبـحـث 

واإلبـداع فـي مجـاالت الـصـحـة وتـعـزيـز الـقـدرة 
على التكيف، وفي الـتـحول األخـضـر والـرقـمـي. 

وهـو يـسـتـمـر سـبـع سـنـوات. 

سـتـشـارة ووزيـر الـمـالـيـة  
ب الـم

نـائـ

س 
ـتـ

ول
شـ

ف 
وال

أ

»يـمـكـن أن يـنــجــم 
عـن األزمــة نـبــض 

جـديـد، تـخـرج مـنـه 
أوروبــا أكــثـر قـوة 

وتــضـامـنـا. فـفـي 
عـالـم الـقـرن الـواحـد 
والـعـشـرين ال يـمكنـنا 

الــنــهــوض إال 
مـجـتـمـعـيـن مـعـا، 
كـمـا أن الـسـيـاسـة 
الـمــالــيـة األكــثـر 

تـكامـال يـمـكن تـكون 
خـطـوة مـهـمة في 

هـذه الـطـريـق«. 
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االسـتـفـادة من األزمـة على الـمـدى الـبـعـيـد

مـعـانـاة �لـ�سـنـاعـة و�لـتـجـارة: �لـمـ�سـتـودعـات مـلـيـئـة.

�النـتـظـار: هـنـا �أمـام �لـ�سـوبـرمـاركـت  �لـتـ�سـوق يـعـنـي �أيـ�سـا ً

آوروبــــــــــــــــــا
الـمـتـضـامـنـة أوروبــا 
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رئي�سة �لمفو�سية �الأوروبية فون دير الين 
لخ�ست �لفكرة �لرئي�سية من برنامج م�ساعد�ت كورونا 
بالتالي: "يجب علينا رفع �الأ�سر�ر �لتي �سببتها هذه 
�الأزمة على �لمدى �لق�سير، بحيث ن�ستفيد منها �أي�سا 
على �لمدى �لبعيد." �لمناف�سة �لدولية ال تتوقف ب�سبب 
كورونا، بل �إنها ال تاأخذ حتى ��ستر�حة ق�سيرة. جهود 
�لعالم  في  و�لتاأثير  �لقوة  من  لمزيد  �لر�مية  �ل�سين 
م�ستمرة بذ�ت �لوتيرة، �لتحول �ل�سيا�سي في �لواليات 
�لمتعددة  �لدولية  �لجهود  �البتعاد عن  �لمتحدة نحو 
�الأطر�ف ي�ستمر في وتيرته �لمت�سارعة. وح�سب روؤية 
�ألمانيا  من  كل  روؤية  وكذلك  �الأوروبية،  �لمفو�سية 
وفرن�سا فاإن هدف �ل�سيا�سة �الأوروبية  يجب �أن يكون 
�لتو�سل �إلى �أوروبا قوية �قت�ساديا، دون �أن تخلد بعد 
جلء هذه �الأزمة الأية ��ستر�حات طويلة في خ�سم هذه 
�لمناف�سة. و�إال فاإن �لخطر �سيكون كبير� وجديا، لي�ض 
�أي�سا في  فقط في خ�سارة �لوزن �القت�سادي، و�إنما 

تر�جع �لدور �ل�سيا�سي في �لعالم.
              يتم دعم �القت�ساد في �ألمانيا و�أوروبا وفق 
ذ�ت �لمبادئ: م�ساعدة �لنا�ض �لذين يو�جهون تهديد 
�لبطالة، وكذلك �لعاملين و�لعاملت و�أ�سحاب �الأعمال 
�لحرة و�ل�سركات �لخا�سة، وم�ساعدة حتى �ل�سركات 

�لمتو�سطة و�لكبيرة. في �ألمانيا يخ�سع ما يزيد عن 
�سبعة مليين �إن�سان لقو�عد �لعمل �لمخت�سر. وي�سل 
�لعدد على م�ستوى �التحاد �الأوروبي �إلى 42 مليون، 
ي�ساعد  �لبطالة.  �سحية  �سيقعون  �الأغلب  على  كانو� 
هوؤالء على �لم�ستوى �الأوروبي برنامج "Sure"، �لذي 
يتيح لدول �التحاد �الأوروبي قرو�سا ي�سل مجموعها 
�إلى 100 مليار يورو من �أجل تمويل �لعمل �لمخت�سر. 
              ومـن �أجـل �ل�سـركـات �ل�سـغـيرة و�لمتو�سطة 
يخ�س�ض بنك �ال�ستثمار �الأوروبي eIB حو�لي 200 
مليار يورو ت�سمنها دول �التحاد �الأوروبي من خلل 
�سندوق �ئتماني بقيمة 25 مليار يورو. وقد تمت زيادة 

�أمو�ل eIF لت�سل �إلى 8 مليار يورو.

بـرامـج االتـحـاد األوروبـي 

»Next Generation EU« يـشتـمل على 750 مـليـار يـورو 
إضافـية من »صـندوق التـعافي«، إضـافـة إلى تـعـزيز 
موازنـة االتـحـاد األوروبي 2021 - 2027 بـقـيـمـة 1,85 

بلـيـون يـورو، من أجل دفـع عـجـلة االقتـصـاد.
 

»rescEU« بـصـفـتـه احتـياطي الـوقـايـة من الـكـوارث 
بـتـمـويـل مـن االتــحـاد األوروبـي، يـضـم مـخـزونـاً 

من معـدات وآلـيات الحماية وأجهزة التنـفـس والـعالج.
 

»ERAvsCorona« يـدعم تجمـيـع وتبـادل البـيـانات 
العـلـمـية حـول كـورونـا.

»SURE« من خـالل 100 مـلـيـار يـورو يـضـمـن الحفـاظ 
على فرص العـمل عـبر تمـويـل العـمـل المـخـتـصـر 

أو دعـم أصـحـاب األعمـال الحـرة والـمسـتـقـلة.

»InvestEU« يـدعـم االسـتـثـمـارات الـخـاصـة، مـن 
خـالل ما مجـموعـه 15,3 ملـيار يـورو.

»REACT-EU« يـستـمـر حـتـى 2022. وهـو يـمـول 
بـرامـج الـتـمـاسـك والـتـكـافـل بـمـا مـجـمـوعـه 

55 ملـيـار يـورو إضـافـيـة.

»EU4Health« بـموازنـة قـدرهـا 9,4 مـلـيـار يـورو من 
المـفـترض أن يعـزز األمـن الصـحي وأن يـؤمـن الرعـاية 

في حاالت األزمـات الصحـية في المسـتـقـبل.

»Horizont Europa« تـتم زيـادة مخصـصـاتـه بمـبـلـغ 
94,4 مـلـيـار يـورو بـغـيـة دعـم وتـمـويـل الـبـحـث 

واإلبـداع فـي مجـاالت الـصـحـة وتـعـزيـز الـقـدرة 
على التكيف، وفي الـتـحول األخـضـر والـرقـمـي. 

وهـو يـسـتـمـر سـبـع سـنـوات. 

سـتـشـارة ووزيـر الـمـالـيـة  
ب الـم

نـائـ

س 
ـتـ

ول
شـ

ف 
وال

أ

»يـمـكـن أن يـنــجــم 
عـن األزمــة نـبــض 

جـديـد، تـخـرج مـنـه 
أوروبــا أكــثـر قـوة 

وتــضـامـنـا. فـفـي 
عـالـم الـقـرن الـواحـد 
والـعـشـرين ال يـمكنـنا 

الــنــهــوض إال 
مـجـتـمـعـيـن مـعـا، 
كـمـا أن الـسـيـاسـة 
الـمــالــيـة األكــثـر 

تـكامـال يـمـكن تـكون 
خـطـوة مـهـمة في 

هـذه الـطـريـق«. 
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االسـتـفـادة من األزمـة على الـمـدى الـبـعـيـد

مـعـانـاة �لـ�سـنـاعـة و�لـتـجـارة: �لـمـ�سـتـودعـات مـلـيـئـة.

�النـتـظـار: هـنـا �أمـام �لـ�سـوبـرمـاركـت  �لـتـ�سـوق يـعـنـي �أيـ�سـا ً

آوروبــــــــــــــــــا

الـمـتـضـامـنـة أوروبــا 
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�لـبـحـث عـن �لـلـقـاح جـار فـي 
جـمـيـع �أنـحـاء �أوروبـا: فـي 

بـاريـ�س، فـرنـ�سـا )�إلـى �ليـ�سـار(، 
وفي لـوفـيـن، بـلـجـيـكـا )�إلـى 

�الأ�سـفـل(، وفـي مـئـات 
�لمـخـتـبـر�ت �الأخـرى فـي 
مـخـتـلـف �أنـحـاء �لـقـارة. 

آفــــاق 
الـــعـــلـــوم 
واألبـــحـــاث

�أي�سا         حاليا  �لعلمي  �لبحث  م�ساألة  ت�سكل 
جزء� من �لتعامل مع �لجائحة. �لمفو�سية �الأوروبية 
��ستثمرت منذ بد�ية �الأزمة حو�لي ن�سف مليار يورو 
�لمتعلقة  �الأبحاث  م�سروعات  في  مبا�سر  ب�سكل 
بكورونا. ومن بين �لم�سروعات �لتي حظيت بالتمويل 
خطة �لعمل "erAvsCorona" وهي عبارة عن بو�بة 
بيانات حول كوفيد 19 تغطي �أوروبا باأ�سرها، تزود 
جميع  عن  و�لبيانات  بالمعلومات  �لباحثين 
كورونا.  بفيرو�ض  �لمتعلقة  �الأوروبية  �لم�سروعات 
مليون   72 على  ح�سلت  مبتكرة"  "عقاقير  مبادرة 
يورو، �إ�سافة �إلى 150 مليون يورو جاهزة ومخ�س�سة 
لل�ستثمار في �سركات �الإبد�ع و�البتكار. وهذه لي�ست 
�سوى ب�سعة �أمثلة، ال تكاد تذكر �أمام م�سروع "�أفق 
 ."2020 "�أفق  لبرنامج  �للحق  �لبرنامج  �أوروبا"، 
�لتناف�سية  و�لقدرة  �لعلمي  �لتميز  دعم  �إطار  �سمن 
�ل�سناعية و�الإبد�ع، وكذلك �لبحث �لعلمي في مجاالت 
�ل�سحة و�لثقافة و�الأمن �لمدني و�لرقمنة و�ل�سناعة 
و�لمناخ و�لطاقة و�لنقل و�لزر�عة و�لبيئة �سوف يتم 
��ستثمار و�إنفاق ما مجموعه 94،4 مليار يورو حتى 

�لعام 2028. 
              "لقد فوجئت �أوروبا من قبل عدو مجهول، 
غير  و�سرعة  مثيل  لها  ي�سبق  لم  �أبعاد  ذ�ت  و�أزمة 
معهودة"، تعترف رئي�سة �لمفو�سية �الأوروبية فون 
و��ست�سفاف  �لو�قع  ��ستقر�ء  �سوء  وعلى  الين،  دير 
�الآن  �أوروبا  "ولكن  نتيجة:  �إلى  تتو�سل  �لم�ستقبل، 
ي�سبه  �لت�سامن  هذ�  بع�سها.  مع  تت�سامن  ن�سيطة، 

�لعدوى، وهو �لقلب �لناب�ض التحادنا."

هـاشـتـاغ أوروبـا المـوحـدة 
#EuropeUnited

»مواجـهة التحـديات التي تفرضـها جـائحة كوفـيد 19، 
الفريـدة من نوعـها على المـستـوى العـالـمي تتطلب 

توحيد كافة جهود النـظـام الدولي المتـعدد األطراف. 
بدون العمل المشترك والتـضـامن والتـكاتـف سـوف 

يكـون من غـير المسـتـحـيل مواجهـة هذا التـحدي 
العالمي الكـبـير.

 
تـبـذل ألمـانيـا الجهـود من أجل إدارة فـعالة لألزمة 

ومن أجـل تحقـيـق المـصـداقـيـة والشـفـافية والقـيـم 
الديمـقـراطـية األساسـيـة. باسـتـطاعـة االتحـاد األوروبي 

معـالجـة هذه األزمة فقط عندما يكون متحدا ويعمل 
تحت عنـوان أوروبـا الـموحـدة EuropeUnited#. نـريـد 

أن يخـرج االتحـاد األوروبـي 
من هـذه األزمـة، بأقـوى ممـا كان علـيه قبلـها، وأن 

يسـاهم في صـيـاغة النـظـام العالمي من أجـل 
تحقـيق المزيد من االسـتدامة والعدالة والتـضامن. 

 #TeamEurope مـعاً يقـدم هاشـتـاغ فريق أوروبـا
إجـابة عـلى التـحـديات الدولـيـة الحـالـية«.

وزارة الخارجية األلمانية، برلين

آوروبــــــــــــــــــا
الـمـتـضـامـنـة أوروبــا 

D_1-20_arab-10Marschallplan_StundeEuropas_ARA.indd   21 08.07.2020   11:48:25
D_1-20_10Marschallplan_StundeEuropas_ARA.indd   21 08.07.2020   18:17:49



D E U T S C H L A N D  E D I T I O N   2 0 2 0

»لـقـد أصـبـحـت 
أوروبـا الـقـلـب الـنـابـض 

لـلـتـضـامـن فـي 
الـعـالـم« 

اليــن ديـــر  فــون  أورســوال 

تعجز الكلمات عن التعبير عن اآلم الأوروبيين وعن 
نتذكر  العالم.  اأنحاء  جميع  في  النا�س  معاناة 
عائالتهم  لأجل  ون�صلي  ال�صحايا  كافة  با�صتمرار 
نروي  باأن  والآخرين  اأنف�صنا  نعد  نحن  الحزينة. 
فخر  بكل  ذكراهم  على  نحافظ  واأن  حكاياتهم 
واعتزاز. )...( كل حكاية من هذه الآلف الم�ؤلفة من 
في  اأنها  اإل  ال�صميم.  في  قلب�نا  ت�صيب  الحكايات 
على  اإ�صرارنا  وتعزز  عزيمتنا،  ت�صد  ال�قت  ذات 
العمل من اأجل اأن تبذل اأوروبا اأق�صى ما في و�صعها 

لإنقاذ اأكبر عدد ممكن من الأرواح. 
              الجـائحة الـتي انتـ�صـرت بـ�صرعة، وب�صـكل 
اأن  �صامل، ل يمكن م�اجهتها والتغلب عليها دون 
ج�انبها:  بكافة  عنها  ونتحدث  الحقيقة  ن�اجه 
ح�ل اأعداد الإ�صابات، ح�ل العلم واإنجازاته، ح�ل 
اإجراءاتنا  ح�ل  اأي�صا  ولكن  الم�صتقبل،  احتمالت 
م�صتعدا  يكن  لم  اأحدا  اأن  �صحيح  المجال.  هذا  في 
حقا لمثل هذا الأمر. و�صحيح اأي�صا اأن الكثيرين لم 
احتاجت  عندما  المنا�صب،  ال�قت  في  هنا  يك�ن�ا 

اأن  اأي�صا  و�صحيح  البداية.  في  الم�صاعدة  اإيطاليا 
على  الحارة  القلبية  اعتذاراتها  قدمت  قد  اأوروبا 

ذلك. 
              اإل اأن العتذار ل يجدي نفعا، اإل اإذا كان 
اأنه لم يم�س وقت  اأي�صا  ترافق بالتغيير. و�صحيح 
علينا  يت�جب  اأنه  جميعا  لنا  تبين  حتى  ط�يل 
في  ننجح  كي  البع�س،  بع�صنا  وحماية  التعاون 
حماية اأنف�صنا. الحقيقة هي اأن اأوروبا قد اأ�صبحت 

القلب الناب�س للت�صامن في العالم. )...( 
              اأود هنا اأن اأقتب�س مقطعا من بيان فنت�تين، 
المنظرين  اأعظم  من  اثنان  ب�صياغته  قام  الذي 
لإيطاليا واأوروبا: اإرني�صت� رو�صي واألتيرو �صبينيلي. 
احتدام  ذروة  وفي  نائية،  في جزيرة  �صجنهما  من 
في  الأمل  فقدوا  قد  الجميع  اأن  بدا  عندما  الحرب، 
قيام اأوروبا الم�حدة، ترك لنا الثنان هذه الكلمات 
"لقد جاءت اللحظة التي  الرائعة في الأمل والثقة: 
يت�جب علينا فيها معرفة كيفية التخلي عن الأعباء 
الجديد  للعالم  ن�صتعد  وكيف  الما�صية،  والأثقال 
األفناه  ما  كل  عن  تماما  يختلف  الذي  القادم، 

وت�ص�رناه". لقد حانت هذه اللحظة من جديد. 
              اإنها لحظة تجاوز الجروح وردم اله�ات 
القديمة، وترك النزاعات والتهامات وراء ظه�رنا، 
               )...( والتخلي عن م�اقفنا المت�صلبة والمت�صددة. 
              هذه هي اأوروبا التي يمكن اأن تخرج من 
اأوروبا التي تبذل كل ما  هذه الأزمة، ح�صب راأيي: 
ب��صـعهـا في �صبـيـل حـماية الحـيـاة واأ�صـ�س البقاء. 
تـهـتـم  والـتـي  الـعـالم،  على  المـنـفـتحة  اأوروبا 
على  قـدرة  الأكـثـر  اأوروبا  ذاتـها.  بـرعـاية  اأيـ�صا 
والأكـثـر  للبـيـئـة  �صـداقـة  والأكـثـر  المـقـاومـة 
ب�صـكل  تنـظـر  والـتي  الرقـمـيـة،  للـتـقـنـية  تـبـنـيا 

المـ�صـتـرك.  م�صتـقـبلها  اإلى  جـماعي 

رئـيـسـة الـمـفـوضـيـة 
األوروبـيـة أورسـوال فـون 

ديـر اليـن تـتـحـدث عـن 
صــراع االتـحـاد األوروبـي 

مــع جائـحـة كـورونـا. 
مقـتـطـفات من الـكـلمة 

التـي ألـقـتـها فـي 
السـادس عـشـر مـن 
نـيـسـان/أبـريـل 2020 

أمـام الـبـرلـمـان 
األوروبـي. 
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الـرقـمـيـة 

الــذكــاء  اعــتــمــاد  مـن  مــزيــد 
هـائــلـــة  بـــيــانــات  غــرف  وبـــنــاء  الــ�صــنــاعـي 

الـخـامـ�س  والـجـيـل  الـعـريـ�صـة  الـــحــزمة  و�صــبــكــات 
5G: اأوروبـا تـ�صـيــر قـدمـًا فـي طـريـق الـرقـمــيـة. 

يـ�صــعــى  الـجــديــدة  الـرقـمــيـة  اال�صــتـراتــيــجـيــة  مـع 
اأن يـكــون مـثــااًل لـالقــتــ�صــاد  اإلــى  االتـحــاد االأوروبـي 

ولـحــمــايــة  االإنـ�صــان  خــدمــة  فـي  الــرقــمــي، 
جــيــدة.  لــهــذا  الـمــتــوفــرة  الــ�صــروط  الـمــنــاخ. 

بــه مــن  تــتــمـيــز  الــبـنــاء عـلـى مـا  اأوروبــا  بـاإمــكــان 
واالإبــداع  العــلــمــي  الــبــحــث  في  عــريــقــة  تــقــالــيــد 

بــمــراكــز  اال�صــتــعــانــة  يــجــب  واالآن  والتــقــنــيــة. 
اآمــنــة،  رقــمــيــة  واأنــظــمــة  مــتــمــيــزة،  اأبــحــاث 

اأجــل  قــويــة، مــن  وروبــوتــات رائــعــة، و�صــركــات 
وتــطــويــر  اعــتــمــاد  مــن  مــزيــد  نــحــو  الــدفــع 

تــبــقــى  الــ�صــيــاق  هــذا  في  الــ�صــنــاعــي.  الــذكــاء 
يــجــب  االإنــ�صــان.  مــ�صــوؤولــيــة  عــلى  دومــًا  الــعــيــن 

الــتــاأكــد  والــحــكــومــيــة  الر�صــمــيــة  الــدوائــر  عــلى 
مـن البــيــانــات الــمــ�صــتــخــدمــة فــي الــخــوارزمــيـات 

وتــقــيــيــمــها، تــمــامــًا كــمــا تــفــعــل عــنــد 
الــ�صــيــارات  اأو  الــتــجــمــيــل  مــواد  تــرخــيــ�صــهــا 

تــنــطــوي  الــتي  الــحــاالت  اأو االألــعــاب. وفــي 
حــال  فــي  كــمــا  مــرتــفــعــة،  مــخــاطــر  عــلى 

فــاإن  والــنــقــل،  والــ�صــرطــة  الــ�صــحــي  الــقــطــاع 
تــكــون  اأن  يــجــب  ال�صــنــاعــي  الــذكاء  اأنــظــمــة 

مــتــابــعــتــها  اإمــكــان  مــع  �صــفــافــيــة،  اأكــثــر 
بــا�صــتــمــرار. 
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الـرقـمـيـة 

الــذكــاء  اعــتــمــاد  مـن  مــزيــد 
هـائــلـــة  بـــيــانــات  غــرف  وبـــنــاء  الــ�صــنــاعـي 

الـخـامـ�س  والـجـيـل  الـعـريـ�صـة  الـــحــزمة  و�صــبــكــات 
5G: اأوروبـا تـ�صـيــر قـدمـًا فـي طـريـق الـرقـمــيـة. 

يـ�صــعــى  الـجــديــدة  الـرقـمــيـة  اال�صــتـراتــيــجـيــة  مـع 
اأن يـكــون مـثــااًل لـالقــتــ�صــاد  اإلــى  االتـحــاد االأوروبـي 

ولـحــمــايــة  االإنـ�صــان  خــدمــة  فـي  الــرقــمــي، 
جــيــدة.  لــهــذا  الـمــتــوفــرة  الــ�صــروط  الـمــنــاخ. 

بــه مــن  تــتــمـيــز  الــبـنــاء عـلـى مـا  اأوروبــا  بـاإمــكــان 
واالإبــداع  العــلــمــي  الــبــحــث  في  عــريــقــة  تــقــالــيــد 

بــمــراكــز  اال�صــتــعــانــة  يــجــب  واالآن  والتــقــنــيــة. 
اآمــنــة،  رقــمــيــة  واأنــظــمــة  مــتــمــيــزة،  اأبــحــاث 

اأجــل  قــويــة، مــن  وروبــوتــات رائــعــة، و�صــركــات 
وتــطــويــر  اعــتــمــاد  مــن  مــزيــد  نــحــو  الــدفــع 

تــبــقــى  الــ�صــيــاق  هــذا  في  الــ�صــنــاعــي.  الــذكــاء 
يــجــب  االإنــ�صــان.  مــ�صــوؤولــيــة  عــلى  دومــًا  الــعــيــن 

الــتــاأكــد  والــحــكــومــيــة  الر�صــمــيــة  الــدوائــر  عــلى 
مـن البــيــانــات الــمــ�صــتــخــدمــة فــي الــخــوارزمــيـات 

وتــقــيــيــمــها، تــمــامــًا كــمــا تــفــعــل عــنــد 
الــ�صــيــارات  اأو  الــتــجــمــيــل  مــواد  تــرخــيــ�صــهــا 

تــنــطــوي  الــتي  الــحــاالت  اأو االألــعــاب. وفــي 
حــال  فــي  كــمــا  مــرتــفــعــة،  مــخــاطــر  عــلى 

فــاإن  والــنــقــل،  والــ�صــرطــة  الــ�صــحــي  الــقــطــاع 
تــكــون  اأن  يــجــب  ال�صــنــاعــي  الــذكاء  اأنــظــمــة 

مــتــابــعــتــها  اإمــكــان  مــع  �صــفــافــيــة،  اأكــثــر 
بــا�صــتــمــرار. 
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الـعـديـد مـن األنـظـمـة 
الـبـيـئـيـة الـمـبـتـكـرة

بـ�ســـبــب االخـــتــالفـــات فـي الـــظـروف والـــمــعـــطـــيـات تـــتـــبــع 
الـدول االأعــ�ســاء فـي االتــحــاد االأوروبــي اأ�ســالــيــب مــتــبــايــنــة 

فــي الــطــريــق نــحــو الــرقــمــنــة. 
خــمــ�ســة اأ�ســبــاب قــويــة مــن اأوروبــا.  

زيـبـرت يـاسـمـيـن  الـنــص: 

جـمـهـورية الـتـشـيـك: 
طـابـعـة ثـالثـيـة األبـعـاد

إسـتـونـيـا: 
دوائـر حـكـومـيـة رقـمـيـة

في الـتـشـيك يـشـهـد قـطـاع المـعـلـومـاتـيـة رواجـاً كـبـيـراً. 
وقـد شـهـد تـحـركـاً مـلـحـوظـاً في مـطـلـع الـعـام 2020، 

عـنـدمـا أرادت الحـكـومـة الـتـشـيـكـيـة إنـفـاق 16 مـلـيـون يـورو 
مـن أجـل تـأسـيـس مـتـجـر أونـاليـن لـبـيـع بـطـاقـات رسـوم 

اسـتـخـدام الـطـرق الـسـريـعـة »أوتـوبـان«. بـدافـع االحتـجـاج قام 
قـراصنـة ببرمجـة مثـل هذا المتـجـر مـجـانـاً، خـالل بضـعـة أيـام.

في بلد الصناعات الثقيلة سابقا تساهم الرقمنة اليوم في تشكيل الناتج 
المحلي اإلجمالي بنسبة تفوق المتوسط على المستوى األوروبي. 

المعلوماتية هي تخصص دراسي واسع االنتشار، وبدافع حب الوطن 
يفضل الكثير من التشيك تأسيـس شركاتهـم الناشـئة في المجاالت 
التـقنية على السفر أو الهجرة إلى خارج البالد. ومن بين هؤالء عدد 
من الشركات التي باتت رائدة على المستوى العالمي. سايبرغوم 
يوروب تحاكي الحرب السيبرانية )اإللكترونية( في مكاتبها الـواقعـة 

داخل فيال في مدينة براغ. شركات من مختـلف أنحـاء أوروبـا تـرسل 
موظفيها للتدرب في هذا الموقع التأهيلي المتميز. حيث يتعلمون 
هناك ما الذي يتوجب عمله في حال التعرض لهجوم قرصنة. أيضاً 

الطابعة الثالثية األبعاد األكثر استخداماً في العـالم، تأتـي من بـراغ. 
بـروسا ريسيرتش تعتبر الشركة التقنية األسرع نمـواً في وسـط أوروبا. 
آالف الطـابعات الثـالثـية األبـعاد يرسلها مصنع الطابعات شهرياً إلى 
شتى أنحاء العالم. لياًل نهـاراً تقـوم اآلالت الطـابعة بإنتـاج طابعات 

 Open« أخرى، وكأنها تعيد إنتـاج ذاتها. حـتى اآلن مازالت الطابعـات
Source«، وهذا يعـني أن جمـيـع رمـوز البرمجة مـتاحـة مجاناً. 

تسـجـيل عـنـوان السـكـن الجـديـد لـدى السـلـطـات البـلـديـة، 
تـقـديم طلـب الحصـول على خـدمـات اجتـماعية، نقـل ملـكـية 

السـيـارة: ما يـفـرض على المـرء الوقـوف في طوابـير طـويـلـة 
لمـدة سـاعـات في بـلدان أخـرى، يمكـن إنجـازه في إستـونـيا من 

خـالل بضـع نـقـرات على فـأر الكومـبـيـوتـر. 99 في الـمـائة من 
المعـامـالت واإلجـراءات اإلداريـة يمكـن إنجـازها أونـاليـن.

عـنـدما يكـون اآلبـاء الجـدد في إسـتونـيا أكـثر راحة وهـدوء، فـإن 
هـذا يـمـكـن أن يعـود إلى اإلدارة الحكـومـية. فـي »إسـتـونـيـا 

اإللكـتـرونـيـة«، كما يحـب هـذا البلد الـواقـع على بـحر البـلـطـيق 
تـسـمـيـة نـفـسـه يقـوم مشـفـى الوالدة بـتـسـجيل المـولـود 

الـجـديـد لـدى الدوائـر الحكـومـيـة المـعنـية مبـاشـرة. شـهـادة 
المـيـالد، التـأمـين الصـحي، التـعـويـض العـائـلي عن األطـفال، 

وغـيـرها من الدعم والمـسـاعدات يتـم تقـديمها بـشـكـل تلـقائي. 
أحـد أسـبـاب هذه الرقمنة المتطـورة يمكن في قلة الكثـافة السكانية 

في هذا البلد. وألن الطريق إلى الدوائر الحـكومية غـالـبـاً ما تكون 
بعيدة، اجتهـد اإلستـونيون في وقـت مبكـر على إيجاد حلول رقمية. 

أكثر من 3000 خـدمة أونـالين تقـدمـها الدوائـر الحكومية والرسمية 
والشركات اليـوم. ومـن أجل استـخدامها يحـتاج المـرء فـقـط إلى 

بطاقة المـواطن. وهي تعتبر في ذات الوقـت بمثـابة بطـاقة هـوية 
شخـصـيـة. حتى االنتخـابات يمكـن ألبـناء إستـونيا المـشـاركة فيها 
أونالين، منذ 2005 على األقل. فـقـط في ثالث حاالت مازال التوجه 
إلى الدائرة الحكومية ضروريا: عند الزواج، والطالق، وشـراء العقارات.  
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ا
لــ�شــيـد �شــتـرايــبــيـ�ش، فـي �شــهــر �شــبـاط/فــبـرايـر 

قــدمــت الــمــفــو�شــيــة الأوروبــيـة ا�شـــتـراتــيــجــيـة 
اأوروبــا الــرقــمــيــة. هــل تــكــفــي هــذه الأفــكــار 

والإجـراءات لــلــ�شــمــود فـي وجـه الـمـنـافـ�شـة 
الــعــالــمــيــة؟ 

ا�ستراتيجية التحاد الأوروبي الرقمية طموحة، وهكذا يجب 
اأي�سا اأن تكون. فال�سوؤال في النهاية هو ما اإذا كنا كمجتمع 

ِقَيم، مكون من بلدان ديمقراطية قادرين على �سق طريقنا 
نحو الرقمنة بكل ا�ستقاللية، اأم ل. ا�ستراتيجية التحاد 

الأوروبي توحد مو�سوعات �سيا�سة  الموقع ومحاربة 
التمييز والعن�سرية وحماية الخ�سو�سية، اإ�سافة اإلى حماية 

البيانات ومحاربة المعلومات الم�سللة. الآن باتت الم�ساألة 
حاليا تدور حول ماذا ن�ستطيع نحن اأن نفعله، من خالل 
الرئا�سة الألمانية لمجل�س التحاد الأوروبي. من خالل 

م�سروع GAIA-X قامت األمانيا فعليا بتطوير اأفكار حول 
كيفية تحقيقنا ال�سيادة الرقمية في البنى التحتية 

ال�سحابية، ومن اأجل اقت�ساد الموقع. من الوا�سح اأننا لن 
نحقق ال�سيادة على اأ�سا�س الدول القومية، واإنما على 
اأ�سا�س مجموعة من البلدان المتعاونة، وذلك بمفهوم 

النفتاح وحرية الختيار واإمكانات الت�سميم والت�سكيل.  
 

بـ�شـكـل  الإنــ�شـان  اإلـى  مـوجــهـة  ال�شــتـراتــيــجــيـة 
كــبــيـر. هـل هـذه نـقـطــة قــوة، اأم اأنـهــا مـن الـمــ�شــاوئ 

الـدولـيــة؟  بــالمـــقـارنــة 
التوجه اإلى الإن�سان مهم و�سحيح، فالأمر يدور في الختام 
حول تقبل كل فرد. يجب علينا اأن نفكر بكل تقنية جديدة 

من ناحية منفعتها للفرد والمجتمع.  قطاع التقنية 
الرقمية يتجه منذ زمن اإلى تطوير تطبيقاته على اأ�سا�س 

"B2C"، اأي من وجهة نظر الزبون. والآن تزداد اأهمية 

الجمع بين المنتجات الرفيعة الم�ستوى والخدمة الرقمية 
الجذابة - من وجهة نظر الإن�سان - وذلك في اأنظمة 

�ساملة، وهذا يعني التفكير عبر المن�سات. اأي على �سبيل 
المثال: ل يكفي بناء اأكثر ال�سيارات موثوقية وحداثة، 

واإنما تقديم  تجربة ع�سرية في التنقل، تكون رقمية 
للبيئة. و�سديقة 

الـوليـات الـمـتــحــدة لـديــهــا عــمــالــقــة الـتــقــنــيــة، 
الـ�شــيــن تـُـعـَـّول عـلـى الـذكــاء الـ�شــنــاعــي اإلـى حــد 

كــبـيــر فــعـلــيــًا. مــا هـي الأوراق الـرابــحــة الــتــي 
تــتــفــوق بــهــا اأوروبــا؟ 

نحن نحقق اإنجازات جيدة من خالل قدرتنا على الجمع 
والتوفيق بين التنوع الجتماعي والقدرة على التكيف 

القت�سادي في المجموعة الأوروبية الكبيرة. وهذه هي 
اإحدى القيم الأوروبية. لدينا ظروف مو�سوعية و�سروط 

اأولية جيدة. قوتنا القت�سادية الأكبر تكمن في النواة 
ال�سناعية، في �سركاتنا الكبيرة، وفي �سركات متو�سطة 
الحجم رائدة على الم�ستوى العالمي، و�سركات �سغيرة 
ناجحة، اإ�سافة اإلى ال�سركات النا�سئة. عالوة على ذلك 

ي�سكل الم�سهد ال�سناعي المتنّوع اإلى جانب البحث نظاما 
بيئيا مبتكرا. اأنا على يقين من اأنه في المرحلة القادمة 

من الرقمنة �سوف تكون ال�ستفادة من الرقمنة في قطاع 
�سناعي قوي متما�سك اأكثر �سهولة من فهم ال�سركات 

العاملة في مجال الرقمية للت�سنيع. لهذا ال�سبب تعتبر 
مقوماتنا و�سروطنا وظروفنا المو�سوعية جيدة جدا. 

تــتــقــدم األــمـانــيــا فـي مــجــال �شــنــاعــة 4.0. فــي 
اأي مــن بــلــدان التــحــاد الأوروبـي الأخــرى تــرى 
مــجــالت لــمــنــهــج مـ�شــتــقــبــلــي مــ�شــتــدام عـلـى 

�شــعــيــد الــرقــمــنــة؟  
هناك العديد من البلدان التي ت�سم �سركات ومبادرات 

واعدة. من�ستنا "�سناعة 4.0" ومن�سة الذكاء ال�سناعي 
على  بالتعاون  ال�سبب  لهذا  المتعلمة" تعمالن  "الأنظمة 
الم�ستوى الأوروبي. �سناعة 4.0، الت�سبيك الرقمي، الذكاء 

ال�سناعي: جميعها لي�ست م�سروعات وطنية، واإنما 
اأوروبية، بل واأو�سع من ذلك. يجب علينا ال�ستثمار في 
اأنظمة بيئية قوية مبتكرة، تكون جذابة على الم�ستوى 

القومي، وقادرة على النمو في �سوق اأوروبية بينية 
مندمجة اإلى اأق�سى الحدود الممكنة. 

الـمـيـزة: 
أوروبــــا 

رئــيــ�س االأكــاديــمــيــة االألـمـانــيــة لـلــعـلــوم الـتــقــنــيــة 
)acatech( ورئــيــ�س مــجــلــ�س االإدارة الــ�ســابــق 

لــ�ســركــة الــبــرمــجــة Software AG، كــارل ــــ 
هــايــنــ�س �ســتــرايــبــيــ�س يــرى فــي الــرقــمــنــة 

عـلــى االأقــل مــيــزة  اإ�ســافــيــة خــا�ســة الأوروبــا.  
أجـرى الـلـقـاء: مـارتـيـن أورت 

شـتـرايـبـيـش كـارل-هـايـنـس 
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الـعـديـد مـن األنـظـمـة 
الـبـيـئـيـة الـمـبـتـكـرة

بـ�ســـبــب االخـــتــالفـــات فـي الـــظـروف والـــمــعـــطـــيـات تـــتـــبــع 
الـدول االأعــ�ســاء فـي االتــحــاد االأوروبــي اأ�ســالــيــب مــتــبــايــنــة 

فــي الــطــريــق نــحــو الــرقــمــنــة. 
خــمــ�ســة اأ�ســبــاب قــويــة مــن اأوروبــا.  

زيـبـرت يـاسـمـيـن  الـنــص: 

جـمـهـورية الـتـشـيـك: 
طـابـعـة ثـالثـيـة األبـعـاد

إسـتـونـيـا: 
دوائـر حـكـومـيـة رقـمـيـة

في الـتـشـيك يـشـهـد قـطـاع المـعـلـومـاتـيـة رواجـاً كـبـيـراً. 
وقـد شـهـد تـحـركـاً مـلـحـوظـاً في مـطـلـع الـعـام 2020، 

عـنـدمـا أرادت الحـكـومـة الـتـشـيـكـيـة إنـفـاق 16 مـلـيـون يـورو 
مـن أجـل تـأسـيـس مـتـجـر أونـاليـن لـبـيـع بـطـاقـات رسـوم 

اسـتـخـدام الـطـرق الـسـريـعـة »أوتـوبـان«. بـدافـع االحتـجـاج قام 
قـراصنـة ببرمجـة مثـل هذا المتـجـر مـجـانـاً، خـالل بضـعـة أيـام.

في بلد الصناعات الثقيلة سابقا تساهم الرقمنة اليوم في تشكيل الناتج 
المحلي اإلجمالي بنسبة تفوق المتوسط على المستوى األوروبي. 

المعلوماتية هي تخصص دراسي واسع االنتشار، وبدافع حب الوطن 
يفضل الكثير من التشيك تأسيـس شركاتهـم الناشـئة في المجاالت 
التـقنية على السفر أو الهجرة إلى خارج البالد. ومن بين هؤالء عدد 
من الشركات التي باتت رائدة على المستوى العالمي. سايبرغوم 
يوروب تحاكي الحرب السيبرانية )اإللكترونية( في مكاتبها الـواقعـة 

داخل فيال في مدينة براغ. شركات من مختـلف أنحـاء أوروبـا تـرسل 
موظفيها للتدرب في هذا الموقع التأهيلي المتميز. حيث يتعلمون 
هناك ما الذي يتوجب عمله في حال التعرض لهجوم قرصنة. أيضاً 

الطابعة الثالثية األبعاد األكثر استخداماً في العـالم، تأتـي من بـراغ. 
بـروسا ريسيرتش تعتبر الشركة التقنية األسرع نمـواً في وسـط أوروبا. 
آالف الطـابعات الثـالثـية األبـعاد يرسلها مصنع الطابعات شهرياً إلى 
شتى أنحاء العالم. لياًل نهـاراً تقـوم اآلالت الطـابعة بإنتـاج طابعات 

 Open« أخرى، وكأنها تعيد إنتـاج ذاتها. حـتى اآلن مازالت الطابعـات
Source«، وهذا يعـني أن جمـيـع رمـوز البرمجة مـتاحـة مجاناً. 

تسـجـيل عـنـوان السـكـن الجـديـد لـدى السـلـطـات البـلـديـة، 
تـقـديم طلـب الحصـول على خـدمـات اجتـماعية، نقـل ملـكـية 

السـيـارة: ما يـفـرض على المـرء الوقـوف في طوابـير طـويـلـة 
لمـدة سـاعـات في بـلدان أخـرى، يمكـن إنجـازه في إستـونـيا من 

خـالل بضـع نـقـرات على فـأر الكومـبـيـوتـر. 99 في الـمـائة من 
المعـامـالت واإلجـراءات اإلداريـة يمكـن إنجـازها أونـاليـن.

عـنـدما يكـون اآلبـاء الجـدد في إسـتونـيا أكـثر راحة وهـدوء، فـإن 
هـذا يـمـكـن أن يعـود إلى اإلدارة الحكـومـية. فـي »إسـتـونـيـا 

اإللكـتـرونـيـة«، كما يحـب هـذا البلد الـواقـع على بـحر البـلـطـيق 
تـسـمـيـة نـفـسـه يقـوم مشـفـى الوالدة بـتـسـجيل المـولـود 

الـجـديـد لـدى الدوائـر الحكـومـيـة المـعنـية مبـاشـرة. شـهـادة 
المـيـالد، التـأمـين الصـحي، التـعـويـض العـائـلي عن األطـفال، 

وغـيـرها من الدعم والمـسـاعدات يتـم تقـديمها بـشـكـل تلـقائي. 
أحـد أسـبـاب هذه الرقمنة المتطـورة يمكن في قلة الكثـافة السكانية 

في هذا البلد. وألن الطريق إلى الدوائر الحـكومية غـالـبـاً ما تكون 
بعيدة، اجتهـد اإلستـونيون في وقـت مبكـر على إيجاد حلول رقمية. 

أكثر من 3000 خـدمة أونـالين تقـدمـها الدوائـر الحكومية والرسمية 
والشركات اليـوم. ومـن أجل استـخدامها يحـتاج المـرء فـقـط إلى 

بطاقة المـواطن. وهي تعتبر في ذات الوقـت بمثـابة بطـاقة هـوية 
شخـصـيـة. حتى االنتخـابات يمكـن ألبـناء إستـونيا المـشـاركة فيها 
أونالين، منذ 2005 على األقل. فـقـط في ثالث حاالت مازال التوجه 
إلى الدائرة الحكومية ضروريا: عند الزواج، والطالق، وشـراء العقارات.  
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الــرقــمــيــة  أوروبـــا 

آوروبــــــــــــــــــا

ا
لــ�شــيـد �شــتـرايــبــيـ�ش، فـي �شــهــر �شــبـاط/فــبـرايـر 

قــدمــت الــمــفــو�شــيــة الأوروبــيـة ا�شـــتـراتــيــجــيـة 
اأوروبــا الــرقــمــيــة. هــل تــكــفــي هــذه الأفــكــار 

والإجـراءات لــلــ�شــمــود فـي وجـه الـمـنـافـ�شـة 
الــعــالــمــيــة؟ 

ا�ستراتيجية التحاد الأوروبي الرقمية طموحة، وهكذا يجب 
اأي�سا اأن تكون. فال�سوؤال في النهاية هو ما اإذا كنا كمجتمع 

ِقَيم، مكون من بلدان ديمقراطية قادرين على �سق طريقنا 
نحو الرقمنة بكل ا�ستقاللية، اأم ل. ا�ستراتيجية التحاد 

الأوروبي توحد مو�سوعات �سيا�سة  الموقع ومحاربة 
التمييز والعن�سرية وحماية الخ�سو�سية، اإ�سافة اإلى حماية 

البيانات ومحاربة المعلومات الم�سللة. الآن باتت الم�ساألة 
حاليا تدور حول ماذا ن�ستطيع نحن اأن نفعله، من خالل 
الرئا�سة الألمانية لمجل�س التحاد الأوروبي. من خالل 

م�سروع GAIA-X قامت األمانيا فعليا بتطوير اأفكار حول 
كيفية تحقيقنا ال�سيادة الرقمية في البنى التحتية 

ال�سحابية، ومن اأجل اقت�ساد الموقع. من الوا�سح اأننا لن 
نحقق ال�سيادة على اأ�سا�س الدول القومية، واإنما على 
اأ�سا�س مجموعة من البلدان المتعاونة، وذلك بمفهوم 

النفتاح وحرية الختيار واإمكانات الت�سميم والت�سكيل.  
 

بـ�شـكـل  الإنــ�شـان  اإلـى  مـوجــهـة  ال�شــتـراتــيــجــيـة 
كــبــيـر. هـل هـذه نـقـطــة قــوة، اأم اأنـهــا مـن الـمــ�شــاوئ 

الـدولـيــة؟  بــالمـــقـارنــة 
التوجه اإلى الإن�سان مهم و�سحيح، فالأمر يدور في الختام 
حول تقبل كل فرد. يجب علينا اأن نفكر بكل تقنية جديدة 

من ناحية منفعتها للفرد والمجتمع.  قطاع التقنية 
الرقمية يتجه منذ زمن اإلى تطوير تطبيقاته على اأ�سا�س 

"B2C"، اأي من وجهة نظر الزبون. والآن تزداد اأهمية 

الجمع بين المنتجات الرفيعة الم�ستوى والخدمة الرقمية 
الجذابة - من وجهة نظر الإن�سان - وذلك في اأنظمة 

�ساملة، وهذا يعني التفكير عبر المن�سات. اأي على �سبيل 
المثال: ل يكفي بناء اأكثر ال�سيارات موثوقية وحداثة، 

واإنما تقديم  تجربة ع�سرية في التنقل، تكون رقمية 
للبيئة. و�سديقة 

الـوليـات الـمـتــحــدة لـديــهــا عــمــالــقــة الـتــقــنــيــة، 
الـ�شــيــن تـُـعـَـّول عـلـى الـذكــاء الـ�شــنــاعــي اإلـى حــد 

كــبـيــر فــعـلــيــًا. مــا هـي الأوراق الـرابــحــة الــتــي 
تــتــفــوق بــهــا اأوروبــا؟ 

نحن نحقق اإنجازات جيدة من خالل قدرتنا على الجمع 
والتوفيق بين التنوع الجتماعي والقدرة على التكيف 

القت�سادي في المجموعة الأوروبية الكبيرة. وهذه هي 
اإحدى القيم الأوروبية. لدينا ظروف مو�سوعية و�سروط 

اأولية جيدة. قوتنا القت�سادية الأكبر تكمن في النواة 
ال�سناعية، في �سركاتنا الكبيرة، وفي �سركات متو�سطة 
الحجم رائدة على الم�ستوى العالمي، و�سركات �سغيرة 
ناجحة، اإ�سافة اإلى ال�سركات النا�سئة. عالوة على ذلك 

ي�سكل الم�سهد ال�سناعي المتنّوع اإلى جانب البحث نظاما 
بيئيا مبتكرا. اأنا على يقين من اأنه في المرحلة القادمة 

من الرقمنة �سوف تكون ال�ستفادة من الرقمنة في قطاع 
�سناعي قوي متما�سك اأكثر �سهولة من فهم ال�سركات 

العاملة في مجال الرقمية للت�سنيع. لهذا ال�سبب تعتبر 
مقوماتنا و�سروطنا وظروفنا المو�سوعية جيدة جدا. 

تــتــقــدم األــمـانــيــا فـي مــجــال �شــنــاعــة 4.0. فــي 
اأي مــن بــلــدان التــحــاد الأوروبـي الأخــرى تــرى 
مــجــالت لــمــنــهــج مـ�شــتــقــبــلــي مــ�شــتــدام عـلـى 

�شــعــيــد الــرقــمــنــة؟  
هناك العديد من البلدان التي ت�سم �سركات ومبادرات 

واعدة. من�ستنا "�سناعة 4.0" ومن�سة الذكاء ال�سناعي 
على  بالتعاون  ال�سبب  لهذا  المتعلمة" تعمالن  "الأنظمة 
الم�ستوى الأوروبي. �سناعة 4.0، الت�سبيك الرقمي، الذكاء 

ال�سناعي: جميعها لي�ست م�سروعات وطنية، واإنما 
اأوروبية، بل واأو�سع من ذلك. يجب علينا ال�ستثمار في 
اأنظمة بيئية قوية مبتكرة، تكون جذابة على الم�ستوى 

القومي، وقادرة على النمو في �سوق اأوروبية بينية 
مندمجة اإلى اأق�سى الحدود الممكنة. 

الـمـيـزة: 
أوروبــــا 

رئــيــ�س االأكــاديــمــيــة االألـمـانــيــة لـلــعـلــوم الـتــقــنــيــة 
)acatech( ورئــيــ�س مــجــلــ�س االإدارة الــ�ســابــق 

لــ�ســركــة الــبــرمــجــة Software AG، كــارل ــــ 
هــايــنــ�س �ســتــرايــبــيــ�س يــرى فــي الــرقــمــنــة 

عـلــى االأقــل مــيــزة  اإ�ســافــيــة خــا�ســة الأوروبــا.  
أجـرى الـلـقـاء: مـارتـيـن أورت 

شـتـرايـبـيـش كـارل-هـايـنـس 
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المصـنـع الـذكـي، 
اإلنـتـرنـت السريـعـة، 

الصـحـة اإللكـتـرونـيـة: 
بـعـض الـبـلـدان 

األوروبـيـة تـحـتـل 
الصـدارة الـعـالـمـيـة 

لـوكـسـمـبـورغ: 
اإلنـتـرنـت الـسـريـعـة

تـشـكـل اإلنـتـرنـت الـسـريـعـة أسـاس الـرقـمـنـة. مـن خـالل 
تـغـطـيـة تـكـاد تـصـل إلـى 100 فـي الـمـائـة تـمـتـلـك 

لـوكـسـمـبـورغ أفـضـل حـزمـة عـريـضـة فـي أوروبـا. 

فـي »مـؤشـر الـجـاهـزيـة الـرقـمـيـة« لـشـركـة الـشـبـكـات »سـيـسـكـو« 
احـتـلـت اإلمـارة الـصـغـيـرة الـمـرتـبـة الـثـانـيـة عـالـمـيـاً، بـعـد سـنـغـافـورة. 
يـضـم الـتـصـنـيـف 141 بـلـداُ وهـو يـعـكـس مـدى اسـتـعـداد هـذه الـبـلـدان 

لـلـمـسـتـقـبـل الـرقـمـي. وبـمـقـارنـة أفـضـل الـظـروف الـمـوضـوعـيـة 
الـمـحـيـطـة لـلـشـركـات الـنـاشـئـة احـتـلـت لـوكـسـمـبـورغ الـمـرتـبـة األولـى. 

الـدولـة فـي لـوكـسـمـبـورغ تـدعـم الـتـأسـيـس الـجـديـد وتـوفـر سـوقـاً حيـويـة 
لـرأس الـمـال االسـتـثـمـاري. وقـد اسـتـثـمـرت لـوكـسـمـبـورغ الـكـثـيـر فـي الـبـنـيـة 

الـتـحـتـيـة الـرقـمـيـة، بـحـيـث بـات الـدخـول إلـى الـحـزمـة الـعـريـضـة مـمـكـنـا 
في كـافـة أنـحـاء الـبـالد. أمـا الـتـغـطـيـة بـاإلنـتـرنـت الـسـريـع جـداً، بـسـرعـة 
تـنـزيـل تـزيـد عـن 30 مـيـغـابـايـت فـي الـثـانـيـة، فـهـي تـصـل إلـى 96 فـي 

الـمـائـة. بـهـذا تـحـتـل لـكـسـمـبـورغ الـصـدارة فـي أوروبـا، حـيـث يـقـع مـتـوسـط 
الـتـغـطـيـة األوروبـي عـنـد نـسـبـة 74 فـي الـمـائـة. أيـضـاً عـلـى صـعـيـد تـوفـر 

اإلنـتـرنـت الـجـوال تـحـقـق لـوكـسـمـبـورغ قـيـمـا تـزيـد عـن الـمـتـوسـط 
األوروبـي. فـي األمـاكـن الـعـامـة تـتـوفـر نـقـاط االتـصـال »واي فـاي« الـسـاخـنـة 

في كـل مـكـان. وهـكـذا بـمـقـدور كـل إنـسـان الـتـصـفـح عـبـر اإلنـتـرنـت، دون 
الحـاجـة إلى استـهـالك مـخـصـصـاته من حـجـم الـبـيـانـات.   

فـنـلـنـدا: الـصـحـة اإللـكـتـرونـيـة 

مـشـفـى افـتـراضـي وبـطـاقـة مـريـض إلـكـتـرونـيـة: نـظـام الـصـحـة اإللـكـتـرونـي 
الـفـنـلـنـدي يـنـتـمـي ألحـدث األنـظـمـة فـي الـعـالـم.

تـحـتـل فـنـلـنـدا منـذ زمـن بعـيـد الصـدارة األوروبـيـة في مسـائـل الـرقـمـنـة: كـانـت الـبـدايـة 
مـع الـهـواتـف الجـوالـة، ثـم الـخـدمـات الـمـصـرفـيـة أونـاليـن، واإلدارة اإللـكـتـرونـيـة )الحكومة 

اإللكـتـرونـيـة(، وقـد بـاتـت الـصـحـة الـرقـمـيـة اآلن أكـبـر قـطـاعـات الـتـقـنـيـة الـرفـيـعـة مـن 
نـاحـيـة الـتـصـديـر. منـذ 2010 يـتـم هـنـا إصـدار الوصـفـات اإللكـتـرونـيـة بالـنـسـبـة لألدوية التي 

تـسـتـوجـب وصـفـة الطـبـيـب. البـطـاقـة الصـحـية اإللكـتـرونـية مـوجـودة في هذا الـبـلد 
الـواقـع شـمـال أوروبـا مـنـذ 20 عاماً. وهي تتـضـمن معـلـومـات صـحيـة وتـشـخيـص األطـبـاء 

كـما يـتـم تـخزيـن وصـفـات األدويـة فيـها. المـرضى واألطـباء المـعالجون يمكـنـهـم بـهـذه 
الطـريقـة قـياس قـيم الـدم أو االطـالع على األمـراض المـسـبـقة، في كل مـكـان. من يـواجـه 

مشـكـلة صـحيـة في هـذا البـلد ذات الكـثافـة السكـانيـة المنخفـضـة يمكنـه زيـارة قـرية صـحية 
افـتـراضـية. البوابـة توفـر معـلـومات صـحيـحة موثـوقـة عـبر الشـبـكـة، وتـقـود المـريض عـبر 
النـظام الصـحي الفنـلنـدي. يمكـن للمـريـض التـحادث أونـالين مع األطـباء وتـحديد المـواعـيد 

معـهـم. أحـدث ما تـوصـلت إلى الصـحة الرقـمية كان مـشـروع األبـحاث الجيـنـية »فين-جين« 
الذي انطـلـق في عام 2017. حيـث يتـم جمـع بيـانـات جيـنـيـة عـن عشـرة فـي المائة من 

الفـنلـنديـين. الهـدف هو: مراقـبة التغـيرات الوراثـية في الجيـنات والوقـاية من األمـراض. 
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الــرقــمــيــة  أوروبـــا 
آوروبــــــــــــــــــا

ألـمـانـيـا: 
الـمـصـنـع الـذكـي 

يـكمـن المـصـنـع الـذكـي فـي صـلـب »صنـاعـة 4.0«، اسـتراتـيـجـيـة الـمـسـتـقـبـل الـتـقـنـيـة 
لـلـحـكـومـة األلـمـانـيـة االتـحـاديـة. المـصـنـع الـذكي ال يـحـقـق الـتـشـبـيـك فـقـط بـيـن اآلالت 

والـمـنـتـجـات، حـتـى أرضـيـة مـصـنـع المـسـتـقـبـل سـوف تـكـون رقـمـيـة. 

الكاميرات والحساسات تراقب اإلنتاج اآللي، الروبوتات تتدخل عند الضرورة وتصلح األخطـاء. طائرات »درون« 
غير مأهولة تطير بين صاالت المصنع تنقل اإلمدادات من المـواد المختلفة. وعنـدما يـفـرغ المـسـتـودع 

تـقوم برامج كومبـيوتر تلـقائياً بطـلب المـزيد. ال يـوجد أي عامـل هـنا. هكـذا يـبـدو المـصـنـع الذكي في 
المـستـقبل، الذي أصـبـح في بعـض الـشـركات األلـمانـية اليوم واقـعاً قائـماً. آالت، برمجيات، روبـوتـات 

مرتبـطـة ومتشـابـكة مع بعـضـها عبر اإلنـترنت السـريعـة جداً. إنهـا تتـواصل مع بعـضـها البـعض، تتعلم 
 .RFID من بعضـها البعـض، وتمـيز المنـتجات بنـاًء عـلى شـرائـح

             ولكـن في صـناعة 4.0 لـيـس األمـر فقط في أن تعـمل اآلالت تـلـقـائـياً وتقـدم المنـتجات آلـيـاً. 
الثورة الصـناعيـة الرابـعـة تنـطوي على وداع اإلنـتاج الصناعي الواسـع، بكمـيات كبيـرة، من أجـل زبائن 

مجهـولين. بـدالً من ذلـك يتـم اإلنـتـاج هـنا حسب حـاجة الـزبـون ورغـبـتـه. حـيث يدخل الطلـب إلى 
المـصـنـع أونـالين، وتـقـوم الـبـرامـج بـبـرمـجة اآلالت لكي تـنـتـج حـسب رغـبـة الـزبـون. وبفـضـل الـذكاء 
الصـنـاعي تتـعـلـم اآلالت مـع كـل طـلـب جديـد شـيـئـاً جـديـداً. اإلنـتـاج القـائـم على الـفـرديـة حسب 
الطـلـب، بـدالً من إنـتاج كـمـيات كـبـيـرة وتخـزيـنـها في المـسـتـودع يـعـتـبر أيـضـاً الـطـريـقـة األقل ثمناً 
وتكـلفـة من النـاحية البـيـئـية. وبما أن غـالبـيـة المنـتـجات تـزداد رقـمـية، فـإن العـالقـة التـجـاريـة غـالـباً 

مـا ال تنـتـهي بعملـيـة بيـع منـتـج أو سـلـعة جـاهـزة. بـدالً من ذلـك يتـم بيـع منـتـجات هجـينــة »هوبريد«، 
تجـمـع بيـن مخـتلـف الخـدمـات، مثـل تـحـديـث البـرامـج والصـيانـة على سـبيـل المثـال. 

             التـقـنية األلمانيـة األحدث في المصـنع الذكي هي األرضيـة الرقمـية. حيث تقـوم بتوجيه الروبوت 
والتحكم بـه بفـضـل ما تحتـويـه من خطـوط الكهـرباء والبيـانات. وهـذا يوفر تكـالـيف البـطـاريـات ذات 
االستطـاعة العـالـية، وأنظـمـة تحديد المـوقـع المعقدة. كما يمكـن التحكـم أيـضاً بالمصـانع من خالل 
األرضـيات، وتعـديل خطـوط اإلنتـاج حسب الحاجة. في المصنع الذكي تكون جميع المكونات متشابكة 

ومرنـة ومتحركة. وحده بناء المصنع يبقـى جامداً غير قابـل للتغـيـير واالنتـقال، حتى اآلن على األقل. 
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المصـنـع الـذكـي، 
اإلنـتـرنـت السريـعـة، 

الصـحـة اإللكـتـرونـيـة: 
بـعـض الـبـلـدان 

األوروبـيـة تـحـتـل 
الصـدارة الـعـالـمـيـة 

لـوكـسـمـبـورغ: 
اإلنـتـرنـت الـسـريـعـة

تـشـكـل اإلنـتـرنـت الـسـريـعـة أسـاس الـرقـمـنـة. مـن خـالل 
تـغـطـيـة تـكـاد تـصـل إلـى 100 فـي الـمـائـة تـمـتـلـك 

لـوكـسـمـبـورغ أفـضـل حـزمـة عـريـضـة فـي أوروبـا. 

فـي »مـؤشـر الـجـاهـزيـة الـرقـمـيـة« لـشـركـة الـشـبـكـات »سـيـسـكـو« 
احـتـلـت اإلمـارة الـصـغـيـرة الـمـرتـبـة الـثـانـيـة عـالـمـيـاً، بـعـد سـنـغـافـورة. 
يـضـم الـتـصـنـيـف 141 بـلـداُ وهـو يـعـكـس مـدى اسـتـعـداد هـذه الـبـلـدان 

لـلـمـسـتـقـبـل الـرقـمـي. وبـمـقـارنـة أفـضـل الـظـروف الـمـوضـوعـيـة 
الـمـحـيـطـة لـلـشـركـات الـنـاشـئـة احـتـلـت لـوكـسـمـبـورغ الـمـرتـبـة األولـى. 

الـدولـة فـي لـوكـسـمـبـورغ تـدعـم الـتـأسـيـس الـجـديـد وتـوفـر سـوقـاً حيـويـة 
لـرأس الـمـال االسـتـثـمـاري. وقـد اسـتـثـمـرت لـوكـسـمـبـورغ الـكـثـيـر فـي الـبـنـيـة 

الـتـحـتـيـة الـرقـمـيـة، بـحـيـث بـات الـدخـول إلـى الـحـزمـة الـعـريـضـة مـمـكـنـا 
في كـافـة أنـحـاء الـبـالد. أمـا الـتـغـطـيـة بـاإلنـتـرنـت الـسـريـع جـداً، بـسـرعـة 
تـنـزيـل تـزيـد عـن 30 مـيـغـابـايـت فـي الـثـانـيـة، فـهـي تـصـل إلـى 96 فـي 

الـمـائـة. بـهـذا تـحـتـل لـكـسـمـبـورغ الـصـدارة فـي أوروبـا، حـيـث يـقـع مـتـوسـط 
الـتـغـطـيـة األوروبـي عـنـد نـسـبـة 74 فـي الـمـائـة. أيـضـاً عـلـى صـعـيـد تـوفـر 

اإلنـتـرنـت الـجـوال تـحـقـق لـوكـسـمـبـورغ قـيـمـا تـزيـد عـن الـمـتـوسـط 
األوروبـي. فـي األمـاكـن الـعـامـة تـتـوفـر نـقـاط االتـصـال »واي فـاي« الـسـاخـنـة 

في كـل مـكـان. وهـكـذا بـمـقـدور كـل إنـسـان الـتـصـفـح عـبـر اإلنـتـرنـت، دون 
الحـاجـة إلى استـهـالك مـخـصـصـاته من حـجـم الـبـيـانـات.   

فـنـلـنـدا: الـصـحـة اإللـكـتـرونـيـة 

مـشـفـى افـتـراضـي وبـطـاقـة مـريـض إلـكـتـرونـيـة: نـظـام الـصـحـة اإللـكـتـرونـي 
الـفـنـلـنـدي يـنـتـمـي ألحـدث األنـظـمـة فـي الـعـالـم.

تـحـتـل فـنـلـنـدا منـذ زمـن بعـيـد الصـدارة األوروبـيـة في مسـائـل الـرقـمـنـة: كـانـت الـبـدايـة 
مـع الـهـواتـف الجـوالـة، ثـم الـخـدمـات الـمـصـرفـيـة أونـاليـن، واإلدارة اإللـكـتـرونـيـة )الحكومة 

اإللكـتـرونـيـة(، وقـد بـاتـت الـصـحـة الـرقـمـيـة اآلن أكـبـر قـطـاعـات الـتـقـنـيـة الـرفـيـعـة مـن 
نـاحـيـة الـتـصـديـر. منـذ 2010 يـتـم هـنـا إصـدار الوصـفـات اإللكـتـرونـيـة بالـنـسـبـة لألدوية التي 

تـسـتـوجـب وصـفـة الطـبـيـب. البـطـاقـة الصـحـية اإللكـتـرونـية مـوجـودة في هذا الـبـلد 
الـواقـع شـمـال أوروبـا مـنـذ 20 عاماً. وهي تتـضـمن معـلـومـات صـحيـة وتـشـخيـص األطـبـاء 

كـما يـتـم تـخزيـن وصـفـات األدويـة فيـها. المـرضى واألطـباء المـعالجون يمكـنـهـم بـهـذه 
الطـريقـة قـياس قـيم الـدم أو االطـالع على األمـراض المـسـبـقة، في كل مـكـان. من يـواجـه 

مشـكـلة صـحيـة في هـذا البـلد ذات الكـثافـة السكـانيـة المنخفـضـة يمكنـه زيـارة قـرية صـحية 
افـتـراضـية. البوابـة توفـر معـلـومات صـحيـحة موثـوقـة عـبر الشـبـكـة، وتـقـود المـريض عـبر 
النـظام الصـحي الفنـلنـدي. يمكـن للمـريـض التـحادث أونـالين مع األطـباء وتـحديد المـواعـيد 

معـهـم. أحـدث ما تـوصـلت إلى الصـحة الرقـمية كان مـشـروع األبـحاث الجيـنـية »فين-جين« 
الذي انطـلـق في عام 2017. حيـث يتـم جمـع بيـانـات جيـنـيـة عـن عشـرة فـي المائة من 

الفـنلـنديـين. الهـدف هو: مراقـبة التغـيرات الوراثـية في الجيـنات والوقـاية من األمـراض. 
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الــرقــمــيــة  أوروبـــا 

آوروبــــــــــــــــــا

ألـمـانـيـا: 
الـمـصـنـع الـذكـي 

يـكمـن المـصـنـع الـذكـي فـي صـلـب »صنـاعـة 4.0«، اسـتراتـيـجـيـة الـمـسـتـقـبـل الـتـقـنـيـة 
لـلـحـكـومـة األلـمـانـيـة االتـحـاديـة. المـصـنـع الـذكي ال يـحـقـق الـتـشـبـيـك فـقـط بـيـن اآلالت 

والـمـنـتـجـات، حـتـى أرضـيـة مـصـنـع المـسـتـقـبـل سـوف تـكـون رقـمـيـة. 

الكاميرات والحساسات تراقب اإلنتاج اآللي، الروبوتات تتدخل عند الضرورة وتصلح األخطـاء. طائرات »درون« 
غير مأهولة تطير بين صاالت المصنع تنقل اإلمدادات من المـواد المختلفة. وعنـدما يـفـرغ المـسـتـودع 

تـقوم برامج كومبـيوتر تلـقائياً بطـلب المـزيد. ال يـوجد أي عامـل هـنا. هكـذا يـبـدو المـصـنـع الذكي في 
المـستـقبل، الذي أصـبـح في بعـض الـشـركات األلـمانـية اليوم واقـعاً قائـماً. آالت، برمجيات، روبـوتـات 

مرتبـطـة ومتشـابـكة مع بعـضـها عبر اإلنـترنت السـريعـة جداً. إنهـا تتـواصل مع بعـضـها البـعض، تتعلم 
 .RFID من بعضـها البعـض، وتمـيز المنـتجات بنـاًء عـلى شـرائـح

             ولكـن في صـناعة 4.0 لـيـس األمـر فقط في أن تعـمل اآلالت تـلـقـائـياً وتقـدم المنـتجات آلـيـاً. 
الثورة الصـناعيـة الرابـعـة تنـطوي على وداع اإلنـتاج الصناعي الواسـع، بكمـيات كبيـرة، من أجـل زبائن 

مجهـولين. بـدالً من ذلـك يتـم اإلنـتـاج هـنا حسب حـاجة الـزبـون ورغـبـتـه. حـيث يدخل الطلـب إلى 
المـصـنـع أونـالين، وتـقـوم الـبـرامـج بـبـرمـجة اآلالت لكي تـنـتـج حـسب رغـبـة الـزبـون. وبفـضـل الـذكاء 
الصـنـاعي تتـعـلـم اآلالت مـع كـل طـلـب جديـد شـيـئـاً جـديـداً. اإلنـتـاج القـائـم على الـفـرديـة حسب 
الطـلـب، بـدالً من إنـتاج كـمـيات كـبـيـرة وتخـزيـنـها في المـسـتـودع يـعـتـبر أيـضـاً الـطـريـقـة األقل ثمناً 
وتكـلفـة من النـاحية البـيـئـية. وبما أن غـالبـيـة المنـتـجات تـزداد رقـمـية، فـإن العـالقـة التـجـاريـة غـالـباً 

مـا ال تنـتـهي بعملـيـة بيـع منـتـج أو سـلـعة جـاهـزة. بـدالً من ذلـك يتـم بيـع منـتـجات هجـينــة »هوبريد«، 
تجـمـع بيـن مخـتلـف الخـدمـات، مثـل تـحـديـث البـرامـج والصـيانـة على سـبيـل المثـال. 

             التـقـنية األلمانيـة األحدث في المصـنع الذكي هي األرضيـة الرقمـية. حيث تقـوم بتوجيه الروبوت 
والتحكم بـه بفـضـل ما تحتـويـه من خطـوط الكهـرباء والبيـانات. وهـذا يوفر تكـالـيف البـطـاريـات ذات 
االستطـاعة العـالـية، وأنظـمـة تحديد المـوقـع المعقدة. كما يمكـن التحكـم أيـضاً بالمصـانع من خالل 
األرضـيات، وتعـديل خطـوط اإلنتـاج حسب الحاجة. في المصنع الذكي تكون جميع المكونات متشابكة 

ومرنـة ومتحركة. وحده بناء المصنع يبقـى جامداً غير قابـل للتغـيـير واالنتـقال، حتى اآلن على األقل. 
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الـعـمـل فـي االتـحـاد األوروبـي

          التـنـقـل خـالل الحياة الـعـمـلـية والمـهـنية 
بـين عـدة بـلدان في التحـاد الأوروبي ليـ�س من 

الأمـور الـنـادرة. حـوالي 9,5 ملـيـون مـواطـن مـن 
التـحاد الأوروبـي عـمـلوا خـالل 2019 في بـلـد 

اأوروبـي اآخـر، غير بلدهم. وقد تزايد هذا العدد بن�سبة 
تقترب من 60 في المائة خالل ع�سر �سنوات فقط. اإنها 

ق�سة نجاح باهر، حيث اأن حرية تنقل وعمل القوى 
العاملة تعتبر واحدة من الحريات الأ�سا�سية الأربع في 
التحاد الأوروبي، وهو ما يجلب العديد من الإمكانات 

والفر�ص لمواطني التحاد: حيث يمكنهم البحث عن 
فر�سة عمل في اأي بلد اآخر ع�سو في التحاد، ول يحتاجون 

في هذه الحال لإذن عمل، كما اأنهم يتمتعون بذات 
الحقوق التي يتمتع بها العاملون من اأبناء هذا البلد. 

و�سلت معدلت البطالة في بلدان التحاد الأوروبي خالل 
�سهر اآذار/مار�ص 2020 اإلى 6،6 في المائة. حيث ت�سببت 
جائحة كورونا في ارتفاع هذه الن�سبة، ولكن من حيث 

المبداأ هناك نق�ص في العمالة في العديد من المجالت، 
وب�سكل خا�ص في مجالت الرعاية وال�سحة. بدون 

الهجرة الوافدة من خارج التحاد الأوروبي �سوف تزداد 
اأوروبا �سيخوخة، و�سوف يدفع هذا التحول الديمغرافي 

نحو الحاجة اإلى مزيد العاملين في هذه المجالت. اأي�سا 
في األمانيا هناك نق�ص في المتخ�س�سين في مجالت 

الطب والعلوم الهند�سية والمعلوماتية. من خالل القانون 
الجديد الذي ينظم هجرة العمالة المتخ�س�سة والموؤهلة، 
والذي دخل حيز التطبيق في اآذار/مار�ص 2020 ت�سعى 
جمهورية األمانيا التحادية اإلى ك�سب المتخ�س�سين 

والمهرة من بلدان خارج التحاد الأوروبي ب�سكل رئي�سي. 
كما بينت اأزمة كورونا مدى حاجة األمانيا اإلى العمالة 

الأقل تخ�س�سا ومهارة، مثل تلك القادمة من بلدان �سرق 
اأوروبا: ب�سبب القيود على ال�سفر ودخول البالد بات هناك 

نق�ص كبير في العمال الم�ساعدين في الح�ساد في القطاع 
الزراعي. ولم يكن بالإمكان حل هذه الم�سكلة اإل من خالل 

اإ�سدار موافقات ا�ستثنائية: حيث تم ال�سماح لحوالي 
80000 عامل مو�سمي بدخول البالد. 

ت�ستفيد كل من ال�سركات والعاملين في األمانيا على ال�سواء 
من اإمكانات العمل المخت�سر، التي تم تبنيها على �سوء 

الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا. هذا الأ�سلوب كان قد 
تم تبنيه واأثبت نجاحه خالل الأزمة القت�سادية والمالية 

التي ع�سفت باأوروبا. وت�سعى المفو�سية الأوروبية اإلى 
تبني اأ�سلوب م�سابه على الم�ستوى الأوروبي. 

مـا الـذي يـدفـع النـاس إلـى 
تـرك أوطـانـهـم؟ إلى 

جـانـب األوضـاع السـائـدة 
هـنـاك في أسـواق العـمـل، 
فـإن مثـل هـذا القـرار يتـعـلق 

إلى حـد كـبـيـر بـعـروض 
وفـرص الـعـمـل في الـبـلـد 

الـذي يـهـاجـرون إلـيــه، 
حـسـب تـأكــيـد مـكـتـب 

اإلحـصـاء االتـحـادي. بـفـضل 
األوضـاع االقـتـصـاديـة 

الـجـيـدة خـالل الـسـنـوات 
األخـيـرة تـعـتـبـر ألـمـانـيـا 
جـذابـة لـلـعـمـالة: 2,7 

مـلـيون أجنـبي مـن بـلدان 
االتـحـاد األوروبـي ومن 

خـارجه أيـضاً كـانوا يـعـملون 
في ألـمـانـيـا خـالل العـام 

2019. كـذلـك إسبـانـيا 
وإيطـالـيا كانـتـا من البـلـدان 
الهـدف للكـثـيـريـن. ولكـن 
آثـار جائـحـة كـورونـا عـلى 
سـوق العـمـل في أوروبـا 

البـد أن تـظـهـر قـريـباً. 

بـــالأرقــــام
سـوق الـعـمـل 
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أالـحـيـاة في االتـحـاد األوروبـي

الحـيـاة في االتحـاد 
األوروبـي

التـــحــاد الأوروبـي هـــو وعـــد، وعـــد بـالــحــريــة والنـــفــتــاح، وعــد 
بــالإمــكــانــات الـالمــحــدودة تــقـريــبـاً. جــائــحــة كــورونــا فــر�ضــت قــيــوداً 

وحــدوداً مــوؤقــتــة عـلـى هــذا الــفــ�ضــاء الــحـر، اإل اأنــهــا لـــم تــتــمـكــن 
مـن تـغــيــيـــر �ضــيء فـي اأ�ضــا�ضــيــاتــه. الــعـــمــل والــدرا�ضـــة والـــ�ضــفــر 

والــبــحــث وحــمــايــة الـمـ�ضــتــهــلــك: فـي هــذه الـمــجــالت، وفـي مــجــالت 
اأخـــرى عــديـــدة يــتــيـــح التــحــاد الأوروبــي لــمـــواطــنــيــه الـكــثــيــر 

مـن الـمــزايــا والــمــنــافــع. 
الـنــصـوص: كـريـســتـيـنـا إغـلـهـاوت / ســارة كـانــيــنـغ

آوروبــــــــــــــــــا
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الـعـمـل فـي االتـحـاد األوروبـي

          التـنـقـل خـالل الحياة الـعـمـلـية والمـهـنية 
بـين عـدة بـلدان في التحـاد الأوروبي ليـ�س من 
الأمـور الـنـادرة. حـوالي 9,5 ملـيـون مـواطـن مـن 
التـحاد الأوروبـي عـمـلوا خـالل 2019 في بـلـد 

اأوروبـي اآخـر، غير بلدهم. وقد تزايد هذا العدد بن�سبة 
تقترب من 60 في المائة خالل ع�سر �سنوات فقط. اإنها 

ق�سة نجاح باهر، حيث اأن حرية تنقل وعمل القوى 
العاملة تعتبر واحدة من الحريات الأ�سا�سية الأربع في 
التحاد الأوروبي، وهو ما يجلب العديد من الإمكانات 

والفر�ص لمواطني التحاد: حيث يمكنهم البحث عن 
فر�سة عمل في اأي بلد اآخر ع�سو في التحاد، ول يحتاجون 

في هذه الحال لإذن عمل، كما اأنهم يتمتعون بذات 
الحقوق التي يتمتع بها العاملون من اأبناء هذا البلد. 

و�سلت معدلت البطالة في بلدان التحاد الأوروبي خالل 
�سهر اآذار/مار�ص 2020 اإلى 6،6 في المائة. حيث ت�سببت 
جائحة كورونا في ارتفاع هذه الن�سبة، ولكن من حيث 

المبداأ هناك نق�ص في العمالة في العديد من المجالت، 
وب�سكل خا�ص في مجالت الرعاية وال�سحة. بدون 

الهجرة الوافدة من خارج التحاد الأوروبي �سوف تزداد 
اأوروبا �سيخوخة، و�سوف يدفع هذا التحول الديمغرافي 

نحو الحاجة اإلى مزيد العاملين في هذه المجالت. اأي�سا 
في األمانيا هناك نق�ص في المتخ�س�سين في مجالت 

الطب والعلوم الهند�سية والمعلوماتية. من خالل القانون 
الجديد الذي ينظم هجرة العمالة المتخ�س�سة والموؤهلة، 
والذي دخل حيز التطبيق في اآذار/مار�ص 2020 ت�سعى 
جمهورية األمانيا التحادية اإلى ك�سب المتخ�س�سين 

والمهرة من بلدان خارج التحاد الأوروبي ب�سكل رئي�سي. 
كما بينت اأزمة كورونا مدى حاجة األمانيا اإلى العمالة 

الأقل تخ�س�سا ومهارة، مثل تلك القادمة من بلدان �سرق 
اأوروبا: ب�سبب القيود على ال�سفر ودخول البالد بات هناك 

نق�ص كبير في العمال الم�ساعدين في الح�ساد في القطاع 
الزراعي. ولم يكن بالإمكان حل هذه الم�سكلة اإل من خالل 

اإ�سدار موافقات ا�ستثنائية: حيث تم ال�سماح لحوالي 
80000 عامل مو�سمي بدخول البالد. 

ت�ستفيد كل من ال�سركات والعاملين في األمانيا على ال�سواء 
من اإمكانات العمل المخت�سر، التي تم تبنيها على �سوء 

الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا. هذا الأ�سلوب كان قد 
تم تبنيه واأثبت نجاحه خالل الأزمة القت�سادية والمالية 

التي ع�سفت باأوروبا. وت�سعى المفو�سية الأوروبية اإلى 
تبني اأ�سلوب م�سابه على الم�ستوى الأوروبي. 

مـا الـذي يـدفـع النـاس إلـى 
تـرك أوطـانـهـم؟ إلى 

جـانـب األوضـاع السـائـدة 
هـنـاك في أسـواق العـمـل، 
فـإن مثـل هـذا القـرار يتـعـلق 

إلى حـد كـبـيـر بـعـروض 
وفـرص الـعـمـل في الـبـلـد 

الـذي يـهـاجـرون إلـيــه، 
حـسـب تـأكــيـد مـكـتـب 

اإلحـصـاء االتـحـادي. بـفـضل 
األوضـاع االقـتـصـاديـة 

الـجـيـدة خـالل الـسـنـوات 
األخـيـرة تـعـتـبـر ألـمـانـيـا 
جـذابـة لـلـعـمـالة: 2,7 

مـلـيون أجنـبي مـن بـلدان 
االتـحـاد األوروبـي ومن 

خـارجه أيـضاً كـانوا يـعـملون 
في ألـمـانـيـا خـالل العـام 

2019. كـذلـك إسبـانـيا 
وإيطـالـيا كانـتـا من البـلـدان 
الهـدف للكـثـيـريـن. ولكـن 
آثـار جائـحـة كـورونـا عـلى 
سـوق العـمـل في أوروبـا 

البـد أن تـظـهـر قـريـباً. 

بـــالأرقــــام
سـوق الـعـمـل 

D_1-20_arab-28LebenInDerEU_ARA.indd   28 08.07.2020   11:52:52

أالـحـيـاة في االتـحـاد األوروبـي

الحـيـاة في االتحـاد 
األوروبـي

التـــحــاد الأوروبـي هـــو وعـــد، وعـــد بـالــحــريــة والنـــفــتــاح، وعــد 
بــالإمــكــانــات الـالمــحــدودة تــقـريــبـاً. جــائــحــة كــورونــا فــر�ضــت قــيــوداً 

وحــدوداً مــوؤقــتــة عـلـى هــذا الــفــ�ضــاء الــحـر، اإل اأنــهــا لـــم تــتــمـكــن 
مـن تـغــيــيـــر �ضــيء فـي اأ�ضــا�ضــيــاتــه. الــعـــمــل والــدرا�ضـــة والـــ�ضــفــر 

والــبــحــث وحــمــايــة الـمـ�ضــتــهــلــك: فـي هــذه الـمــجــالت، وفـي مــجــالت 
اأخـــرى عــديـــدة يــتــيـــح التــحــاد الأوروبــي لــمـــواطــنــيــه الـكــثــيــر 

مـن الـمــزايــا والــمــنــافــع. 
الـنــصـوص: كـريـســتـيـنـا إغـلـهـاوت / ســارة كـانــيــنـغ

آوروبــــــــــــــــــا
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الـسـفـر فـي االتـحـاد األوروبـي

           حـريـة تــنـقـل بـال حـدود: لــقـد كـانــت 
خـطـوة مـهـمـة نـحـو اأوروبـا المـوحـدة, تـلـك الـتـي 

اأقـدمــت عـلـيـهـا في الـعـام 1985 خـمــ�س بـلــدان, 
الـحـدوديـة والـرقـابـة  الـحـواجـز  األغـت  عـنـدمـا 

عــنـد حــدودهــا مـع بــلـدان اأوروبــيـة اأخــرى 
�شـريـكـة. خلفية هذا القرار كانت في معاهدة �سينغن 

التي حملت ا�سم بلدة �سغيرة في لوك�سـمبورغ. تم 
را�سـية  �سـفـينة كانـت  مـتـن  الـمعـاهـدة على  توقـيع 
بالقرب من �سينغن في نهر الموزل، الذي يعتبر في 

األمانيا وفرن�سا. منذ  تلك المنطقة الحد الفا�سل بين 
ذلك الحين ي�ستطيع مواطنو التحاد الأوروبي التنقل 

بين هـذه الـبلدان دون اأية عوائق اأو رقابة حدودية. 
اأوروبية،  اليوم ينتمي لمعاهـدة �سـيـنـغن 26 دولة 

وتعتـبر هـذه الحـرية في التـنـقل من اأهـم اإنجـازات 
التحاد الأوروبي. في الواقـع يعـ�سـق الأوروبــيون 

الـمجـاورة: 1،25 مـلـيـار م�سافر  البـلدان  اإلى  ال�سـفـر 
بـلـدان مـعـاهدة  ال�سـفر �سـمن  �سـنـويـا على  يقدمون 

 . �سـيـنـغـن

لهذا ال�سـبب كـان حـدثـا كـبيرا وغير م�سبوق اأن يعمد 
عـدد من بلـدان اأوروبا في اآذار/مـار�ص 2020 اإلى 

اأجل  اإعـادة ت�سغـيل مـراكز المراقـبـة الحـدوديـة، من 
الـحدود  اأيـ�سـا عنـد  ال�سيـطـرة على جائحـة كورونـا. 
الألمانـية مع البـلدان الـمجاورة عادت المراقبة اإلى 

اأ�سبح  ال�سـنين. وقد  قـبل عـ�سـرات  �سـابـق عـهـدهـا 
الحـدود لأ�سـباب خـا�سـة ممـكـنا فقط �سمن  عبـور 

قيود و�سروط محددة. 

منذ اأواخر اأيار/مايو هناك مناخات من الرتياح. 
وفي منت�سف حزيران/يونيو األغت وزارة الخارجية 

الألمانية تحذيرها من ال�سفر اإلى 31 بلد اأوروبي. 
بـهذا يبـدو اأن اإجـازة ال�سـيـف في بلـدان التـحاد 
الأوروبي باتـت متـاحة من جـديد، على الرغم من 

الـ�سارمـة.  الجـتـماعي  والتبـاعد  النـظـافة  �سـروط 
ولكن لن يكون هـناك خـالل ال�سيـف حـملة جديـدة 
اأنحاء  العـالقـين في مختلف  المواطـنين  ل�ستعـادة 
اأعلن وزير الخارجـيـة هايكو ما�ص.  العالم، ح�سبما 
منذ اندلع جائحة كورونا قامت وزارة الخارجية 

الألمانية بتنظيم عودة ما يزيد عن 230000 �سائح 
من األمانيا ومن بلدان اأوروبية اأخرى، بعد اأن كانوا 
عالقين في مناطق مختلفة من العالم. حيث تم تنظيم 

اأكثر من 250 رحلة جوية خا�سة لهذه الغاية.

يـعمل حـوالـي 12,3 ملـيون 
إنـسـان فـي الـقـطـاع 

الـسـيـاحـي فـي االتـحـاد 
األوروبـي. تـعـتـبـر أوروبــا 

الـوجـهـة السـيـاحـية األكـثـر 
شـعـبـيـة عـلى المـسـتـوى 
الـعالمـي. وتعتـبر الـسـياحة 

مـهـمـة بـشـكـل خـاص 
لـمـنـاطق االتـحـاد األوروبـي 
األقـل قـوة اقـتـصـاديـة، مـن 
أجـل مواجـهـة تـحـديـات 

كـبـيـرة مـثـل الـبـطـالـة بـيـن 
جـيـل الشـبـاب أو مـعـدالت 

النـمـو المـنـخـفـضـة. 
يـحـب األوروبـيـون تـمـضـية 
اإلجـازة في أوروبـا: تـسـعـة 

مـن الوجـهـات الـسـيـاحـيـة 
الـعـشـرة المـحـبـبـة 

بـالـنـسـبـة لأللـمـان تـقـع 
في منـاطـق االتـحـاد 

األوروبي. ومن أهـم عـشـرة 
بـلـدان يـأتي منـهـا الـسـيـاح 
إلى ألمـانـيـا يـوجـد سـبـعـة 

بـلـدان أوروبـيـة. 

بـــالأرقــــام
الـسـيـاحـة 
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الـدراسـة فـي االتـحـاد األوروبـي

           �شـنة اإرا�شـمـو�س في اأمـ�شـتردام, ماجـ�شـتير 
مـن بـر�شـلـونة, تـدريـب عـمـلي في برلـين: الـدرا�شـة 

لـفــتـرة مـن الـزمـن في الـخـارج هي اأمـر مـتـاح لـكـل 
اأوروبي واأوروبـيـة. حـيـث يـفـتـح عـالـم الــدرا�شـات 

الجـامعـية والعـليـا اأبـوابـه ُم�شّرعة لـهـم بـا�شـتـمـرار. 
47 دولـة تـنـتمـي اإلى هـذا الـعـالـم. ومنذ 1999 لم تعد 
كلمة بولونيا مجرد ا�سم لمدينة في �سمال اإيطاليا، واإنما 
م�سطلح يوازي م�سهدا جديدا في عالم الجامعات في اأوروبا. 

وب�سكل رئي�سي فاإن تبني نظام �سهادات البكالوريو�ص 
والماج�ستـير الذي تم �سمن اإطار م�سروع بولونيا قد 

اأدى اإلى ت�سـهيل حركة وانتـقال الدار�سين والمـدر�سـين 
ب�سكل كبير. ففي منـح مقاعد القبول للدرا�سة يتوجب 

على الجامعات تحقيق الم�ساواة الكاملة بين المتقدمين 
للدرا�سة من اأبناء البلد واأبناء البلدان الأخرى ال�سريكة 

في عالم اأو م�سهد الدرا�سات العليا الأوروبي. كما تتمتع 
�سهادات الدرا�سة الثانوية ال�سادرة عن جميع الـبلدان 
الأعـ�ساء بـذات القـيمة والعـتراف الـتام، في جـميـع 

الـبـلـدان. اأيـ�سا العـتراف بالإنجـازات الـدرا�سـيـة 
والمتحانات م�سمون ب�سكل تام: اإذ تعمل الجامعات 

وفق ما ي�سمى "نظام تحويل الر�سيد والتراكم التعليمي 

الأوروبي" )ECTS(. حيث تنال الإنجازات الدرا�سية التي 
تم تح�سيلها في اأي من البلدان على نقاط يتم منحها 

وفق نظام موحد، وهو ما ي�سهل مقارنة هذه الإنجازات 
ومتابعة الدرا�سة في اأي من البلدان الأخرى الأع�ساء.  

اأحد المحركين المهمين والأ�سا�سيين في مجال تبادل 
الدار�سين الأوروبيين هو برنامج اإرا�سمو�ص+ لبلدان 
التحاد الأوروبي، القائم منذ عام 1987. وهو يقدم 

الدعم لالإقامات الدرا�سية والعلمية والفترات التدريبية 
�سـمن بلـدان التحـاد الأوروبي والبـلدان الأخـرى 

ال�سريكة. يح�سل الم�ساركون على دعم مالي �سهري، 
ويمكنهم النت�ساب اإلى دورات مجانية لتعلم اللغات. 

كـما ل يتـوجب عليهم دفع اأية ر�سـوم تـعـليـمـية اأو 
جامعية. الوجـهـات الأكـثر �سـعـبـية واإقـبـال لطـلـبة 

اإرا�سمو�ص هي اإ�سبانيا وفرن�سا. وت�سير درا�سة لالتحاد 
الأوروبي اإلى اأن الـم�ساركة في بـرنامج اإرا�سمو�ص+ 

ت�ساعد اأي�سا في التوجهات المهنية العمـلية. فـقد اأكد 
�سـبعة من بـين كل عـ�سـرة م�سـاركـين في اإرا�سـمـو�ص 

األومـني اأنهـم اأ�سبـحـوا على اطـالع اأفـ�سـل حـول 
تـوجـهاتـهم المهـنية والأماكـن التي يرغبون بالعمل 
فيها، بعد اإتمامهم فترة اإقامة في خارج بالدهم الأم.

يـحـب الطـلـبة األلـمـان 
كـثـيـراً تمـضـيـة فـصـل 

دراسـي في خـارج بـالدهـم 
ضـمـن أوروبـا. يسـتـفـيـد 
سنـويـا حـوالـي 40000 

طـالـب ألمـاني مـن برنـامـج 
إراسـمـوس+ ويـمـضـون 

فـتـرات دراسـيـة في أكـثـر 
من 30 بـلـداً أوروبـيـاً. خـالل 
الـسـنـوات الـثـالثـيـن األولى 
وحدهـا مـن عـمـر البـرنـامج 

اسـتـفـاد مـنـه مـا يـقـرب 
من 4,4 مـلـيـون طـالـب. 
كـمـا يخـتـار الـعـديـد من 

الـطـلـبـة األوروبـيـيـن فـتـرة 
إقـامـة إراسـمـوس في 

ألـمـانـيـا أيـضـاً، وقد وصـل 
عـددهـم في عـام 2017 

إلى مـما يـقـرب من 35000. 
حـوالـي 83 في الـمـائـة 

من الحـاصـلـين على دعـم 
إراسـمـوس يـعـربـون 

عن شـعـورهـم الـقـوي 
بـاالنـتـمـاء األوروبـي. 

بـــالأرقــــام
إراسـمـوس+ 
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الـسـفـر فـي االتـحـاد األوروبـي

           حـريـة تــنـقـل بـال حـدود: لــقـد كـانــت 
خـطـوة مـهـمـة نـحـو اأوروبـا المـوحـدة, تـلـك الـتـي 

اأقـدمــت عـلـيـهـا في الـعـام 1985 خـمــ�س بـلــدان, 
الـحـدوديـة والـرقـابـة  الـحـواجـز  األغـت  عـنـدمـا 

عــنـد حــدودهــا مـع بــلـدان اأوروبــيـة اأخــرى 
�شـريـكـة. خلفية هذا القرار كانت في معاهدة �سينغن 

التي حملت ا�سم بلدة �سغيرة في لوك�سـمبورغ. تم 
را�سـية  �سـفـينة كانـت  مـتـن  الـمعـاهـدة على  توقـيع 
بالقرب من �سينغن في نهر الموزل، الذي يعتبر في 

األمانيا وفرن�سا. منذ  تلك المنطقة الحد الفا�سل بين 
ذلك الحين ي�ستطيع مواطنو التحاد الأوروبي التنقل 

بين هـذه الـبلدان دون اأية عوائق اأو رقابة حدودية. 
اأوروبية،  اليوم ينتمي لمعاهـدة �سـيـنـغن 26 دولة 

وتعتـبر هـذه الحـرية في التـنـقل من اأهـم اإنجـازات 
التحاد الأوروبي. في الواقـع يعـ�سـق الأوروبــيون 

الـمجـاورة: 1،25 مـلـيـار م�سافر  البـلدان  اإلى  ال�سـفـر 
بـلـدان مـعـاهدة  ال�سـفر �سـمن  �سـنـويـا على  يقدمون 

 . �سـيـنـغـن

لهذا ال�سـبب كـان حـدثـا كـبيرا وغير م�سبوق اأن يعمد 
عـدد من بلـدان اأوروبا في اآذار/مـار�ص 2020 اإلى 

اأجل  اإعـادة ت�سغـيل مـراكز المراقـبـة الحـدوديـة، من 
الـحدود  اأيـ�سـا عنـد  ال�سيـطـرة على جائحـة كورونـا. 
الألمانـية مع البـلدان الـمجاورة عادت المراقبة اإلى 

اأ�سبح  ال�سـنين. وقد  قـبل عـ�سـرات  �سـابـق عـهـدهـا 
الحـدود لأ�سـباب خـا�سـة ممـكـنا فقط �سمن  عبـور 

قيود و�سروط محددة. 

منذ اأواخر اأيار/مايو هناك مناخات من الرتياح. 
وفي منت�سف حزيران/يونيو األغت وزارة الخارجية 

الألمانية تحذيرها من ال�سفر اإلى 31 بلد اأوروبي. 
بـهذا يبـدو اأن اإجـازة ال�سـيـف في بلـدان التـحاد 
الأوروبي باتـت متـاحة من جـديد، على الرغم من 

الـ�سارمـة.  الجـتـماعي  والتبـاعد  النـظـافة  �سـروط 
ولكن لن يكون هـناك خـالل ال�سيـف حـملة جديـدة 
اأنحاء  العـالقـين في مختلف  المواطـنين  ل�ستعـادة 
اأعلن وزير الخارجـيـة هايكو ما�ص.  العالم، ح�سبما 
منذ اندلع جائحة كورونا قامت وزارة الخارجية 

الألمانية بتنظيم عودة ما يزيد عن 230000 �سائح 
من األمانيا ومن بلدان اأوروبية اأخرى، بعد اأن كانوا 
عالقين في مناطق مختلفة من العالم. حيث تم تنظيم 

اأكثر من 250 رحلة جوية خا�سة لهذه الغاية.

يـعمل حـوالـي 12,3 ملـيون 
إنـسـان فـي الـقـطـاع 

الـسـيـاحـي فـي االتـحـاد 
األوروبـي. تـعـتـبـر أوروبــا 

الـوجـهـة السـيـاحـية األكـثـر 
شـعـبـيـة عـلى المـسـتـوى 
الـعالمـي. وتعتـبر الـسـياحة 

مـهـمـة بـشـكـل خـاص 
لـمـنـاطق االتـحـاد األوروبـي 
األقـل قـوة اقـتـصـاديـة، مـن 
أجـل مواجـهـة تـحـديـات 

كـبـيـرة مـثـل الـبـطـالـة بـيـن 
جـيـل الشـبـاب أو مـعـدالت 

النـمـو المـنـخـفـضـة. 
يـحـب األوروبـيـون تـمـضـية 
اإلجـازة في أوروبـا: تـسـعـة 

مـن الوجـهـات الـسـيـاحـيـة 
الـعـشـرة المـحـبـبـة 

بـالـنـسـبـة لأللـمـان تـقـع 
في منـاطـق االتـحـاد 

األوروبي. ومن أهـم عـشـرة 
بـلـدان يـأتي منـهـا الـسـيـاح 
إلى ألمـانـيـا يـوجـد سـبـعـة 

بـلـدان أوروبـيـة. 

بـــالأرقــــام
الـسـيـاحـة 
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الـدراسـة فـي االتـحـاد األوروبـي

           �شـنة اإرا�شـمـو�س في اأمـ�شـتردام, ماجـ�شـتير 
مـن بـر�شـلـونة, تـدريـب عـمـلي في برلـين: الـدرا�شـة 

لـفــتـرة مـن الـزمـن في الـخـارج هي اأمـر مـتـاح لـكـل 
اأوروبي واأوروبـيـة. حـيـث يـفـتـح عـالـم الــدرا�شـات 

الجـامعـية والعـليـا اأبـوابـه ُم�شّرعة لـهـم بـا�شـتـمـرار. 
47 دولـة تـنـتمـي اإلى هـذا الـعـالـم. ومنذ 1999 لم تعد 
كلمة بولونيا مجرد ا�سم لمدينة في �سمال اإيطاليا، واإنما 
م�سطلح يوازي م�سهدا جديدا في عالم الجامعات في اأوروبا. 

وب�سكل رئي�سي فاإن تبني نظام �سهادات البكالوريو�ص 
والماج�ستـير الذي تم �سمن اإطار م�سروع بولونيا قد 

اأدى اإلى ت�سـهيل حركة وانتـقال الدار�سين والمـدر�سـين 
ب�سكل كبير. ففي منـح مقاعد القبول للدرا�سة يتوجب 

على الجامعات تحقيق الم�ساواة الكاملة بين المتقدمين 
للدرا�سة من اأبناء البلد واأبناء البلدان الأخرى ال�سريكة 

في عالم اأو م�سهد الدرا�سات العليا الأوروبي. كما تتمتع 
�سهادات الدرا�سة الثانوية ال�سادرة عن جميع الـبلدان 
الأعـ�ساء بـذات القـيمة والعـتراف الـتام، في جـميـع 

الـبـلـدان. اأيـ�سا العـتراف بالإنجـازات الـدرا�سـيـة 
والمتحانات م�سمون ب�سكل تام: اإذ تعمل الجامعات 

وفق ما ي�سمى "نظام تحويل الر�سيد والتراكم التعليمي 

الأوروبي" )ECTS(. حيث تنال الإنجازات الدرا�سية التي 
تم تح�سيلها في اأي من البلدان على نقاط يتم منحها 

وفق نظام موحد، وهو ما ي�سهل مقارنة هذه الإنجازات 
ومتابعة الدرا�سة في اأي من البلدان الأخرى الأع�ساء.  

اأحد المحركين المهمين والأ�سا�سيين في مجال تبادل 
الدار�سين الأوروبيين هو برنامج اإرا�سمو�ص+ لبلدان 
التحاد الأوروبي، القائم منذ عام 1987. وهو يقدم 

الدعم لالإقامات الدرا�سية والعلمية والفترات التدريبية 
�سـمن بلـدان التحـاد الأوروبي والبـلدان الأخـرى 

ال�سريكة. يح�سل الم�ساركون على دعم مالي �سهري، 
ويمكنهم النت�ساب اإلى دورات مجانية لتعلم اللغات. 

كـما ل يتـوجب عليهم دفع اأية ر�سـوم تـعـليـمـية اأو 
جامعية. الوجـهـات الأكـثر �سـعـبـية واإقـبـال لطـلـبة 

اإرا�سمو�ص هي اإ�سبانيا وفرن�سا. وت�سير درا�سة لالتحاد 
الأوروبي اإلى اأن الـم�ساركة في بـرنامج اإرا�سمو�ص+ 

ت�ساعد اأي�سا في التوجهات المهنية العمـلية. فـقد اأكد 
�سـبعة من بـين كل عـ�سـرة م�سـاركـين في اإرا�سـمـو�ص 

األومـني اأنهـم اأ�سبـحـوا على اطـالع اأفـ�سـل حـول 
تـوجـهاتـهم المهـنية والأماكـن التي يرغبون بالعمل 
فيها، بعد اإتمامهم فترة اإقامة في خارج بالدهم الأم.

يـحـب الطـلـبة األلـمـان 
كـثـيـراً تمـضـيـة فـصـل 

دراسـي في خـارج بـالدهـم 
ضـمـن أوروبـا. يسـتـفـيـد 
سنـويـا حـوالـي 40000 

طـالـب ألمـاني مـن برنـامـج 
إراسـمـوس+ ويـمـضـون 

فـتـرات دراسـيـة في أكـثـر 
من 30 بـلـداً أوروبـيـاً. خـالل 
الـسـنـوات الـثـالثـيـن األولى 
وحدهـا مـن عـمـر البـرنـامج 

اسـتـفـاد مـنـه مـا يـقـرب 
من 4,4 مـلـيـون طـالـب. 
كـمـا يخـتـار الـعـديـد من 

الـطـلـبـة األوروبـيـيـن فـتـرة 
إقـامـة إراسـمـوس في 

ألـمـانـيـا أيـضـاً، وقد وصـل 
عـددهـم في عـام 2017 

إلى مـما يـقـرب من 35000. 
حـوالـي 83 في الـمـائـة 

من الحـاصـلـين على دعـم 
إراسـمـوس يـعـربـون 

عن شـعـورهـم الـقـوي 
بـاالنـتـمـاء األوروبـي. 

بـــالأرقــــام
إراسـمـوس+ 
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حـمـايـة المـستـهـلـك فـي االتـحـاد األوروبـي

           الـ�شحـة هـبة عظـيـمة: لـهذا ال�شـبب ل يعود 
اهتـمـام التـحـاد الأوروبي بالم�شـاألـة الـ�شـحـية اإلى 

جائحة كورونا فقط, واإنما اإلى ما قبلها بفترة طويلة. 
حماية الم�شتهلك في اأوروبا ت�شمن مواد غذائية اآمنة, 

واأكثر من ذلك بكثير. حـيث ت�سمن تعلـيمات وقـواعد 
�سالمة المواد الغذائية تحقيق ال�سفافية في و�سع عالمات 
وا�سحة وموحدة على مواد التغليف. الدعايات والإعالنات 

التي تقدم وعودا بتاأثيرات وفوائد �سحية، ُي�سَمح بها فقط 
بموجب موافقة م�سبقة من هيئة اأمن و�سالمة المواد 

الغذائية الأوروبية. اأي�سا فيما يتعلق بالألعاب هناك قواعد 
وتعليمات موحدة: المنتجات التي يتم ت�سويقها في بلدان 

التحاد الأوروبي يجب اأن تحقق موا�سفات ومعايير 
ال�سالمة ال�سارمة الموحدة. بالإ�سافة اإلى ذلك ي�سمن 
نظام الإنذار الأوروبي ال�سريع RAPEX تقديم المعلومات 

عبر الإنترنت حول المنتجات التي يمكن اأن تحتوي اأية 
عنا�سر خطورة، مهما كان نوع هذه المنتجات، ومن اأي 

قطاع اقت�سادي كان. اأحد اأ�سهر الأمثلة على حماية 
الم�ستهلك في التحاد الأوروبي كان اإلغاء ر�سوم التجوال 

على الهواتف النقالة. حيث اأن ا�ستخدام الهاتف الجوال في 
اأي بلد من بلدان التحاد الأوروبي لم يعد يخ�سع لأية 

ر�سوم اإ�سافية، منذ ذلك الوقت. كما يتمتع الم�ستهلكون في 

بلدان التحاد الأوروبي اأي�سا بالحقوق المتزايدة في مجال 
الن�سحاب واإلغاء العمليات التجارية في مجال التجارة 

الإلكترونية اأونالين، اأو على �سعيد تغيير ال�سركة المزودة 
اأو البائعة في مجالت الطاقة الكهربائية والت�سالت.  

وحتى على �سعيد المو�سوعات الأقل عالقة بالحياة 
اليومية يمكن لالتحاد الأوروبي اأن ي�سبح �سريكا مهما ذا 
فعالية اأكبر في الم�ستقبل: ففي نهاية 2019 اتفقت الدول 
الأع�ساء في التحاد على ال�سماح بتقديم ال�سكاوى ورفع 

الق�سايا القانونية الم�ستركة اأو الجماعية التي تتجاوز 
حدود البلدان الأع�ساء. حيث بات باإمكان النا�ص من عدة 

بلدان من اأع�ساء التحاد الأوروبي التجمع والتكتل في 
رفع الدعاوي على اإحدى ال�سركات على �سبيل المثال، كما 
حدث في ق�سايا ف�سائح قيم الغازات العادمة التي تم 

يتعلق  فيما  ال�سيارات.  �سركات  رفعها على بع�ص 
بالنزاعات القانونية التي تتجاوز حدود البلدان اأ�سبح 

باإمكان المواطنين اليوم اللجوء اإلى دائرة مركزية موحدة: 
مراكز الم�ستهلكين الأوروبية ت�ساعد على �سبيل المثال 

في تقديم ال�سكاوي في حال تبين اأن اإحدى ال�سلع 
الم�ستراة من بلد ع�سو اآخر في التحاد الأوروبي 

مخالفة لل�سروط اأو م�سابة باأ�سرار، بعد ا�ستالمها.

تحقق حماية المستهلكين 
األوروبية نجاحات متميزة، إال 

أنها تنطوي أيضا على 
مشكلة اإلدراك والوعي، كما 

هي الحال مع العديد من 
المجاالت السياسية في 
االتحاد األوروبي. ففي 
استطالع أجراه المركز 

االتحادي لحماية المستهلك 
أعرب نصف الذين شملهم 
االستطالع عن قناعتهم بأن 

إلغاء رسوم التجول للهواتف 
المحمولة في بلدان االتحاد 
األوروبي وكذلك تبني قواعد 

موحدة في حقوق 
المشتري عن طريق اإلنترنت 
تعتبر جميعها من منجزات 
االتحاد األوروبي التي لم تنل 

ما تستحقه من الدعاية 
والشهرة. هذا على الرغم من 

أن الحاجة كبيرة إلى قواعد 
حماية مستهلك قوية 

وصارمة: تسعة من بين كل 
عشرة ممن شملهم 

االستطالع رحبوا بفكرة تبني 
االتحاد األوروبي مبدأ رفع 

الدعاوى الجماعية.  

بـــالأرقــــام
الـشـفـافـيـة  
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الـبـحـث الـعـلـمي فـي االتـحـاد األوروبـي

            ال�شـتـثـمـار في مـ�شـتـقـبـل اأوروبـا: اأفـكـار 
جـديـدة واأبحـاث اإبـداعـيـة تـ�شـاهـم في تـحـقـيـق 

النـجـاح القـتـ�شـادي لـالتـحـاد الأوروبـي, وفـي 
تحـ�شـين ظـروف الـحـيـاة الـيـومـيـة لـلـمـواطـنـيـن, 
وتـ�شـاعـد على مـواجـهـة تحـديـات عـالـمـيـة, مـثـل 
جـائـحـة كـورونـا اأو تـحـول الـمـنـاخ. لـهـذا ال�سـبب 

الأوروبـية" )ERA( اأحـد  الأبحـاث  تعــتــبر "مـنـطـقة 
الأهداف المـلزمـة لالتـحاد الأوروبي، منذ دخـول 

معـاهـدة ل�سبونة حيز التنفيذ، في 2009. وي�ساهم في 
تحقيقها ب�سـكـل رئيـ�سي مـ�سروع "اأفـق 2020" الـذي 
ي�سـكـل البــرنـامـج اأو الإطـار العام لالتحاد الأوروبي 

فـيما يـتعـلـق بالـبحـث والإبـداع. ومن خـالل هـذا 
البـرنامج قـدم التحـاد الأوروبي دعـما لمـ�سـروعات 
اأبحـاث م�سـتركـة بقـيمة حـوالي 80 مليار يـورو، في 

الفترة الممـتـدة من 2014 حتى 2020. 

كـافـة البيانات العلـمية التي نـ�ساأت من مــ�سـروعات 
"الأفـق" متـاحة مجـانا وبـ�سكـل حـر لـلـباحثـيـن 

الأوروبـيـيـن من خـالل "ال�سـحابة الأوروبيـة للـعلوم 
المـفـتوحة". حـوالي 1،7 مليون باحـث وباحـثـة من 
جامعات ومراكز ومعاهد في مختلف اأنحاء اأوروبا، 

اإ�سافة اإلى 70 مليون اأخ�سـائي في مجـالت الـعـلوم 
والتقنية يمكنهم الم�ساركة والت�سبيك هنا. حيث يقوم 

هوؤلء بتخزين واإدارة وتحليل وم�ساركة مختلف بيانات 
الأبحاث، متجاوزين كافة الحدود والعوائق القائمة بين 
التخ�س�سات المختلفة. بهذا ت�سعى اأوروبا قبل كل �سيء 
اإلى تعزيز قدرتها التناف�سية العالمية في مجال تحليل 

البيـانات ال�سـخمة، وال�سـركات النا�سـئة، اإ�سـافة اإلى 
ت�سهيل اأعمال ال�سركات ال�سغيرة والمتـو�سطة الحجم. 

وكرد فعل على جائحة كورونا اأطلق التحاد الأوروبي 
موقعا جديدا يمكن للعلماء والباحثين من خالله تبادل 
مختلف البيانات والمعلومات المتعلقة بفيرو�ص كوفيد 
19. ويمكن لهذا الموقع اأن يلعب دورا مهما في تطوير 

لقاح م�ساد للفيرو�ص. 

�سـوف ي�سـعى التحاد الأوروبي في الم�ستقبل اإلى 
ت�سهيل عملية انتـ�سار وحمـاية اأفكار المـخـترعين 

والباحثين وال�سركات في مختلف اأنحاء اأوروبا. ومن 
المفتر�ص اأن تنطلق "براءة الختراع الم�ستركة" في 

نهاية 2020. و�سـوف يكون باإمكان مكتب حماية 
البراءات الأوروبي منح البراءات التي تكون �سالحة 

و�سارية في جميع بلدان التحاد الأوروبي. 

مـع بـرنـامـج »أفـق أوروبـا« 
يـعكف االتـحاد األوروبي 
حالياً عـلى تـخـطـيـط 

بـرنـامج جـديد شـامل من 
أجل البحث العلـمي واإلبداع. 
ومن المفتـرض أن يدعم هـذا 

البـرنـامج نشاطات األبـحاث 
في مختـلف أنـحاء أوروبـا 
خالل سـبـع سـنوات، بـما 

مجمـوعه 100 ملـيار يـورو. 
في عام 2017 أنفـقـت 

بلـدان االتـحاد األوروبي مـا 
مجـمـوعه حوالي 320 

ملـيـار يـورو على نشـاطـات 
 .)FuE( الـبـحـث والتـطـوير
بـهـذا تكـون حصـة البـحث 
والتـطـويـر حـوالي 2 في 

المـائـة من النـاتـج المـحلي 
اإلجمـالي لـدول االتـحاد. 

ومن أجل المزيد من القـدرة 
التنـافسـية لالتحاد األوروبـي 
على المـستـوى العـالمي، 
فإنه البد من رفـع هذه النـسبة 
لتصـل إلى 3 في المـائـة.  

بـــالأرقــــام
أفـق أوروبــا
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حـمـايـة المـستـهـلـك فـي االتـحـاد األوروبـي

           الـ�شحـة هـبة عظـيـمة: لـهذا ال�شـبب ل يعود 
اهتـمـام التـحـاد الأوروبي بالم�شـاألـة الـ�شـحـية اإلى 

جائحة كورونا فقط, واإنما اإلى ما قبلها بفترة طويلة. 
حماية الم�شتهلك في اأوروبا ت�شمن مواد غذائية اآمنة, 

واأكثر من ذلك بكثير. حـيث ت�سمن تعلـيمات وقـواعد 
�سالمة المواد الغذائية تحقيق ال�سفافية في و�سع عالمات 
وا�سحة وموحدة على مواد التغليف. الدعايات والإعالنات 

التي تقدم وعودا بتاأثيرات وفوائد �سحية، ُي�سَمح بها فقط 
بموجب موافقة م�سبقة من هيئة اأمن و�سالمة المواد 

الغذائية الأوروبية. اأي�سا فيما يتعلق بالألعاب هناك قواعد 
وتعليمات موحدة: المنتجات التي يتم ت�سويقها في بلدان 

التحاد الأوروبي يجب اأن تحقق موا�سفات ومعايير 
ال�سالمة ال�سارمة الموحدة. بالإ�سافة اإلى ذلك ي�سمن 
نظام الإنذار الأوروبي ال�سريع RAPEX تقديم المعلومات 

عبر الإنترنت حول المنتجات التي يمكن اأن تحتوي اأية 
عنا�سر خطورة، مهما كان نوع هذه المنتجات، ومن اأي 

قطاع اقت�سادي كان. اأحد اأ�سهر الأمثلة على حماية 
الم�ستهلك في التحاد الأوروبي كان اإلغاء ر�سوم التجوال 

على الهواتف النقالة. حيث اأن ا�ستخدام الهاتف الجوال في 
اأي بلد من بلدان التحاد الأوروبي لم يعد يخ�سع لأية 

ر�سوم اإ�سافية، منذ ذلك الوقت. كما يتمتع الم�ستهلكون في 

بلدان التحاد الأوروبي اأي�سا بالحقوق المتزايدة في مجال 
الن�سحاب واإلغاء العمليات التجارية في مجال التجارة 

الإلكترونية اأونالين، اأو على �سعيد تغيير ال�سركة المزودة 
اأو البائعة في مجالت الطاقة الكهربائية والت�سالت.  

وحتى على �سعيد المو�سوعات الأقل عالقة بالحياة 
اليومية يمكن لالتحاد الأوروبي اأن ي�سبح �سريكا مهما ذا 
فعالية اأكبر في الم�ستقبل: ففي نهاية 2019 اتفقت الدول 
الأع�ساء في التحاد على ال�سماح بتقديم ال�سكاوى ورفع 

الق�سايا القانونية الم�ستركة اأو الجماعية التي تتجاوز 
حدود البلدان الأع�ساء. حيث بات باإمكان النا�ص من عدة 

بلدان من اأع�ساء التحاد الأوروبي التجمع والتكتل في 
رفع الدعاوي على اإحدى ال�سركات على �سبيل المثال، كما 
حدث في ق�سايا ف�سائح قيم الغازات العادمة التي تم 

يتعلق  فيما  ال�سيارات.  �سركات  رفعها على بع�ص 
بالنزاعات القانونية التي تتجاوز حدود البلدان اأ�سبح 

باإمكان المواطنين اليوم اللجوء اإلى دائرة مركزية موحدة: 
مراكز الم�ستهلكين الأوروبية ت�ساعد على �سبيل المثال 

في تقديم ال�سكاوي في حال تبين اأن اإحدى ال�سلع 
الم�ستراة من بلد ع�سو اآخر في التحاد الأوروبي 

مخالفة لل�سروط اأو م�سابة باأ�سرار، بعد ا�ستالمها.

تحقق حماية المستهلكين 
األوروبية نجاحات متميزة، إال 

أنها تنطوي أيضا على 
مشكلة اإلدراك والوعي، كما 

هي الحال مع العديد من 
المجاالت السياسية في 
االتحاد األوروبي. ففي 
استطالع أجراه المركز 

االتحادي لحماية المستهلك 
أعرب نصف الذين شملهم 
االستطالع عن قناعتهم بأن 

إلغاء رسوم التجول للهواتف 
المحمولة في بلدان االتحاد 
األوروبي وكذلك تبني قواعد 

موحدة في حقوق 
المشتري عن طريق اإلنترنت 
تعتبر جميعها من منجزات 
االتحاد األوروبي التي لم تنل 

ما تستحقه من الدعاية 
والشهرة. هذا على الرغم من 

أن الحاجة كبيرة إلى قواعد 
حماية مستهلك قوية 

وصارمة: تسعة من بين كل 
عشرة ممن شملهم 

االستطالع رحبوا بفكرة تبني 
االتحاد األوروبي مبدأ رفع 

الدعاوى الجماعية.  

بـــالأرقــــام
الـشـفـافـيـة  
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الـبـحـث الـعـلـمي فـي االتـحـاد األوروبـي

            ال�شـتـثـمـار في مـ�شـتـقـبـل اأوروبـا: اأفـكـار 
جـديـدة واأبحـاث اإبـداعـيـة تـ�شـاهـم في تـحـقـيـق 

النـجـاح القـتـ�شـادي لـالتـحـاد الأوروبـي, وفـي 
تحـ�شـين ظـروف الـحـيـاة الـيـومـيـة لـلـمـواطـنـيـن, 
وتـ�شـاعـد على مـواجـهـة تحـديـات عـالـمـيـة, مـثـل 
جـائـحـة كـورونـا اأو تـحـول الـمـنـاخ. لـهـذا ال�سـبب 

الأوروبـية" )ERA( اأحـد  الأبحـاث  تعــتــبر "مـنـطـقة 
الأهداف المـلزمـة لالتـحاد الأوروبي، منذ دخـول 

معـاهـدة ل�سبونة حيز التنفيذ، في 2009. وي�ساهم في 
تحقيقها ب�سـكـل رئيـ�سي مـ�سروع "اأفـق 2020" الـذي 
ي�سـكـل البــرنـامـج اأو الإطـار العام لالتحاد الأوروبي 

فـيما يـتعـلـق بالـبحـث والإبـداع. ومن خـالل هـذا 
البـرنامج قـدم التحـاد الأوروبي دعـما لمـ�سـروعات 
اأبحـاث م�سـتركـة بقـيمة حـوالي 80 مليار يـورو، في 

الفترة الممـتـدة من 2014 حتى 2020. 

كـافـة البيانات العلـمية التي نـ�ساأت من مــ�سـروعات 
"الأفـق" متـاحة مجـانا وبـ�سكـل حـر لـلـباحثـيـن 

الأوروبـيـيـن من خـالل "ال�سـحابة الأوروبيـة للـعلوم 
المـفـتوحة". حـوالي 1،7 مليون باحـث وباحـثـة من 
جامعات ومراكز ومعاهد في مختلف اأنحاء اأوروبا، 

اإ�سافة اإلى 70 مليون اأخ�سـائي في مجـالت الـعـلوم 
والتقنية يمكنهم الم�ساركة والت�سبيك هنا. حيث يقوم 

هوؤلء بتخزين واإدارة وتحليل وم�ساركة مختلف بيانات 
الأبحاث، متجاوزين كافة الحدود والعوائق القائمة بين 
التخ�س�سات المختلفة. بهذا ت�سعى اأوروبا قبل كل �سيء 
اإلى تعزيز قدرتها التناف�سية العالمية في مجال تحليل 

البيـانات ال�سـخمة، وال�سـركات النا�سـئة، اإ�سـافة اإلى 
ت�سهيل اأعمال ال�سركات ال�سغيرة والمتـو�سطة الحجم. 

وكرد فعل على جائحة كورونا اأطلق التحاد الأوروبي 
موقعا جديدا يمكن للعلماء والباحثين من خالله تبادل 
مختلف البيانات والمعلومات المتعلقة بفيرو�ص كوفيد 
19. ويمكن لهذا الموقع اأن يلعب دورا مهما في تطوير 

لقاح م�ساد للفيرو�ص. 

�سـوف ي�سـعى التحاد الأوروبي في الم�ستقبل اإلى 
ت�سهيل عملية انتـ�سار وحمـاية اأفكار المـخـترعين 

والباحثين وال�سركات في مختلف اأنحاء اأوروبا. ومن 
المفتر�ص اأن تنطلق "براءة الختراع الم�ستركة" في 

نهاية 2020. و�سـوف يكون باإمكان مكتب حماية 
البراءات الأوروبي منح البراءات التي تكون �سالحة 

و�سارية في جميع بلدان التحاد الأوروبي. 

مـع بـرنـامـج »أفـق أوروبـا« 
يـعكف االتـحاد األوروبي 
حالياً عـلى تـخـطـيـط 

بـرنـامج جـديد شـامل من 
أجل البحث العلـمي واإلبداع. 
ومن المفتـرض أن يدعم هـذا 

البـرنـامج نشاطات األبـحاث 
في مختـلف أنـحاء أوروبـا 
خالل سـبـع سـنوات، بـما 

مجمـوعه 100 ملـيار يـورو. 
في عام 2017 أنفـقـت 

بلـدان االتـحاد األوروبي مـا 
مجـمـوعه حوالي 320 

ملـيـار يـورو على نشـاطـات 
 .)FuE( الـبـحـث والتـطـوير
بـهـذا تكـون حصـة البـحث 
والتـطـويـر حـوالي 2 في 

المـائـة من النـاتـج المـحلي 
اإلجمـالي لـدول االتـحاد. 

ومن أجل المزيد من القـدرة 
التنـافسـية لالتحاد األوروبـي 
على المـستـوى العـالمي، 
فإنه البد من رفـع هذه النـسبة 
لتصـل إلى 3 في المـائـة.  

بـــالأرقــــام
أفـق أوروبــا
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اأكــثـر قــوة وعــدالــة وا�ســتــدامــة: هــكــذا يــجــب 
اأن تــخــرج اأوروبــا مـن اأزمــة كــورونــا. وهــذا تــمــامــًا مــا 

تــ�ســعــى اإلــيــه األــمــانــيــا مـن خــالل رئــا�ســتــهــا لــمــجــلــ�س 
التــحــاد الأوروبــي. حماية المناخ والبيـئة والتـنوع الحياتي 
لي�ست �سـوى اأمثـلـة عـلى المـو�سـوعات المهـمـة العديـدة في 

هذا ال�سياق. اإنها جوهر موازنة التحاد الأوروبي الم�ستقبلية 
وخطط المفو�سـية حول اإعادة الإعمار، التي �ستتم مناق�ستها 
خالل الأ�سابيع والأ�سهر القادمة، في ظل الرئا�سة الألمانية. 

من المفتر�س تخ�سي�س ربع الموازنة من اأجل حماية المناخ 
ب�سكل مبا�سر، م�سحوبة ب�سندوق اإعادة الإعمار بقيمة 750 
مليار يورو، ودعم قطاعات الطاقة المتجددة والتحول في 
مجالت النقل والتدفئة وتحـقـيق التـحـول البنـيوي الأكـثر 

عدالة اجتماعية. ال�ستثمارات الم�ستقبلية الخ�سراء يمكن 
اأن تكون الفر�سة لجعل اأوروبا اأكثر مالءمة للعي�س، وتعزيز 

تقدم القت�ساد، وتجنب الأزمات في الم�ستقبل. العديد من 
الدول الأع�ساء في التحاد الأوروبي تبرهن اليوم بالفعل 

مقدار المنافع التي يمكن اأن تتحقق في حال اعتماد مبادئ 
ال�ستدامة. على �سبيل المثال �سوف يتراجع العتماد على 

م�ستوردات النفط والغاز، في حال التو�سع الجدي والم�ستمر 
في اعتماد م�سادر الطاقة المتجددة. �سوف تنجو المدن من 
الغرق في الزدحام والختناقات المرورية في حال اأتاحت 

المجال لمزيد من التنقل بالدراجات. مع مزيج ذكي من 
الت�سهيالت ال�سريبية واأنظمة التحفيز يمكن الدفع نحو 

مزيد من ترميم وتحديث المباني على اأ�سا�س حيوي. دعم 
القت�ساد الع�سوي يخلق المزيد من فر�س العمل، كما يتيح 
فر�سًا جديدة اقت�سادية لال�ستثمارات العائلية والت�سويق 
المبا�سر. كما اأن اإعالن مناطق محميات طبيعية جديدة 

�سوف ي�ساعد اأي�سًا في حماية �سحة المواطنين ورفع 
م�ستوى الرفاهية لديهم. 
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الـخـضـراء

أوروبــــا 

الــمــنــاخ و الــبــيــئــة 
آوروبــــــــــــــــــا
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اأكــثـر قــوة وعــدالــة وا�ســتــدامــة: هــكــذا يــجــب 
اأن تــخــرج اأوروبــا مـن اأزمــة كــورونــا. وهــذا تــمــامــًا مــا 

تــ�ســعــى اإلــيــه األــمــانــيــا مـن خــالل رئــا�ســتــهــا لــمــجــلــ�س 
التــحــاد الأوروبــي. حماية المناخ والبيـئة والتـنوع الحياتي 
لي�ست �سـوى اأمثـلـة عـلى المـو�سـوعات المهـمـة العديـدة في 

هذا ال�سياق. اإنها جوهر موازنة التحاد الأوروبي الم�ستقبلية 
وخطط المفو�سـية حول اإعادة الإعمار، التي �ستتم مناق�ستها 
خالل الأ�سابيع والأ�سهر القادمة، في ظل الرئا�سة الألمانية. 

من المفتر�س تخ�سي�س ربع الموازنة من اأجل حماية المناخ 
ب�سكل مبا�سر، م�سحوبة ب�سندوق اإعادة الإعمار بقيمة 750 
مليار يورو، ودعم قطاعات الطاقة المتجددة والتحول في 
مجالت النقل والتدفئة وتحـقـيق التـحـول البنـيوي الأكـثر 

عدالة اجتماعية. ال�ستثمارات الم�ستقبلية الخ�سراء يمكن 
اأن تكون الفر�سة لجعل اأوروبا اأكثر مالءمة للعي�س، وتعزيز 

تقدم القت�ساد، وتجنب الأزمات في الم�ستقبل. العديد من 
الدول الأع�ساء في التحاد الأوروبي تبرهن اليوم بالفعل 

مقدار المنافع التي يمكن اأن تتحقق في حال اعتماد مبادئ 
ال�ستدامة. على �سبيل المثال �سوف يتراجع العتماد على 

م�ستوردات النفط والغاز، في حال التو�سع الجدي والم�ستمر 
في اعتماد م�سادر الطاقة المتجددة. �سوف تنجو المدن من 
الغرق في الزدحام والختناقات المرورية في حال اأتاحت 

المجال لمزيد من التنقل بالدراجات. مع مزيج ذكي من 
الت�سهيالت ال�سريبية واأنظمة التحفيز يمكن الدفع نحو 

مزيد من ترميم وتحديث المباني على اأ�سا�س حيوي. دعم 
القت�ساد الع�سوي يخلق المزيد من فر�س العمل، كما يتيح 
فر�سًا جديدة اقت�سادية لال�ستثمارات العائلية والت�سويق 
المبا�سر. كما اأن اإعالن مناطق محميات طبيعية جديدة 

�سوف ي�ساعد اأي�سًا في حماية �سحة المواطنين ورفع 
م�ستوى الرفاهية لديهم. 
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الـخـضـراء

أوروبــــا 

الــمــنــاخ و الــبــيــئــة 

آوروبــــــــــــــــــا
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آوروبــــــــــــــــــا

ا
�آثـار جـائـحـة  �لـ�سـيـد تـيـمـرمـانـ�س، مـا هـي 

�لـخـ�سـر�ء؟ �لـ�سـفـقـة  عـلـى  كـورونـا 
لقد بين لنا كوفيد 19 مدى �ضعفنا وعجزنا. كما 

�أهمية �ضحتنا. ولكن بينما  �لأزمة مدى  برهنت لنا 
نحارب هذ� �لخطر �لمحدق �لذي بات على �لأبو�ب، 

و�لتـنـوع  بالمـناخ  تتـعـلق  �أخـرى  �أزمات  تقـترب 
�أن  �أزمـات حقـيقية، ويمكن  �أيـ�ضا  �لحـياتي. وهي 

و�لرفاهية.  �ل�ضحة  تاأثير�ت مبا�ضرة على  لها  يكون 
�ل�ضفـقة  �أن  على  �لتـاأكيد  لي  بالنـ�ضبـة  �لمـهم  من 
�إنها مهمة  للأغنياء.  م�ضاألة ترف  لي�ضت  �لخ�ضر�ء 

قـريـبـا  قـمـنـا  حـال  في  �لـنا�س.  لجـمـيع  جـد� 
حـمـايـة  �أجـل  من  �ليـورو  مليـار�ت  بتـخـ�ضـي�س 
��ضـتـعـادة  على  �لـنا�س  ومـ�ضاعـدة  �قتـ�ضاد�تـنا 

�أعمالهم و�أن�ضطـتهم، فاإنه يتوجـب علينا �أن نـفـكر 
مليا �أين ننفق هذه �لأمو�ل. 

بـاأنـهـم  �القـتـ�سـاديـة  �لـقـطـاعـات  مـمـثـلـو  يـحـتـج 
بـ�سـبـب �الأزمـة �القـتـ�سـاديـة لـن يـكـونـو� قـادريـن 

�لـبـيـئـيـة  بـالمـعـايـيـر  و�اللـتـز�م  �المـتـثـال  عـلـى 
�لـتـي تـزد�د �سـر�مـة وتـ�سـددً�. 

�أجيب هوؤلء باأنه �ضيكون لز�ما عليهم عاجل �أو �آجل 
باإمكانهم  �لجديد. ربما يكون  �لو�قع  �لقبول بهذ� 

و�لتحويل  �لتغيير  �إجر�ء�ت  �أو  �ل�ضتثمار�ت،  تاأجيل 
�أن �لحقيقة �ضوف تطالهم ذ�ت  �إل  لب�ضع �ضنو�ت، 

يوم. هذ� �لتحول بد�أ فعليا، حتى قبل �ل�ضفقة 
�لخ�ضر�ء. كل �ضيء يتغير حاليا. نحن نعي�س �لآن 
�لتي  �لطريقة  �لر�بعة.  �ل�ضناعية  �لثورة  في خ�ضم 

�لطريقة  وحتى  بـهـا،  ونـ�ضـتـهـلـك  ونـعـمـل  نـعـيـ�س 
�لتي نرمي بها �لنفايات و�لف�ضلت: كل �ضيء في 
تـحـول وتـغـيـر. كـوفـيـد 19 و�لأزمـة �لقـتـ�ضـادية 

�إ�ضر�ع �لخطى نحو  �لناجمة عنه �ضوف يجبرنا على 
�ل�ضتثمار و�لتغيير و�لتحويل. يمكننا �إخفاء ر�أ�ضنا 

في �لرمـال، و�لأمـل في �أن يبـقـى كل �ضيء على ما 
�إذ�  كان عـلـيه. �إل �أن هذ� لن يتـحـقـق. لي�س �أمامنا 
على  ونعمل  بمـ�ضـيـرنا  �لتـحـكـم  نـحـاول  �أن  �ضوى 

�أن ن�ضت�ضلم.   �أو  �لتلوؤم معه، 

هـل تـعـتـقـد �أنـه مـن خـالل �أزمـة كـورونـا �سـوف 
يـعـود �سـعـور �لـتـ�سـامـن و�النـتـمـاء فـي �التـحـاد 

�الأوروبي بـقـوة، وكـذلـك �الأمـر مـع حـمـايـة 
�لـمـنـاخ؟  

يمكنني �أن �أفهم �أن رد �لفعل �لأولي لبع�س �لدول 
�أي�ضا لأن �لبع�س  �أ�ضا�س قومي،  �لأع�ضاء كان على 

ككتلة  �لأوروبي  �لتحاد  باأن  �ضعور  لديهم  كان 
�لكافية. ولكن �ضرعان  بال�ضرعة  و�حدة لن يت�ضرف 
ما تبين لدول �لتحاد �لأوروبي �أننا يمكن �أن نك�ضب 
هذ� �ل�ضر�ع مع �لفيرو�س، فقط من خلل تعاوننا. 

وهذ� ينطبق �أي�ضا على �لعديد من �لتحديات �لأخرى. 
�لمناخ و�لتنوع �لحياتي لما فيه  �أزمة  مو�جهة 

م�ضلحة �ضحة ورفاهية مو�طنينا، يمكن �أن يتحول 
�إلى �أحد �لأ�ضباب �لوجودية للتحاد �لأوروبي. 

هـل تـحـظـى �لـجـو�نـب �لـبـيـئـيـة فـي حـزمـة 
"جـيـل �التـحـاد �الأوروبـي �لـقـادم"  مـ�سـاعـد�ت 

�لـعـنـايـة و�الهـتـمـام؟      بـمـا يـكـفـي مـن 
�لمو�ضوعات  تكون  باأن  جد�  �ضعيد  و�أنا  نعم. 

�لخ�ضر�ء من �لبنود �لجوهرية �لأ�ضا�ضية في حزمة 
�إعادة �لبناء "جيل �لتحاد �لأوروبي �لقادم". عندما 
�ضوف  �لقـومـية  خـطـطـهـا  �لأعـ�ضـاء  �لـدول  تـقـدم 

يكون �لتغير �لبيئي – وكذلك �لرقمنة – من بين 
�أر�ده روؤ�ضاء حكومات  �لمو�ضوعات �لهامة. هذ� ما 
بلد�ن �لتحاد �لأوروبي، وهذ� ما عملنا عليه. وهذ� 
هو �أي�ضا ما يجب �أن يكون، حيث �أنه من �ل�ضرورة 

بمكان �أن نبني �قت�ضاد� �أخ�ضر، مرن، قادر على 
نعًا، فاإن �أوروبا  �لمقاومة. و�إذ� ما �أح�ضّنا �لآن �ضُ

�ضتكون �لر�ئدة في كل هذه �لأمور: في �لحفاظ على 
�إنتاج �لمزيد من  نظافة �لمناخ و�لهو�ء و�لماء، في 

�لمتز�يد  �لعتماد  في  �لم�ضتد�مة،  �لغذ�ئية  �لمو�د 
�لعام  �لنقل  �لكهربائية في مجالت  �لطاقة  على 
�أك�ضيد  و�لخا�س، في �قت�ضاد خال من غاز ثاني 

 .CO2 �لفحم 

مـا �لـذي تـتـوقـعـونـه مـن �لـرئـا�سـة �الألـمـانـيـة 
�الأوروبـي؟       لـمـجـلـ�س �التـحـاد 

�ألمانيا بلد �أوروبي من نوع  توقعاتي كبيرة جد�. 
�أنها قادرة على  �أثبتت مر�ر� وتكر�ر�  متميز. لقد 

�لتفوق و�لتطور، ولي�س فقط من جانب �ضناعتها 
�لقوية، و�إنما من حيث �للتز�م �لأخلقي و�لفعالية 
�أن يعي و�أن يتخذ �لقر�ر  �إنها بلد يمكنه  �ل�ضيا�ضية. 

�لتحاد  بم�ضالح  مرتبطة  �لقومية  م�ضالحه  باأن 
�لأوروبي. �آمل �أي�ضا �أن نكون قد تعلمنا من كورونا 
�أننا عندما نتوحد في هذه �لمجموعة، فاإنه ل يكاد 

يوجد �ضيء ل يمكننا تحقيقه، معا. 

المستقبل األخضر
مـفـو�س التـحـاد الأوروبـي فـرانـ�س تـيـمـرمـانـ�س 

يـتـحـدث عـن روؤيـة اأوروبـا الـمـ�سـتـدامـة.  
أجـرى الـلـقـاء: هـيـلـيـن سـيـبـوم 

فـرانـس تـيـمـرمـانـس
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إلـى األمــام مـع 
اســتـدامـة مـثــالـيـة

لــقــد و�ضــعــت اأوروبــا اأهــدافــاً طــمــوحــة مـن خــالل الـ�ضــفــقــة الـخــ�ضــراء. 
فـي التــحــاد الأوروبــي يــوجــد الـعــديــد مـن الـبــلــدان الأعــ�ضــاء الـتـي حـقــقــت 

فـعــلــيــاً هــذه الأهــداف، اأو تـ�ضــيــر بـخــطــى واثـــقــة نــحــو تـحــقــيــقــهــا. �ضــتــة اأمــثــلــة 
عــن اأفــ�ضــل الـمــمــار�ضــات الــعــمــلــيــة. 

الـنــص: فـيـريـنـا كـيـرن

الــزراعــةتــحـول الــطـاقـة

يشكل تحول الطـاقة خـطوة أسـاسـية في الطريق نـحـو أوروبـا 
الخضراء. هذا المصطلح يعبر في ألمانيا عن التخلي النهائي عن 
مصادر الطاقة التقليدية والطاقة النووية، واالعتماد على مصادر 

الطـاقة المتـجددة، ورفـع كفـاء وفعـاليـة استهالك الطاقة.

حققت ألمانيا تقدماً كبيـراً على صـعيد التحول إلى مصادر الطـاقة 
المتجددة واعتمادها في إنتاج الطاقة، األمر الذي يعتبر خطوة أساسية 

في الصفـقة األوروبـية الخـضراء. بعد كارثة مفاعل فوكوشيما النووي 
في اليابان علم 2011، اتخذ البوندستاغ األلماني قراراً بالتخلي النهائي 
عن الطـاقـة النـووية: حتى نهـاية 2022 على أبعد تقـدير سوف يتم 
إغالق جميع مفـاعالت الطاقة النوويـة في البالد. كما أقر البوندسـتاغ 
في مطـلع العام 2020 أنه بحلول العام 2038 سيتم أيـضاً إغالق ما 

تبقى من محطـات الطاقة العاملـة بالفحم الحجري والبني، والبالـغ 
عددها حوالي 130 محطـة. على التـوازي سيـتم تقـديم دعم كبير 
إلنتاج الطاقة اعتماداً على مصـادر الطاقة المتـجددة في المحطات 
المـركـزية والمحطات الصـغـيرة على السـواء، إضـافة إلى تـوسـيـع 
وتحديث شبـكات الكهـرباء. وسيتم تعزيز كل هذه الخطوات باستثمار 
المليارات في تجديد وترميم المباني من أجل رفع كفاءتها وفعاليتها 

لجهة استخدام الطاقة، إضافة إلى دعم التنقل اعتمـاداً على الطاقة 
الكـهربائـية. الهـدف هو: حتى عـام 2050 اعتـمـاد مصـادر الطـاقة 

المـتـجـددة إلنـتـاج 80 في المـائة من حاجـة البـالد إلى الـطـاقة 
الكـهـربائيـة، و60 في المائـة من مجـمل حاجة البالد للطـاقة. 

من المـفـترض أن يتـم استـثـمار ربـع المـساحـات المـزروعـة في 
أوروبا بالطـرق العضـوية بحـلـول العـام 2030. هذا ما تـنـص عـليه 

اسـتـراتيـجـيـة التنـوع العـضـوي في االتـحاد األوروبـي، التـي 
تـحـاول ضـمان اسـتـمرار التـنـوع الحـياتـي وحـمـايـة الطـبـيـعة 

وتـوفـير مـواد غـذائـيـة صحـية وسـلـيـمة.

تمكن أحد البلدان األعضاء من تحقيق األهداف الطـموحة في وقـت 
مبكر: النمسا. حيث تغطي الزراعـة العضـوية هناك 25 في المائة من 

مجمل األراضي المـزروعـة. وهـو رقم قياسي على مستوى االتحاد 
األوروبـي. السـويد وإستونـيا تحقق كل منهـما نـسبة 20 في المـائة. 
وحتى على المستوى العالمي تنتمي النمـسا للدول الرائدة في هذا 

المجال. منذ مطلع التسعينيات تدعم البالد الزراعة العضوية. ومنذ 2001 
لديها برامج وخطط عمل، يتم تحديثها باستمرار. الدعم يؤتي ثماره. كل 
خامس شركة زراعية تحولت إلى العمل واإلنتاج وفق القواعد العضوية، 

واتجاه التطور يشير إلى المزيد. الطلب على المواد الغذائية العضوية 
في زيادة مستمرة. كما يعتبر التحول إلى اإلنتـاج والزراعـة العـضـوية 
استثماراً واعـداً إلى حد كبير، بالنسـبة للـعديد من الـشركات العـائلية، 

وشركات التسـويـق المباشـر. مازال عدد الشركات الزراعية في النمسا 
البالغ حوالـي 120000 مرتفعاً نسبياً. ففي ألمانيا التي تعتبر أكبر من 

النمسا بأربع مرات يوجد فقط 260000 شركة زراعية.  
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 الـتـنـوع الـعـضـوي »الـبـيـولـوجـي«  

يـعـتـبـر الـتـنـقـل بـأسـالـيـب مـسـتـدامـة وصـديـقـة لـلـبـيـئـة 
أحـد األهـداف الـرئـيـسـيـة لـسـيـاسـة الـنـقـل لـالتـحـاد األوروبـي 

مـنـذ زمـن بـعـيـد.

من جلس ذات مرة على دراجة هوائية »هولندية« سوف يدرك
 مع كل َدعَسة على الدواسات أن ركوب الدراجة في هولندا ليس 
مجرد طريقة للحركة واالنتقال إلى األمام. إنها فلسفة قائمة بحد 

ذاتها. ومتعة خالصة. توصف هولندا بأنها جنة الدراجات، وهي 
مثل أعلى لكافة البلدان والمناطق، التي ترغب في جعل التنقل 

أكثر استدامة. ربع الطرقات في هولندا هي طرقات للـدراجـات. 
في بعـض المـدن تصل هذه النسبة إلى النصف. في المقابل ال 
تتجاوز نسبة ركـوب الدراجـات في برلـين 18 في المـائـة، على 
الرغم من الزيادات الكبيرة خالل السنوات األخيرة. أما المتوسـط 
في بلدان االتحاد األوروبي فهو أقل من 10 في المائة. أفضـلية 
المرور للدارجات – لم تكن هذه هي القاعدة في هولندا دائـماً. 

هـناك.  الطـرقي  المشـهد  السـيارة على  لفترة طـويـلة سيـطرت 
السبعينـيـات،  كبـير خـالل  السيارات بشكل  أعداد  ارتفعت  وعندما 

وتسبب ذلك في وفاة العديد من األطفال بسبب حوادث المـرور، 
تظاهر المواطنون في الطرقات مطالبين بإعادة النظر في سياسة 
النقل. وقد حققت تلك التظاهرات غايتها. منذ ذلك الحين تعـمد 
بالـدراجـات. تـشـكل طـرق  التنـقـل  هولندا بكل إصرار إلى دعم 
الدراجات المريحة واآلمنة والسـريعة جـزءاً من هذه السياسة. 
عالمات أرضية واضحة في الطرقات، األفضلية في المرور داخل 
المدن، موجة خضراء للدراجات، إمكانات عديدة وجيدة لركن 

الدراجـات، إضـافة إلى ربـط ذكي ومناسـب مع وسائـط النـقل 
السيـارة في التغـييـر إلى سياسـة نقل ال تعـتـمد على  العامة. 

 المقام األول أثبـت أنـه فكرة مجدية، أظـهرت ثـمارها. انخفض 
عدد ضحايا حوادث المرور. المدن باتت بشكل عام أكـثر قابـلية 
للعيش. الفوائد الصحية ال تعد وال تحصى. تلوث الهواء حقق 

تراجعا كبيراً، وحسبما تؤكد الدراسات فإن ركوب الدراجة يساهم 
في التخلص من السمنة الزائدة ويقود إلى تراجع حاالت المرض. 
باإلضافة إلى ذلك أمكن توفير الكثير من النفقات، ألن شق طرقات 
الدراجات أقل تكلفة من شق طرقات الـسيـارات. وحـتى سائقـو 
السيارات يستفيدون من تزايد أعـداد الدراجـات. منذ أن تزايد عدد 
الدراجـات تراجـع االزدحـام في الشـوارع وتراجع معـه الضـغط 

المـرور والتنـقل.  الناجـم عن حركة  العصبي  واإلجهاد 

الـطـبـيـعـة الـسـلـيـمـة لـيـسـت ضـروريـة فـقـط مـن أجـل 
الـصـحـة والـشـعـور بـالـراحة بـالـنـسـبـة للـمواطـنـين. الـتـنوع 

الـعـضـوي يـلـعـب أيـضـاً دوراً مـهـمـاً في ضـمان األمـن 
الـغـذائـي، وفـي حـمـايـة الـمـنـاخ. لـيـس من الـعـبـث إذاً 

اعـتـبـاره قـطـاعـاً اقـتـصـاديـاً مـتـمـتـعـاً بـأهـمـيـة كـبـيـرة.

الطبيعية في  المحميات  الطبيعة 2000« حول مناطق  »شبكة 
بلدان االتحاد األوروبي تؤمن استخداما ومنافع بقيمة تتراوح من 

200 إلى 300 مليار يـورو سنـوياً، حسب تقـديـرات المـفوضـية 
األوروبـيـة. وهذا على الرغم من أن 18 في المـائة فـقـط من 
المساحات األوروبية تنتمي إلى هذه الشبكة. لهذا السبب فإنه 

من المفترض ضمن إطار الصفقة الخضراء زيادة نسبة المناطق 
المحمية خالل السنوات العشر القادمة إلى 30 في المائة، أيضاً 
من أجل خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز القدرة على مواجهة 
الهدف منذ  المستقبلية. سلوفينيا حققت هذا  األزمات  ومقاومة 

زمن. حيث يعتبر هذا البلد واحداً من أغنى بلدان االتحاد األوروبي 
بالغابات، ناهيك عن أعلى معدل من التنوع العضوي. وقد أعلنت 

سلوفينيا ما يقرب من 38 في المائة من مساحتها ضمن شبكة 
الطبيعة 2000، وأصبحت بهذا خاضعة للحماية. رقم قياسي. 

وبشكل مشابه تحتل كل من كرواتيا بنسبة تقترب من 37 في المائة، 
وبلغاريا بنسبة 35 في المائة مراكز الصدارة. ألمانيا نجحت بدورها 

في الوصول إلى نسبة تقارب 15 في المائة فقط. 

الــنــقــل
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الــمــنــاخ و الــبــيــئــة
آوروبــــــــــــــــــا

الــطــاقـة الـنــظــيــفـة

األبــنــيــة و الـتــجــديــد 

مـنـذ ثـالث سـنـوات عـادت السـويـد لتـحـتل الـصدارة فـي 
الـتـصـنـيـف الـعـالـمـي لـحـمـايـة الـمـنـاخ. وقـد أثـنـت وكـالـة 

الـطـاقـة الـدولـيـة على هـذا الـبـلـد االسـكـنـدنـافـي، بـاعـتـبـاره 
الـبـلـد األفـضـل واألكـثـر تـقـدمـاً فـي الـطـريـق نـحـو تـبـنـي 
.CO2 اقتـصـاد فـقـير بالـغـاز الـعـادم ثـانـي أكـسـيـد الـفـحـم

االنبعاثات السنوية من ثاني أكسيد الفحم في السويد ال تزيد عن أربعة 
طن في المتوسط للشخص الواحد. وهذا ما يجعل من السويد مثاالً 
تسعى ألمانيا أيضا إلى تقليده. حيث مازال هذا المتوسط في ألمانيا 
عند مستوى تسعة طن للشخص. بكل إصـرار تولي السـويـد عنـاية 
خاصة لفعالية الطاقة كما تتحول إلى مصـادر الطـاقـة المتجـددة. 
هذه المـصادر المتـجددة باتت اليوم تغطي أكثر من نصف حاجة 

البـالد اإلجمـالـية للطـاقة، وهي نسـبة تـزيد بشـكل كـبير عن أي بلد 
آخر من بلدان االتحاد األوروبي. المرتبة الثانية من نصيب فنلندة التي 
تصـل فيـها هذه النسـبة إلى 41 في المائة. ويتطلع االتحاد األوروبي 
إلـى أن يصـل بشكـل إجمالي إلى نسـبة 20 في المائة خالل العام 

2020. »الطـريقة السـويديـة« تنـطـوي أيضـاً على مجموعة من 
اإلجراءات. التدفئة بالوقود السائل تم التخلي عنها تماماً. كل األبنـية 

تقريبا معزولة حرارياً بشكل جيد نسبياً. السيارات الكهربائية تشهد رواجاً 
كبيراً، يعود الفضل فيه إلى نظام عالوة مالوس المتبع. منذ عام 1991 
تم فرض ضريبة ثاني أكسيد الفحم CO2، ومنذ ذلك الحين تتم زيادتها 

تدريجياً. في المقابل انخفضت الضرائب على األجور. وعلى صعيد 
الطاقة العضوية، تحتل السويد مكانة متقدمة بنسبة 66 في المائة. 

بهذا تنتمي البالد إلى أعضاء االتحاد األوروبي األكثر نظافة على صعيد 
مزيج الطاقة، إلى جانب النمسا )73 في المائة( والدنمارك )62 في 

المائة( والتفيا )53 في المائة( والبرتغال )52 في المائة(. بدأ تحول 
الطاقة في السويد خالل سبعينيات القرن الماضي. كرد فعل على 

أزمة النفط وضعت البالد برامج لعزل المباني حرارياً، واعتمدت بشكل 
متزايد على التدفئة المركزية عن بعد. وعندما انطلق النقـاش بعد 

عشر سنوات حول التخلي عن الطاقة النووية تم التوسع في اعتماد 
طاقة المياه، وفيما بعد أيضاً طاقة الرياح وطاقة الكتلة الحيوية. مازال 

مستقبل الطاقة النووية غير مؤكد، إال أن البـالد تنوي االعتماد فقط 
على مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2040، كما تتطلع إلى 

التحول إلى بلد حيادي لجهة المناخ بحلول العم 2045، خمس 
سـنوات قبل الهـدف المشـترك الذي وضـعه االتحاد األوروبي. 

من يـبـنـي منـزالً في أوروبـا، يـجـب عـلـيـه االلـتـزام تـمـامـاً 
بـمـعـايـيـر الـفـعـالـيـة والـكـفـاءة. إال أن الـتـحـدي الحـقـيـقـي 

يـكـمـن فـي الـمـبـانـي الـقـائـمـة. حـيـث أن أكـثـر مـن ثـلـثـهـا 
يـزيـد عـمـره عـن 50 سـنـة.

بات التجديد الحيوي من أجل الطاقة للمنازل القائمة أمراً ضرورياً، 
كي يتحقق الهدف الرامي إلى أن يصبح هذا القطاع حياديا لجهة 
الطاقة بحلول العام 2050. تستهلك المباني في بلـدان االتـحاد 
األوروبي 40 في المائة من الطاقة، وتتسبب في 36 في المائة 
من انبعاثات غاز ثاني أكسـيد الفـحم CO2. من خـالل مشـروع 

المباني في  تتـضاعف نسبة تجديد  أن  الخـضـراء يجب  الصفقة 
مختلف أنحاء أوروبـا. حسب دراسات المفوضية األوروبية تحتل 

البلدان االسكندنافية وبلدان البلطيق حتى اآلن الصدارة من حيث 
فعالية استخدام الطاقة. في غضون ذلك اتخذت فرنسا مجموعة 
من اإلجراءات التي تعتبر األكثر فعالية بهذا الخصوص. خالل عشر 
سنوات فقط أمكن رفع فعالية الطاقة بحوالي الضعف تقريباً. وقد 

النجاح: تعتمد فرنسا بشكل كبير على  الباحثون جانبين لهذا  وجد 
المالي.  الدعـم  المزايا الضريبية، أكثر من اعتمادها على تقديم 
كما أنها ال تكتفي بتقديم نظام حوافز وحيدة، وإنما عدة أنظمة من 
الحوافز، تتضمن الدعم والقروض بدون فائدة واإلعفاءات الضريبية 

ومستوى مقبول من ضريبة القيمة المضافة. كذلك حققت إيطاليا 
أيضا نتائج طيبة على صعيد التقدم في تجديد المباني، وذلك 

»إيكو-بونوس«.  الضريبي  السحب  نظام  بفضل 

في الـطـريـق نحـو أوروبـا 
الخضراء ليس من الضروري 
اختراع العجلة في كل مرة. 

في العديد من بلدان االتحاد 
األوروبـي يـوجـد سـياسات 

ناجـحـة، وأخـرى أثـبـتـت 
فـعـاليـتـها على صـعـيد 

التـنـميـة المسـتـدامة. 
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 الـتـنـوع الـعـضـوي »الـبـيـولـوجـي«  

يـعـتـبـر الـتـنـقـل بـأسـالـيـب مـسـتـدامـة وصـديـقـة لـلـبـيـئـة 
أحـد األهـداف الـرئـيـسـيـة لـسـيـاسـة الـنـقـل لـالتـحـاد األوروبـي 

مـنـذ زمـن بـعـيـد.

من جلس ذات مرة على دراجة هوائية »هولندية« سوف يدرك
 مع كل َدعَسة على الدواسات أن ركوب الدراجة في هولندا ليس 
مجرد طريقة للحركة واالنتقال إلى األمام. إنها فلسفة قائمة بحد 

ذاتها. ومتعة خالصة. توصف هولندا بأنها جنة الدراجات، وهي 
مثل أعلى لكافة البلدان والمناطق، التي ترغب في جعل التنقل 

أكثر استدامة. ربع الطرقات في هولندا هي طرقات للـدراجـات. 
في بعـض المـدن تصل هذه النسبة إلى النصف. في المقابل ال 
تتجاوز نسبة ركـوب الدراجـات في برلـين 18 في المـائـة، على 
الرغم من الزيادات الكبيرة خالل السنوات األخيرة. أما المتوسـط 
في بلدان االتحاد األوروبي فهو أقل من 10 في المائة. أفضـلية 
المرور للدارجات – لم تكن هذه هي القاعدة في هولندا دائـماً. 

هـناك.  الطـرقي  المشـهد  السـيارة على  لفترة طـويـلة سيـطرت 
السبعينـيـات،  كبـير خـالل  السيارات بشكل  أعداد  ارتفعت  وعندما 

وتسبب ذلك في وفاة العديد من األطفال بسبب حوادث المـرور، 
تظاهر المواطنون في الطرقات مطالبين بإعادة النظر في سياسة 
النقل. وقد حققت تلك التظاهرات غايتها. منذ ذلك الحين تعـمد 
بالـدراجـات. تـشـكل طـرق  التنـقـل  هولندا بكل إصرار إلى دعم 
الدراجات المريحة واآلمنة والسـريعة جـزءاً من هذه السياسة. 
عالمات أرضية واضحة في الطرقات، األفضلية في المرور داخل 
المدن، موجة خضراء للدراجات، إمكانات عديدة وجيدة لركن 

الدراجـات، إضـافة إلى ربـط ذكي ومناسـب مع وسائـط النـقل 
السيـارة في التغـييـر إلى سياسـة نقل ال تعـتـمد على  العامة. 

 المقام األول أثبـت أنـه فكرة مجدية، أظـهرت ثـمارها. انخفض 
عدد ضحايا حوادث المرور. المدن باتت بشكل عام أكـثر قابـلية 
للعيش. الفوائد الصحية ال تعد وال تحصى. تلوث الهواء حقق 

تراجعا كبيراً، وحسبما تؤكد الدراسات فإن ركوب الدراجة يساهم 
في التخلص من السمنة الزائدة ويقود إلى تراجع حاالت المرض. 
باإلضافة إلى ذلك أمكن توفير الكثير من النفقات، ألن شق طرقات 
الدراجات أقل تكلفة من شق طرقات الـسيـارات. وحـتى سائقـو 
السيارات يستفيدون من تزايد أعـداد الدراجـات. منذ أن تزايد عدد 
الدراجـات تراجـع االزدحـام في الشـوارع وتراجع معـه الضـغط 

المـرور والتنـقل.  الناجـم عن حركة  العصبي  واإلجهاد 

الـطـبـيـعـة الـسـلـيـمـة لـيـسـت ضـروريـة فـقـط مـن أجـل 
الـصـحـة والـشـعـور بـالـراحة بـالـنـسـبـة للـمواطـنـين. الـتـنوع 

الـعـضـوي يـلـعـب أيـضـاً دوراً مـهـمـاً في ضـمان األمـن 
الـغـذائـي، وفـي حـمـايـة الـمـنـاخ. لـيـس من الـعـبـث إذاً 

اعـتـبـاره قـطـاعـاً اقـتـصـاديـاً مـتـمـتـعـاً بـأهـمـيـة كـبـيـرة.

الطبيعية في  المحميات  الطبيعة 2000« حول مناطق  »شبكة 
بلدان االتحاد األوروبي تؤمن استخداما ومنافع بقيمة تتراوح من 

200 إلى 300 مليار يـورو سنـوياً، حسب تقـديـرات المـفوضـية 
األوروبـيـة. وهذا على الرغم من أن 18 في المـائة فـقـط من 
المساحات األوروبية تنتمي إلى هذه الشبكة. لهذا السبب فإنه 

من المفترض ضمن إطار الصفقة الخضراء زيادة نسبة المناطق 
المحمية خالل السنوات العشر القادمة إلى 30 في المائة، أيضاً 
من أجل خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز القدرة على مواجهة 
الهدف منذ  المستقبلية. سلوفينيا حققت هذا  األزمات  ومقاومة 

زمن. حيث يعتبر هذا البلد واحداً من أغنى بلدان االتحاد األوروبي 
بالغابات، ناهيك عن أعلى معدل من التنوع العضوي. وقد أعلنت 

سلوفينيا ما يقرب من 38 في المائة من مساحتها ضمن شبكة 
الطبيعة 2000، وأصبحت بهذا خاضعة للحماية. رقم قياسي. 

وبشكل مشابه تحتل كل من كرواتيا بنسبة تقترب من 37 في المائة، 
وبلغاريا بنسبة 35 في المائة مراكز الصدارة. ألمانيا نجحت بدورها 

في الوصول إلى نسبة تقارب 15 في المائة فقط. 

الــنــقــل
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الــمــنــاخ و الــبــيــئــة

آوروبــــــــــــــــــا

الــطــاقـة الـنــظــيــفـة

األبــنــيــة و الـتــجــديــد 

مـنـذ ثـالث سـنـوات عـادت السـويـد لتـحـتل الـصدارة فـي 
الـتـصـنـيـف الـعـالـمـي لـحـمـايـة الـمـنـاخ. وقـد أثـنـت وكـالـة 

الـطـاقـة الـدولـيـة على هـذا الـبـلـد االسـكـنـدنـافـي، بـاعـتـبـاره 
الـبـلـد األفـضـل واألكـثـر تـقـدمـاً فـي الـطـريـق نـحـو تـبـنـي 
.CO2 اقتـصـاد فـقـير بالـغـاز الـعـادم ثـانـي أكـسـيـد الـفـحـم

االنبعاثات السنوية من ثاني أكسيد الفحم في السويد ال تزيد عن أربعة 
طن في المتوسط للشخص الواحد. وهذا ما يجعل من السويد مثاالً 
تسعى ألمانيا أيضا إلى تقليده. حيث مازال هذا المتوسط في ألمانيا 
عند مستوى تسعة طن للشخص. بكل إصـرار تولي السـويـد عنـاية 
خاصة لفعالية الطاقة كما تتحول إلى مصـادر الطـاقـة المتجـددة. 
هذه المـصادر المتـجددة باتت اليوم تغطي أكثر من نصف حاجة 

البـالد اإلجمـالـية للطـاقة، وهي نسـبة تـزيد بشـكل كـبير عن أي بلد 
آخر من بلدان االتحاد األوروبي. المرتبة الثانية من نصيب فنلندة التي 
تصـل فيـها هذه النسـبة إلى 41 في المائة. ويتطلع االتحاد األوروبي 
إلـى أن يصـل بشكـل إجمالي إلى نسـبة 20 في المائة خالل العام 

2020. »الطـريقة السـويديـة« تنـطـوي أيضـاً على مجموعة من 
اإلجراءات. التدفئة بالوقود السائل تم التخلي عنها تماماً. كل األبنـية 

تقريبا معزولة حرارياً بشكل جيد نسبياً. السيارات الكهربائية تشهد رواجاً 
كبيراً، يعود الفضل فيه إلى نظام عالوة مالوس المتبع. منذ عام 1991 
تم فرض ضريبة ثاني أكسيد الفحم CO2، ومنذ ذلك الحين تتم زيادتها 

تدريجياً. في المقابل انخفضت الضرائب على األجور. وعلى صعيد 
الطاقة العضوية، تحتل السويد مكانة متقدمة بنسبة 66 في المائة. 

بهذا تنتمي البالد إلى أعضاء االتحاد األوروبي األكثر نظافة على صعيد 
مزيج الطاقة، إلى جانب النمسا )73 في المائة( والدنمارك )62 في 

المائة( والتفيا )53 في المائة( والبرتغال )52 في المائة(. بدأ تحول 
الطاقة في السويد خالل سبعينيات القرن الماضي. كرد فعل على 

أزمة النفط وضعت البالد برامج لعزل المباني حرارياً، واعتمدت بشكل 
متزايد على التدفئة المركزية عن بعد. وعندما انطلق النقـاش بعد 

عشر سنوات حول التخلي عن الطاقة النووية تم التوسع في اعتماد 
طاقة المياه، وفيما بعد أيضاً طاقة الرياح وطاقة الكتلة الحيوية. مازال 

مستقبل الطاقة النووية غير مؤكد، إال أن البـالد تنوي االعتماد فقط 
على مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2040، كما تتطلع إلى 

التحول إلى بلد حيادي لجهة المناخ بحلول العم 2045، خمس 
سـنوات قبل الهـدف المشـترك الذي وضـعه االتحاد األوروبي. 

من يـبـنـي منـزالً في أوروبـا، يـجـب عـلـيـه االلـتـزام تـمـامـاً 
بـمـعـايـيـر الـفـعـالـيـة والـكـفـاءة. إال أن الـتـحـدي الحـقـيـقـي 

يـكـمـن فـي الـمـبـانـي الـقـائـمـة. حـيـث أن أكـثـر مـن ثـلـثـهـا 
يـزيـد عـمـره عـن 50 سـنـة.

بات التجديد الحيوي من أجل الطاقة للمنازل القائمة أمراً ضرورياً، 
كي يتحقق الهدف الرامي إلى أن يصبح هذا القطاع حياديا لجهة 
الطاقة بحلول العام 2050. تستهلك المباني في بلـدان االتـحاد 
األوروبي 40 في المائة من الطاقة، وتتسبب في 36 في المائة 
من انبعاثات غاز ثاني أكسـيد الفـحم CO2. من خـالل مشـروع 

المباني في  تتـضاعف نسبة تجديد  أن  الخـضـراء يجب  الصفقة 
مختلف أنحاء أوروبـا. حسب دراسات المفوضية األوروبية تحتل 

البلدان االسكندنافية وبلدان البلطيق حتى اآلن الصدارة من حيث 
فعالية استخدام الطاقة. في غضون ذلك اتخذت فرنسا مجموعة 
من اإلجراءات التي تعتبر األكثر فعالية بهذا الخصوص. خالل عشر 
سنوات فقط أمكن رفع فعالية الطاقة بحوالي الضعف تقريباً. وقد 

النجاح: تعتمد فرنسا بشكل كبير على  الباحثون جانبين لهذا  وجد 
المالي.  الدعـم  المزايا الضريبية، أكثر من اعتمادها على تقديم 
كما أنها ال تكتفي بتقديم نظام حوافز وحيدة، وإنما عدة أنظمة من 
الحوافز، تتضمن الدعم والقروض بدون فائدة واإلعفاءات الضريبية 

ومستوى مقبول من ضريبة القيمة المضافة. كذلك حققت إيطاليا 
أيضا نتائج طيبة على صعيد التقدم في تجديد المباني، وذلك 

»إيكو-بونوس«.  الضريبي  السحب  نظام  بفضل 

في الـطـريـق نحـو أوروبـا 
الخضراء ليس من الضروري 
اختراع العجلة في كل مرة. 

في العديد من بلدان االتحاد 
األوروبـي يـوجـد سـياسات 

ناجـحـة، وأخـرى أثـبـتـت 
فـعـاليـتـها على صـعـيد 

التـنـميـة المسـتـدامة. 
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-1
بـرلـيـن )3,6 مـلـيـون 

نـسـمـة( 

خالل السنوات الثالثين التي مرت على 
عودة الوحدة األلمانية تطورت برلين من 

مدينة مقسـمة وُمنهـارَة بعد الحـرب 
العالمية، إلى واحدة من أكثر التجمعات 

السكانية والحضـرية إقباال وشعـبـية في 
العالم. اليوم باتت المـدينة مركز ألمانيا 

السياسي والفنـي، ناهـيك عن كونها 
موقـعاً متمـيزاً وجـذاباً للـسكن.   

2- مـدريـد )3,3 ملـيـون(

3- رومـا )2,9 ملـيـون(

4- بـاريـس )2,2 ملـيـون(

5- فـيـيـنـا )1,9 ملـيـون( 

-1
 روتــردام 

)هـولـنـدا( 
تـقـود الـعـديـد من الـطـرق الـبـحـرية 

إلى روتـردام، حـيث يقـع أكـبر مـرفـأ 
في أوروبـا. حـوالـي 14,8 مـلـيـون 
حـاويـة مـرت مـن هـنا خـالل عـام 
2019. ومـن بـيـن أكـبـر خـمـسـة 

مـرافـئ فـي أوروبـا أيـضـاً مـرفـأ 
هامـبـورغ.    

أنـتـويـرب، بـلـجـيـكـا   -2

3- هـامـبـورغ، ألمـانـيـا

4- بـيـريـوس، الـيـونـان

إسـبـانـيـا  فـالـنـسـيـا،   -5

-1
الـدانـوب )2857 كيلومتر(  
الـدانـوب نـهـر أوروبـي بـكل مـعـنى 
الـكـلـمة، وهـو يمـتد متجـاوزاً حدود 
االتحـاد األوروبـي: يـنـبـع الـنـهـر من 

ألمـانـيـا ويـجري عـبر تـسـعـة بـلدان 
أوروبـيـة أخـرى، قـبـل أن يـصـل إلـى 
مـصـبـه فـي الـبـحـر األسـود. وهـو 

يجـري مـسـافـة طـويـلـة بـشـكـل 
خـاص فـي رومـانـيـا. بـيـنـمـا ال 

يتـجـاوز مـسـاره فـي جـمـهـوريـة 
مـولـدوفـا 340 مـتـراً فـقـط.    

2- الـرايـن )1233 كيـلـومـتر(

3- إلـبـة )1094 كيـلـومـتر(

4- فـيـسـتـوال )1022 كيـلـومـتر(

5- تـاخـو )1007 كيـلـومـتر( 

أكــبــر 
الـــمــدن  

أكــبــر 
الـمـرافـئ  

أطـــول 
األنــهــار  

الـنــوادي الــريـاضـيـة األكــبــر في عــدد األعــضـاء  

-1
بـايـرن مـيـونـيـخ 

   )293000(
صـاحـب األرقـام الـقـيـاسـيـة، أيـضـاً 
في عـدد بـطـوالت الـكـأس، وفـي 

الـجـمـع بـيـن البـطـوالت المـزدوجـة: 
نـادي بـايـرن ميـونـيـخ ال يتـمـيـز فقـط 
بكـونـه نـادي كـرة القـدم األكثر نجاحـاً 

فـي أوروبـا، وإنـمـا في كـونـه أيـضـاً 
النـادي األكـبر في عـدد األعـضـاء.    

2- بيـنـفـيكـا لـشـبـونـة )233000(

3- نـادي األلـب األلـمـانـي، 
فـرع مـيـونـيـخ )178000(

4- نـادي األلـب األلـمـانـي، 
فـرع أوبـرالنـد )177000(

لـشـبـونـة  5- سـبـورتـيـنـغ 
 )160000(
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أوروبــا األرقــام الــقــيــاســيــة 
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 عــبــر بــلــدان التــحـــاد الأوروبــي.
الــنــص: كــيـــم بــيــرغ

أقـــدم 
الــجــامــعــات

غـالـبـيـة مـواقـع 
اإلرث الـعـالـمـي 

األغـنـى  المـتـاحـف 
بـالـزوار 

-1
جـامعـة بـولـونـيـا، 

إيـطـالـيـا )حوالي 1088( 
تعتبر جامعة بولونيا الجامعة األقدم 
المستمرة بال انقطاع في أوروبا. ومن 
المثير معرفة أن الجامعة كانت منذ 

البداية تسمح للنساء بالدراسة فيها. 

2- جـامـعـة بــاريــس
)حــوالــي 1170(

3- جــامــعــة ســالمـنـكــا، 
إسـبـانــيــا )1218(

4- جــامــعــة بــادوا، 
إيــطــالــيــا )1222(

5- جــامــعــة نــابــولــي، 
إيــطــالــيــا )1224(

-1
إيـطـالـيـا )55( 

تتـصدر إيطـاليـا بلدان االتحاد األوروبي 
من خالل 55 موقـعاً مصـنفاً على 

الئحة اإلرث العـالمي. وتضـم مواقـع 
اإلرث الثقافي في البالد مدناً تاريخية 

مثل بومبي )الصورة(. ألمانيا تأتي في 
المرتبة الثالثة، وأحدث موقع تم تصنيفه 
فيها هو منطقة مونـتان الواقـعة في 
جبال إرتس )مشتركة مع تشيكيا(، إضافة 

إلى نظام إدارة المياه التاريخي في 
مديـن أوغـسـبورغ. 

2- إسـبـانـيـا )48(

3- ألـمـانـيـا )46(

4- فـرنـسـا )45(

5- الـيـونـان )18(

-1
الـلـوفـر، بـاريـس 

فتح متحف اللوفـر أبوابه للمرة األولى 
في العام 1793. وهو اليوم واحد من 

أشهر المتاحف في العالم. مع 9,6 
مليـون زائـر حقق المتحف رقماً 

قيـاسيـاً جديداً بين متـاحف االتحاد 
األوروبي في عام 2019. 

2- مـتـاحـف الفـاتـيـكـان، 
الفـاتـيـكـان مـديـنـة 

3- رايـنـا صـوفـيـا، مـدريـد

4- المـتـحـف الوطـني للـفـن 

الـحـديث فـي مـركـز 

بـومـبـيـدو، بـاريـس 

5- مـتـحـف دورسـيـه، بـاريـس

الـخمـسـة األوائــل
آوروبــــــــــــــــــا
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-1
بـرلـيـن )3,6 مـلـيـون 

نـسـمـة( 

خالل السنوات الثالثين التي مرت على 
عودة الوحدة األلمانية تطورت برلين من 

مدينة مقسـمة وُمنهـارَة بعد الحـرب 
العالمية، إلى واحدة من أكثر التجمعات 

السكانية والحضـرية إقباال وشعـبـية في 
العالم. اليوم باتت المـدينة مركز ألمانيا 

السياسي والفنـي، ناهـيك عن كونها 
موقـعاً متمـيزاً وجـذاباً للـسكن.   

2- مـدريـد )3,3 ملـيـون(

3- رومـا )2,9 ملـيـون(

4- بـاريـس )2,2 ملـيـون(

5- فـيـيـنـا )1,9 ملـيـون( 

-1
 روتــردام 

)هـولـنـدا( 
تـقـود الـعـديـد من الـطـرق الـبـحـرية 

إلى روتـردام، حـيث يقـع أكـبر مـرفـأ 
في أوروبـا. حـوالـي 14,8 مـلـيـون 
حـاويـة مـرت مـن هـنا خـالل عـام 
2019. ومـن بـيـن أكـبـر خـمـسـة 

مـرافـئ فـي أوروبـا أيـضـاً مـرفـأ 
هامـبـورغ.    

أنـتـويـرب، بـلـجـيـكـا   -2

3- هـامـبـورغ، ألمـانـيـا

4- بـيـريـوس، الـيـونـان

إسـبـانـيـا  فـالـنـسـيـا،   -5

-1
الـدانـوب )2857 كيلومتر(  
الـدانـوب نـهـر أوروبـي بـكل مـعـنى 
الـكـلـمة، وهـو يمـتد متجـاوزاً حدود 
االتحـاد األوروبـي: يـنـبـع الـنـهـر من 

ألمـانـيـا ويـجري عـبر تـسـعـة بـلدان 
أوروبـيـة أخـرى، قـبـل أن يـصـل إلـى 
مـصـبـه فـي الـبـحـر األسـود. وهـو 

يجـري مـسـافـة طـويـلـة بـشـكـل 
خـاص فـي رومـانـيـا. بـيـنـمـا ال 

يتـجـاوز مـسـاره فـي جـمـهـوريـة 
مـولـدوفـا 340 مـتـراً فـقـط.    

2- الـرايـن )1233 كيـلـومـتر(

3- إلـبـة )1094 كيـلـومـتر(

4- فـيـسـتـوال )1022 كيـلـومـتر(

5- تـاخـو )1007 كيـلـومـتر( 

أكــبــر 
الـــمــدن  

أكــبــر 
الـمـرافـئ  

أطـــول 
األنــهــار  

الـنــوادي الــريـاضـيـة األكــبــر في عــدد األعــضـاء  

-1
بـايـرن مـيـونـيـخ 

   )293000(
صـاحـب األرقـام الـقـيـاسـيـة، أيـضـاً 
في عـدد بـطـوالت الـكـأس، وفـي 

الـجـمـع بـيـن البـطـوالت المـزدوجـة: 
نـادي بـايـرن ميـونـيـخ ال يتـمـيـز فقـط 
بكـونـه نـادي كـرة القـدم األكثر نجاحـاً 

فـي أوروبـا، وإنـمـا في كـونـه أيـضـاً 
النـادي األكـبر في عـدد األعـضـاء.    

2- بيـنـفـيكـا لـشـبـونـة )233000(

3- نـادي األلـب األلـمـانـي، 
فـرع مـيـونـيـخ )178000(

4- نـادي األلـب األلـمـانـي، 
فـرع أوبـرالنـد )177000(

لـشـبـونـة  5- سـبـورتـيـنـغ 
 )160000(
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أوروبــا األرقــام الــقــيــاســيــة 
الــدرا�ســة فـي الــجــامــعــة الأقــدم، ركــوب الــ�ســفــيــنــة فــوق اأمــواج الــنــهــر
 الأطــول، الــتــجــول فـي الــمــديــنــة الأكــبــر: رحــلــة الأرقــام الــقــيــا�ســيــة 

 عــبــر بــلــدان التــحـــاد الأوروبــي.
الــنــص: كــيـــم بــيــرغ

أقـــدم 
الــجــامــعــات

غـالـبـيـة مـواقـع 
اإلرث الـعـالـمـي 

األغـنـى  المـتـاحـف 
بـالـزوار 

-1
جـامعـة بـولـونـيـا، 

إيـطـالـيـا )حوالي 1088( 
تعتبر جامعة بولونيا الجامعة األقدم 
المستمرة بال انقطاع في أوروبا. ومن 
المثير معرفة أن الجامعة كانت منذ 

البداية تسمح للنساء بالدراسة فيها. 

2- جـامـعـة بــاريــس
)حــوالــي 1170(

3- جــامــعــة ســالمـنـكــا، 
إسـبـانــيــا )1218(

4- جــامــعــة بــادوا، 
إيــطــالــيــا )1222(

5- جــامــعــة نــابــولــي، 
إيــطــالــيــا )1224(

-1
إيـطـالـيـا )55( 

تتـصدر إيطـاليـا بلدان االتحاد األوروبي 
من خالل 55 موقـعاً مصـنفاً على 

الئحة اإلرث العـالمي. وتضـم مواقـع 
اإلرث الثقافي في البالد مدناً تاريخية 

مثل بومبي )الصورة(. ألمانيا تأتي في 
المرتبة الثالثة، وأحدث موقع تم تصنيفه 
فيها هو منطقة مونـتان الواقـعة في 
جبال إرتس )مشتركة مع تشيكيا(، إضافة 

إلى نظام إدارة المياه التاريخي في 
مديـن أوغـسـبورغ. 

2- إسـبـانـيـا )48(

3- ألـمـانـيـا )46(

4- فـرنـسـا )45(

5- الـيـونـان )18(

-1
الـلـوفـر، بـاريـس 

فتح متحف اللوفـر أبوابه للمرة األولى 
في العام 1793. وهو اليوم واحد من 

أشهر المتاحف في العالم. مع 9,6 
مليـون زائـر حقق المتحف رقماً 

قيـاسيـاً جديداً بين متـاحف االتحاد 
األوروبي في عام 2019. 

2- مـتـاحـف الفـاتـيـكـان، 
الفـاتـيـكـان مـديـنـة 

3- رايـنـا صـوفـيـا، مـدريـد

4- المـتـحـف الوطـني للـفـن 

الـحـديث فـي مـركـز 

بـومـبـيـدو، بـاريـس 

5- مـتـحـف دورسـيـه، بـاريـس

الـخمـسـة األوائــل

آوروبــــــــــــــــــا
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فـيـفـيـان بـاالكـريـشـنـان 
وزيــر خــارجــيــة �ســنــغــافــورة، مــنــ�ســق الــعــالقــات 

مــع التــحــاد الأوروبــي فــي رابــطــة اأمــم جـــنــوب 
)ASEAN( ســرق اآ�ســيــا�

________________________________

حن نعـي�ش في منـطـقـتـيـن جغرافيتين 
ال يـمـكـن المـقـارنة بيـنـهـما. نـقـوم 

بـتـنــظـيم اأنـفـ�سـنا بطـرق مخـتـلـفـة تـمـامـا، 
وهـو اأمر طبـيـعي على �سـوء المعطيات واالأطر 
الوطنية المتـفاوتة. ولكن لديـنا بالتاأكـيد قـيـم 
مـ�سـتركـة، ونوؤمـن جمـيـعـا بـاأهـمـيـة مـبـادئ 

الـتـعـاون. ب�سـكـل اأو بـاآخـر يـمـكـن اعـتـبـار 
االتـحـاد االأوروبـي وتـجـمع دول جـنـوب �سـرق 
اآ�سـيـا �سـركاء طبـيعـيـين. وعلى �سوء الـخـطاب 
المـناهـ�ش للعـولمة خــالل ال�ســنوات االأخيرة، 
فاإنني اأعـتـقـد اأنـه قد بـات مـن االأولـويـات اأن 
يلـتـقي االتـحاد االأوروبي ورابطة دول جنوب 

�سـرق اآ�ســيا عـلى منـ�سة مـ�ستركة من التـبادل، 
واأن نعــمــق ونـعــزز التـعاون فـيـما بـيـنـنا 

ب�سـكـل وا�سـح وكـبـيـر". 

إلـيـن جـونـسـون سـيـرلـيـاف 
رئــيــ�ســة لــيــبــيــريــا الــ�ســابــقــة، 

حــامــلــة جــائـــزة نــوبـــل 
لــلــ�ســالم

________________________________

 ـرتبط اأوروبا واأفريقيا رباطا ال يمكن 
ف�سـله، بحـكم الـتاريـخ والجـغـرافـيا 

والعالقات االقت�سـادية. �سمان م�ستقبل �سلمي 
ومـزدهـر في كـال القـارتين يتـطـلب الـتـعاون 
بـيـنـهـما، ولكن ليـ�ش وفــق العالقـة بيـن دول 

مانحة واأخرى محتاجة، التي طـغـت عـلى طابع 
"التـعـاون" فيما بينهما في الما�سي. بدال من 
ذلك يتوجب على قادة البلدان والحكومات في 

كال الطرفين بناء عالقة ا�ستراتيجية تقوم على 
الم�ساواة، وتعود بالفائدة على اأوروبا، كما على 
اأفريقيا. يجب علـيهم االآن و�سـع حـجر االأ�سا�ش 

لمثـل هذه العـالقـة، من خالل اتـفاقـهـم على 
ا�ستراتيجية بعـيـدة الـنظـر، تـتـناول الـتـفـاوتات 
الهيـكـلـية والبنيوية، وت�ستفيد من مزايا الهجرة 

وتجلب لمواطنيـها مزايا وفوائـد ملمـو�سة".    

نـتـ
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نــحـن وأوروبــا: 
آراء مـن ثــالث قــارات

الــرســوم: يــولــيــان ريــنــتــش

سـيـرجـيـو رامـيـريـز 
كــاتــب وحــامــل جــائــزة �ســيــرفــانــتــيــ�س، 

نـــائــب رئــيــ�س نــيــكــاراغــوا 
الــ�ســابـــق

________________________________

ـتجاوز عالقات اأمريكا الالتينية مع 
االتحاد االأوروبي حدود معاهدة تكامل 

االأ�سواق. التعددية الثقافـية في بلدان اأمريكا 
الالتينية التي تبنت الثـقافة االأوروبـية في وقـت 

مبكر، تـعـتـبر دليـال على هـذا القـرب. وربما 
تـكون االإيجـابية االأكـبر التي تحـتـفظ بهـا 

اأمريكـا الالتينية عن االتحاد االأوروبي كامنة 
في كون هذا االتحاد فـ�ساء تـعدديـا متنـوعا 

ثقافيا، ال يدعم التحالـفـات الجيـو�سـيا�سية وال 
يحـاول تق�سيم العالـم اإلى مناطـق وكتل. اأوروبا 

تـعتبر بالـن�سـبة لـنا في ذات الوقـت مراآة، نرى 
فيها اأنف�سنا على طريق الفكر الديمقراطي. حيث 

اأننا مازلنا مع االأ�سف نحمل بقـايا اأثـقال النظام 
اال�ستبدادي. لهذا ال�سبب يجب اأن يكون التطلع 

الم�سترك نحو بناء عالقات دائمة مثمرة، تقوم 
على الحرية واالإن�سانية والت�سامح". 

ديـنـغ شـون 
مـــديـــر مـــركـــز الـــدرا�ســـات 

الأوروبـــيـــة فــي جـــامـــعـــة فـــودان، 
�ســـنـــغـــهـــاي

________________________________

                  ـما ال �سـك فيه وجود فوارق بين ال�سين  
                 واالتـحاد االأوروبي، �سواء فيما يتعلق  
بالثقافة والموؤ�سـ�سات، اأو عـلى م�سـتوى واأحـوال 

التـطـور االجتـماعي. اإال اأن التـعاون واالتـفاق 
هو الـغالب، بالمقارنة مع التـنافـ�ش والتباعد. 

لهذا يتـوجـب على كال الجانـبـين دعـم التعـددية، 
واالقت�ساد العالمي المفتوح للتجارة الحرة، من 

اأجل التخفيف من تبعات االأحادية والحماية، 
التي تمار�سها بع�ش البلدان المتقدمة. �سوف 

ت�ستمر ال�سين في فتح اقت�سادها، وفي ت�سوية 
خالفاتها مع االتحاد االأوروبي، وهذا ي�ستمل 
اأي�سا دفع عـجـلة المـفاو�سـات الرامـيـة اإلى 

التو�سل اإلى معاهدة اال�ستثمار. من خالل تنظيم 
ذكي لعالقاتهما التجارية واالقت�سادية يمكن 

لل�سين واالتحاد االأوروبي تعزيز التعاون الذي 
يعود بالفوائد والمنافع على كال الطرفين. 

الــنــظــرة مــن الــخــارج
آوروبــــــــــــــــــا

تـمـ
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فـيـفـيـان بـاالكـريـشـنـان 
وزيــر خــارجــيــة �ســنــغــافــورة، مــنــ�ســق الــعــالقــات 

مــع التــحــاد الأوروبــي فــي رابــطــة اأمــم جـــنــوب 
)ASEAN( ســرق اآ�ســيــا�

________________________________

حن نعـي�ش في منـطـقـتـيـن جغرافيتين 
ال يـمـكـن المـقـارنة بيـنـهـما. نـقـوم 

بـتـنــظـيم اأنـفـ�سـنا بطـرق مخـتـلـفـة تـمـامـا، 
وهـو اأمر طبـيـعي على �سـوء المعطيات واالأطر 
الوطنية المتـفاوتة. ولكن لديـنا بالتاأكـيد قـيـم 
مـ�سـتركـة، ونوؤمـن جمـيـعـا بـاأهـمـيـة مـبـادئ 

الـتـعـاون. ب�سـكـل اأو بـاآخـر يـمـكـن اعـتـبـار 
االتـحـاد االأوروبـي وتـجـمع دول جـنـوب �سـرق 
اآ�سـيـا �سـركاء طبـيعـيـين. وعلى �سوء الـخـطاب 
المـناهـ�ش للعـولمة خــالل ال�ســنوات االأخيرة، 
فاإنني اأعـتـقـد اأنـه قد بـات مـن االأولـويـات اأن 
يلـتـقي االتـحاد االأوروبي ورابطة دول جنوب 

�سـرق اآ�ســيا عـلى منـ�سة مـ�ستركة من التـبادل، 
واأن نعــمــق ونـعــزز التـعاون فـيـما بـيـنـنا 

ب�سـكـل وا�سـح وكـبـيـر". 

إلـيـن جـونـسـون سـيـرلـيـاف 
رئــيــ�ســة لــيــبــيــريــا الــ�ســابــقــة، 

حــامــلــة جــائـــزة نــوبـــل 
لــلــ�ســالم

________________________________

 ـرتبط اأوروبا واأفريقيا رباطا ال يمكن 
ف�سـله، بحـكم الـتاريـخ والجـغـرافـيا 

والعالقات االقت�سـادية. �سمان م�ستقبل �سلمي 
ومـزدهـر في كـال القـارتين يتـطـلب الـتـعاون 
بـيـنـهـما، ولكن ليـ�ش وفــق العالقـة بيـن دول 

مانحة واأخرى محتاجة، التي طـغـت عـلى طابع 
"التـعـاون" فيما بينهما في الما�سي. بدال من 
ذلك يتوجب على قادة البلدان والحكومات في 

كال الطرفين بناء عالقة ا�ستراتيجية تقوم على 
الم�ساواة، وتعود بالفائدة على اأوروبا، كما على 
اأفريقيا. يجب علـيهم االآن و�سـع حـجر االأ�سا�ش 

لمثـل هذه العـالقـة، من خالل اتـفاقـهـم على 
ا�ستراتيجية بعـيـدة الـنظـر، تـتـناول الـتـفـاوتات 
الهيـكـلـية والبنيوية، وت�ستفيد من مزايا الهجرة 

وتجلب لمواطنيـها مزايا وفوائـد ملمـو�سة".    

نـتـ
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نــحـن وأوروبــا: 
آراء مـن ثــالث قــارات

الــرســوم: يــولــيــان ريــنــتــش

سـيـرجـيـو رامـيـريـز 
كــاتــب وحــامــل جــائــزة �ســيــرفــانــتــيــ�س، 

نـــائــب رئــيــ�س نــيــكــاراغــوا 
الــ�ســابـــق

________________________________

ـتجاوز عالقات اأمريكا الالتينية مع 
االتحاد االأوروبي حدود معاهدة تكامل 

االأ�سواق. التعددية الثقافـية في بلدان اأمريكا 
الالتينية التي تبنت الثـقافة االأوروبـية في وقـت 

مبكر، تـعـتـبر دليـال على هـذا القـرب. وربما 
تـكون االإيجـابية االأكـبر التي تحـتـفظ بهـا 

اأمريكـا الالتينية عن االتحاد االأوروبي كامنة 
في كون هذا االتحاد فـ�ساء تـعدديـا متنـوعا 

ثقافيا، ال يدعم التحالـفـات الجيـو�سـيا�سية وال 
يحـاول تق�سيم العالـم اإلى مناطـق وكتل. اأوروبا 

تـعتبر بالـن�سـبة لـنا في ذات الوقـت مراآة، نرى 
فيها اأنف�سنا على طريق الفكر الديمقراطي. حيث 

اأننا مازلنا مع االأ�سف نحمل بقـايا اأثـقال النظام 
اال�ستبدادي. لهذا ال�سبب يجب اأن يكون التطلع 

الم�سترك نحو بناء عالقات دائمة مثمرة، تقوم 
على الحرية واالإن�سانية والت�سامح". 

ديـنـغ شـون 
مـــديـــر مـــركـــز الـــدرا�ســـات 

الأوروبـــيـــة فــي جـــامـــعـــة فـــودان، 
�ســـنـــغـــهـــاي

________________________________

                  ـما ال �سـك فيه وجود فوارق بين ال�سين  
                 واالتـحاد االأوروبي، �سواء فيما يتعلق  
بالثقافة والموؤ�سـ�سات، اأو عـلى م�سـتوى واأحـوال 

التـطـور االجتـماعي. اإال اأن التـعاون واالتـفاق 
هو الـغالب، بالمقارنة مع التـنافـ�ش والتباعد. 

لهذا يتـوجـب على كال الجانـبـين دعـم التعـددية، 
واالقت�ساد العالمي المفتوح للتجارة الحرة، من 

اأجل التخفيف من تبعات االأحادية والحماية، 
التي تمار�سها بع�ش البلدان المتقدمة. �سوف 

ت�ستمر ال�سين في فتح اقت�سادها، وفي ت�سوية 
خالفاتها مع االتحاد االأوروبي، وهذا ي�ستمل 
اأي�سا دفع عـجـلة المـفاو�سـات الرامـيـة اإلى 

التو�سل اإلى معاهدة اال�ستثمار. من خالل تنظيم 
ذكي لعالقاتهما التجارية واالقت�سادية يمكن 

لل�سين واالتحاد االأوروبي تعزيز التعاون الذي 
يعود بالفوائد والمنافع على كال الطرفين. 

الــنــظــرة مــن الــخــارج

آوروبــــــــــــــــــا

تـمـ
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جـ
ــنود �صبان من مالي يت�صارعون في و�صط ال�صحراء. 
بكل مهارة يلقي كل منهم القب�ض على الآخر، يرميه 
اأر�صا، ي�صع الأ�صفاد في يديه. مدربوهم الأوروبيون 
�صعداء بهذه النجاحات التي يحققونها خالل التدريب، 
خا�صة على �صعيد معالجة النزاعات دون ا�صتخدام 
الخ�صم: ب�صع حركات يدوية  اإ�صابة  ال�صالح، ودون 
القب�ض على  يتمكنوا من  الرجال كي  بالحبل تكفي 

الخ�صم وربطه وطرحه اأر�صا. 

دعـائـم االسـتـقـرار

هذه التدريبات هي جزء من اإجراءات تدريب التحاد 
الأوروبي لقوات الجي�ض والأمن في مالي. مهمة تدريب 
التحاد الأوروبي )EUTM( مالي هي واحدة من اأهم 
الأوروبي  التحاد  خاللها  من  يتولى  التي  المهمات 
الم�صوؤولية عن تعزيز ال�صتقرار في بلدان الجوار البعيدة. 
منذ 2013 ي�صاهم التحاد من خالل التدريب والتاأهيل 
في رفع كفاءات وقدرات الجي�ض في مالي. وقد تم حتى 
الآن تدريب حوالي 15000 جندي وجندية. اإن تمكن 
اأرا�صيها ب�صكل م�صتقل ي�صكل  دولة مالي من حماية 
دعامة اأ�صا�صية لال�صتقرار في المنطقة. الأمن هو الأ�صا�ض 
الالزم لالنتعا�ض القت�صادي وتح�صين ظروف المعي�صة 
األمانيا، وافق البوند�صتاغ  لأبناء ال�صعب. على �صعيد 
اأواخر اأيار/مايو على تمديد وتو�صيع م�صاركة الجي�ض 

الألماني في مهمة EUTM  مالي.  و�صوف ت�صتمر األمانيا 
بقوة ي�صل عديدها اإلى 450 جنديا وجندية، ت�صاهم في 
دعم قوات مالي بالإ�صافة اإلى قوات خم�ض بلدان اأخرى 
من بلدان منطقة ال�صاحل، وب�صكل اأ�صا�صي النيجر وبوركينا 
فا�صو. هذه الم�صاركة الإقليمية تعزز فعالية مهمة التحاد 
الأوروبي التدريبية. وفي حال نجاحها في كبح جماح 
العنف في هذه المنطقة اله�صة، فاإن هذا �صي�صهم في 

معالجة اأ�صباب الهجرة.
 

جـهـود شـامـلـة 

من خالل 17 مهمة حالية ي�صارك التحاد الأوروبي 
في ن�صر وتعزيز الأمن وال�صتقرار في المناطق المحيطة 
به، وذلك بم�صاركة حوالي 5000 عن�صر، بين جندي 
العملية  مدنيين.  وخبراء  و�صرطية  و�صرطي  جندية 
الأحدث هي عملية "اإيريني" الم�صتمرة منذ ني�صان/
�صالح  قوات  تقوم  حيث  المتو�صط.  البحر  في  اأبريل 
البحرية من عدد من بلدان التحاد الأوروبي بمراقبة 
الأطراف  اإلى  الأ�صلحة  ونقل  بيع  بحظر  اللتزام 
الأوروبي  التحاد  مهمة  اأما  ليبيا.  في  المت�صارعة 
في  "األتيا"  مهمة  فهي  الآن،  حتى  الم�صتمرة  الأقدم 
من  وجنديات  جنود  ي�صاعد  هنا  والهر�صك.  البو�صنة 
الع�صكرية  القوات  بناء  في  الأوروبي  التحاد  بلدان 
لبلدان البلقان النا�صئة.  حروب ونزاعات منطقة البلقان 
كانت في الواقع نقطة انطالق �صيا�صة الأمن والدفاع 
موؤتمر  ففي  الأوروبي.  التحاد  لبلدان  الم�صتركة 
بيتر�صبيرغ، بالقرب من بون، حدد اأع�صاء التحاد في 
1992 اأهدافهم الم�صتركة: "مهمات اإن�صانية واإنقاذية، 
مهمات  اإلى  اإ�صافة  ال�صالم،  على  للحفاظ  ومهمات 

EUBAM - مــراقــبــة الــحــدود 
بــيــن جــمــهــوريــة مــولــدوفــا 

واأوكــرانــيــا 

الـجـانــب اليـمـبن: مـهــمـة الــتــدريــب 
EUTM فـي مــالــي 
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األمــن و الــدفــاع
آوروبــــــــــــــــــا

اإجــراءات  حــتــى  اأو  الـــ�ســـالم  لحــفــظ  واأخــرى  اإنـــ�ســانــيـــة،  مـــهـــمـــات 
كــل  فـي  الــ�ســركــاء  يــ�ســاعــد  الأوروبــي  التــحــاد  الــ�ســالم:  اإلــى  لـلــتــو�ســل 
هــو جــعــل  الــمــهــمــة  هــدف  الــمــ�ســاعــدة.  هــذه  يــتــم طــلــب  حــيــث  مــكــان، 

اأمــنــهــم  �ســمــان  عـلـى  الــبــعــيــد  الــمــدى  عـلـى  قــادريــن  الــ�ســركــاء 
الإقــلــيــمــيــة.  و�ســالمــتــهــم 

الـنـص:  بـيـورن مـولـر

أوروبـــا تــتـــولــى 
الـمــســؤولــيــة 
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جـ
ــنود �صبان من مالي يت�صارعون في و�صط ال�صحراء. 
بكل مهارة يلقي كل منهم القب�ض على الآخر، يرميه 
اأر�صا، ي�صع الأ�صفاد في يديه. مدربوهم الأوروبيون 
�صعداء بهذه النجاحات التي يحققونها خالل التدريب، 
خا�صة على �صعيد معالجة النزاعات دون ا�صتخدام 
الخ�صم: ب�صع حركات يدوية  اإ�صابة  ال�صالح، ودون 
القب�ض على  يتمكنوا من  الرجال كي  بالحبل تكفي 

الخ�صم وربطه وطرحه اأر�صا. 

دعـائـم االسـتـقـرار

هذه التدريبات هي جزء من اإجراءات تدريب التحاد 
الأوروبي لقوات الجي�ض والأمن في مالي. مهمة تدريب 
التحاد الأوروبي )EUTM( مالي هي واحدة من اأهم 
الأوروبي  التحاد  خاللها  من  يتولى  التي  المهمات 
الم�صوؤولية عن تعزيز ال�صتقرار في بلدان الجوار البعيدة. 
منذ 2013 ي�صاهم التحاد من خالل التدريب والتاأهيل 
في رفع كفاءات وقدرات الجي�ض في مالي. وقد تم حتى 
الآن تدريب حوالي 15000 جندي وجندية. اإن تمكن 
اأرا�صيها ب�صكل م�صتقل ي�صكل  دولة مالي من حماية 
دعامة اأ�صا�صية لال�صتقرار في المنطقة. الأمن هو الأ�صا�ض 
الالزم لالنتعا�ض القت�صادي وتح�صين ظروف المعي�صة 
األمانيا، وافق البوند�صتاغ  لأبناء ال�صعب. على �صعيد 
اأواخر اأيار/مايو على تمديد وتو�صيع م�صاركة الجي�ض 

الألماني في مهمة EUTM  مالي.  و�صوف ت�صتمر األمانيا 
بقوة ي�صل عديدها اإلى 450 جنديا وجندية، ت�صاهم في 
دعم قوات مالي بالإ�صافة اإلى قوات خم�ض بلدان اأخرى 
من بلدان منطقة ال�صاحل، وب�صكل اأ�صا�صي النيجر وبوركينا 
فا�صو. هذه الم�صاركة الإقليمية تعزز فعالية مهمة التحاد 
الأوروبي التدريبية. وفي حال نجاحها في كبح جماح 
العنف في هذه المنطقة اله�صة، فاإن هذا �صي�صهم في 

معالجة اأ�صباب الهجرة.
 

جـهـود شـامـلـة 

من خالل 17 مهمة حالية ي�صارك التحاد الأوروبي 
في ن�صر وتعزيز الأمن وال�صتقرار في المناطق المحيطة 
به، وذلك بم�صاركة حوالي 5000 عن�صر، بين جندي 
العملية  مدنيين.  وخبراء  و�صرطية  و�صرطي  جندية 
الأحدث هي عملية "اإيريني" الم�صتمرة منذ ني�صان/

�صالح  قوات  تقوم  حيث  المتو�صط.  البحر  في  اأبريل 
البحرية من عدد من بلدان التحاد الأوروبي بمراقبة 
الأطراف  اإلى  الأ�صلحة  ونقل  بيع  بحظر  اللتزام 
الأوروبي  التحاد  مهمة  اأما  ليبيا.  في  المت�صارعة 
في  "األتيا"  مهمة  فهي  الآن،  حتى  الم�صتمرة  الأقدم 
من  وجنديات  جنود  ي�صاعد  هنا  والهر�صك.  البو�صنة 
الع�صكرية  القوات  بناء  في  الأوروبي  التحاد  بلدان 
لبلدان البلقان النا�صئة.  حروب ونزاعات منطقة البلقان 
كانت في الواقع نقطة انطالق �صيا�صة الأمن والدفاع 
موؤتمر  ففي  الأوروبي.  التحاد  لبلدان  الم�صتركة 
بيتر�صبيرغ، بالقرب من بون، حدد اأع�صاء التحاد في 
1992 اأهدافهم الم�صتركة: "مهمات اإن�صانية واإنقاذية، 
مهمات  اإلى  اإ�صافة  ال�صالم،  على  للحفاظ  ومهمات 

EUBAM - مــراقــبــة الــحــدود 
بــيــن جــمــهــوريــة مــولــدوفــا 

واأوكــرانــيــا 

الـجـانــب اليـمـبن: مـهــمـة الــتــدريــب 
EUTM فـي مــالــي 
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األمــن و الــدفــاع

آوروبــــــــــــــــــا

اإجــراءات  حــتــى  اأو  الـــ�ســـالم  لحــفــظ  واأخــرى  اإنـــ�ســانــيـــة،  مـــهـــمـــات 
كــل  فـي  الــ�ســركــاء  يــ�ســاعــد  الأوروبــي  التــحــاد  الــ�ســالم:  اإلــى  لـلــتــو�ســل 
هــو جــعــل  الــمــهــمــة  هــدف  الــمــ�ســاعــدة.  هــذه  يــتــم طــلــب  حــيــث  مــكــان، 

اأمــنــهــم  �ســمــان  عـلـى  الــبــعــيــد  الــمــدى  عـلـى  قــادريــن  الــ�ســركــاء 
الإقــلــيــمــيــة.  و�ســالمــتــهــم 

الـنـص:  بـيـورن مـولـر

أوروبـــا تــتـــولــى 
الـمــســؤولــيــة 
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بـعـثــات ومـهــمــات 
االتـحـاد األوروبـي ضــمـن 
إطــار مـسـؤولــيــتـه عـن 

الـســالم واألمـن فـي داخــل 
أوروبـا وخـارجـهـا

الــمــهــمــات  و  الــبــعــثــات 

الـتـحـادث بـيــن الـبــو�صــنــة والــهــر�صــك: اأحــد المــ�صــاركــيـن فـي مــهــمــة  EUFOR األــثــيــا فـي حــوار

عـسـكـريـة
مــدنـيـة

EUBAM
جـمـهـوريات مـولـدوفـا وأوكـرانـيـا 
مـنـذ 2005

EUBAM RAFAH
الـمـنـاطـق الـفـلـسـطـيـنـيـة 
مـنـذ 2005

EUAM
أوكــرانــيــا 
مـنـذ 2014

EUBAM
لــيــبــيــا
مـنـذ 2013

EUAM RCA
جـمـهـورية أفـريـقـيـا الوسـطـى 
مـنـذ 2020 

EUTM RCA
جـمـهـوريـة أفـريقـيـا الـوسـطـى 

مـنـذ 2016

EUCAP SAHEL
الــنــيــجــر
مـنـذ 2012

EUCAP SAHEL
مــالــي 

مـنـذ 2014

EUTM
مــالــي 

مـنـذ 2013

EUNAFOR
MED IRINI

مـنـذ 2020

EULEX
كــوسـوفـو
مـنـذ 2008

EUFOR ALTHEA
الـبـوسـنـة والـهـرسـك

مـنـذ 2004

EUPOL COPPS
الـمـنـاطـق الـفـلـسـطـيـنـيـة

مـنـذ 2006

الــتــنــفــيــذ اإلقــلـيــمـي 
 CSDP-G5 لـمــهــمـات
مـنــطـقــة الــسـاحـل

مـنـذ 2017

EUNAVFOR
ATALANTA
مـنـذ 2008

EUTM
الـصــومــال 
مـنـذ 2010

EUCAP
الـصــومــال 
مـنـذ 2012

EUAM
الــعــراق 
مـنـذ 2017

EUMM
جـورجــيــا
مـنـذ 2008
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ع�صكرية تهدف اإلى مواجهة الأزمات والنزاعات، بما 
الن�صاط  هذا  ال�صالم".  وتعزيز  ن�صر  اإجراءات  ذلك  في 
للجهود  المميزة  العالمة  الحين  ذلك  منذ  اأ�صبح 

الأوروبية في مجال الأمن وال�صالمة.

الـهـدف الـجـوهـري هـو 
تـعـزيـز قـدرات الـشـركـاء 

اليوم تعتبر غالبية مهمات التحاد الأوروبي �صمن اإطار 
�صيا�صة الأمن والدفاع الم�صتركة )CSDP( هي مهمات 
مدنية. حيث يفتر�ض اأن تتجاوز الجهود مجرد اإدارة 
ومعالجة الأزمات، اإلى تر�صيخ الأمن الم�صتدام، من خالل 
تاأ�صي�ض بنى قادرة وموثوقة في قوات الجي�ض وال�صرطة، 
كما في بناء وتعزيز الموؤ�ص�صات الحكومية في البلدان 
هذه  مثل  تقدم  التي  المهمات  هذه  اإحدى  ال�صريكة. 
الم�صاهمات لإ�صالح القطاع الأمني المدني هي المهمة 
الألمانية  التحادية  ال�صرطة  �صابط  يقودها  التي 
كري�صتوف بويك، وتحمل ا�صم مهمة التحاد الأوروبي 
ال�صت�صارية )EUAM( في العراق. تقدم المهمة الم�صورة 
لوزارة الداخلية العراقية. كما اأنها تهتم اأي�صا بمو�صوعات 
ح�صا�صة �صاملة، مثل مواجهة التجار بالكنوز الثقافية 
المنهوبة، ومو�صوعات الم�صاواة. في هذا المجال ين�صط 
خبراء وخبيرات التحاد الأوروبي في الموقع من اأجل 
ت�صهيل الطريق اأمام المراأة العراقية لدخول �صلك الأمن. 
خا�صة واأن م�صاركتها في هذا المجال حاليا �صعيفة جدا. 
وتدريب  وتاأهيل  ال�صت�صارات  ت�صكل  المبداأ  حيث  من 
ال�صركاء محور مهمات CSDP، �صمن مفهوم الم�صاعدة 

من اأجل تحقيق الم�صاعدة الذاتية. وهذا يتم وفق قناعة 
وفهما  اإدراكا  اأكثر  المحليين  الفاعلين  باأن  تامة 
لالأزمات، واأكثر قدرة على حلها من الدول والتجمعات 
الفاعلة من الخارج. اإل اأن ال�صركاء المحليين غالبا ما 
ومبادئ  اأفكار  لتطبيق  الالزمة  الو�صائل  يفتقدون 
الأمن. وهنا تماما ياأتي دور التحاد الأوروبي. حيث 
ي�صعى اإلى و�صع �صركائه في موقع القادر على توفير 

و�صمانة الأمن المحلي والإقليمي.  
تـعـزيـز الـمـهـمـات الـمـدنـيـة 

با�صتمرار  الأوروبي  التحاد  يقوم  الإطار  هذا  �صمن 
بتعزيز اأدواته وو�صائله. وهذا يكون اأي�صا على �صبيل 
المثال من خالل التخطيط والتنفيذ والقيادة الم�صتركة 
للمهمات الأوروبية الخارجية، اأو تبني قواعد تمويل 
تعتبر  التي  القتالية،  الأوروبي  التحاد  لقوات  �صهلة 
قوات للتدخل ال�صريع في حالت الأزمات الطارئة. مع 
في  عليه  التفاق  تم  الذي  المدني"   CSDP "ميثاق 
تعزيز  اإلى  الأوروبي  التحاد  بلدان  ت�صعى   2018
المهمات ال�صلمية ومواءمتها مع التهديدات الأمنية. كما 
ومواءمة  تعديل  اإلى  اأي�صا  الأوروبي  التحاد  عمد 
"تجهيزات من اأجل ال�صتقرار وال�صالم" )IcSP(. حيث 
بات منذ 2017 من الممكن تدعيم مهمات ال�صت�صارات 
والتاأهيل ماديا بتجهيزات غير ع�صكرية، مثل عربات 
الألغام. كل هذه الإجراءات تخدم  الآمنة �صد  النقل 
هدفا واحدا: تحمل التحاد الأوروبي م�صوؤولياته عن 
ال�صالم والحرية، في كل مكان ُيطلب منه الم�صاعدة 

في تحقيق ذلك. 

كــل �صـيء فـي مـرمــى الـنــظــر: 
مــهــمـة EUMM تــراقــب الأو�صـاع 

عــنــد  الــخـطـوط الإداريــ لـمــنـاطـق 
اأبـخـازيـا واأو�صـيـتــيـا الـجــنــوبــيـة 

الـجـورجــيـة الـخـا�صـعة لـلـ�صــيـطـرة 
الــرو�صــيــة. 

األمــن و الــدفــاع
آوروبــــــــــــــــــا

D_1-20_arab-44VerantwortungEinsaetze_ARA.indd   47 08.07.2020   12:38:25
D_1-20_44VerantwortungEinsaetze_ARA.indd   47 08.07.2020   18:45:43



D E U T S C H L A N D  E D I T I O N   2 0 2 0

بـعـثــات ومـهــمــات 
االتـحـاد األوروبـي ضــمـن 
إطــار مـسـؤولــيــتـه عـن 

الـســالم واألمـن فـي داخــل 
أوروبـا وخـارجـهـا

الــمــهــمــات  و  الــبــعــثــات 

الـتـحـادث بـيــن الـبــو�صــنــة والــهــر�صــك: اأحــد المــ�صــاركــيـن فـي مــهــمــة  EUFOR األــثــيــا فـي حــوار

عـسـكـريـة
مــدنـيـة

EUBAM
جـمـهـوريات مـولـدوفـا وأوكـرانـيـا 
مـنـذ 2005

EUBAM RAFAH
الـمـنـاطـق الـفـلـسـطـيـنـيـة 
مـنـذ 2005

EUAM
أوكــرانــيــا 
مـنـذ 2014

EUBAM
لــيــبــيــا
مـنـذ 2013

EUAM RCA
جـمـهـورية أفـريـقـيـا الوسـطـى 
مـنـذ 2020 

EUTM RCA
جـمـهـوريـة أفـريقـيـا الـوسـطـى 

مـنـذ 2016

EUCAP SAHEL
الــنــيــجــر
مـنـذ 2012

EUCAP SAHEL
مــالــي 

مـنـذ 2014

EUTM
مــالــي 

مـنـذ 2013

EUNAFOR
MED IRINI

مـنـذ 2020

EULEX
كــوسـوفـو
مـنـذ 2008

EUFOR ALTHEA
الـبـوسـنـة والـهـرسـك

مـنـذ 2004

EUPOL COPPS
الـمـنـاطـق الـفـلـسـطـيـنـيـة

مـنـذ 2006

الــتــنــفــيــذ اإلقــلـيــمـي 
 CSDP-G5 لـمــهــمـات
مـنــطـقــة الــسـاحـل

مـنـذ 2017

EUNAVFOR
ATALANTA
مـنـذ 2008

EUTM
الـصــومــال 
مـنـذ 2010

EUCAP
الـصــومــال 
مـنـذ 2012

EUAM
الــعــراق 
مـنـذ 2017

EUMM
جـورجــيــا
مـنـذ 2008
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ع�صكرية تهدف اإلى مواجهة الأزمات والنزاعات، بما 
الن�صاط  هذا  ال�صالم".  وتعزيز  ن�صر  اإجراءات  ذلك  في 
للجهود  المميزة  العالمة  الحين  ذلك  منذ  اأ�صبح 

الأوروبية في مجال الأمن وال�صالمة.

الـهـدف الـجـوهـري هـو 
تـعـزيـز قـدرات الـشـركـاء 

اليوم تعتبر غالبية مهمات التحاد الأوروبي �صمن اإطار 
�صيا�صة الأمن والدفاع الم�صتركة )CSDP( هي مهمات 
مدنية. حيث يفتر�ض اأن تتجاوز الجهود مجرد اإدارة 
ومعالجة الأزمات، اإلى تر�صيخ الأمن الم�صتدام، من خالل 
تاأ�صي�ض بنى قادرة وموثوقة في قوات الجي�ض وال�صرطة، 
كما في بناء وتعزيز الموؤ�ص�صات الحكومية في البلدان 
هذه  مثل  تقدم  التي  المهمات  هذه  اإحدى  ال�صريكة. 
الم�صاهمات لإ�صالح القطاع الأمني المدني هي المهمة 
الألمانية  التحادية  ال�صرطة  �صابط  يقودها  التي 
كري�صتوف بويك، وتحمل ا�صم مهمة التحاد الأوروبي 
ال�صت�صارية )EUAM( في العراق. تقدم المهمة الم�صورة 
لوزارة الداخلية العراقية. كما اأنها تهتم اأي�صا بمو�صوعات 
ح�صا�صة �صاملة، مثل مواجهة التجار بالكنوز الثقافية 
المنهوبة، ومو�صوعات الم�صاواة. في هذا المجال ين�صط 
خبراء وخبيرات التحاد الأوروبي في الموقع من اأجل 
ت�صهيل الطريق اأمام المراأة العراقية لدخول �صلك الأمن. 
خا�صة واأن م�صاركتها في هذا المجال حاليا �صعيفة جدا. 
وتدريب  وتاأهيل  ال�صت�صارات  ت�صكل  المبداأ  حيث  من 
ال�صركاء محور مهمات CSDP، �صمن مفهوم الم�صاعدة 

من اأجل تحقيق الم�صاعدة الذاتية. وهذا يتم وفق قناعة 
وفهما  اإدراكا  اأكثر  المحليين  الفاعلين  باأن  تامة 
لالأزمات، واأكثر قدرة على حلها من الدول والتجمعات 
الفاعلة من الخارج. اإل اأن ال�صركاء المحليين غالبا ما 
ومبادئ  اأفكار  لتطبيق  الالزمة  الو�صائل  يفتقدون 
الأمن. وهنا تماما ياأتي دور التحاد الأوروبي. حيث 
ي�صعى اإلى و�صع �صركائه في موقع القادر على توفير 

و�صمانة الأمن المحلي والإقليمي.  
تـعـزيـز الـمـهـمـات الـمـدنـيـة 

با�صتمرار  الأوروبي  التحاد  يقوم  الإطار  هذا  �صمن 
بتعزيز اأدواته وو�صائله. وهذا يكون اأي�صا على �صبيل 
المثال من خالل التخطيط والتنفيذ والقيادة الم�صتركة 
للمهمات الأوروبية الخارجية، اأو تبني قواعد تمويل 
تعتبر  التي  القتالية،  الأوروبي  التحاد  لقوات  �صهلة 
قوات للتدخل ال�صريع في حالت الأزمات الطارئة. مع 
في  عليه  التفاق  تم  الذي  المدني"   CSDP "ميثاق 
تعزيز  اإلى  الأوروبي  التحاد  بلدان  ت�صعى   2018
المهمات ال�صلمية ومواءمتها مع التهديدات الأمنية. كما 
ومواءمة  تعديل  اإلى  اأي�صا  الأوروبي  التحاد  عمد 
"تجهيزات من اأجل ال�صتقرار وال�صالم" )IcSP(. حيث 
بات منذ 2017 من الممكن تدعيم مهمات ال�صت�صارات 
والتاأهيل ماديا بتجهيزات غير ع�صكرية، مثل عربات 
الألغام. كل هذه الإجراءات تخدم  الآمنة �صد  النقل 
هدفا واحدا: تحمل التحاد الأوروبي م�صوؤولياته عن 
ال�صالم والحرية، في كل مكان ُيطلب منه الم�صاعدة 

في تحقيق ذلك. 

كــل �صـيء فـي مـرمــى الـنــظــر: 
مــهــمـة EUMM تــراقــب الأو�صـاع 

عــنــد  الــخـطـوط الإداريــ لـمــنـاطـق 
اأبـخـازيـا واأو�صـيـتــيـا الـجــنــوبــيـة 

الـجـورجــيـة الـخـا�صـعة لـلـ�صــيـطـرة 
الــرو�صــيــة. 

األمــن و الــدفــاع

آوروبــــــــــــــــــا
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�إلـيـا�سـون فـي 
عـمـلـه �لـفـنـي 

"ر�ؤيــتــك 
�لـحـلـز�نـيـة"
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أوالفـــور 

إلـيــاسـون 

قـــام وزيـر الــخــارجـيــة االألــمـانـي االتـــحــادي 
هـايـكــو مــا�س بـتــكــلـيـف الـفــنـان الـدانــمـاركـي ــــ 

االآيـ�ســلــنــدي اأوالفـــور اإلــيــا�ســون بــتـــنـــفـــيــذ 
مــــ�ســــروع فـــــنــي حــــول رئـــا�ســــة األـــمــانــــيـــا 

لـمـجـلـ�س االتــحـاد االأوروبـي. اإال اأن اإلـيــا�ســون 
يــــرى نــــفــ�ســه مــن خـــالل مـــ�ســـاركـــتــه فــي 

الـمـ�سـروع االإعــالمـي "االأر�س الــمــتــحــدثـة" 
)Earth Speakr( مــجــرد "نــ�ســف فــنــان"، 

حـــيـــث يـــعــتــبــر اأن االأطــفــال والــفـــتـــيــان 
الــمـــ�سـاركــيـن مــن مــخـــتــلـف اأنـحـاء اأوروبــا 

هــم الفــنــانــون الحــقــيــقـيــون.  
الـنـص: تــيـل بـريـغــيـلــب

فـــة ثـــقــا
آوروبــــــــــــــــــا
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أوالفـــور 

إلـيــاسـون 

قـــام وزيـر الــخــارجـيــة االألــمـانـي االتـــحــادي 
هـايـكــو مــا�س بـتــكــلـيـف الـفــنـان الـدانــمـاركـي ــــ 

االآيـ�ســلــنــدي اأوالفـــور اإلــيــا�ســون بــتـــنـــفـــيــذ 
مــــ�ســــروع فـــــنــي حــــول رئـــا�ســــة األـــمــانــــيـــا 

لـمـجـلـ�س االتــحـاد االأوروبـي. اإال اأن اإلـيــا�ســون 
يــــرى نــــفــ�ســه مــن خـــالل مـــ�ســـاركـــتــه فــي 

الـمـ�سـروع االإعــالمـي "االأر�س الــمــتــحــدثـة" 
)Earth Speakr( مــجــرد "نــ�ســف فــنــان"، 

حـــيـــث يـــعــتــبــر اأن االأطــفــال والــفـــتـــيــان 
الــمـــ�سـاركــيـن مــن مــخـــتــلـف اأنـحـاء اأوروبــا 

هــم الفــنــانــون الحــقــيــقـيــون.  
الـنـص: تــيـل بـريـغــيـلــب

فـــة ثـــقــا

آوروبــــــــــــــــــا
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أ
والفور اإليا�سون فنان، في داخله طفل اأزلي، كثيرا ما 
يظهر ويتحدث ويوؤثر. فقد ركب �سالالت �سخمة تحت 
ل�سخ�سيات  �سورا  اإليها  وو�سع  نيويورك  ج�سور 
كرتونية مع انك�سارات �سوئية، وجعل ظاللها الملونة 
القطرات  بتجميد  قام  كما  الجدران.  على  ترق�ص 
المنهمرة من خرطوم مياه على �سكل تماثيل مرتع�سة 
"ا�سطرابية" م�سيئة. من خالل قر�ص �سم�ص �سخم 
الفن  معر�ص  في  التوربينات  �سالة  بتحويل  قام 
الحديث "تيت مودرن" في لندن اإلى اأجواء م�سائية ال 
نهائية. المزاج الطفولي في اللعب والتاأمل يختفي في 
الدانماركي- الفنان  اأعمال  كافة  خلف  الواقع 
اأنجزها  والتي  برلين،  في  يعي�ص  الذي  االآي�سلندي، 

خالل الخم�ص والع�سرين �سنة االأخيرة. 
             ولهذا كان من المنطقي جدا اأن يقوم اإليا�سون 
تلبية  واليافعين  لالأطفال  "من�سة"  بوابة  بابتكار 
لت�سميم عمل  له،  االألمانية  الخارجية  لدعوة وزارة 
فني بمنا�سبة تولي األمانيا رئا�سة المجل�ص االأوروبي. 
"منذ ب�سع �سنوات اأهتم كثيرا بمعرفة النا�ص الذين 
ال تعلو اأ�سواتهم وال يتم اال�ستماع اإليهم. ومن هوؤالء 
عن  اإليا�سون  يقول  االأطفال"،  المثال:  �سبيل  على 
عنوان  يحمل  الذي  الالمركزي"  الفن  "م�سروع 
المتحدثة" )Earth Speakr(. ولهذا ال�سبب  "االأر�ص 
عمد اإليا�سون اإلى تطوير تطبيق يمنح ال�سباب �سوتا 
واأفكارهم  �سوتهم  اإعارتهم  خالل  من  اإعالميا، 
ال�سابقة،  اأعماله  الحال مع  اآخر. وكما هي  ل�سخ�ص 
فاإن مبداأ " االأر�ص المتحدثة" ب�سيط جدا، اإال اأن التاأثير 
كبير اإلى درجة مفاجئة. االأطفال واليافعين من 7 اإلى 
هواتفهم  على  التطبيق  خالل  من  يمكنهم  �سنة   17
تعابير  اإلى  تتحول  ر�سالة �سوتية،  ت�سجيل  الجوالة 
وجه م�سورة على �سا�ساتهم. ثم يكون باالإمكان نقل 
العبارات الم�سجلة اإلى �سيء على مقربة منهم، وكاأنه 

هو المتحدث.  
             وخالل ذلك يندمج الوجه الرقمي مع الخلفية 
ويتيح لل�سيء النطق بالكلمات الم�سجلة �سابقا. وهكذا 
يمكن على �سبيل المثال لل�سجرة اأن ت�سكو من تلوث 
الهواء، اأو لقطعة من اللحم اأن ت�سرخ وهي في المقالة، 
اأو لل�سيارة اأن تزمجر غ�سبا. كذلك با�ستطاعة الكلب 
االأر�ص  توت  لحبة  يمكن  اأو  حب،  ق�سيدة  يلقي  اأن 
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�أعـلـى �لـيـ�سـار: "�لـ�سـاعــة 
�لـجـلـيـديـة " �أمـام مـتـحـف �لـفـن 

�لحـديــث في لــنــدن 2018

�أعـلـى �ليـمـيـن: "�لـ�سـلـم 
�لـالنـهـائـي" فـي مـيـونـيـخ 

)منذ 2004( 

��سـط �لـيـ�سـار: "نـافــذة 
�لـطـحـالــب"، فـي د�ر �لـفـنـون، 

زيـوريــخ 2020

��سـط �ليـمـيـن: "نـافـذتـك عـلـى 
�لـكـو�كــب" فـي مـتـحـف 

غـوغـنـهـايـم بـيـلــبـا� 2020

�أ�سـفـل �لـيـ�سـار: "جــ�سـد �لـعـمـل" 
مـتـحــف عـلــوم �لـفـن فـي 

�سـنـغــافــورة 2018

�أ�سـفـل �ليـمـيـن: "في �لـحـيـاة 
�لـحـقـيـقــيــة" فـي مــتـحــف 

غـوغـنــهــايــم بـيـلــبـا� 2020

بـرلـيـن، 
الموطن االخـتياري

ولـد أوالفـور إلـيـاسـون في الـدنـمـارك 
عـام 1967، تربى في آيـسلـندا، وخالل 

دراسـته الـفـنـيـة في كوبـنـهـاغـن 
تـعرف عـلـى مـسـؤوليـن ونـاشـطـيـن 

فـي عـالـم الـفـنـون األلـمـانـي. فـي 
1995 انـتـقـل لـلـعـيـش فـي بـرلـيـن، 

حـيث أسـس اسـتوديو أوالفور إليـاسون. 
فـريـق عـمـل مـن الخـبـراء والخـبـيرات 

في مـجـال العـمارة والحـرف اليـدوية 
والـتـقـنـيـات الـرقـمـية يسـاعده على 

تـحـقـيـق مـشـروعـاتـه. بـصـفـتـه 
بـروفـيـسـور في جـامـعـة الـفـنـون 

)UdK( تـولـى إلـيـاسـون مـن 2009 
حـتـى 2014 إدارة مـعـهد الـتـجارب 
المـكـانـية. كـما أنه أحـد مـؤسسـي 

الـشـركـة االجتـمـاعيـة »لـيـتـل صـن« 
)الشـمـس الـصـغـيرة(، الـتي تـقـوم 

بـإنـتـاج مـصـابــيـح تـعـمـل عـلـى 
الـطـاقـة الـشـمـسـيـة، مـن أجـل 

النـاس الـذي يعيـشـون في مناطق ال 
تصـلـها شـبكـات التـيـار الكهـربـائي.

فـــة ثـــقــا
آوروبــــــــــــــــــا
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والفور اإليا�سون فنان، في داخله طفل اأزلي، كثيرا ما 
يظهر ويتحدث ويوؤثر. فقد ركب �سالالت �سخمة تحت 
ل�سخ�سيات  �سورا  اإليها  وو�سع  نيويورك  ج�سور 
كرتونية مع انك�سارات �سوئية، وجعل ظاللها الملونة 
القطرات  بتجميد  قام  كما  الجدران.  على  ترق�ص 
المنهمرة من خرطوم مياه على �سكل تماثيل مرتع�سة 
"ا�سطرابية" م�سيئة. من خالل قر�ص �سم�ص �سخم 
الفن  معر�ص  في  التوربينات  �سالة  بتحويل  قام 
الحديث "تيت مودرن" في لندن اإلى اأجواء م�سائية ال 
نهائية. المزاج الطفولي في اللعب والتاأمل يختفي في 
الدانماركي- الفنان  اأعمال  كافة  خلف  الواقع 
اأنجزها  والتي  برلين،  في  يعي�ص  الذي  االآي�سلندي، 

خالل الخم�ص والع�سرين �سنة االأخيرة. 
             ولهذا كان من المنطقي جدا اأن يقوم اإليا�سون 
تلبية  واليافعين  لالأطفال  "من�سة"  بوابة  بابتكار 
لت�سميم عمل  له،  االألمانية  الخارجية  لدعوة وزارة 
فني بمنا�سبة تولي األمانيا رئا�سة المجل�ص االأوروبي. 
"منذ ب�سع �سنوات اأهتم كثيرا بمعرفة النا�ص الذين 
ال تعلو اأ�سواتهم وال يتم اال�ستماع اإليهم. ومن هوؤالء 
عن  اإليا�سون  يقول  االأطفال"،  المثال:  �سبيل  على 
عنوان  يحمل  الذي  الالمركزي"  الفن  "م�سروع 
المتحدثة" )Earth Speakr(. ولهذا ال�سبب  "االأر�ص 
عمد اإليا�سون اإلى تطوير تطبيق يمنح ال�سباب �سوتا 
واأفكارهم  �سوتهم  اإعارتهم  خالل  من  اإعالميا، 
ال�سابقة،  اأعماله  الحال مع  اآخر. وكما هي  ل�سخ�ص 
فاإن مبداأ " االأر�ص المتحدثة" ب�سيط جدا، اإال اأن التاأثير 
كبير اإلى درجة مفاجئة. االأطفال واليافعين من 7 اإلى 
هواتفهم  على  التطبيق  خالل  من  يمكنهم  �سنة   17
تعابير  اإلى  تتحول  ر�سالة �سوتية،  ت�سجيل  الجوالة 
وجه م�سورة على �سا�ساتهم. ثم يكون باالإمكان نقل 
العبارات الم�سجلة اإلى �سيء على مقربة منهم، وكاأنه 

هو المتحدث.  
             وخالل ذلك يندمج الوجه الرقمي مع الخلفية 
ويتيح لل�سيء النطق بالكلمات الم�سجلة �سابقا. وهكذا 
يمكن على �سبيل المثال لل�سجرة اأن ت�سكو من تلوث 
الهواء، اأو لقطعة من اللحم اأن ت�سرخ وهي في المقالة، 
اأو لل�سيارة اأن تزمجر غ�سبا. كذلك با�ستطاعة الكلب 
االأر�ص  توت  لحبة  يمكن  اأو  حب،  ق�سيدة  يلقي  اأن 
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�أعـلـى �لـيـ�سـار: "�لـ�سـاعــة 
�لـجـلـيـديـة " �أمـام مـتـحـف �لـفـن 

�لحـديــث في لــنــدن 2018
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�لـالنـهـائـي" فـي مـيـونـيـخ 

)منذ 2004( 

��سـط �لـيـ�سـار: "نـافــذة 
�لـطـحـالــب"، فـي د�ر �لـفـنـون، 

زيـوريــخ 2020

��سـط �ليـمـيـن: "نـافـذتـك عـلـى 
�لـكـو�كــب" فـي مـتـحـف 

غـوغـنـهـايـم بـيـلــبـا� 2020

�أ�سـفـل �لـيـ�سـار: "جــ�سـد �لـعـمـل" 
مـتـحــف عـلــوم �لـفـن فـي 

�سـنـغــافــورة 2018

�أ�سـفـل �ليـمـيـن: "في �لـحـيـاة 
�لـحـقـيـقــيــة" فـي مــتـحــف 

غـوغـنــهــايــم بـيـلــبـا� 2020

بـرلـيـن، 
الموطن االخـتياري

ولـد أوالفـور إلـيـاسـون في الـدنـمـارك 
عـام 1967، تربى في آيـسلـندا، وخالل 

دراسـته الـفـنـيـة في كوبـنـهـاغـن 
تـعرف عـلـى مـسـؤوليـن ونـاشـطـيـن 

فـي عـالـم الـفـنـون األلـمـانـي. فـي 
1995 انـتـقـل لـلـعـيـش فـي بـرلـيـن، 

حـيث أسـس اسـتوديو أوالفور إليـاسون. 
فـريـق عـمـل مـن الخـبـراء والخـبـيرات 

في مـجـال العـمارة والحـرف اليـدوية 
والـتـقـنـيـات الـرقـمـية يسـاعده على 

تـحـقـيـق مـشـروعـاتـه. بـصـفـتـه 
بـروفـيـسـور في جـامـعـة الـفـنـون 

)UdK( تـولـى إلـيـاسـون مـن 2009 
حـتـى 2014 إدارة مـعـهد الـتـجارب 
المـكـانـية. كـما أنه أحـد مـؤسسـي 

الـشـركـة االجتـمـاعيـة »لـيـتـل صـن« 
)الشـمـس الـصـغـيرة(، الـتي تـقـوم 

بـإنـتـاج مـصـابــيـح تـعـمـل عـلـى 
الـطـاقـة الـشـمـسـيـة، مـن أجـل 

النـاس الـذي يعيـشـون في مناطق ال 
تصـلـها شـبكـات التـيـار الكهـربـائي.

فـــة ثـــقــا

آوروبــــــــــــــــــا
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)فراولة( اأن تتج�ساأ، اأو لكرة قدم اأن ت�ستم نادي بايرن 
ميونيخ. "محتوى االأر�ص المتحدثة هو مو�سوعات 
عليها  يقوم  التي  االأ�س�ص  اإليا�سون  ي�سرح  البيئة"، 
م�سروعه. "اإال اأننا ال نريد باأي حال من االأحوال اأن 
نفر�ص على االأطفال ما يقولونه". لهذا ال�سبب فاإن 
اإطار هذا التطبيق في الحقيقة المدمجة محدود، اإال اأن 
اإليا�سون  يتيحها ال محدودة.  التي  الحرية  مجاالت 
على ثقة من اأن الم�ستخدمين ال�سباب يفهمون الغاية 
من الم�سروع واأن "االأر�ص المتحدثة" لن تتحول اإلى 
اأو  للت�سلية  اأداة  اأو  االإنترنت،  عبر  لالحتيال  و�سيلة 
طريقة لتقديم الن�سائح. "االأطفال واليافعون يعرفون 

تماما ماذا يحدث في هذا العالم". 
               بعـد فـترة تجـريبـية لمـدة ثمانية اأ�سهر في 
عمل  فريق  اأجراها  االأوروبية  البلدان  من  العديد 
اإليا�سون بالتعاون مع خبراء في نف�سية االأطفال وفي 
االأفالم  اأن  للفنان  الموؤكد  من  بات  اأخرى  مجاالت 
الق�سيرة التي تم جمعها على الموقع يمكنها اأن تر�سل 
ر�سائل وا�سحة اإلى "اأ�سحاب القرار في مو�سوعات 
التطبيق  "نتائج  فاإن  ذلك  اإلى  المناخ".باالإ�سافة 
غالبا ما تكون �سريالية وغريبة ولهذا يمكن اأن تكون 
مو�سوعا مطوال للبحث والتفكير، اأكثر من لو كانت 
التطبيق  والأن  �سيا�سية."  �سعارات  اأو  دعوات  مجرد 
اأ�سبه  الختام  في  �سيكون  فاإنه  لغة،   25 في  متوفر 
تعر�ص  الناطقة  لالأ�سياء  حقيقية  اأوروبية  بجوقة 
والتي  الملحة،  المو�سوعات  حول  نظرها  وجهات 
مختلفة.  �سيا�سية  وتوجهات  تحركات  اإلى  تحتاج 
"�سيكون من االأهمية بمكان اأن ي�ستمع اأ�سحاب القرار 
الأن  فقط  لي�ص  اإليا�سون.  يقول  االأطفال"،  لهوؤالء 

"االأطفال خبراء في االأمل والتفاوؤل". لهذا ال�سبب ال 
اإلى  المتحدثة"  "االأر�ص  تتحول  اأن  الفنان  يتوقع 
"من�سة للت�ساوؤم والخوف". على الرغم من اأن تهديدات 
م�ستقبل االأطفال الناجمة عن اعتقاد الكبار بالنمو 
االقت�سادي االأزلي الالنهائي تكبر ب�سكل يومي، فاإن 
اأفكار  اإثارة  والفتيات  الفتيان  من  ياأمل  اإليا�سون 
بناءة. "من اأجل قوة خيالهم وما يمتلكونه من دعابة، 
اأعمل على تاأ�سي�ص من�سة يمكنهم من خاللها التعبير 
عن اأفكارهم ومخاوفهم". لهذا ال�سبب يرى اإليا�سون 
نف�سه اأي�سا "ن�سف فنان" في م�ساركته في م�سروع 
رئا�سة مجل�ص االتحاد االأوروبي. الن�سف االآخر من 
وهذا  واليافعون.  االأطفال  يبتكره  الفني  العمل 
اأو �ساحب  الم�سمون لي�ص في النهاية ملكا لمبتكر 
التطبيق. "الم�سمون الذي ي�ساهم به ويقدمه االأطفال 
اإليا�سون. وهو  هو ملك لهم، و�سيبقى كذلك"، ح�سب 
المتحدثة"  "االأر�ص  وبيانات  م�سروع  اأن  اإلى  ي�سير 
الذي تم بالتعاون مع وزارة الخارجية االألمانية ومع 
ومعايير  درجات  الأعلى  يخ�سع  غوتة  معهد 

الخ�سو�سية وحماية البيانات. 
             "نحن بحاجة اإلى حركة عامة �ساملة ت�سعى 
اإلى اأن يتم اال�ستماع اإلى االأطفال، وذلك لي�ص فقط في 
القرار  اأ�سحاب  جميع  قبل  من  واإنما  ال�سيا�سة، 
والموؤثرين في المجتمع واالقت�ساد"، يقول اإليا�سون. 
�سيفعله م�ستخدمو هذا  بما  التنبوؤ  يريد  رغم ذلك ال 
التطبيق بالفعل. "يتميز االأمر بدرجة عالية جدا من 
عدم القدرة على التنبوؤ. ولكن هكذا هي حال الفن". 
�سعادة  التجربة،  بهذه  �سعيد  �سخ�سيا  اأنه  وي�سيف 

ت�ساهي ما ي�سعر به اأي طفل ي�سارك فيها. 
    

»األطـفـال خـبـراء فـي األمـل 
والـتـفـاؤل. نـحـن بـحـاجـة 

إلـى حـركـة عـامـة شـامـلـة 
تـسـعـى إلـى أن يـتـم 

االسـتـمـاع إلـى األطـفـال، 
وذلـك لـيـس فـقـط فـي 
الـسـيـاسـة، وإنـمـا مـن 
قـبـل جـمـيـع أصـحـاب 

الـقـرار والـمـؤثـريـن فـي 
الـمـجـتـمـع واالقـتـصـاد«
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م�ستقبل االأطفال الناجمة عن اعتقاد الكبار بالنمو 
االقت�سادي االأزلي الالنهائي تكبر ب�سكل يومي، فاإن 
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الـــتـــحـــريـــر
آوروبــــــــــــــــــا

الـتـحـريـر

الـنـاشـر
»مـجـلـة دويـتـشـالنـد« تـصدر عن دار فاتسیت کـومـیـونـیکـیـشـن 

FAZIT Communication GmbH المحدودة المـسـؤولـيـة
بالتـعاون مـع وزارة الخارجية األلمانيـة، بـرلـين

دار الـنـشـر
فاتسیت کـومـیـونـیکـیـشـن المحدودة المـسـؤولـيـة - فـرانکـفـورت

FAZIT Communication GmbH
Frankenallee 71–81, D-60327 Frankfurt am Main

هاتف: 91-3101 69/75 (0) 49++ 
www.fazit–communication.de

الـتـحـريـر
رئـيـسـة الـتـحـريـر: جـانـيـت شـايـان 

التحريـر: كـيـم بـيـرغ , آرنـد فيـسـتـيرلـيـنـغ, كـريـسـتـيـنا إيـغـلهـاوت, 
سـارة كـانـيـنـغ, مـارتـيـن أورت، هـيـلـيـن سـيـبـوم 

اإلدارة الـفـنـيـة: شـتيـفـاني شـفـاري
مـسـاعـدة الـتـحريـر: إيـزابـيـل بـارون 

اإلنـتـاج: أنـابـيـل كـريـبـس, شـتـيـفان رايـشـرت 
اللـغـة العـربـيـة: أحمد ماهـر صـندوق، التـنـضـيـد: عصـمـت أمـيراالي

www.deutschland.de

خـدمـات الـتـحـريـر
info@fazit-communication.de :بـريـد إلكـتـرونـي

هـاتـف: 01 91-31 69/75 (0) 49++

خـدمـات الـتـوزيـع
vertrieb@fazit-communication.de :بـريد إلكـتروني

هاتـف: 11 91-30 69/75 (0) 49++ 

مـالحظـات
ً »مـجـلـة دويـتـشـالنـد« يـتـم تـوزيـعهـا في 60 بـلـدا

المـساهـمات التي تحـمل اسـم صـاحبـها ال تـعـبر بالـضـرورة 
عن رأي النـاشر. إعـادة الطـبـع مسـمـوحة فـقـط بموجب 

موافـقـة مـسـبـقـة. 
vertrieb@fazit-communication.de :الطلـبـات
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مــزيــد مــن 
الــمــعـلـومــات عـن 

االتــحــاد األوروبــي

رئـاسـة مـجـلـس 
االتـحـاد األوروبـي

_______________________________________________________

»مـعاً. نـجـدد ألوروبــا قـوتـهـا« 
– هـذا هو المبـدأ المحوري لفـترة 

الرئـاسـة األلمـانـية لمـجلس االتـحاد 
األوروبي. على صفـحة الـويب 

تـجـد أيـضتٌا آخـر وأحـدث 
المعـلـومات. تقـرأ علـى سـبـيـل 
المـثـال المـزيـد عـن المـشـروع 
الـفـنتي »األرض المـتـحتدثـة« 

للـفـنـان أوالفـور إلـيـاسـون.
www.eu2020.de

الـمفـوضـيـة األوروبـيـة 
_______________________________________________________

تـقـدم الـصـفـحـة الـرسـمـيـة 
لـمـفـوضـيـة االتـحـاد األوروبـي 

مـعـلـومـات عـن أهـداف 
واسـتـراتـيـجـيـات وعـن أولـويـات 
الـسـيـاسـة األوروبـيـة. هـنـا تـقـرأ 

بـانـتـظـام أحـدث الـمـعـلـومـات 
عـن الـتـعـامـل الـمـشـتـرك بـيـن 

بـلـدان االتـحـاد األوروبـي كـرد 
عـلـى جـائـحـة كـورونـا.

www.ec.europa.eu

حـقـائـق عـن 
ألـمـانـيـا – وأوروبـا 

_______________________________________________________

تـعـرف عـلـى ألـمـانـيـا 
الـحـديـثـة الـمـعـاصـرة. بـوابـة 

اإلنـتـرنـت »حـقـائـق عـن 
ألـمـانـيـا« تـقـدم مـعـلـومـات 

أسـاسـيـة ونـظـرات مـتـعـمـقـة 
إلـى مـخـتـلـف الـمـوضـوعـات. 

حـيـث تـحـظـى ألـمـانـيـا 
بـصـفـتـهـا شـريـك فـي االتـحـاد 

األوروبـي بـتـركـيـز خـاص. 
الـبـوابـة مـتـوفـرة بـثـمـان 
لـغـات مـخـتـلـفـة، وهـي 

تـصـدر بـحـلـة جـديـدة 
عـصـريـة مـثـيـرة. 

www.tatsachen-
ueber-deutschland.de/ar/

almanya-wawrwba

الـسـيـاسـة الـخـارجـيـة 
واألوروبـيـة  

_______________________________________________________

تــقـدم وزارة الـخـارجـيـة 
األلـمـانـيـة االتـحـاديـة عـلـى 
صـفـحـاتـهـا آخـر تـحـلـيـالت 

وأحـداث الـسـيـاسـة الـخـارجـيـة 
األوروبـيـة، وتـتـحـدث عـن دور 

ألـمـانـيـا فـي االتـحـاد األوروبـي، 
وعـن األمـن فـي أوروبــا، إضـافـة 

إلـى مـوضـوعـات أخـرى 
مـتـنـوعـة.   

www.auswaertiges-amt.de/
aussenpolitik/europa

مــلــف أوروبــا  
_______________________________________________________

تـقـرأ هـنـا كـيـف تـظـهـر ألـمـانـيـا 
تضـامـنـها مـع شـركـائـها فـي 

زمـن الـجـائـحـة. كـمـا تـطـلـع مـن 
خـالل مـقـاطـع فـيـديـو وحـقـائـق 

سـريـعـة عـلـى كـيـفـيـة عـمـل 
االتـحـاد األوروبـي وسـبـب أهـمـيـة 
الـتـعـاون. كـل شـيء فـي مـلـف 

أوروبـا وعـلـى صـفـحـات 
»deutschland.de« دويـتـشـالنـد
مـتـوفـر فـي عـشـر لـغـات. 

www.deutschland.de/ar/
ly-altmash-wtml-mn-ajl-

tdamn-alawrwbyyn
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deutschland.de

هـل تـبـحثون عـن معـلومـات موثـوقـة حول الـسـيـاسـة األلـمـانـيـة، 
أو حول الفـنـون والـثـقـافة، أو عن االقـتـصـاد أو المـجـتـمع في ألـمانـيـا؟ 
هـنا تـجدون على مـوقـع دويـتـشـالنـد deutschland.de كـل الحقـائـق 

والـمعـلومـات المـهـمة، والـتـحقـیـقات الحرفـيـة، مقـدمة بـأسـلـوب 
واضـح وسـهل في عـشـر لـغات مخـتـلفـة. كـما نـقـدم لـكـم أهـم 

شـركـائـنـا وأهـم الـروابـط الـتي تـحـتاجون إلـيـها. إن أردتـم الـتـعـرف 
على ألـمـانـيـا، يمـكـنـكم زيـارة موقـعـنـا االلكـتـرونـي.

نـحـن دلـيـلكـم في ألـمانـيـا.

www.deutschland.de/en/newsletter
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P U B L I C  P A R T N E R SC O - H O S T E D  B Y

M A I N  P A R T N E R S

Pluralism.
Populism.
Journalism.

J O I N  T H E  D I G I T A L  C O N V E R S A T I O N !

In the coming months, Deutsche Welle will off er a series of 
digital networking opportunities to all friends of the Global 
Media Forum.

We will use various digital formats to promote discussions 
on this year’s topic and create a platform for interactions and 
exchanges within our global conference community. Despite 
these turbulent times, we hope to bring together decision-
makers and infl uencers from the media, politics and civil 
society, culture, education, business, science and more.

Visit us online to stay up to date on our conference program 
and join this global, interdisciplinary conversation 

dw.gmf         GMFconference

DW_GMF        Global Media Forum (GMF)
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أوروبــا 
لـقويـة  ا

مـعـاً مـن 
أجـل بـنـاء 
الـمـسـتـقـبـل

أفــكــار، مــواقــف، حــوارات

ودورهــــا  �ألــــمــــانــــيــــا  عـــن  �شـــيء  كـــل   
�لأوروبــــي  �لتــــحــــاد  فـــي   

فــي قــــلــــب �أوروبـــــا
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ودورهــــا  �ألــــمــــانــــيــــا  عـــن  �شـــيء  كـــل   
�لأوروبــــي  �لتــــحــــاد  فـــي   

فــي قــــلــــب �أوروبـــــا

الـمــبــدع.  واالقــتــصــاد  الــحــيـة  والـديــمـقــراطــيـة  الـتــنـوع  بــالد  ألـمـانــيـا 
الـحـقــائـق  أهــم  تــضــم  الـتـي  اإلنــتــرنــت  بــوابــة  ألــمـانــيـا« هـي  »حــقــائــق عــن 

والــثــقــافــة  والــعــلــوم  الـســيــاســة  عــن  الـمــزيــد  هــنــا  تــقــرأ  والـمـعـلـومــات. 
ألـمـانـيـا!  اسـتـكـشـف  األوروبــيـيــن.  الـشــركـاء  مــع  ألـمــانــيــا  تــعـاون  األلـمــانــيــة، وعـن 

أوروبــا! اســتــكــشـف 
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