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 تـــقــديــم

 

املشا�ل املرتبطة بتقلص النمو �� فن�و�ال وألارجنت�ن  تضاعفا ���� أمر��ا الالتينية  2015سنة عرفت 

وال��از�ل، وتوا�� أزمات ا�ح�امة والفساد ال�ي ��دد بإقالة رؤساء الدول كما هو الشأن �� ال��از�ل وغواتيماال 

نطقة فن�و�ال انت�اسة لليسار �� املالتشريعية �� نتائج الانتخابات الرئاسية �� ألارجنت�ن و ش�لت كما . والب��و

 .الذي لم يحقق النتائج املرجوة منھ

إال أن صورة تصافح الرئيس  2015ورغم هذه الصورة القاتمة حول وضع أمر��ا الالتينية خالل سنة 

نما اببألامر��ي باراك أو�اما والرئيس ال�و�ي راوول �اس��و خالل قمة الدول ألامر�كية ال�ي عقدت �� أبر�ل 

 .العالمعواصم  أبرز  تطبيع عالقا��ا معر عن هافانا و آماال جديدة لرفع ا�حصا تحمل

من جانبنا ع�� املستوى العر�ي، ش�لت القمة الرا�عة لرؤساء دول وح�ومات الدول العر�ية ودول أمر��ا 

ا�جنو�ية ال�ي عقدت �� العاصمة السعودية الر�اض، فرصة جديدة لدعم التنسيق السيا��ي ب�ن كال ا�جهت�ن، 

 .البينيةمارات ثورفع مستوى الاستالاقتصادية ة العالقات ومحطة أخرى لتقو�

أبرز ألاحداث ال�ي م��ت �� تقديرنا بتسليط الضوء ع��  2015سنة أمر��ا الالتينية لتقر�ر لقد جاء 

السيا��ي �� املنطقة، من خالل تتبع مختلف نطقة خالل هذه السنة، فهو يتضمن أوراقا ترصد الوضع امل

تطبيع العالقات مع نحو تعرض �خطوات الواليات املتحدة والاتحاد ألاور�ي �، و والتشريعيةالانتخابات الرئاسية 

 .املنطقةدول الاقتصادي �� كما يضم التقر�ر ورقة حول تطور الوضع . �و�ا

من خالل الدول العر�ية ودول أمر��ا ا�جنو�ية انطالق التعاون ب�ن و�مناسبة مرور عشر سنوات ع�� 

نقدم ملفا حول حصيلة التعاون السيا��ي والاقتصادي قمة رؤساء دول وا�ح�ومات ا�جهت�ن املعروفة باألسبا، 

 .ب�ن ا�جانب�ن

خالل هذه السنة كفاعل املغر�ي و�النسبة لعالقات املغرب مع دول أمر��ا الالتينية فقد ظهر ال��ملان 

 .رس دبلوماسية طموحة ��دف إ�� مأسسة التقارب مع ممث�� شعوب تلك املنطقةمواز يما

الدكتورة أمل مختار وهم  لتوجيھ الشكر للمساهم�ن فيھ 2015تقر�ر سنة فرصة تقديم هنا أستغل 

الباحث �� الباحثة �� مركز ألاهرام للدراسات السياسية وإلاس��اتيجية بمصر، والدكتور محمد بو�وش 

وال�حفي أحمد بنصا�ح  ،املغرب/الدولية بمركز الدراسات والبحوث إلا�سانية والاجتماعية بوجدة العالقات 

 .الالتينيةألامر�كية -املغر�ية والعالقاتإلاسبانية -املغر�ية للعالقات تتبعاملو  هتمامل الصال��

 

 الدكتور محسن منجيد

  مدير املرصد إلالك��و�ي ألمر��ا الالتينية
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 الدبلوماسية ال��ملانية تتحرك: وأمر��ا الالتينية الـمغرب

 ∗محـسن منجـيد. د

 

ع�� رأسهم و  دول أمر��ا الالتينيةو املغرب بتعميق أسس التفاهم السيا��ي ب�ن  2015سنة تم��ت 

للر�اط، واملحادثات  نائب رئيس جمهور�ة الباراغوايالرسمية ال�ي قام ��ا ز�ارة الالباراغواي، فبعد هور�ة مج

املغر�ي مع نظ��ه الباراغوا�ي ع�� هامش مؤتمر املناخ الذي عقد والتعاون ال�ي أجراها وز�ر الشؤون ا�خارجية 

من املنتظر أن �عمل  ، حيث2016بباريس، أعلن املغرب عن افتتاح سفارة �� العاصمة أسو�سيون خالل سنة 

املغرب عن اهتمامھ ، فقد ع�� ت الثنائية وخاصة التجار�ة م��اع�� تطو�ر العالقا�عد هذه ا�خطوة الطرفان 

 .باست��اد ال�حوم ا�حمراء ذات ا�جودة العالية من الباراغواي

غ�� دائم �� مجلس ألامن ال�ي �انت �شغل مقعد عرفت هذه السنة تبادل الز�ارات مع الشي�� كما 

ا�خارجية الشؤون ر �قامت الوز�رة املنتدبة لدى وز ، كما ��االر�اط نائب وز�ر خارجيضافت حيث است ،الدو��

كذلك زارت و  .السيا��ي حول القضايا ال�ي �عرض ع�� مجلس ألامننسيق �� إطار التسنتياغو  ةعاصملل بز�ارة

ش�لت امللتقيات الدولية ال�ي عقدت خالل هذه السنة قد و  .وفن�و�ال املكسيككال من كذلك الوز�رة املنتدبة 

 .ھ من السلفادور وال��از�لي� �محادثات ب�ن وز�ر الشؤون ا�خارجية املغر�ي ونظفرصة إلجراء 

نما �عد فتح سفارة لهذه ألاخ��ة �� الر�اط سنة او�� إطار تطو�ر العالقات الدبلوماسية ب�ن املغرب و�

عاصمة بانما �� انتظار فتح سفارة للمغرب �� العينت ا�ح�ومة البنمية سف��ة لها �� العاصمة املغر�ية  2014

 .سي�ي

الدول العر�ية ودول أمر��ا ا�جنو�ية شارك رئيس  ب�نو��دف دعم التقارب السيا��ي والاقتصادي 

وقد . ل شهر نون��ا�ح�ومة املغر�ية �� القمة الرا�عة لرؤساء الدول وا�ح�ومات ال�ي ا�عقدت بالسعودية خال

 انموذجليصبح  رتقاء ��ذا إلاطار التشار�يلال ع�� العاهل املغر�ي �� الرسالة ال�ي وجهها لهذه القمة عن تطلعھ 

املنطقت�ن من رصيد تار��� وحضاري ، استنادا إ�� ما يجمع للت�امل والاندماج ا�جهوي ب�ن دول ا�جنوب ارائد

 .من روابط ثقافية وإ�سانية عر�قةمش��ك، و 

اعل دبلوما��ي �عمل ع�� تطو�ر عالقات إ�� فتحول ال��ملان املغر�ي  2015ست سنة كر أخرى،  ومن جهة

ه السنة ذخالل همع أمر��ا الالتينية وخاصة مع ممث�� شعوب دول أمر��ا الوسطى، حيث تم التعاون 

 برملان أمر��ا الوسطىلل��ملان املغر�ي �غرفتيھ لدى دائم منح صفة عضو مالحظ اتفاقية استكمال التوقيع ع�� 

، وذلك الذي يضم ممثل�ن عن غواتيماال والسلفادور والهندوراس وني�اراغوا وجمهور�ة الدوميني�ان و�انما

ال��ملان ش�ل و�موجب هذه الاتفاقية سي .لبالدناا�جهوي خالل الز�ارة ال�ي قام ��ا رئيس هذا التجمع ال��ملا�ي 

 .الاجتماعات واملؤتمرات ال�ي تنظم من طرف برملان أمر��ا الوسطى �ش�ل مستمر ��للمشاركة املغر�ي وفدا 

 .إلالك��و�ي ألمر��ا الالتينيةباحث متخصص �� شؤون أمر��ا الالتينية، مدير املرصد   ∗
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�� اجتماعات منتدى بصفتھ مالحظا و�� نفس املنطقة دائما، رفع مجلس النواب من مستوى مشاركتھ 

وشارك كذلك �� أشغال القمة الثالثة  أمر��ا الوسطى والكراييب املعروف اختصارا بالفو�ر�ل اترؤساء برملان

 ااجتماعبالر�اط كما احتضن مجلس النواب . ال�ي ا�عقدت ب�وستار��ا بييابلدان أمر��ا الالتينية والكر لرؤساء 

ال��ملان املغر�ي �ش�ل القات عسسة أو�مكن القول أن م .نتدىنفس املجنة املناصفة وت�افؤ الفرص التا�عة ل�ل

�� أمر��ا الوسطى ست�ون لھ نتائج ملموسة خدمة القضايا العادلة  مع الهيئات ال��ملانية ا�جهو�ةرس�ي 

 .لشعوب ا�جانب�ن

يواصل املغرب خطتھ إلاس��اتيجية �� تقر�ب خدماتھ من أك�� ز�نائھ �� فع�� املستوى الاقتصادي أما 

تمكن كما ، عيدالفوسفاط ع�� املدى البب لسوق ال��از�ليةال��و�د  اعقوداملغرب برم حيث أأمر��ا الالتينية، 

من رأس مال شركة  %10من حيازة �سبة الذي �شرف ع�� تدب�� هذا القطاع ملجمع الشر�ف للفوسفاط ا

 .مليون دوالر 55أحد أك�� شر�ات ألاسمدة �� ال��از�ل بقيمة تصل إ�� حوا�� " هر�نجر"

مقابل ملياري دوالر  2015مليار دوالر خالل سنة تراجع إ�� ورغم أن حجم التجارة ب�ن املغرب وال��از�ل 

لصا�ح املغرب منذ أر�ع  �سبب املشا�ل الاقتصادية ال��از�لية، إال أن امل��ان التجاري ��جل فائضا 2013سنة 

ومن املرتقب أن �ساهم املنتدى الاقتصادي املغر�ي ال��از��� الذي عقد أو�� دوراتھ  بمراكش . سنوات متتاليات

 .ع�� املدى القر�بقتصادي ودعم التبادل التجاري الثنائي �عز�ز التعاون الا��  2014سنة 

محطات جديدة لتقو�ة عالقات التعاون ب�ن املغرب ودول املنطقة،  2016ومن املنتظر أن �عرف سنة 

حيث يرتقب أن �شارك املغرب بصفتھ مالحظا �� القمة إلايب��وأمر�كية املزمع عقدها �� العاصمة ال�ولومبية 

 .رك كذلك �� قمة إفر�قيا وأمر��ا ا�جنو�ية ال�ي ستحتض��ا الب��وبوغوطا، وأن �شا

من أجل  ��جيل حركية ع�� مستوى عالقات املغرب مع دول الكراييبكذلك املقبلة سنة الوستعرف 

التفك�� �� تطو�ر التعاون املش��ك �عد استكمال الف��ة ال�ي حددت من قبل �� إطار خارطة طر�ق التعاون 

، وال�ي تمحورت أساسا حول �عز�ز إلاطار القانو�ي وال��وض بالتعاون التق�ي واملساهمة �� 2015-2013الثنائي 

 .اقتصادية-إنجاز مشاريع التنمية السوسيو
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 أمر��ا الالتينية ب�ن التصو�ت للتغي�� والتصو�ت لالستمرار�ة��  نتخاباتالا 

 ∗الصال�� بنصا�ح أحمد

 

و�سلط هذه . العديد من الانتخابات الرئاسية وال��ملانية واملحلية 2015عرفت أم���ا الالتينية خالل سنة 

وغواتيماال والاستحقاقات الورقة الضوء ع�� مجر�ات الاستحقاقات الرئاسية ب�ل من ألارجنت�ن وهاي�ي 

 .التشريعية ب�ل من املكسيك وفن�و�ال

 أكتو�ر، جي�ي موراليس 25بالنسبة لرئاسيات غواتيماال فقد فاز ��ا، �� ا�جولة الثانية ال�ي أجر�ت يوم 

ذو التوجهات القومية واملحافظة، �عد إحرازه ) اليم�ن الوسط" (ج��ة الوفاق الوط�ي"عن حزب ) سنة 46(

٪ من ألاصوات، متفوقا بذلك ع�� غر�متھ ساندرا توريس، الزوجة السابقة للرئيس ألاسبق ألفارو 70لنسبة 

  .من ألاصوات ٪30�عدما اكتفت بحصة " وحدة ألامل الوطنية"عن حزب ) 2012-2008(�ولوم 

الرئيس املخلوع أوتو ب��يز مولينا الذي أج�� ع�� ) �وميدي(��ذا الفوز، سيخلف جي�ي موراليس 

، �عد متا�عتھ من قبل النيابة العامة ب��م الفساد 2015الاستقالة من منصب رئيس ا�جمهور�ة، �� شتن�� 

العاشر منذ أن دخلت البالد مرحلة  الرئيس ا�جديد لغواتيماال،. والتالعب باإلدارة ا�جمركية للبالد

 16فاز �سبب ألاصوات املقاطعة ومناهضتھ للفساد، ومن املنتظر تنصيبھ يوم ، 1985الديموقراطية سنة 

 .2016يناير

أكتو�ر، ممثلة  22املعارضة، با�جولة الثانية ال�ي أجر�ت ��  و�خصوص ألارجنت�ن، فقد فازت برئاس��ا

٪ 53٪ من ألاصوات، �عدما أحرز 3بفارق ) سنة 56(ماوريسيو ماكري ) الوسط-ناليم�" (لنغ��"بزعيم ائتالف 

، و�ذلك يخلف الرئيسة "ج��ة من أجل النصر"٪ لغر�مھ دانيال سيو�� مر�ح ا�حزب ا�حاكم 47م��ا مقابل 

 .سنة 12وال�ي حكم حز��ا منذ ) الوسط-اليسار(املن��ية والي��ا كريستينا فرنانديز 

) ٪75(و التوجهات الي��الية واملحافظة، أحرز فوزه، بفضل �سبة املشاركة املرتفعة الرئيس ا�جديد، ذ

، وذلك بانتخابات مرت بأجواء عادية "ج��ة من أجل النصر"و�أصوات ناخبينھ وأصوات املتذمر�ن من حكم 

الوسط -وواكب��ا �غطية إعالمية دولية، و��ذا الفوز سي�ون الرئيس ا�جديد أول زعيم �حزب من اليم�ن

 .2019سيحكم منذ عودة الديمقراطية للبالد، وذلك لوالية رئاسية تمتد إ�� سنة 

" حزب الُصلع"فيما يتعلق برئاسيات هاي�ي، فقد تمكن �ل من جوفنيل مو��ى عن ا�حزب ا�حاكم 

 من بلوغ ا�جولة الثانية للرئاسيات" الرابطة البديلة من أجل التقدم والتحرر "وجودي سيليست�ن عن حزب 

 25مر�حا لهذه الرئاسيات با�جولة ألاو�� ال�ي جرت ��  54، متفوق�ن ع�� 2016دجن��  27املقرر إجراؤها �� 

 .٪25٪ من ألاصوات وجودي سيليست�ن 33، وذلك بإحراز جوفنيل مو��ى ع�� 2015أكتو�ر 

إال أنھ يتوقع ع�� ألارجح، بحسب النتائج ألاولية لهذه الانتخابات الرئاسية ووفقا للعديد من التقار�ر 

الاعالمية املحلية، أن يخلف ا�حزب ا�حاكم نفسھ ��ذه الرئاسيات، �عدما اكت�ح ستة جهات من مجموع 

 .الالتينيةألامر�كية -املغر�ية والعالقاتإلاسبانية -املغر�ية للعالقات ومتتبع مهتم  ∗
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حزب "ر�ة املر�ح جوفنيل مو��ى عن ا�جهات العشرة امل�ونة للبالد، و�ذلك من املنتظر أن ين��ع رئاسة ا�جمهو 

 .ذو التوجهات التقدمية، و�التا�� خالفة الرئيس املن��ية واليتھ ميشيل مارتي��" الُصلع

�سبة مشاركة بلغت وعرفت  يونيو 7 يوم اجرا��ا فقد تم املكسيكية، التشريعية لالنتخابات و�النسبة

بمجلس  نائب جديد 500الاستحقاقات، وذلك ��دف اختيار ٪، بحسب ال�جنة املستقلة املشرفة ع�� هذه 48

من رؤساء البلديات  871ممثل عن ذات الواليات و 600النواب ، فضال عن اختيار �سعة ح�ام جدد للواليات و

 .  للعاصمة الفدرالية اعضو  16و

عد مقعد، فقد توزعت عدا مقعدين لم يتم � 500، البالغ عددها مجلس النواببالنسبة ملقاعد 

حزب العمل "ثانيا . مقعد 207ع�� ) ا�حزب ا�حاكم" (ا�حزب الثوري املؤسسا�ي"، حيث حصل 1إعال��ا

" حزب ا�خضر والبيئة املسي�ي"را�عا . مقعدا 60" ا�حزب الديمقراطي الثوري"ثالثا . مقعد 108" الوط�ي

سا�عا . مقعدا 25" ا�حركة املواطنة"سادسا . مقعدا 35" حركة التجديد الوطنية"خامسا . مقعدا 42

" ا�حزب الشع�ي الاش��ا�ي"تاسعا . مقاعد 8" حزب تجمع املجتمع"ثامنا . مقعدا 11" الائتالف ا�جديد"

 . مقعد واحد، ومقعد واحد ملر�ح غ�� متحزب

تراجع باملقارنة " ا�حزب الثوري املؤسسا�ي"إال أنھ تجدر إلاشارة إ�� أن حزب الرئيس إنر�كھ بينيا نييتو 

مقعد، باإلضافة إ�� ا��زامھ بمعاقلھ التقليدية  212�عدما ان��ع ف��ا  2012مع الانتخابات التشريعية لعام 

خصوصا بالعاصمة الفيدرالية، وذلك �� انتخابات شهدت خروقات وترحال سيا��ي وأعمال شغب بالرغم من  

 . سكر�ةإجرا��ا وسط �عز�زات أمنية مشددة مدعومة بوحدات ع

با�جهة املقابلة، و�الرغم من هذا ال��اجع، الناتج عن تذمر املكسيكي�ن من سوء إدارة الرئيس إنر�كھ 

بينيا نييتو، فإن حز�ھ حافظ ع�� أغلبيتھ مع حلفائھ لضمان تنفيذ إصالحاتھ وتمر�ر �شريعاتھ، وذلك بمقاعد 

مقاعد، بمع�ى  10البالغة " الائتالف ا�جديد" مقعدا ومقاعد 47البالغة " حزب ا�خضر والبيئة"حز�ھ ومقاعد 

 .للمجلس  امل�ونة 500مقعدا من أصل  260آخر حصولهم ع�� 

ا فيما ��م فن�و�ال، فقد اكت�حت املعارضة اليمينية، املنظو�ة تحت اسم  الوحدة  طاولة"أمَّ

 الوطنية با�جمعية مقعد 112 دجن��، بحصولها ع�� 6 يوم أجر�ت ال�ي التشريعية ،  انتخابا��ا2"الديمقراطية

 غاية إ�� وتمتد 2016 يناير من تبتدأ �شريعية جديدة بوالية املطلقة ان��اعها بذلك لألغلبية و مقعد، 167 ذات

 .2021 يناير

 ا�حزب" ا�حاكم ا�حزب بزعامة" قطب الوطن"ائتالف  قابلھ ،الوطنية با�جمعية املعارضة اكتساح

 طيلة ا�حزب يتمتع باألغلبية ال��ملانية ذات بينما �ان فقط، مقعدا 55 ع�� بحصولھ "لفن�و�ال املوحد الاش��ا�ي

إال أن ألاسوأ بالنسبة إليھ هو ا��زامھ بأك�� معاقلھ  ،2000سنة  إ�شائھ منذ وذلك املاضية، سنة عشر الستة

 . وخسارة أك�� رموزه ��اتھ الانتخابات

 .2015دجن��  8بتار�خ  مجلس النواب املكسي�ي موقعحسب   1
 .لفن�و�الالاش��ا�ي املوحد  ل�حزب ائتالف يضم مجموعة ألاحزاب املعارضةطاولة الوحدة الديمقراطية هو   2
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الن النتائج ألاولية ��ز�متھ ��اتھ التشريعيات ال�ي بلغت الرئيس الفن�و��� ني�والس مادورو أقر فور إع

ع�� بالده، معت��ا هز�متھ نصرا �سبيا ملا " ا�حرب الاقتصادية"، وعزاها ملا أسماه %74�سبة املشاركة ف��ا 

، "طاولة الوحدة الديمقراطية"بينما اعت�� سكرت�� الكتابة التنفيذية لتحالف " الثورة املضادة"وصفھ بتعب�� 

 .بالبالد" بداية التغي��"الائتالف الفائز بالتشريعيات أن هذا الانتصار �عد بمثابة 

أولو�ا��ا،  بأجرأة "طاولة الوحدة الديمقراطية"الفوز ال�ا�ح للمعارضة الفن�و�لية، سيدفع ع�� ألارجح 

وم��ا إجراء �عديالت دستور�ة وتمر�ر قانون العفو ��دف إسقاط املتا�عة ا�جنائية ع�� املعارض�ن السابق�ن 

سنة لتنظيمھ  14ليو�ولدو لو���، املح�وم عليھ بال�جن ملدة " إرادة الشعب"للنظام وع�� رأسهم زعيم حركة 

 .مس��ة مناهضة ل�ح�ومة عرفت أعمال شغب

قامت ألارجنت�ن وغواتيماال بالتصو�ت للتغي�� وع�� التناوب ع�� السلطة بينما ينتظر ع�� ألارجح �ال��اية و 

أن يتم ��اي�ي التصو�ت لالستمرار�ة، إال أن التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية املطروحة ع�� 

نمو اقتصادا��ا وإحداث الرؤساء ا�جدد ست�ون عديدة ومختلفة وثقيلة، وم��ا أساسا تحديات رفع �سب 

 . التنمية وخلق ال��وة ودمقرطة ا�حياة السياسية وتقليص الفوارق الاجتماعية

بالنسبة لهاي�ي ال�ي �عا�ي كث��ا من حالة عدم الاستقرار، �سبب ألازمات السياسية املتتالية بالبالد 

عو�ا��ا الاقتصادية وفوارقها وهشاشة مؤسسا��ا ومعانا��ا من التدخالت ألاجنبية وصراعا��ا العرقية وص

الاجتماعية، فإن تحديا��ا كث��ة وكب��ة، إال أن تحد��ا ألاك�� املطروح بحدة فهو بناء اقتصاد مندمج وم�افحة 

 . الفقر، وإقامة املؤسسات ودمقرطة السياسة والانفتاح ع�� العالم

ا الواليات املتحدة املكسيكية، فأحد تحديا��ا الكب��ة ��م الع ملية الانتخابية بنفسها، حيث شهدت أمَّ

انتخابا��ا النيابية إبان ا�حملة الانتخابية و�وم الاق��اع، أعمال شغب ومواجهات عنيفة وفو��ى وإطالق للنار، 

مثلما عرفت مواجهات دامية واقتتاالت، ان��ت بمقتل ثمانية أ�خاص ع�� ألاقل بجنوب البالد، حيث يتناطح 

 . ت والسلطات املكسيكيةف��ا أباطرة تجار املخدرا

القراءة التفاؤلية تقدر بأن البالد . وتتفاوت القراءات بخصوص فن�و�ال ب�ن تقديرات تفاؤلية و�شاؤمية

قد �عرف عملية انتقالية سلسة وأن تأخد الديموقراطية مسارها، ��دف استتباب السلم وخدمة مصا�ح 

عيد لتجنب ألازمات السياسية واملؤسساتية مستقبال، الشعب والسهر ع�� رفاهيتھ ورخائھ، وذلك بتفادى التص

 . أهليةالتشاؤمية تقدر بأن ألامور قد تنفلت و�شهد بذلك فن�و�ال حر�ا القراءة بينما 
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 خطوات الواليات املتحدة والاتحاد ألاور�ي نحو تطبيع العالقات مع كو�ا

 ∗محمد بو�وش. د

 

�عد قطيعة استمرت ألك�� من نصف قرن من التوتر املتوارث من حقبة ا�حرب الباردة ب�ن الواليات 

عن فتح عهد جديد مع �و�ا  2014دجن��  17��  املتحدة ألامر�كية و�و�ا، أعلن الرئيس ألامر��ي باراك أو�اما 

  .مل��ما بأن يبحث مع ال�ونجرس سبل رفع ا�حظر املفروض ع�� هافانا

نحو غ�� متوقع جاء إعالن أو�اما عن تطبيع العالقات ب�ن البلدين وفتح السفارة ألامر�كية �� هافانا، ع�� 

وذلك �عد صفقة تضمنت إطالق سراح متعاقد أمر��ي محتجز لدى �و�ا وثالثة عمالء �و�ي�ن محتجز�ن �� 

 .الواليات املتحدة

وا�حاضر، أسئلة عن العالقات ال�و�ية  �ستد�� إعالن أو�اما هذا طرح عدة أسئلة ما ب�ن املا��ي 

ألامر�كية �� العقود ا�خمسة املنصرمة، وأسئلة عن السبب ا�حقيقي وراء عودة تلك العالقات و�القدر ذاتھ عن 

 .الوساطة ال�ي مكنت الطرف�ن من التال�� ع�� مثل ذلك النحو

تفاق سيا��ي مع �و�ا لتحس�ن �� خضم هذا التحول قرر الاتحاد ألاور�ي �سريع وث��ة إعادة مناقشة ا

 .العالقات معها

 ملحة تار�خية عن العالقات الكو�ية ألامر�كية

يرجع تار�خ العالقات ب�ن �و�ا والواليات املتحدة إ�� ��اية القرن التاسع عشر، حينما اندلعت الثورة 

العاملة �� �و�ا خسائر فادحة، ، ألامر الذي كبد الشر�ات ألامر�كية 1895ال�و�ية ضد الاحتالل إلاسبا�ي �� عام 

جعل��ا تدرك ألاهمية إلاس��اتيجية لهذه الدولة الصغ��ة، خصوصا بالنسبة ملشروع حفر قناة �� أمر��ا 

 .الوسطى ب�ن املحيط�ن، مما دفع واشنطن إ�� طلب إسبانيا رسميا ا�جالء عن �و�ا

لقوات إلاسبانية إ�� سلسلة من ، �عرضت ا1898ع�� إثر ا�حرب ال�ي دارت ب�ن واشنطن ومدر�د عام 

الهزائم ان��ت بحصول �و�ا ع�� استقاللها، فأقامت الواليات املتحدة مجلسا عسكر�ا حاكما �� هافانا �� الف��ة 

  .ا��حبت القوات ألامر�كية من ا�جز�رة 1902ماي  20وعندما أقيمت ا�جمهور�ة ��  .1902و 1898ما ب�ن 

الذي -  Platt Amendment "�عديل بالت"ة ع�� ا�جز�رة من خالل إدخال بند لكن ألامر�كي�ن احتفظوا بالسيطر 

حيث �سمح لها بحر�ة التدخل  1902�� دستورها سنة   -بالت. وضعھ السيناتور ا�جمهوري أورفيل أ�ش

 .عسكر�ا، كما احتفظوا بالعديد من القواعد البحر�ة إضافة إ�� الاستثمار �� إنتاج السكر والتبغ

لثورات الداخلية �� �و�ا املستقلة تحت ا�حماية ألامر�كية، فقد استمرت ملا ير�و عن ثالث�ن لم تخمد ا

 .1917ومرة أخرى سنة  1912سنة وهو ألامر الذي دفع واشنطن إ�� إرسال قوا��ا الستعادة النظام سنة 

 .املغرب/وجدةب ركز الدراسات والبحوث إلا�سانية والاجتماعيةم ، باحث �� العالقات الدولية ∗
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مة مستقرة قاد باتيستا وهو عر�ف �� ا�جيش انقالبا أطاح با�ح�ومة، وأسس أول ح�و  1934و�� سنة 

حافظ باتيستا ع�� سلطتھ من خالل بناء عالقة طيبة مع الواليات املتحدة . �� ا�جز�رة منذ طرد إلاسبان

ألامر�كية وزجھ للمعارضة �� ال�جون بل وإعدامهم، وقد سمحت أساليبھ البوليسية بالضغط ع�� شعبھ 

��كي�ن الذين شيدوا املنتجعات وأسسوا وقمعھ، رغم استقبالھ لالستثمار ألاجن�ي والسيما املستثمر�ن ألام

النوادي والصناعات املختلفة ع�� ا�جز�رة، وهو ما در عل��ا ال��اء ودره ع�� باتيستا نفسھ الذي �ان يطلب 

 . امل�افآت والرشاوى نظ�� خدماتھ

لم يكن الكث�� من ال�و�ي�ن سعداء بدكتاتور�ة باتيستا، حيث تمكن املتمردون بقيادة �اس��و من 

 .   وأج��وا باتيستا ع�� الهرب 1959ستيالء ع�� السلطة عام الا 

 توتر العالقات الثنائية خالل مرحلة ا�حرب الباردة

ع�� الرغم من أن واشنطن اع��فت بح�ومة هافانا ا�جديدة برئاسة فيديل �اس��و،  ولكن سرعان ما 

عض الشر�ات ألامر�كية ��دف تحس�ن بدأت العالقات الثنائية بالتدهور عندما أقدم �اس��و ع�� تأميم �

  .الاقتصاد ال�و�ي

، زار �اس��و الواليات املتحدة والتقى مع نائب الرئيس ر�تشارد نيكسون، وتذّرع 1959و�� أبر�ل من عام 

الرئيس ألامر��ي آنذاك إيز��اور لعدم استطاعتھ اللقاء مع �اس��و بارتباطھ بلعبة الغولف، وهو ما دفع �اس��و 

وقد كتب نيكسون �عد ذلك أن الواليات املتحدة حاولت . تھ ل�و�ا إ�� تأميم جميع املصا�ح ألامر�كيةعند عود

دون أن يدفع  1960الاتجاه ال�حيح، لكن �اس��و أمم الشر�ات ألامر�كية �� �و�ا عام "دفع �اس��و إ�� 

 ".�عو�ضا

عام  غزو خليج ا�خناز�ر فشلت عملية كما غادر مئات آلاالف من ال�و�ي�ن بالدهم إ�� الواليات املتحدة،

در���ا واشنطن من املنفي�ن ال�و�ي�ن مع دعم ال�ي حاولت إسقاط ا�ح�ومة ال�و�ية من خالل القوة ال�ي  1961

 .عسكري أمر��ي

رئيًسا  جون كندي ، أي �عد أقل من ثالثة أشهر من تنصيب1961لقد بدأت العملية �� أبر�ل عام 

قوات املنفي�ن �� ثالثة أيام، كما  الكتلة الشرقية املتحدة، وهزمت القوات ال�و�ية املدر�ة من قبل دول للواليات 

، عندما طالبت إدارة كندي بال�حب أزمة الصوار�خ ال�و�ية التا�� مع �� العام العالقات الثنائية ازداد تدهور 

والشرق  تركيا ال�ي جاءت رًدا ع�� الصوار�خ النوو�ة ألامر�كية ��الفوري للصوار�خ السوفياتية �� �و�ا، و 

   .ألاوسط

اتفق السوفيات وألامر�كيون ع�� إزالة الصوار�خ من �و�ا والصوار�خ ألامر�كية سًرا من تركيا والشرق 

، أما املنفيون ال�و�يون 
ً
ألاوسط �� غضون بضعة أشهر، كما وافق كندي أيًضا ع�� عدم غزو �و�ا مستقبال

 . ا�خناز�ر فقد جرت مبادل��م ��حنة من إلامدادات من أمر��ااملعتقلون أثناء عملية غزو خليج 

، ونتيجة للسياسة ألامر�كية املعادية ل�و�ا، اتجھ �اس��و صوب الاتحاد السوفيا�ي 1963بحلول عام 

محوال �و�ا إ�� أول دولة شيوعية �� العالم الغر�ي وقام بالتوقيع ع�� مختلف أنواع املعاهدات مع الاتحاد 

دفع واشنطن إ�� فرض ما وهو  .و�دأت املساعدات املالية واللوجستية السوفياتية ت��ال ع�� �و�ا السوفيي�ي
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ال�ي تضمنت برنامجا » نورثوودز«أو عملية  عملية النمس حظر دبلوما��ي وتجاري شامل ع�� �و�ا، و�دأت

العسكري إ�� جانب عمليات مخابراتية ومحاوالت اغتيال للقادة منسقا من التخر�ب السيا��ي والنف��ي و 

 . السياسي�ن

 عودة العالقات للتطبيع ب�ن هافانا وواشنطن

 وتفردت الواليات املتحدة بقيادة العالم، ولم تكن امع ا��يار الاتحاد السوفي
ً
�ي �غ�� النظام الدو�� كث��ا

حليفا اس��اتيجيا مهما �ان يوفر لها الكث�� من الدعم،  �و�ا بمعزل عن هذه التغ��ات، ف�ي من ناحية خسرت

ومن ناحية أخرى، فح�ى وإن �انت واشنطن مصرة ع�� إسقاط النظام الشيو�� بال�لية فقد تبدد الكث�� من 

  .تخوفا��ا تجاه هافانا

فف ظهرت بوادر خجولة لالنفراج ب�ن البلدين منذ تو�� الرئيس راوؤل �اس��و ا�حكم �� �و�ا حيث خ

تصافح أو�اما و�اس��و �� جوها�سبورغ خالل حفل تأب�ن نلسون  2013و�� دجن�� . أو�اما قيود السفر إ�� �و�ا

مانديال، كما تبادل ا�جانبان إشارات املودة �� إطار م�افحة إيبوال حيث أرسلت �و�ا مئات ألاطباء واملمرض�ن إ�� 

 .جهود �و�ا جون ك��ي  وز�ر ا�خارجية ألامر��يادرة حيا غرب إفر�قيا رغم إم�انيا��ا املتواضعة، و�� لفتة ن

و�الرغم من اتباع واشنطن لسياسة حازمة إزاء هافانا، إال أن استطالعات الرأي كشفت أن غالبية 

ك س�ان فلور�دا حيث �عيش جالية كب��ة من ألامر�كي�ن ألامر�كي�ن يؤ�دون �غي�� السياسة إزاءها بما �� ذل

 .ال�و�ي�ن املناهض�ن لنظام �اس��و

قطعھ ع�� نفسھ بأن يمد  عاما من العداء وا�خصومة جاء باراك أو�اما ل�ي يطبق الوعد الذي  54�عد 

أزالت الواليات وعقب هذه القمة . 2015يده ل�خصوم، حيث صافح راؤول �اس��و �� قمة ألامر�كت�ن �� أبر�ل 

املتحدة �و�ا من قائمة الدول الداعمة لإلرهاب، كما أعلن أو�اما أن الواليات املتحدة لم �عد معنية بفرض 

إراد��ا ع�� �و�ا، وأن من املأمول أن روابط التجارة والسياحة والسفر ب�ن البلدين سوف تحسن العالقة بي��ما 

 .املةح�ى يتم استعادة العالقات الدبلوماسية ال�

ألول مرة   2015غشت14 �� هافاناالسفارة ألامر�كية ��  فوق  العلم ألامر��ي تم رفع جون ك��ي  و�حضور 

 .ا�حرب الباردة �� إشارة رمز�ة لبدء حقبة جديدة من العالقات الدبلوماسية ب�ن خص�ي 1961عاممنذ ال

 املتحدة الاتحاد ألاور�ي ع�� ن�ج الواليات

�س�� الاتحاد ألاور�ي ع�� خطى الواليات املتحدة �� الن�ج ا�حديث للتعامل مع �و�ا، علما أن لھ محاوالت 

سابقة �� تحس�ن العالقات معها، حيث سبق لالتحاد ألاورو�ي أن عرض ع�� هافانا مساعدات ملواجهة 

 .ألاعاص�� وتقديم معونات أخرى 

حينما فرض هذا ألاخ�� عقو�ات دبلوماسية  2003والاتحاد ألاور�ي عام لقد انقطع ا�حوار ب�ن �و�ا 

لك��ا لم ترفع  2005منشًقا سياسيا، وقد تم �عطيل هذه العقو�ات عام  75�سبب اعتقال ا�ح�ومة ال�و�ية 

، حيث �ان إلغاؤها محاولة للت�جيع ع�� مز�د من إلاصالحات من جانب الرئيس راؤول 2008رسمًيا إال سنة 

 .س��و الذي تو�� ا�حكم �عد تقاعد شقيقھ فيديل�ا
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وشملت  2014�ي �� العاصمة هافانا �� أبر�ل � من املفاوضات مع الاتحاد ألاور عقدت ا�جولة ألاو�

ا�حوار السيا��ي والتعاون الثنائي والتجارة، و�� املفاوضات الثانية وافقت السلطات ال�و�ية وألاور�ية ع�� 

 . تفاوض كما وافقت ع�� الهيا�ل العامة لالتفاق املستقب��خارطة طر�ق حول عملية ال

وقد أكدت أور�ا ع�� لسان دبلوماسي��ا أن ا�خطوات ألامر�كية سوف �سهل محادثات أور�ا مع هافانا 

وقد قامت املفوضة العليا للشؤون ا�خارجية ��  .وهو ما سيساعد ا�جميع ع�� صياغة اتفاق سيا��ي معها

�� محاولة لدفع املفاوضات، �� أول ز�ارة يقوم  2015ير��ا موغ��ي�ي بز�ارة هافانا �� مارس فيد الاتحاد ألاور�ي

 . ��ا مسؤول أور�ي بارز لهذا البلد �عد توتر العالقات �سبب ان��ا�ات حقوق إلا�سان من طرف �و�ا

 �� الوصول إ�� نتيجة �� ا�حو 
ً

ار والاتفاق إلاطاري ويس�� الاتحاد ألاور�ي إ�� رفع وت��ة املفاوضات أمال

مليون أورو ح�ى عام  50وقد أعلن الاتحاد ألاور�ي عن تقديم مساعدات مالية إضافية ل�و�ا بقيمة . املرتقب

 .من أجل تنشيط القطاعات الرئيسية لالقتصاد وع�� رأسها الزراعة 2020

قرن، و�عود آخر ز�ارة من  ألاو�� لرئيس فر���ي منذ أك��  2015و�عد ز�ارة فر�سوا هوالند إ�� �و�ا �� ماي 

وإ�� جانب  .عندما زار رئيس ا�ُح�ومة إلاسبانية آنذاك فيليب غونزالس هافانا 1986ّ�ي إ�� سنة ملسؤول أور 

ألاهداف الاقتصادية �س�� هوالند إ�� الظهور كمحاور بارز عن ا�جانب ألاور�ي �� أمر��ا الالتينية بإعالنھ 

 .ا ودول الاتحاد ألاور�يالس�� إ�� تحس�ن العالقات ب�ن �و�

وفيما ال تزال ألاصوات تتصاعد �� هافانا لتحس�ن وضع ا�حر�ات وحقوق إلا�سان �� ا�جز�رة بال��امن 

فالعديد من ألاصوات ألاورو�ية  مع مسا�� إسبانيا الرامية لتغي�� املوقف املش��ك الذي تتبناه أورو�ا من �و�ا، 

 .ا ح�ى �عد وصول راؤول �اس��و إ�� سدة ا�حكم وأن ألامر لم يتغ�� كث��اترى أن ألامور بقيت ع�� حالها �� �و�

وخالصة القول ما حدث مؤخرا من تحول أمر��ي وأور�ي اتجاه �و�ا، هو استعادة لرؤ�ة كيسنجر �� 

تحقيق اخ��اقات عملية من أجل �غي�� السياسات �� البلدان املس��دفة، وهو جزء من الصراع والتنافس ب�ن 

وع�� الرغم من صعو�ة ا�جزم . ال�ي عادة إ�� املسرح الدو�� تحت قيادة فالديم�� بوت�ن والواليات املتحدة روسيا

بما سوف تؤول إليھ العالقات ب�ن واشنطن وهافانا فإن تجارب املا��ي قد أكدت بوضوح أن املستفيد ألاول 

املوقف ألامر��ي ألاخ�� من �و�ا ع�� أنھ وهنا يمكن باختصار تفس��  .من هذه التحوالت هو إلادارة ألامر�كية

 ."ليست هناك صداقات دائمة"انتصار لقانون املنفعة واستعادة ملقولة �شرشل 
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  اقتصاد أمر��ا الالتينية ب�ن ضعف النمو والتباطؤ

 ∗ أحمد بنصا�ح الصال��

 

، استنادا إ�� تقار�ر البنك الدو�� وصندوق النقد الدو�� وو�االت 2015شهدت أمر��ا الالتينية خالل سنة 

من بلد إ�� آخر، إال أن السمة تفاوتت هذه املشا�ل . العديد من املشا�ل الاقتصادية تصنيف الاقتصادات الدولية، 

م��ا والنامية، �انت بامتياز الر�ود والت�خم والكساد وارتفاع ألاساسية لهذه الاقتصادات ألامر�كية الالتينية، الصاعدة 

 . املديونية

بمجلة  1بول كريستوفر ا�خب�� باقتصادات العالم بمؤسسة و�لز فارجو لالستثمارالوضع أعاله اعت��ه 

قة انكماشا بنحو حينما عرف اقتصاد املنط 2009ألامر�كية، بأنھ ألاسوأ بأمر��ا الالتينية منذ اندالع أزمة " اكسبنشن"

بينما "ا�خب�� ذاتھ اعت�� كذلك أن اقتصادات القارة تضررت أك�� من ب�ن جميع الدول النامية، وذلك بقولھ . 1.1%

 ". %0.2شهدت آسيا وإفر�قيا والشرق ألاوسط نموا، شهدت أمر��ا الالتينية انكماشا بنسبة  

أهم . ب مباشرة وغ�� مباشرة وداخلية وخارجيةأسباب هذا الوضع متعددة ومتباينة، حيث تفاوتت ب�ن أسبا

هذه ألاسباب �� ألازمة الاقتصادية العاملية، وتراجع أسعار املواد ا�خام املحلية باألسواق الدولية، بحيث أن نموذج 

عن  ناهيك. طيلة العشر�ة ألاخ��ة ع�� تصدير املواد ا�خام املحلية بأسعار جد مرتفعة النمو بأمر��ا الالتينية اعتمد

تراجع طلب السوق الدو�� ع�� الكث�� من املنتجات املحلية وتراجع الاس��الك وارتفاع قيمة الدوالر باملقارنة مع العمالت 

 .الوطنية وتراجع الاستثمارات ألاجنبية

، نجد بأن أمر��ا ا�جنو�ية، وأساسا %4.1فبينما بلغت �سبة النمو بأمر��ا الوسطى . التفاوت وا�ح للغاية

وهذا ألامر راجع لالعتبارات ا�خارجية، حيث أن ألاقطار ألامر�كية % 1.8ز�ل وألارجنت�ن، تجاوزت بال�اد �سبة ال��ا

ا�جنو�ية تضررت كث��ا �سبب ر�ود وتباطؤ أداء اقتصاد الص�ن باعتباره أك�� مستورد لصادرات هذه ا�جمهور�ات من 

ت أمر��ا الوسطى وأساسا بنما من انتعاش و�عا�� اقتصاد املواد ا�خام، بينما استفادت با�جهة املقابلة اقتصادا

 .الواليات املتحدة ألامر�كية

فيما ��م ألارجنت�ن، القوة الاقتصادية الثالثة بأمر��ا الالتينية �عد ال��از�ل واملكسيك، فقد عرف اقتصادها 

ا ال��از�ل فنجد بأن أزمة اقتصادها أ. وارتفاعا �� املديونية ا�خارجية% 18تباطؤا كب��ا وارتفاعا �� الت�خم بلغ  مَّ

أَما املكسيك . تفاقمت �سبب ارتفاع معدالت الت�خم وقلة الاستثمارات ألاجنبية الراجعة إ�� استشراء فضائح الفساد

د اقتصادها خسائر فادحة جراء تراجع أسعار النفط إ�� مستو�ات دنيا باألسواق الدولية ولم تر�� �سبة النمو ��ا  فتكبَّ

 ).%4(مستوى التوقعات ا�ح�ومية  إ��

د خسارات %) 2.8(و�النسبة لفن�و�ال، فحال��ا �عد ألاك�� سوءا، حيث عرف اقتصادها انكماشا بنسبة  وتكبَّ

شهدت فن�و�ال،  ، كما%)50-(فادحة �سبب الهبوط ا�حاد �� أسعار النفط، حيث بلغت ا�خسارة نصف ألار�اح 

وانخفاضا �� الاحتياطيات من العملة الصعبة وخصوصا �� السيولة النقدية و�جزا �� انخفاضا �� العائدات املالية 

  2.مليار دوالر 100امل��انية وارتفاعا للمديونية ا�خارجية بلغ 

 .ألامر�كية الالتينية-إلاسبانية والعالقات املغر�ية-مهتم ومتتبع للعالقات املغر�ية  ∗

 .را�ع أك�� مجموعة بنكية بالواليات املتحدة ألامر�كية هذه املؤسسة ��    1

 .حسب و�الة ألانباء الفر�سية  2
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الوضع الاقتصادي الصعب، الناتج عن تباطأ الاقتصادات ألامر�كية الالتينية وضعف النمو ��ا وتراجع عائدات 

وات، نتجت عنھ تأث��ات اجتماعية سلبية، ا�عكست مباشرة ع�� التوظيف، حيث أن �سبة التصدير ��ا لثالث سن

من مجموع الساكنة النشيطة، بينما استقرت السنة املنصرمة �� حدود  %6.5البطالة بحسب البنك الدو��  بلغت 

 .باإلضافة إ�� ا�ع�اسها السل�ي أيضا ع�� ألاجور والاس��الك. 6%

تصادية أعاله كذلك سلبا ع�� السياسات النقدية ألامر�كية الالتينية، بحيث تراجعت ا�عكست املشا�ل الاق

قيمة الُعمالت املحلية كث��ا وفقدت، �سبب تدهور الاقتصاد، الكث�� من قيم��ا أمام ارتفاع الدوالر فانخفضت بنسبة 

ية ع�� غرار الكث�� من دول املنطقة، ع�� اعتبار أن �ولومبيا ليست دولة نفط" الب��و"، خاصة العملة ال�ولومبية 6%

و��ذا أصبح الدوالر، بالنسبة للعديد من ألاقطار بأمر��ا الالتينية، العملة الصعبة آلامنة والقادرة ع�� الصمود أمام 

 .ألازمات وأثناء التقلبات الدولية

إ��  –مكرهة  –من ا�ح�ومات  إم�انية فقدان العديد من العمالت املحلية بأمر��ا الالتينية لقيم��ا، دفع العديد

اعتماد سياسات نقدية حذرة، اح��از�ة ووقائية، ��دف حماية سياد��ا الاقتصادية، وذلك بإعطاء ألاولو�ة ملسألة 

اقتصادية، خاصة بال��از�ل و�ولومبيا، بينما املكسيك -استقرار ألاسعار وا�حفاظ ع�� القدرة الشرائية والتوازنات املاكرو 

نفتحة للتغلب ع�� الوضع، وذلك باستخدام عمال��ا الوطنية  والب��و و�نما
ُ
والشي�� أبقت ع�� سياسا��ا النقدية امل

 .عند املعامالت الاقتصادية

الظروف الاقتصادية الصعبة الناتجة عن اعتبارات داخلية وخارجية، فرضت ع�� العديد من اقتصادات أمر��ا 

قتصادية ومواردها املالية ومنظوم��ا النقدية، وذلك باتباع سياسات التكيف الالتينية �عامال أك�� حدة مع سياسا��ا الا

مع الواقع ا�جديد والتأقلم مع التقلبات الاقتصادية املستجدة، انطالقا من القيام بإصالحات هي�لية و�سقية ومرورا 

رحلة جديدة تحتاج إ�� دورة بتغي�� تصورها للتنمية، �و��ا دخلت طبقا للعديد من التقار�ر إلاقليمية والدولية بم

بإجراء إصالحات  2015لذلك أو��ى البنك الدو�� دول أمر��ا الالتينية �� تقر�ره السنوي لعام . اقتصادية ذات تنافسية

��دف إ�� الرفع من مستو�ات إلانتاجية واملردودية والقدرة التنافسية، وز�ادة �سبة الاستثمار بالبنيات التحتية 

 .  ، وهذا �لھ ��دف الرفع من �سبة النمو و�غطية ال�جز وإحياء الدورة الاقتصادية وتحقيق التنميةوا�خدمات العمومية

لهذه الغاية، اعت�� صندوق النقد الدو�� أنھ لبلوغ ِ�سب نمو معقولة، ال بد من إلاقدام ع�� القيام بإصالحات 

واملالية والضر�بية والاعتماد ع�� سياسات  شمولية، آنية واست�جالية، وإعادة النظر �� صياغة السياسة النقدية

تقشفية وترشيد النفقات العمومية والت�جيع ع�� الاستثمارات ا�خاصة والرفع من الاستثمارات العمومية ��دف 

استعادة الثقة، لكن هذه إلاجراءات �لها لن تحقق سوى انتعاشا طفيفا ولن �ساهم سوى بتقو�م جد محدود للعديد 

 .األمد املتوسطمن الاختالالت ب

ا بال��اية، فتجدر إلاشارة إ�� أنھ بالرغم من صعو�ة الوضع الاقتصادي بأمر��ا الالتينية خالل سنة   ، 2015أمَّ

بجمهور�ة الدوميني�ان وني�اراغوا  ارتفاع طفيف بنسبة النمو ُيتوقع ، حيث 2016إال أن هناك تفاؤال حذرا بحلول سنة 

بينما بوليفيا و�ولومبيا والب��و فقد �شهد ب ع�� املنتجات املحلية باألسواق الدولية، و�نما، نظرا لبداية ارتفاع الطل

ا إلا�وادور وفن�و�ال فلن �عرف نموا مهما، و��ذا النمو املتوقع قد تتجنب أمر��ا الالتينية التداعيات  نموا متوسطا، أمَّ

 .�ي وعدم الاستقرار خاصة �� فن�و�الالسياسية لوضعها الاقتصادي الصعب، كتجنب الفو��ى والانفالت ألام
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 الدول العر�ية ودول أمر��ا ا�جنو�ية السيا��ي ب�نتطور التعاون 

 ∗محـسن منجـيد. د

 

 34�عت�� قمة الدول العر�ية ودول أمر��ا ا�جنو�ية أول فضاء دو�� للتعاون ب�ن جهت�ن من ا�جنوب، فهو يضم 

عندما �ان  2003وترجع فكرة تأسيس هذا الفضاء إ�� سنة . أمر��ا ا�جنو�ية دولة من 12دول عر�ية و 22دولة، 

��دف رفع ) سور�ا وليبيا وإلامارات ومصر ولبنان(الرئيس ال��از��� ألاسبق لوال داسيلفا يقوم بز�ارة �خمس دول عر�ية 

�جامعة الدول العر�ية بالقاهرة ع��  مستوى العالقات التجار�ة ب�ن ال��از�ل والعالم العر�ي، وخالل لقائھ باألم�ن العام

 .داسيلفا عن رغبتھ �� تقو�ة العالقات ب�ن دول أمر��ا ا�جنو�ية والدول العر�ية

) ال��از�ل(وقد عقدت �حد الساعة أر�ع قمم لرؤساء دول وح�ومات ا�جانب�ن، عقدت ألاو�� �� براز�ليا 

) السعودية(والرا�عة �� الر�اض  2012سنة ) الب��و(� ليما والثالثة � 2008سنة ) قطر(والثانية �� الدوحة   2005سنة

ورغم أن صاحب هذه املبادرة �ان يطمح إ�� أن ��تم هذه القمم بالقضايا الاقتصادية، إال أن القضايا . 2015سنة 

، السياسية فرضت نفسها منذ القمة ألاو��، حيث وضعت ثالث أهداف سياسية و�� أوال �عميق ا�حوار ب�ن ا�جهت�ن

وثانيا تنسيق املواقف حول مختلف القضايا السياسية الراهنة ا�جهو�ة م��ا والدولية، وثالثا �عميق التعاون داخل 

 .املؤسسات املتعددة ألاطراف و��ن املنظمات ا�جهو�ة �� كال ا�جانب�ن

ودول أمر��ا عشر سنوات من العالقات السياسية ب�ن الدول العر�ية موجزة لوفيما ي�� مساهمة لعرض حصيلة 

 .ا�جنو�ية

 التنسيق السيا��ي حول الن�اعات ا�جهو�ة

، فرصة مهمة أمام القادة للتعرف 1�ش�ل قمة الدول العر�ية ودول أمر��ا ا�جنو�ية ال�ي �عرف اختصارا باألسبا

ا�جهو�ة، ع�� آخر مستجدات الوضع السيا��ي �� كال ا�جهت�ن، كما �ساهم �� توحيد املواقف السياسية حول الن�اعات 

و�� هذا السياق، . ولذلك يخصص جزء مهم داخل إلاعالنات ا�ختامية للقمم للتطرق لنتائج التنسيق السيا��ي املش��ك

�ع�� القادة عن تضام��م ودعمهم للدول غ�� املستقرة أو املوجودة �� حالة أزمة، كما ��جعون ع�� إيجاد حل سل�ي 

 .��ون عن إدان��م �جميع ألاعمال إلارهابيةللن�اعات �� سور�ا واليمن وليبيا، كما �ع

و�خصوص الن�اعات ا�حدودية، فإن رؤساء الدول وا�ح�ومات يطالبون با�حوار والبحث عن حلول طبقا 

لقرارات ألامم املتحدة ولقواعد القانون الدو��، ويش�ل الن�اع ب�ن إلامارات وإيران حول ا�جزر الثالث، طنب الك��ى 

��ى، والن�اع ب�ن ألارجنت�ن و�ر�طانيا حول جزر املالو�ن أحد أهم القضايا ال�ي �ستأثر باهتمام وطنب الصغرى وأبو مو 

 .ا�جانب�ن

و�حظى كذلك موضوع حظر انتشار ألاس�حة النوو�ة بجزء من التنسيق ب�ن ا�جهت�ن، حيث �س�� ا�جانب 

�ة وأس�حة الدمار الشامل �� الشرق ألاوسط العر�ي إ�� التوقيع ع�� اتفاق يروم إقامة منطقة خالية من ألاس�حة النوو 

، لكن إسرائيل و�دعم من الواليات املتحدة ألامر�كية ترفض �ل 2كما هو ا�حال بالنسبة ملنطقة أمر��ا ا�جنو�ية

 .باحث متخصص �� شؤون أمر��ا الالتينية، مدير املرصد إلالك��و�ي ألمر��ا الالتينية  ∗

 .América del Sur Países Arabes�� اختصار لتسمية قمة دول أمر��ا ا�جنو�ية والدول العر�ية باللغة إلاسبانية  ASPA -ألاسبا  1

ال�ي تروم منع ألاس�حة النوو�ة  Tlateloco�� املكسيك ع�� اتفاقية  1967تمكنت دول أمر��ا ا�جنو�ية وأمر��ا الوسطى والكراييب من التوقيع سنة   2

 .�� هذه املنطقة، و�� �عد أول اتفاقية من نوعها تأسس منطقة خالية من ألاس�حة النوو�ة
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و�دعوا قادة ا�جانب�ن الدول غ�� ألاعضاء �� معاهدة انتشار ألاس�حة النوو�ة إ�� . املبادرات العر�ية �� هذا الصدد

اط ف��ا دون تأخر، كما يدعون املنتظم الدو�� إ�� اتخاذ التداب�� العاجلة إلقامة منطقة خالية من ألاس�حة الانخر 

 .النوو�ة �� الشرق ألاوسط

 التضامن الصر�ح مع القضية الفلسطينية

حاور بالنظر إ�� أهمي��ا بالنسبة للعالم العر�ي وللسلم �� املنطقة، أصبحت القضية الفلسطينية �ش�ل أحد امل

باستثناء (ألاساسية للتعاون السيا��ي داخل ألاسبا، فخالل السنوات ألاخ��ة اع��فت جميع دول أمر��ا ا�جنو�ية 

بالدولة الفلسطينية، و�دعون إسرائيل إ�� الا��حاب الفوري من جميع ألارا��ي العر�ية ال�ي احتل��ا �� يونيو ) �ولومبيا

1967. 

ينامية التقارب ب�ن ا�جهت�ن من توسيع دائرة تمثيلي��ا الدبلوماسية �� وقد تمكنت دولة فلسط�ن من خالل د

أمر��ا ا�جنو�ية، حيث بلغت اليوم سبع سفارات �� عواصم �ل من فن�و�ال وألارجنت�ن وال��از�ل و�ولومبيا والب��و 

القات الدبلوماسية ب�ن والشي�� وألاوروغواي، ومن املرتقب أن تفتتح قر�با سفارة �� العاصمة الباز �عد إقامة الع

 . فلسط�ن و�وليفيا

لقد �ان لل��از�ل دور مهم �� تضاعف عدد الاع��افات بالدولة الفلسطينية، حيث �عت�� ال��از�ل أن مسلسل 

السالم �� الشرق ألاوسط من املواضيع املهمة �� سياس��ا ا�خارجية ألنھ �عكس تطلعا��ا للظهور كفاعل محايد 

الرئيس�ن  2009مختلف ألاطراف ع�� املستوى الدو��، فقد سبق لداسيلفا أن استقبل �� نون�� ومستعد للتحاور مع  

الفلسطي�ي وإلاسرائي�� ب��از�ليا، واق��ح تنظيم قمة للسالم �� الشرق ألاوسط كما ساهم ماليا �� إعادة إعمار ألارا��ي 

 .الفلسطينية

ية مع الشعب الفلسطي�ي، حيث وصلت إ�� حد قطع وتتعدد أمثلة وأش�ال تضامن شعوب ودول أمر��ا ا�جنو�

" من طرف فن�و�ال و�وليفيا احتجاجا م��ما ع�� عملية 2009العالقات الدبلوماسية مع إسرائيل كما حصل سنة 

و�� يوليوز . 2009و�داية يناير  2008ال�ي قادها ا�جيش إلاسرائي�� ضد قطاع غزة ��اية دجن�� " الرصاص املصبوب

زعماء املنطقة العدوان إلاسرائي�� املس�ح ع�� قطاع غزة بحرب إلابادة و�التصفية العرقية، وأعلن  وصف �عض 2014

 .رئيس بوليفيا أنھ وضع إسرائيل ضمن الئحتھ ا�خاصة بالدول إلارهابية

مثلة وال تتوا�ي كذلك دول أمر��ا ا�جنو�ية �� دعم إ�شاء دولة فلسط�ن املستقلة داخل املحافل الدولية، ومن ألا 

الذي   A/67/I.28لصا�ح القرار 2012�� نون�� ) باستثناء �ولومبيا ال�ي امتنعت(ع�� ذلك تصو�ت جميع دول املنطقة 

 .يمنح لفلسط�ن صفة عضو غ�� مالحظ داخل منظمة ألامم املتحدة

 جنوب من أجل ح�امة عاملية أك�� -تحالف جنوب

ملستوى الدو��، تتطلع دول أمر��ا ا�جنو�ية والدول العر�ية وعيا من كال ا�جهت�ن ب��ميش دورهما السيا��ي ع�� ا

 2005فخالل الاجتماع التحض��ي للقمة ألاو�� الذي عقد �� مارس . إ�� لعب دور أك�� داخل املؤسسات الدولية

صادية ، أكد وزراء خارجية ا�جانب�ن ع�� ال��ام قاد��م بتعميق تنسيق املواقف داخل املنظمات الاقت)املغرب(بمراكش 

 .واملالية الدولية من أجل ضمان إشراك ا�جهت�ن �� مسلسل اتخاذ القرارات الدولية

�� دعم  77جنوب وخاصة حركة عدم الانحياز ومجموعة -وقد ساهمت تجر�ة ا�جهت�ن داخل منتديات جنوب

ألار�ع عن تطلعهم إ��  وقد أعلن رؤساء الدول خالل قمم ألاسبا. تنسيق املواقف حول مصا�حهم املش��كةمجهودات 

تطو�ر نظام دو�� متعدد ألاطراف وإصالح شامل ملنظمة ألامم املتحدة ودمقرطة الهيئات الدولية، كما أكدوا ع�� 
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ضرورة تطو�ر مجلس ألامن الدو�� ل��داد شرعية وفعالية وتمثيلية، ونادوا كذلك بتقو�ة ا�جمعية العامة واملجلس 

 .لنظام املا�� الدو��الاقتصادي والاجتما�� وإصالح ا

ومن جهة أخرى، تطمح كال ا�جهتان إ�� ا�حصول ع�� مقعدين دائم�ن داخل مجلس ألامن الدو��، فإن �ان 

ا�جانب العر�ي �ع�� �ش�ل محدود عن هذه الرغبة، فإن تطلعات ال��از�ل �� هذا الصدد وا�حة ع�� املستوى الدو��، 

وقد مرت الدول العر�ية وألامر�كية ا�جنو�ية بتجر�ة . �ك مستقبالو�مكن أن �ش�ل هذا املوضوع محط تنسيق مش�

حينما دّعم كال ا�جانبان تر�ح قطر والب��و لشغل مقعدين غ�� دائم�ن داخل مجلس ألامن  2005جديرة بالذكر سنة 

 .2007و 2006للف��ة ماب�ن 

رغم أن أولو�ات كال ا�جانبان تبقى متباعدة إال أن حصيلة عشر سنوات من العالقات القول انھ خــالصــة و 

السياسية تظهر أن الدول العر�ية ودول أمر��ا ا�جنو�ية بدأت �ستفيد �ش�ل مش��ك من هذا التقارب من خالل ترك�� 

 .تنسيق مواقفها السياسية حول القضايا ا�جهو�ة والدولية

لف مواقف التضامن والدعم املعلن من طرف دول أمر��ا ا�جنو�ية إزاء القضية فالدول العر�ية تقدر مخت

الفلسطينية، ورغم أن ال��از�ل لم تتمكن من تنظيم مفاوضات ب�ن الفلسطيني�ن وإلاسرائيلي�ن إال أ��ا تظل �� نظر 

وألاك�� استعدادا للتعاون الدول العر�ية القوة الصاعدة ألاك�� استعدادا للتدخل من أجل السلم �� الشرق ألاوسط، 

مع العالم العر�ي وإلاسالمي ب�ن دول تجمع ال��يكس، الذي يضم إ�� جانب ال��از�ل كال من روسيا والهند وجنوب 

 .إفر�قيا

أما دول أمر��ا ا�جنو�ية ف�ي �عمل ع�� دعم عالقا��ا مع الدول العر�ية من خالل قمة ألاسبا ومع الدول 

جنوب حسب -��دف ضمان انخراط أك�� �� الشؤون الدولية وتقو�ة التعاون جنوب 1ساإلافر�قية من خالل قمة ألا 

 .ألاجندة ا�جنوب أمر�كية

و�الحظ �عد عقد أر�ع قمم وم��ي عشر سنوات من التعاون ب�ن ا�جهت�ن أن قمة ألاسبا تواجھ �عض 

كما أن املشاركة . داخل ألاسبا التحديات، حيث يالحظ ��ميش الدول ذات القدرات الاقتصادية والسياسية الضعيفة

الضعيفة لقادة الدول العر�ية خالل قمم براز�ليا والدوحة وليما لم �ساهم �� دعم إلاشعاع الدبلوما��ي لهذا التقارب، 

ورغم أن قمة الر�اض استطاعت استضافة عدد بارز من القادة العرب إال أن نظرا��م من دول أمر��ا ا�جنو�ية لم 

 .ر �سبب املشا�ل السياسية الداخلية وع�� رأسهم رئيسة ال��از�ليتمكنوا من ا�حضو 

إال أن كال ا�جانبان قادران ع�� تطو�ر  ،34Gورغم أن مبادرة التقارب ب�ن ا�جانب�ن ال تروم �شكيل مجموعة 

أن التطو�ر كما . شراكة متقدمة ع�� املستوى الدو�� ��دف إ�� الدفاع عن مصا�ح الدول العر�ية ودول أمر��ا ا�جنو�ية

ومحاوالت عقد اجتماعات وزار�ة �ش�ل منتظم يؤكد ع�� تطلع ا�جهتان إ�� �عاون أعمق  املستمر لهيا�ل متا�عة القمة

 .2018�� أفق القمة ا�خامسة املزمع عقدها �� فن�و�ال سنة 

  

والثانية  2006دولة عقدت قم��ا ألاو�� بنيج��يا سنة  66وتضم  (America del Sur Africa)ف اختصارا باألسا أمر��ا ا�جنو�ية �عر و قمة دول إفر�قيا   1

 .2016ومن املرتقب عقد القمة الرا�عة بالب��و سنة  2013والثالثة �غينيا إلاستوائية سنة  2009بفن�و�ال سنة 
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 التعاون الاقتصادي ب�ن العالم العر�ي وأمر��ا ا�جنو�ية

 ∗أمل مختار. د

 

 �� العالقات الدولية، ولذلك فإن الاهتمام با�جانب 
ً
 أساسيا

ً
إن العالقات الاقتصادية أصبحت تلعب دورا

) أسبا(ولعل القمة العر�ية ا�جنوب أمر�كية . الاقتصادي أخذ م�انة متم��ة �� تحديد السياسات واملواقف ب�ن الدول 

، تؤكد 2015، وأخ��ا �� الر�اض هذا العام 2012ثم ليما ، 2009، الدوحة 2005وال�ى ُعقدت ألر�ع مرات �� براز�ليا 

 
ً
ع�� أهمية الدور الذي يلعبھ الاقتصاد �� مجال التعاون ب�ن الدول العر�ية ودول أمر��ا ا�جنو�ية، سواء �ان �عاونا

 أو متعدد ألاطراف
ً
إال أن ا�جانب فرغم أن جدول أعمال القمم اهتم بالعديد من القضايا السياسية �� العالم، . ثنائيا

الاقتصادي حظي باهتمام كب�� من جانب الدول املشاركة، حيث عقد بموازاة القمم لقاءات لرجال ألاعمال من 

 .ا�جانب�ن لتقو�ة العالقات الاقتصادية

 حجم التجارة ب�ن العامل�ن العر�ي وا�جنوب أمر��ي

مليار دوالر ��  30إ��  2004مليار دوالر �� عام  10وفقا ألحدث التقديرات فقد زاد حجم التجارة البينية من 

 .الوقت الراهن

ووفقا لإلحصائيات ألاخ��ة . �عد ال��از�ل �� الشر�ك التجاري الرئي��ي �� أمر��ا ا�جنو�ية مع ا�جانب العر�ي

مليار دوالر  3.377�لية، فإن صادرات الدول العر�ية إ�� ال��از�ل وصلت إ�� الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة ال��از 

مليون دوالر، ومن  776حيث بلغت حجم الصادرات من اململكة العر�ية السعودية . 2015خالل النصف ألاول لعام 

والبحر�ن  41.45ان وُعم 54.36مليون دوالر، ومن مصر نحو  239مليون دوالر، وال�و�ت  424.50قطر خالل تلك املدة 

 .مليون دوالر أمر��ي 33.36

و�لغت . 2012مليار دوالر ��  2.7 مليار دوالر �� العام املا��ي مقارنة بـ 3وارتفعت التجارة ب�ن إلامارات وال��از�ل إ�� 

مليار  1.8�� الوقت الذي وصلت صادرات ال��از�ل إ�� إلامارات إ�� . مليار دوالر 1.5الاستثمارات إلاماراتية �� ال��از�ل نحو 

ن مليون دوالر، ليبلغ الفائض التجاري ب�ن البلدي 177.4دوالر، فيما تجاوزت قيمة واردات ال��از�ل من إلامارات نحو 

 .مليار دوالر ملص�حة ال��از�ل 1.7

وقد . ومن ا�جانب العر�ي تأ�ى دول ا�خليج �� مقدمة الدول العر�ية �� التبادل التجاري مع دول أمر��ا ا�جنو�ية

كما تمتلك �عض . 2013مليار دوالر ��  17إ�� نحو  2003مليار دوالر عام  3زاد حجم التجارة البينية ب�ن الكتلت�ن من 

ط��ان ا�خليجية مثل خطوط الط��ان القطر�ة وط��ان الاتحاد رحالت مباشرة إ�� ر�و دى جان��و وساو باولو شر�ات ال

 .حاليا وخطط مستقبلية لرحالت لألرجنت�ن و�ولومبيا

مفاوضات بقيادة دولة إلامارات لدخول مجلس التعاون ا�خلي�� �� اتفاقية  2015و 2014كما شهد عامي 

 . 2010���وسور ع�� غرار ما قامت بھ مصر منذ التجارة ا�حرة مع امل

رسميا �عت�� مصر �� الدولة العر�ية الوحيدة املوقعة ع�� اتفاقية التجارة ا�حرة مع امل���وسور، وذلك منذ 

 -أورغواي –ألارجنت�ن -ال��از�ل(علما بأن هذه الاتفاقية سيبدأ تنفيذها فور تصديق برملانات الدول ألار�ع . 2010

صادق ال��ملان ال��از��� ع�� الاتفاقية  2015و�� أكتو�ر . 2010ع�� الاتفاق والذي صدقت عليھ مصر �� عام ) براغواي

 .مصر/السياسية وإلاس��اتيجية خب��ة بوحدة الدراسات الدولية، مركز ألاهرام للدراسات  ∗
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وقد أعلن وز�ر التجارة . وما زالت مصر �� انتظار تصديق برملانات الدول الثالث ألاخرى لدخول الاتفاقية ح�� التنفيذ

� طر�قها إل��اء �افة إلاجراءات ا�خاصة بالتصديق ع�� اتفاقية أن أورغواى � 2015والصناعة املصري �� أواخر عام 

 .سور �عد أن يصدق عل��ا ال��ملان ثم رئيس جمهور�ة أورغواي وذلك قبل ��اية العام ا�جاري و امل���

وتتيح هذه الاتفاقية حال تطبيقها وضعا تنافسيا أفضل للسلع املصر�ة �� أسواق أمر��ا ا�جنو�ية باإلضافة إ�� 

إ�� جانب جذب استثمارات �� مجاالت .  حصول مصر ع�� احتياجا��ا من املواد الغذائية ع�� املدى البعيد ضمان

ب�ن مصر ودول % 90و��دف الاتفاقية إ�� تقليص التعر�فات ا�جمركية بأك�� من  .  متعددة �� الصناعة والسياحة وغ��ها

مع وجود حلول لقواعد املنشأ والضمانات التفضيلية سور، وكذلك تحر�ر البضائع الزراعية من ا�جمارك و امل���

 .والتعاون �� مجاالت الاستثمار وا�خدمات وغ��ها

أما اململكة املغر�ية، ونظرا ملوقعها ا�جغرا�� القر�ب من شواطئ أمر��ا ا�جنو�ية، تمثل بوابة هامة أمام تجارة 

شهدت التجارة البينية املغر�ية ا�جنوب أمر�كية دفعة قو�ة وقد . أمر��ا ا�جنو�ية للدول العر�ية والقارة إلافر�قية أيضا

وقد . وال�ي أعق��ا إ�شاء غرفة التجارة والصناعة املغر�ية ال��از�لية. 2004�عد ز�ارة امللك محمد السادس لل��از�ل �� 

، غالبي��ا عبارة عن 2013أو�ح تقر�ر للغرفة بأن قيمة الصادرات املغر�ية نحو ال��از�ل قار�ت مليار ونصف دوالر سنة 

وقد تمكن املجمع الشر�ف للفوسفات �� املغرب من إ�شاء شركت�ن �� �ل من ألارجنت�ن وال��از�ل . الفوسفات ومشتقاتھ

 .مالي�ن درهم 4و�لغت قيم��ما معا حوا��  «OCP do Brasil» والثانية «OCP de Argentina» سميت ألاو�� بـ

 قت�نمجاالت التبادل التجاري ب�ن املنط

و�عت�� أهم الصادرات العر�ية . ت��كز عمليات التبادل التجاري ب�ن املنطقت�ن �� الوقت الراهن ع�� بنود محددة

لدول أمر��ا ا�جنو�ية �� ألاسمدة الزراعية والز�وت املعدنية والغزول القطنية واملطاط وإطارات السيارات والزجاج 

دول (، النفط ومشتقاتھ )املغرب(، الفوسفات )مصر(الصناعية واملصنوعات والزجاجية وألاقمشة من ألالياف 

 ).ا�خليج

ومن هذا يت�ح أن الدول  .السكر وخام ا�حديد وال�حوم والصو�ا والذرة الصفراء: أما أهم الواردات العر�ية ��

. ال��وة ا�حيوانيةالعر�ية تركز بصورة كب��ة �� وارد��ا من منطقة أمر��ا ا�جنو�ية ع�� الغذاء سواء من الزراعة أو 

سور و ��� ولك��ا ما زالت �عيدة عن الانفتاح ع�� منتجات تلك القارة من السلع الصناعية، ع�� الرغم من أن تجمع امل

حد املنتج�ن واملصدر�ن الرئيسي�ن للسيارات وم�ونا��ا، الطائرات �عت�� أ يتم�� بصناعاتھ املتقدمة واملتنوعة فهو

والصلب، صناعة السفن، الصناعات ا�جلدية، واملال�س واملنسوجات، حيث �عت��  ومستلزما��ا، منتجات ا�حديد

% 12سور، خاصة ال��از�ل وألارجنت�ن و�ش�ل �� ال��از�ل وحدها و ���صناعة املنسوجات من أقوى الصناعات داخل امل

عامليا �� إنتاج املال�س ا�جاهزة  مليون عامل باإلضافة إ�� احتاللها املركز الثالث3من إجما�� الناتج املح��، ويعمل ��ا 

 .والسا�ع �� إنتاج الغزول وا�خيوط

 تقييم التعاون الاقتصادي ب�ن الدول العر�ية ودول أمر��ا ا�جنو�ية وأهم املعوقات

إذا �انت عملية التقارب السيا��ي ب�ن أمر��ا ا�جنو�ية والبلدان العر�ية باإلضافة إ�� لقاءات أسبا املاضية، قد 

من % 1نجحت �� ز�ادة معدالت التبادل التجاري ب�ن املنطقت�ن، إال أن حجم التبادل التجاري مازال ال يمثل أك�� من 

 . ادة لم تظهر �� مجال الاستثمارات ا�خارجيةكما أن هذه الز�. الناتج القومي لكال الكتلت�ن
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حيث أنھ ال يمكن القول بأن هناك استثمار عر�ي ُمر��ي �� هذه املنطقة أو استثمار أمر��ي جنو�ي �� الدول 

و�نب�� إلاشارة إ�� أن تحرك أموال املستثمر�ن ب�ن املنطقت�ن �عد من أهم ا�خطوات ال�ي يمكن أن ترتقي . العر�ية

 .الاقتصادية ب�ن املنطقت�نبالعالقات 

وتجدر إلاشارة إ�� أنھ من أهم املعوقات ال�ي تواجھ نمو حركة الاستثمار ب�ن املنطقت�ن، هو عدم وجود آليات 

مش��كة للتعاون، وغياب القدرات التصدير�ة ألاساسية، و�عامل املصدر�ن واملستوردين �� ا�جانب�ن عن طر�ق وسطاء 

 عن
ً
رجال ألاعمال ال�ي تؤدي إ�� لمع عدم وجود مجالس . املعرفة املحدودة باألسواق وليس �ش�ل مباشر، فضال

الاحت�اك والتعارف وتبادل املعلومات، وعدم تنسيق السياسات ا�خاصة بدعم التجارة والتنمية، إضافة إ�� عدم وجود 

 .بنوك مش��كة

ون الاقتصادي مع دول من الشمال، فقد اعتادت دول ا�جنوب بصورة عامة ع�� التعامل دائما �� مجال التعا

ا�جنوب ما  -و�عد ظهور توجھ ا�جنوب. وذلك ��دف الاستفادة القصوى من تفوق دول الشمال اقتصاديا وتكنولوجيا

ومن . زال إ�� آلان التعامل التجاري ب�ن الدول العر�ية وألامر�كية ا�جنو�ية غالبا ما يتم ع�� الوسيط ألامر��ي أو ألاورو�ي

وهذا يتطلب قدرا . ا أن يصل املستثمر�ن من كال ا�جانب�ن إ�� الطرف آلاخر مباشرة وليس عن طر�ق وسيطاملهم جد

كما تجدر إلاشارة إ�� أن سفر املستثمر�ن وحضورهم . ك�� من تبادل املعلومات والانفتاح الثقا�� وإلاعالمي ب�ن ا�جانب�نأ

�� ألاهمية للتعرف ع�� احتياجات ألاسواق، وهو أمر غ�� موجود املعارض التجار�ة �� الدول ألاخرى سي�ون أمرا غاية 

 .بصورة وا�حة ح�ى هذه ال�حظة سواء ب�ن املستثمر�ن العرب أو من أمر��ا ا�جنو�ية

 قمة الر�اض

�العادة �ان ا�عقاد قمة أسبا ظرفا مناسبا لتطو�ر التعاون الاقتصادي ب�ن الدول العر�ية ودول أمر��ا 

�� الر�اض قبل  2015نون��  9قد املنتدى الرا�ع لرجال ألاعمال لدول املنطقت�ن ع�� هامش القمة يوم ، حيث عُ ا�جنو�ية

 :�وقد خرج املنتدى بثمان توصيات لالرتقاء بحجم وطبيعة التجارة البينية، و�. يوم واحد من ا�عقاد القمة

 إ�شاء شركة قطاع خاص مش��كة للنقل البحري 

 تيةإ�شاء شركة ل�خدمات اللوجس

 ز�ادة الرحالت ا�جو�ة املباشرة ب�ن ا�جانب�ن

 �سهيل منح تأش��ات الدخول للسياحة وألاعمال

 �عز�ز مستوى التمثيل التجاري املتبادل

 ��جيع إ�شاء مجالس أعمال ثنائية

 إلاسراع �� تحر�ر التجارة وتفادي الازدواج الضر��ي

 ت�ليف أمانة جامعة الدول العر�ية بمتا�عة التوصيات
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 2015كرونولوجيا مختارة ألهم أحداث سنة 

 

  ينـاير •

 �و�ا تفرج عن معتقل�ن تجسيدا التفاق التطبيع مع الواليات املتحدة

 احتجاجا ع�� نقص السلع ألاساسيةفن�و�ال  ��مظاهرات حاشدة 

 رئيسة ألارجنت�ن تحّل جهاز املخابرات �عد مقتل املد�� العام

 تأمل باستخراج النفط �عد استكشاف حقول واعدة ألاوروغواي

 فبـراير •

 روسيا توقع اتفاقيات �عاون عسكري مع ني�اراغوا 

 �جنة ل�حقيقة �� أوروغواي لكشف ما��ي الان��ا�ات ا�جسيمة �حقوق إلا�سان

 أملانيا �ع��م مساعدة �ولومبيا �� إ��اء حرب العصابات

 ال�حاياح�ومة �ولومبيا وحركة الفارك للتقدم �� �عو�ض  ا�حوار ب�ن

 مـارس •

 استقالة نجل رئيسة �شي�� من ا�حزب ا�حاكم ال��امھ بالفساد

 مليارات دوالر 10الص�ن تقرض فن�و�ال 

 سياسيا �� قضايا فساد 54املد�� العام �� ال��از�ل يطالب بالتحقيق مع 

 بة برحيل الرئيسة ديلما روسيفمليون متظاهر �� شوارع ساو باولو للمطال

 أبر�ـل •

 ا�خارجية ألامر�كية تو��ي برفع �و�ا من قائمة الدول راعية إلارهاب

 �� أمر��ا الالتينيةتزور عدة دول رئيسة �ور�ا ا�جنو�ية 

 قمة ألامر�كت�ن �� بانماا�عقاد 

 مليارات دوالر 3 ــروسيا وألارجنت�ن توقعان اتفاقيات للتعاون �� مجال الطاقة ب

  مـاي •

 ب��و يدرسون إ�شاء شبكة سكك حديدية ع�� غابات ألامازونالالص�ن وال��از�ل و 

 �ولومبيا ومتمردو فارك يتفقون ع�� �شكيل �جنة لتق��ي ا�حقائق

 هوالند يزور �و�افر�سوا الرئيس الفر���ي 

 حول ا�حدود البحر�ة ملحكمة العدل الدولية إجاباتالشي�� و�وليفيا يقدمان 

  يونيـو •

 الشلل يصيب ألارجنت�ن �عد إضراب عمال النقل

 الاتحاد ألاورو�ي وأمر��ا الالتينية يتفقان ع�� تجديد شراك��ما الاس��اتيجية خالل قمة بروكسيل

 الهوة الكب��ة �� توزيع ال��وات ازدياد أعداد ألاثر�اء �� أم���ا الالتينية رغم

 مليون دوالر من إيران 500فن�و�ال تق��ض 
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 يوليـوز  •

 فن�و�ال ترفع قضية ا�خالف ا�حدودي مع غو�انا إ�� ألامم املتحدة

 ا�عقاد قمة تحالف املحيط الهادي بالب��و

 كب��ارتفاع الاحتجاجات �� بانما ضد مشروع بناء سد 

 % 27إ�� أد�ى مستوى �� الشي�� نخفاض �سبة دعم الرئيسة باشليت استطالع رأي خاص يكشف ا

 غشـت •

 2018السابق لوال �علن استعداده �خوض معركة انتخابات �� ال��از��� الرئيس 

 ضد ا�جمعية إلاسرائيلية  1994انطالق محاكمة الرئيس ألارجنتي�ي السابق  �ارلوس منعم �سبب �جمات 

 فرناندجو دي ميللو م��م بتلقى رشاوي من شركة ب��و�راسالرئيس ال��از��� السابق 

 املستشارة ألاملانية م���ل تزور ال��از�ل

 شتـن�� •

 "بر�كس"رئيسة ألارجنت�ن تأمل �� انضمام بالدها إ�� مجموعة 

 لقاء ب�ن رئي��ي فن�و�ال و�ولومبيا لبحث الن�اع ا�حدودى

 بالفساد مولينا التحقيق مع رئيس غواتيماال السابق أوتو بر�ز 

 الن�و�ج تمنح ال��از�ل مليار دوالر ل�حفاظ ع�� غابات ألامازون

 أكتـو�ر •

 رئيسة ال��از�ل ت��م املعارضة بالتحر�ض لإلطاحة ��ا

 بوليفيا تب�ي مركزا نوو�ا بمساعدة التكنولوجيا الروسية

 غواتيماالالرئاسية �نتخابات الا فوز  جيمس موراليس �� 

 املجلس ألاع�� للقضاء �� املكسيك يناقش تقن�ن ا�حشيش

 نونـ�� •

 نتخابات الرئاسية باألرجنت�نفوز مر�ح املعارضة موريسيو ماكري �� الا 

 ا�عقاد القمة الرا�عة ب�ن الدول العر�ية ودول أمر��ا ا�جنو�ية بالسعودية

 باالتجار �� املخدرات  محكمة �� الواليات املتحدة ت��م أفراد من أسرة الرئيس الفن�و���

 �� فن�و�الخالل الانتخابات زعيم سيا��ي معارض  قتل

  دجنـ�� •

 فوز املعارضة باألغلبية �� انتخابات ا�جمعية الوطنية بفن�و�ال

 روسيفالرئيسة املحكمة العليا �� ال��از�ل �علق أعمال ال�جنة امل�لفة ببحث إقالة 

 عاما 72 منذ نوعها من ز�ارة رئيس �وستار��ا يصل �و�ا �� أول 

 املحكمة العليا للقضاء �� بانما تامر با�حجز التحفظي للرئيس السابق مولينا
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 2016ألاجندة السياسية لسنة 

 

   كوسطار��ا �� ف��اير الانتخابات البلدية 7   

 ني�اراغوا �� نون�� الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية 6   

 جمهور�ة الدوميني�ان �� ال��ملانية والبلديةو الانتخابات العامة الرئاسية  ماي 15   
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