
نحو االسباني التحول  عملیة في الخارجیة بالعالقات المتعلق البعد ظل لقد
طویلة عقود مدى على باھتًا النطاق، واسع  بترحیب حظیت التي الدیمقراطیة،
في العالمیة. إال أنھ الصحف وعناوین العالم انتباه یجلب درامي عمل من أي وخالیًا
من أیام ثالثة قبل مدرید التفجیر المأساوي للقطارات في حدث ٢٠٠٤ آذار/مارس
رئیس جاء قرار ثم المذعور. العالم انتباه جلب الذي األمر اإلسبانیة، االنتخابات
السیاسة جعل مما العراق من الجنود اإلسبانیین بسحب الوزراء المنتخب زاباتیرو
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كورناغو٤٦ ونو الدیكو فرانسیسكو

الغربیة للدیمقراطیات الخارجیة السیاسة لمعاییر السریع إسبانیا تبني تمیز
للدیمقراطیة الدولیة  األولویات معظم أن ھو والمدھش االنقطاع. ال بالتواصل، 
كلیھما أن حیث فرانكو؛ دكتاتوریة مع كبیر حد إلى تشابھت الجدیدة اإلسبانیة
بخطط التزامًا وأظھر األوروبیة االندماج عملیة في أكبر مشاركة أجل سعى من
خاص بشكل نفس الوقت االنتباه وفي المتحدة، الوالیات قیادة تحت الغربیة األمن
العربیة. الدول أقل وبدرجة الالتینیة أمریكا في السیاسیة واالقتصادیة للتطورات
مع الدولیة طموحاتھا األساسیة تحقق أن الجدیدة اإلسبانیة الدیمقراطیة استطاعت
في كاملة عضویة على من عقدین، بأن تحصل أي بعد أقل التسعینات، أوائل حلول
السالم مؤتمرات أھم یعتبر من سالم مؤتمر وتعقد الناتو، وحلف األوروبي االتحاد
ممثلین عن بین أیبیریة-أمریكیة قمم  إلى مأسسة باإلضافة األوسط، الشرق حول
ومصادقة توقیع شّكل السیاق، ھذا وضمن والبرتغال. وإسبانیا الالتینیة أمریكا دول
مع دبلوماسیة عالقات وإقامة  اإلنسان حقوق حول الدولیة القانونیة المعاھدات
ولكن إسبانیا. طال انتظارھا في تحول واضحة السوفییتي وإسرائیل نقطة االتحاد
األكثر تأثیرًا التجدید البعید، مصدر المدى على األوربي كان، االتحاد في االندماج

الخارجیة. اإلسبانیة السیاسة على

تمیزت التي الدیمقراطیة، مجيء أدى لقد
العالقات على االنعكاسات بعض إلى باالستمراریة،
الذي اإلسباني الدستور ینص للدولة. الخارجیة
تقع الدولیة العالقات  أن على ١٩٧٨ عام تبنیھ تم
إال المركزیة.  للحكومة الحصریة المجاالت ضمن
تطور أن البدایة منذ حاولت اإلقلیمیة الحكومات أن
ونتیجة وھكذا، الساحة الخارجیة. على معینًا حضورًا
بدأت الحتمي واإلداري السیاسي التعلیمي للمسار
من بعد اإلسبانیة بالضغط فیما الذاتي حكومات الحكم
السیاسة قضایا في مباشر بشكل بالمشاركة لھا تسمح بینحكومیة آلیات إیجاد أجل
االھتمام ھذا  نجم الخاصة.  بسلطاتھا تتعلق التي المجاالت في خاصة الخارجیة

ورمزیة. وظیفیة اھتمامات تشابك عن أساسًا المتزاید

األھمیة  في غایة أمرًا الخارجیة الساحة على محدد وجود تطویر مسألة تعتبر
التي Catalonia and the Basque Country الباسك وبالد  لكاتالونیا بالنسبة
ھنا طابعھ اإلغراء عنصر الزمن. من طویلة لفترة المعتدلون الوطنیون یحكمھا
نفسھما كأنھما وحدتین سیاسیتین عن التعبیر من ھذا الوجود یمَكنھما حیث أن رمزي،
بھذا السماح طبعًا، في المركزیة، الحكومة ترددت لقد باقي إسبانیا. عن تختلفان
اإلسبانیة الخارجیة السیاسة تواجھ ولم خفیة كانت المبادرات معظم أن التمایز، إال

الدستور ینص
تم الذي اإلسباني 
على ١٩٧٨ عام  تبنیھ
الدولیة العالقات أن
المجاالت ضمن تقع
للحكومة الحصریة

المركزیة.



٤٧ إسبانیا

الذاتي، الحكم وحكومات المركزیة الحكومة تعاون أن بالذكر الجدیر مباشر. بشكل
األلعاب في حدث كما ذات العالقة، األطراف جمیع نجاح إلى أحیانًا، كان یؤدي
الباسك فشل برلمان وبالمقابل، كان .١٩٩٢ عام في برشلونة التي عقدت األولمبیة
التعاون، لھذا االستثناءات أحد المنفى في الكردي للمجلس اجتماع استضافة في
أدى إلى إزعاج أنھ لمدرید كما بالنسبة خطیرًا سیاسیًا شّكل قلقًا أن ھذا اللقاء حیث
المركزیة الحكومة محاوالت بعض مصیر كان ولكن، في إسبانیا. التركي السفیر
سبیل على الفشل. ھو الذاتي الحكم لحكومات الدولي النشاط لتحیید وضوحًا األكثر
حكومة وفد یعتبر  الدستوریة المحكمة عن قرار صدر ،١٩٩٤ عام في  المثال،
یعد یعتبر لم األوروبي االتحاد مع التعامل أن حیث رسمیًا وفدًا بروكسل في الباسك
بتأسیس مكاتب یتعلق فیما خالف وذلك موضع یبقى أن الوضع إال خارجیًا." "شأنًا
متنوع مثل بلد في الرمزیة األبعاد تبقى حال، أیة وعلى االتحاد األوروبي. خارج
تحكمھا بالضرورة أحزاب متعصبة ال أخرى لمناطق بالنسبة باألھمیة تتمتع إسبانیا
تعرضت لقد .Aragon أراغون  أو الكناري، جزر ،Galicia غاالثیا مثل وطنیًا،
الشدید للنقد الذاتي بالحكم تتمتع التي ، مثًال، Extremadura اكستریمادورا منطقة
في البرتغالیة Alenteio ألنتیو  منطقة ضمت ١٩٩٩ عندما عام البرتغال قبل من

الرسمیة. السیاحیة خارطتھا

تشجع التي  الرمزیة، األبعاد  إلى باإلضافة االقتصادیة، القضایا أیضًا ھنالك
أن نجد حیث الدولیة؛ الساحة في االنخراط  على الذاتي  الحكم  ذات المجتمعات
الدولیة المعارض والمشاركة في الخارجیة التجارة معنیة بزیادة المجتمعات ھذه
المشاركة تتمتع األجنبیة. لالستثمارات الحوافز وتقدیم المحلیة السیاحة وترویج
الحكم المجتمعات ذات إستراتیجیة تحدید على خاص بتأثیر األوروبي االتحاد في
التي الدول أھم من إسبانیا ھي أن وبما الخارجیة. العالقات في بالنسبة لدورھا الذاتي
حساسة الذاتي مناطق الحكم ذات إسبانیا دولة فإن أوروبي مالي دعم على تحصل
دورًا األوروبیة األموال لعبت لقد االندماج. لعملیة والمؤسساتیة السیاسیة للنتائج
معاییر زیادة وفي تحتیة للمواصالت وبنیة تحتیة تكنولوجیة بنیة إیجاد حیویًا في
الحكومات حشد في ھامًا وقویًا محركًا األموال تشكل ھذه كما الحمایة االجتماعیة.
األوروبي لتأثیر االتحاد أیضًا ونتیجة والدولي. المحلي على المستوى الوطنیة تحت
األسماك وصید والزراعة البیئة والصناعة متنوعة مثل سیاسیة مجاالت على الھام
اإلقلیمیة الحكومات أن نجد فإننا األخرى، المجاالت إلى باإلضافة والتعلیم، والطاقة
السیاسیة أعمالھا جداول في معینة أوروبیة أبعاد تبني على متصاعدة وبوتیرة تعمل
األوروبیة، االندماج لعملیة نتیجة الوطنیة تحت الصالحیات زوال أن حتى الكلیة.
الشامل االعتراف من المزید في ساھم الوطنیة، تحت الوحدات منھ تشتكي الذي

الذاتي. بالحكم تتمتع للمجتمعات التي السیاسیة باألھمیة



كورناغو٤٨ ونو الدیكو فرانسیسكو

اإلسباني الدستور وضعھ الذي النظام السیاسي حول واسعة تساؤالت اآلن ھناك
نتیجة وذلك أمرًا واقعًا اآلن للحكم الذاتي لكاتاالن األساسي النظام یعتبر عام ١٩٧٨.
األساسي شكل النظام لقد زاباتیرو. انتخاب عن نجم الذي السیاسي الجدید للمناخ
الدور تطبیع حول توقعات عدیدة، وإیجاد بإصالحات أخرى أساسًا للبدء لكاتاالن
یمكن البیزنطي. النقاش أعوام من بعد مرور الحكم الذاتي مناطق لدولة الخارجي
الدولي الصعید على اإلقلیمیة القوى بنشاطات اعتراف أنھ التطبیع على  تعریف
اإلسباني. السیاسي النظام ضمن طبیعیة ظاھرة أنھا على الخاصة سلطاتھا ضمن
الذي اإلسبانیة الخارجیة  جھاز إصالح في یتمثل قد االتجاه  ھذا على المؤشر
الحكم لحكومات بدور معین األولیة، المسودة في األقل على مرة، ألول یعترف

المجال. ھذا في الذاتي


