
 

 

  :إشكايل متهيد

 الشمالية ضفتيه بني واالجتماعي االقتصادي للتفاوت منوذج وهو املتوسط، األبيض البحر مناطق كل املتوسطي اال يضم

 .الفقري واجلنوب الغين الشمال بني اهلوة تضييق دف بينها فيما التعاون تكثيف إىل احلوض دول تسعى لذلك واجلنوبية،

 وبشريا؟ طبيعيا اجلغرافية خصائصه  وأهم املتوسطي للمجال اجلغرايف االمتداد عن فماذا 

 املتوسطي؟ اال ضفيت بني التنمية مستوى يف التفاوت مظاهر هي وما 

  األورومتوسطي؟ التعاون ومعيقات وحصيلة جماالت هي وما 

I - ال توطنيالعامة خصائصه بعض ووصف املتوسطي ا:  

  :اجلغرايف موقعه خصائص وبعض املتوسطي اال توطني -  1

 إفريقيا قارات فيه املتوسط تلتقي األبيض البحر على املطلة البلدان من جمموعة من يتكون جغرايف فضاء عن عبارة :املتوسطي اال

° 40و غربا°17 طول وخطي مشاال،° 48و° 21 عرض خطي بني فاال املتوسطي يقع فهو: اجلغرافية اإلحداثيات وحسب وآسيا، وأوربا

 حيث من متفاوتني عاملني بني واتصال احتكاك منطقة جيعله مما العاملية، املالحة حماور يف بتواجده استراتيجيا موقعا حيتل فهو شرقا، وبذلك

 واملمرات املضايق من جمموعة تتخلله الشمال، يف املتقدم والعامل واجلنوب، الشرق يف النامي العامل :مها واالجتماعي، االقتصادي النمو درجة

 .البوسفور ومضيق السويس، قناة وممر صقلية، ومضيق طارق، جبل كمضيق املهمة البحرية

  :وبشريا طبيعيا املتوسطي للمجال العامة املميزات بعض وصف -  2

  :الطبيعية اخلصائص -أ 

 :خالل من رصدها ميكن متباينة، طبيعية خبصائص املتوسطي اال يتميز

 بالقسم األلب جبال سلسلة بينها من شاسعة، مساحات على متتد اليت اجلبلية الكتل املتوسطي بغلبة اال يتميز :التضاريس �

 الشاسع االمتداد إىل إضافة الساحلية، املناطق على فقط السهول ومتتد اجلنويب، بالقسم األطلس جبال وسلسلة الشمايل،

 .للمتوسط اجلنويب القسم يف للصحاري

 بينما الشمايل، بالقسم وانتظامها تساقطاته بأمهية املتميز املتوسطي واملناخ احمليطي يسود املناخ حيث والتدرج، بالتنوع يتميز :املناخ �

 .اجلنويب القسم تساقطاته انتظام وعدم جبفافه املتميز املتوسطي واملناخ الصحراوي املناخ يسود

  :البشرية اخلصائص -ب 

 :من ذلك رصد وميكن متباينة، بشرية خبصائص املتوسطي اال يتميز

مليون  199,1 تبلغ مقابل مليون نسمة، 249,6 تبلغ هائلة بشرية طاقة على املتوسطي اجلنوب دول تتوفر :السكان عدد حيث �

 .الشمال يف نسمة

 يف ،%61,5 النشيطة والفئة ،%33,4 نسبة األوىل الفئة تشكل حيث ،فتية بنية على اجلنوب بلدان تتوفر :العمرية البنية حيث �

 %.15,3 نسبة الشيوخ فئة تشكل إذ الشمال، دول يف شائخة عمرية بنية مقابل

 .اجلنوبدول  يف سنة 71 يصل بينما الشمال دول يف سنة 78 يبلغ أمد :احلياة أمد معدل �

يف الكيلومتر مربع،  100 من وأزيد نسمة يف الكيلومتر مربع، 10 من أقل بني ما السكانية الكثافة تتراوح :اجلغرايف التوزيع حيث �

 سكان أغلب يتركز بينما الشمايل، اجلزء يف السيما نسمة ماليني 5 سكاا عدد جتاوز كربى حضرية جتمعات بروز يف ساهم مما

  .واالقتصادية والتارخيية الطبيعية العوامل بسبب واالطلنتية املتوسطية الساحلية املناطق يف اجلنوب

II - ال االقتصادي امليدان يف التكافؤ عدم مظاهر بعض وصفوتفسريه املتوسطي با:  

 :خالل من ذلك االقتصادية، ويتضح القطاعات كافة يف املتوسطي اال ضفيت بني التكافؤ عدم مظاهر تتجلى

 )نموذجا المتوسطي المجال( والجنوب الشمال بين النمو تفاوت



  :املتوسطي باال الفالحة وضعية -أ 

 والذرة طن، مليون 51 القمح إنتاج( الفالحية املنتجات من الكثري يف الفائض درجة إىل يصل ضخم فالحي إنتاج :الشمال دول �

 أحدث تستعمل ومتقدمة عصرية بفضل ج دول الشمال فالحة وذلك ،)...رأس  مليون 37 األبقار طن، إنتاج مليون 40

 أراضي ووجود العلمي، البحث نتائج ومن الفالحية، العمليات مكننة من واالستفادة واملبيدات، األمسدة استعمال( اإلنتاج تقنيات

 ).معتدل ومناخ صاحلة،

 لألراضي املفرط االستغالل، إىل جانب الفالحية األراضي على الدميوغرايف الضغط مشكل من تعاين تقليدية فالحة :اجلنوب دول �

  .الدويل الطابع ذات املوارد واستغالل بتهيئة املرتبطة السياسية املشاكل، باإلضافة إىل الفالحية

  :املتوسطي باال الصناعة وضعية -ب 

 بالصناعات االهتمام وتزايد املتطورة، الصناعات على العتماده القيمة ومرتفع ومتطور كثيف صناعي إنتاج وجود :الشمال دول �

 سوق ووجود ،العاملة اليد خربة مؤهالت من القسم ذا الصناعة وتستفيد ،الطائرات وصناعة الفضاء كصناعة التكنولوجيا العالية

، كذا القوية التحتية والبنية العلمية البحوث تدعمه الذي الكبري التكنولوجي التقدم، ومرتفع دخل ذات واسعة استهالكية

 .املتضررة للقطاعات واملساعدات القروض من االستفادة

 بالصناعات الكبري االهتمام، واخلارجية باألسواق االرتباط الدول هذه على حيتم مما ضعيف صناعي إنتاج :اجلنوب دول �

 كما، )... والبيتروكيماوية ،الكيماوية الصناعات( األساسية والصناعات ،)... الغذائية والصناعة ،النسيج صناعة( االستهالكية

 يف الثقيلة بالصناعات كبريا اهتماما تعرف أصبحت كما، الشمال بلدان حنو البترول لنقل كربى حبرية طرق عدة القسم ذا تنتشر

  .التوطني بإعادة يعرف ما إطار

 :املتوسطي باال  التجارة وضعية - ج

عديدة،  ألسباب الشمال مع تتم للجنوب التجارية التعامالت فاغلب مهمة، جتارية مببادالت جبنوبه املتوسطي الشمال دول ترتبط

 بني االقتصادية والشراكة احلر التبادل ، واتفاقيات)البحرية القرصنة غياب(املتوسطية  املياه وأمن ،)االستعمارية التبعية(تارخيية  منها عوامل

 التعامالت يف التوازن عدم يالحظ لكن املتوسط، دول بني الغالب يف املتميزة السياسية والعالقات املسافات، وقرب املتوسط، وجنوب مشال

 بتصدير الشمال دول تقوم القيمة، الضعيفة الفالحية واملنتوجات اخلام املواد اجلنوب دول فيه تصدر الذي الوقت ففي الضفتني، بني التجارية

، )عجزا تسجل اجلنوب دول أغلب( لدول اجلنوب التجاري امليزان تفقري يف يساهم مما اجلنوب، حنو التكنولوجيا والعالية املصنعة املنتوجات

 لبلدان األساسي التجاري الشريك األوريب االحتاد لصاحل مهما فائضا حيقق حيث املتوسطي، اال طريف بني التجاري امليزان تكافؤ مع عدم

 بلدان تصدر بينهما، حيث التجارية العالقات تكافؤ عدم بسبب املتوسطي اجلنوب لبلدان بالنسبة واضح عجز مقابل يف املتوسطي، اجلنوب

  .منها تستورد مما أكثر الشمال بلدان حنو اجلنوب

 :املتوسطي باحلوض والترفيه السياحة - د 

 :أمهها ومن السياح استقطاب على تساعد سياحية مؤهالت على املتوسطي اال يتوفر

   .املشمسة الفترة وطول الرملية الشواطئ بكثرة تتميز اليت املتوسطية السواحل �

 .)...املواصالت  وسائل فنادق،( الضخمة التحتية والبنية العريق، احلضاري والتراث املتنوعة، الطبيعية املناظر �

 :يف التفاوت هذا ويتجلى واجلنويب، الشمايل االني ما بني السياحة قطاع يف كبري تفاوت فهناك ذلك ورغم

 اسبانيا على الوافدين السياح عدد يصل حبيث اجلنويب، القسم مع مقارنة الشمايل القسم على الوافدين السياح عدد ارتفاع �

   .سائح مليون 2 بتونس السياح عدد فيه يتجاوز ال الذي الوقت يف سائح، مليون 40 إىل لوحدها

  .والشمالية الغربية أوربا دول من السياح معظم كون عن ناهيك الشمايل، بالقسم السياحية والسواحل احملطات أهم وجود �

III  - ال الدخل تكافؤ عدم مظاهر بعضانعكاساته وبعض املتوسطي با:  



  :البشرية التنمية أبعاد وباقي الدخل توزيع مستوى يف التفاوت -  1

  :اآلتية املؤشرات خالل من ذلك ويتضح املتوسطيني، واجلنوب الشمال بلدان بني اخلام الداخلي الناتج قيمة يف تفاوت

 .م2005 سنة دوالر مليار 1392 قيمته مبا املتوسطي الشمال بلدان صدارة واسبانيا فرنسا احتالل �

 .م2005 سنة دوالر مليار 185 جمموعه مبا املتوسطي اجلنوب بلدان قائمة تركيا تصدر �

هلا، وما  فرنسا دوالر، وتصدر آالف 5و دوالر ألف 30 ما بني الشمال بلدان يف يتراوح إذ الفردي الدخل قيمة على ينعكس مما

 :أبرزها من عوامل عدة إىل امللحوظ التفاوت هلا، ويرجع تونس اجلنوب، وتصدر بلدان يف دوالر آالف 3و دوالر آالف 8 بني

 .اخلام الداخلي الناتج يف االقتصادية القطاعات مسامهة تفاوت �

  .اخلام الداخلي الناتج لتحسني املتوسطي اال أطراف من طرف كل ا يقوم اليت واخلارجية الداخلية االستثمارات حجم �

 .اخلام الداخلي ناجتها من الرفع يف ومسامهتها اجلنسيات متعددة شركات على الشمال بلدان بعض توفر �

 .العاملية التجارة من املتوسطي اال أطراف من طرف كل حصة �

 .املتوسطي اجلنوب ودول الشمال دول من لكل األساسية الصادرات مكونات �

  :االجتماعية الوضعية مستوى على – 2

 بلدان على الشمال بلدان املتوسطي، حبيث تتفوق اال طريف بني ما احلاصل التباين مدى االجتماعية املؤشرات خالل من يتضح

  :البشرية التنمية مؤشرات مجيع يف اجلنوب

 واخنفضت% 98 جتاوزت التعليم فنسبة للسكان، االجتماعية الوضعية خبصوص إجيابية مؤشرات على تتوفر :املتوسطي الشمال �

 وانعكس ،%7.7 بالصحة اخلاصة العمومية املصاريف وجتاوزت ،%10 تتجاوز ال البطالة نسبة أن كما ،%2 إىل األمية نسبة

  .فأكثر 0.8 إىل وصل والذي البشرية التنمية مؤشر على إجيايب بشكل الوضع هذا

 ،%21 إىل وصلت الفقر فنسبة البشرية، التنمية مؤشرات خالل من تتضح مزرية اجتماعية بوضعية تتميز :املتوسطي اجلنوب �

 هذا وانعكس نسمة، ألف لكل طبيب 120 البلدان أغلب يف تتجاوز ال الطيب التأطري ونسبة ،%20 مرتفعة ال تزال األمية ونسبة

  .0.7 البلدان أغلب يف يتجاوز ال حيث البشرية التنمية مؤشر قيمة على الوضع

VI - املستقبلية وآفاقه وحتدياته وحصيلته األورومتوسطي، التعاون وجماالت آليات:  

  :األورومتوسطي التعاون وجماالت آليات -  1

 منذ ستينيات انطلق بينهما فالتعاون املتوسطية، والبلدان األوريب االحتاد ين املشترك التعاون سياسة األورومتوسطي بالتعاون بقصد

 للبلدان اخلارجية وزراء مؤمتر شكل وقد الشاملة، املتوسطية السياسة بانطالق السبعينيات خالل كبريا تطورا وعرف املاضي القرن

 هذا يف حددت حيث حقيقية، أورومتوسطية شراكة حنو هامة خطوة م1995 سنة نونرب 28و 27 يومي بربشلونة املنعقد األورمتوسطية

 : األورومتوسطي التعاون جماالت املؤمتر

 اإلنسان حقوق احترام على والعمل املتوسط، حوض يف السياسي واالستقرار للسالم منطقة خلق ويشمل :واألمين السياسي اال �

 والعنف املخدرات، وريب السرية اهلجرة مشاكل حماربة و والقانون، احلق ودولة الدميقراطية وتشجيع األساسية، واحلريات

 .السياسي

 املبادالت وتنمية ،حرة مناطق وخلق ،اجلمركية الرسوم إلغاء عرب احلر للتبادل منطقة إنشاء ويضم :واملايل االقتصادي اال �

 قروض منح إىل إضافة ،"ميدا" برنامج خالل من االقتصادي لإلصالح مالية مساعدات وتقدمي ،املتوسطية البلدان بني التجارية

 .لالستثمار األوريب البنك بواسطة واستثمارات

 وتشجيع ،ا البشرية املوارد وتنمية ،املتوسطية املنطقة جمتمعات بني وتواصل تقارب حتقيق ويتوخى :والثقايف االجتماعي اال �

  .املتوسطية املنطقة وحضارات شعوب بني الثقايف والتبادل احلوار



  :األورومتوسطي التعاون حصيلة -  2  

 .املتوسطي اجلنوب وبلدان األوريب االحتاد بني للشراكة اتفاقيات عدة على التوقيع �

  .واضحا تطورا حققت واليت" 2 وميدا 1 ميدا" برنامج طرف من املمولة التنموية املشاريع انطالق �

 ب وكندا املتحدة والواليات ،%39,2 العريب اخلليج( املتوسطي اجلنوب بلدان يف املنجزة األجنبية االستثمارات مصادر تعدد �

 .%)20,7 األوريب واالحتاد ،26,5%

 اخلارجية، مبادالا جمموع من% 15 نسبة سوى متثل ال حيث األورومتوسطية، البلدان يف البيجهوية التجارية املبادالت هزالة �

  .واألمهية احلجم هذا مثل يف مبنطقة قورنت ما إذا عامليا األضعف وهي

  :األورومتوسطي التعاون وآفاق حتديات -  3

 اجلنوب حنو االستثمارات تدفق وضعف املخدرات ريب ومشكل القانونية اهلجرة على جديدة قيود وفرض السرية اهلجرة تزايد

 الصناعية املنتجات بأوربا، الفالحية املنتجات( احلمائية السياسة ج واستمرار الشرق حنو األوريب لالحتاد املستمر التوسع وانعكاسات

 العربية والدول أوربا بني العالقات على اإلرهاب لقضية السلبية واآلثار ،باملنطقة السياسية واألزمات الصراعات إىل إضافة ،)باجلنوب

 .م2010 أفق يف احلر للتبادل منطقة إلنشاء اجلمركية الرسوم ختفيض حول واخلالف ،اإلسالمية

  :إىل املتتبعني انقسام يف فتتلخص املستقبلية األفاق عن أما   

 وجنوب شرق يف اجلدد األعضاء بتنمية واهتمامه األوريب االحتاد انشغال بسبب غامضة واآلفاق هزيلة احلصيلة يرون :املتشائمني �

 وحرص، )... التجارة نسبة ضعف املمنوحة، واملساعدات االستثمارات ضعف( اجلنوب بدول االهتمام وضعف ،أوربا شرق

 اإلرهاب املخدرات، اهلجرة،( واألمن السياسة قضايا على وتركيزهم اجلنوب، بتنمية اهتمامهم من أكثر مصاحلهم على األوربيني

...(. 

 التجربة لتطوير والدعوة ،)األجنبية واالستثمارات التجارة نسبة تزايد( يسريا كان ولو حتقق مبا اإلشادة ضرورة يرون :املتفائلني �

 البلدان مع للحوار جديدة أوربية سياسة وتبين ،املتوسطي اجلنوب بلدان بني اجلهوي االندماج بتحقيق اإلسراع خالل من مستقبال

 مناخ حتسني االقتصاد، حترير( املتوسطي اجلنوب دول يف عميقة إصالحات بنهج التأخر تدارك، والشرقية واألوربية املتوسطية

  ).الدميقراطية ونشر ، االستثمار

  :خامتة

 وثقافية اقتصادية هيمنة تشوا املتوسطي النموذج خالل من اجلنوب وبلدان الشمال بلدان بني العالقات أن القول إىل خنلص

 اللحاق أرادت هي إن  جنوب جنوب إطار يف بينها فيما التعاون األخرية هذه على حيتم مما اجلنويب القسم على الشمايل القسم ميارسها

  .املتقدمة الدول بركب

  

 :املصطلحات شرح

 .السنة خالل البلد داخل االقتصادية القطاعات تنتجه ملا املضافة القيمة: اخلام الداخلي الناتج

 .متعددة جماالت يف اخلربات وتبادل للتعاون أكثر، أو طرفني بني تعاقد: الشراكة

 .بينها فيما املبادالت حترير على تتفق دوال تضم منطقة: احلر التبادل منطقة

 .األجنبية خاصة األموال رؤوس الستقطاب وجبائية مجركية بامتيازات تتمتع: حرة منطقة


