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امللخص التنفيذي

شهرا وكان محور اإلجراءات التحضيرية اخلاصة بـ”دور
مي ِّثل هذا التقرير نتيجة حتقيق استمر ستة عشر ً

الثقافة يف العالقات اخلارجية لالحتاد األوروبي” .شمل التحقيق  54دولة  -منها  28دولة من الدول
األعضاء باالحتاد األوروبي و 16دولة تشملها سياسة اجلوار األوروبية 1و 10دول من دول الشراكات
اإلستراتيجية 2.كشف التحقيق عن اإلمكانات الكبيرة التي يتمتع بها دور الثقافة يف العالقات األوروبية
الدولية فض ً
ال عن أنه بحث يف الطرق التي استعان بها الفاعلون األوروبيون لنشر الثقافة والتعبير الثقايف
يف العديد من العالقات مع نظرائهم يف األماكن األخرى .وقد شمل هؤالء الفاعلون األوروبيون الدول
األعضاء والفنانني وغيرهم من املنشغلني بالفنون والثقافة (وعادة ما ُيطلق عليهم يف دوائر االحتاد األوروبي
اسم “النشطاء الثقافيون”) وكيانات املجتمع املدني املتخصصة يف مجال اإلنتاج الثقايف و/أو تقدميه وقطاع
األعمال وإلى حد ما املؤسسات األوروبية.
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الدول التي تشملها سياسة اجلوار األوروبية هي :اجلزائر وأرمينيا وأذربيجان وبيالروس ومصر وجورجيا وإسرائيل واألردن ولبنان وليبيا واملغرب
.ومولدوفا وفلسطني وسوريا وتونس وأوكرانيا

 2دول الشراكة اإلستراتيجية هي :البرازيل وكندا والصني والهند واليابان واملكسيك وروسيا وجنوب إفريقيا وكوريا اجلنوبية والواليات املتحدة
.األمريكية
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ويف الوقت ذاته ،قدم التحقيق حتلي ً
ال لطبيعة شراكة األطراف املؤثرة من البلدان غير األعضاء
مع الفاعلني الثقافيني األوروبيني وكيفية رؤيتهم لعالقاتهم بأوروبا .كما كشف النقاب عن تطلعاتهم
وتوقعاتهم للمستقبل .وأكد ً
أيضا أن العديد من األفراد يف العالم لديهم رغبة قوية يف االشتراك بالعمل
الثقايف مع أوروبا .عالوة على ذلك ،أظهر التحقيق الطرق املتنوعة التي يجذبهم بها “السرد” األوروبي،
حاليا ،خاصة عن طريق التنوع الثقايف يف أوروباً ،
وأيضا من خالل القيم
إذا استخدمنا املصطلح الشائع ً

األساسية مثل حرية التعبير ومن خالل قدرة الصناعات الثقافية واإلبداعية يف أوروبا.

إال أنه كشف ً
أيضا عن العديد من املواقف الدولية ذات االمتيازات التي تتبناها أوروبا وتواجه
منافسة قوية ومتنامية من الدول واملناطق األخرى .وهو ما يؤكد على صحة موقف االحتاد األوروبي بالتزامه
بتعزيز دور الثقافة يف العالقات اخلارجية لالحتاد األوروبي والدول األعضاء – واجلمعيات  -ويؤكد على
صحة العملية التي تديرها املفوضية األوروبية منذ عام  2007بعنوان “االتصاالت على جدول األعمال
األوروبي للثقافة يف عالم يتحول إلى العوملة” والتي أيدها البرملان واملجلس عام 2008.3

يكشف التقرير النقاب عن الكيفية التي قامت بها الدول األعضاء والعديد من مؤسساتها
غالبا واجلمعيات الثقافية املدنية واملؤسسات األوروبية بتوطيد روابط التعاون والتبادل يف مجاالت
املستقلة ً

التعبير الثقايف والفكري املختلفة مع الدول واملناطق الشريكة .ولم تقتصر هذه الروابط على جميع املجاالت
املتنوعة للفنون والتراث فحسب ،بل تضمنت ً
أيضا التعليم العالي وخاصة الدراسات اإلنسانية .وبالرغم
من أن الدول األوروبية قد جنحت بالفعل يف أن تقدم للعالم صورة من املساحة املشتركة بينها بوصفها وحدة
لإلبداع والتنوع الثقايف؛ فإن التحقيق يقترح أن الوقت قد حان لتخطي فكرة أن تعمل أوروبا مبفردها وأن
عليها التوجه ملشاركة باقي دول العالم عن طريق التعلم والتشارك املتبادلني .إن تبني هذه التوجهات يعني
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«قرار املجلس الصادر  16نوفمبر  2007حول جدول األعمال األوروبي للثقافة» ،اجلريدة الرسمية لالحتاد األوروبي (2007/C
287/01).متوفر على اإلنترنت على الرابط التاليhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. :
do?uri=OJ:C:2007:287:0001:0004:EN:PDF

تقر باحلقوق الثقافية واملسؤوليات املشتركة التي تتوقف على دخول
تبني روح املواطنة الثقافية العاملية التي ُّ
اجلميع يف إطار التضامن العاملي ومشاركتهم به.

وكيف ميكن أن يكون األمر بخالف ذلك يف عالم تصبح فيه جميع املمارسات الثقافية عابرة
متنام ،إذ ال يزال الفنانون واملبدعون يف كل مكان يتمتعون
للحدود الوطنية وعابرة للحدود القارية بشكل ٍ
باملصداقية مع أنفسهم على الرغم من جلوئهم لالستعانة باملراجع واألساليب واإلستراتيجيات العاملية؟ إن
التحدي الذي تواجهه أوروبا يف هذا العالم املتعدد األقطاب يتمثَّل يف احلفاظ على صدقها مع نفسها ،يف نفس
الوقت الذي تواصل فيه سعيها إلى أن تبدع يف خلق مكان لنفسها يف عالم يتسم بتعدد الهويات وانفتاحها وينزع
تشكل هذا
إلى العوملة ووسط عمليات التحول الثقايف واالجتماعي الدائمة .وتتضمن القوى اإليجابية التي ِّ
التحول الثورة الرقمية والتوسع األسي لوسائط التواصل االجتماعي والتغ ُّيرات السياسية واالجتماعية الواسعة
النطاق يف جميع أنحاء العالم .وعلى الرغم من ذلك ،ال يخلو األمر من وجود جانب مظلم لهذه العوملة.
كل من أوروبا وغيرها التركيز املتنامي للملكية والسلطة يف أيدي تكتالت ضخمة
فيواجه الفاعلون الثقافيون يف ٍ
عابرة للحدود الوطنية ويف عدد محدود من املدن واملناطق التي تتمتع باالمتيازات .وهذا التركيز يحد بالفعل
يقيد نطاق التبادل الثقايف العابر للحدود الوطنية ما لم يتم وضع اآلليات
من احلرية واإلبداع الثقافيني .كما أنه ِّ

الالزمة لدعم املشروعات الثقافية احمللية صغيرة النطاق.

يلقي التقرير الضوء على الطرق التي ميكن أن تخدم بها زيادة االنخراط الثقايف مع باقي دول
العالم مصالح االحتاد األوروبي والدول األعضاء ومثله العليا .ويتضح أن من شأن هذه املشاركة أن تعود
كل من احلوار بني الثقافات والتضامن العاملي .كما أنها تعزز من احترام التنوع الثقايف والتأكيد
بالنفع على ٍ
عليه .فض ً
ال عن دعمها للتجارة واالستثمار والتنافسية .وباملثل فإنها قد تدعم االبتكار والتطوير وفقًا
للتصور الذي وضعته اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقايف عام  - 2005إذا جنح االحتاد
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األوروبي يف تنفيذ األحكام الرئيسية اخلاصة بهذه املعاهدة الدولية بطريقة أكثر فاعلية مما عليه حتى اآلن.
وقد أكد التقرير ً
أيضا على أهمية القيمة اجلوهرية املضافة الزدهار الثقافة وثراء التبادل الثقايف .وحتظى
القيمة اجلوهرية املضافة يف الوقت الراهن مبزيد من االعتراف يف جميع أنحاء العالم.

وبنا ًء على التحقيق ،أبرز التقرير نقاط القوة والضعف يف العالقات الثقافية األوروبية الدولية
حتى وقتنا احلالي ،وصب تركيزه على الفرص التي ينبغي استغاللها ،والعراقيل التي ينبغي التغلب
دروسا مهمة تتعلق بصناعة السياسات يف هذه املنطقة .ويحدد التقرير ويبحث يف الطرق
عليها .كما يطرح ً
التي ميكن من خاللها للموارد الثقافية ،التي انتشرت يف ظل املواطنة الثقافية العاملية ،أن تقدم األدوات
األساسية لتقوية العالقات اخلارجية لالحتاد األوروبي والدول األعضاء وللفاعلني العموميني واملدنيني
التابعني لهما وزيادتها .فض ً
ال عن إماطته اللثام عن القيمة املضافة القوية التي ميكن إلستراتيجية تستند
إلى الثقافة منحها جلميع هؤالء الفاعلني األوروبيني .ويقدم التقرير خارطة طريق لهذه اإلستراتيجية حيث
توجه هذا النوع من املشاركات الثقافية الدولية.
تتكون من املبادئ التي ينبغي أن ِّ
ويحدد الفصل املعنون “توصيات للمضي ُقد ًما” لبنات البناء الرئيسية للطريقة التي ميكن أن
جتمع العديد من أصحاب املصلحة  -أي الدول األوروبية األعضاء والقطاع الثقايف واملجتمع املدني األوروبي
“مربحا” جلميع األطراف.
خيارا
ً
وعالم الشركات واملؤسسات األوروبية  -والتي ميكن بها أن تصبح ً

وتتناول املجموعة األولى من لبنات البناء املبادئ األساسية للقيم باإلضافة إلى األسلوب.
وتتضمن املبادئ املستندة على القيمة املعاملة باملثل والتبادلية ،وخاصةً االستماع والتعلم املتبادلني،
والدعم األكثر قوة للتنوع الثقايف يف ضوء اتفاقية اليونسكو لعام  ،2005واحترام التعبير الصريح ،والتفكير
النقدي والنقاش احلر ،ال سيما بخصوص السبل التي يتبنى بها الفنانون والنشطاء الثقافيون القيم األوروبية
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بطرقهم اخلاصة واملتنوعة ويكيفونها كما يتفق لهم .وبإيجاز؛ “يجب أن يستعد األوروبيون لسؤال “اآلخر”
عما يريده بالفعل”.4

وفيما يتعلق باألسلوب ،فيشدد التقرير على احلاجة للموازنة بني املسؤولية احلكومية
ثم ينبغي أن يجمع تخطيط العالقات الثقافية
واملمارسة املستقلة ملبدعي الثقافة ومنظماتهم .ومن َّ
وتنفيذها جميع األطراف الثقافية املؤثرة منذ البداية ،مبا يتضمن الشركاء من الدول غير األعضاء :إذ
ُيعد اإلبداع املشترك (“اإلبداع التعاوني”) للمشروعات اجلديدة حجر األساس للروابط العميقة والدائمة.
ونظرا ألن العالقات الثقافية الهادفة ال تتجلى آثارها إال على املدى الطويل ،فال
وعالوة على ما سبقً ،

ميكن تنفيذ أي “حلول سريعة” يف هذا املجال .كما ال يوجد حل واحد يناسب جميع املواقف :فينبغي
تعديل أمناط العالقات الثقافية على أساس كل حالة على حدة .وال ينبغي أن تقتصر هذه العالقات على
تقدمي الثقافات األوروبية لآلخرين والعكس فقط بالرغم من أهمية هذا اجلانب بال ريب .ولكن بد ًال من
ذلك ،ينبغي منح األولوية ملشاركة اخلبرات األوروبية املتعددة واملتنوعة يف بناء القدرات الثقافية وإدارتها.
ويف النهاية ،ال ميكننا توقع أن حتقق نشر الثقافة يف العالقات اخلارجية فائدة كبيرة ما لم يتم تبسيط
اإلجراءات اخلاصة بطلبات تلقي متويل االحتاد األوروبي وزيادة فرص احلصول عليه إلى درجة كبيرة.

ويبحث التقرير ً
أيضا الطرق التي ميكن من خاللها التسوية بني احلاجات امللحة للتنوع والقواسم
األوروبية املشتركة .وحتى نتمكن من تعزيز التنوع الثري للثقافات األوروبية ونتمكن من خدمة املصالح
األوروبية الواسعة ،فمن الضروري إجراء املزيد من االتصاالت والتنسيق اإلستراتيجي ،فض ً
ال عن احلاجة
البعد العابر للحدود الوطنية ،بد ًال من إضافة طبقات جديدة
إلى إظهار مزيد من الفاعلية والكفاءة يف ُ
من البيروقراطية .فاالحتاد األوروبي ذاته يحتاج لتحقيق الترابط بني وسائله وأدواته املختلفة والكيانات
. 4السير مارتن دافيدسون ،املدير التنفيذي للمجلس البريطاني ،يف املؤمتر الدولي ببروكسل 8 ،أبريل .2014
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والفاعلني املسؤولني عنها .وبافتراض أن اختصاصات العالقات اخلارجية ستظل يف أيدي الدول األعضاء
بشكل أساسي ،فإن مدى التقدم سوف يعتمد ً
أيضا على حتقيق التكامل الفرعي ،والذي من خالله تدعم
املؤسسات األوروبية الدول األعضاء ومنظمات اخلبراء يف توصيل املشروعات “األوروبية” والتي تُعد أكثر
من مجرد املجموع الذي يضم العديد من املشروعات الوطنية.

ويف ضوء هذه املبادئ ،يستمر الفصل األخير يف تقدمي مجموعة من التوصيات التنفيذية .وهي
بكل من االبتكارات يف ممارسة الثقافة يف العالقات اخلارجية واآلليات التي ينبغي تنفيذها وفقًا
تتعلق ٍ
ألولويتها .وميكن تلخيصها فيما يلي:

1 .1ينبغي تنفيذ إطار عمل إستراتيجي وتوفير فريق عمل متخصص واحلرص
على إجراء التنسيق املناسب .وقد يتطلب هذا اإلطار اإلستراتيجي
من الفاعلني الرئيسيني (ومؤسسات االحتاد األوروبي) املوافقة على
آلية تنسيق محدودة ولكنها قوية يف نفس الوقت ضمن إطار الدائرة
األوروبية للشؤون اخلارجية ) (EEASبحيث ميكن االعتماد عليها يف
جميع املديريات العامة املعنية التابعة للمفوضية األوروبية ،يف االتصال
والتواصل مع األطراف احلكومية وغير احلكومية املؤثرة واملجتمع املدني
أيضا .وينبغي تعيني األفراد ذوي املعرفة واخلبرة الثقافية ضمن وفود
ً
االحتاد األوروبي املنتقاة وذلك لتمكني العالقات الثقافية وتيسيرها.
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2 .2اإلدارة :من الضروري أن تتسم هياكل وأساليب العمل مبؤسسات
االحتاد األوروبي باملرونة الكافية التي تسمح بتعديلها إلى نظام إداري
مشترك ومتعدد الطبقات .وينبغي أن يكون “احلكم بنظام العالقات
املتغيرة هو الطريق إلى التقدم .وحتتاج عمليات صنع القرار ضمان
حتقيق الشفافية والفاعلية واملساءلة ،وينبغي أن تعالج ليس مصالح
األطراف األوروبية املؤثرة فحسب ولكن تلك ً
أيضا اخلاصة باألطراف
املشاركة .ويجب أن يدعم دور التيسير الذي يضطلع به االحتاد األوروبي
حقيقيا شام ً
ال .ويجب االعتراف بدفاع االحتاد األوروبي عن
حوارا
ً
ً

قيم معينة وإعالن ذلك صراحةً  ،وذلك حتى يتسنى للثقة واالحترام
أن يكونا مبثابة األساس القوي الذي تستند إليه املشاركة مع اآلخرين.

3 .3يجب البحث بجدية عن أساليب جديدة للتمويل وجمع األموال
مثل التمويل املشترك والتمويل اجلماعي والشراكات بني القطاعني العام
واخلاص ،واجلمع بني املنح والقروض وإنشاء الصناديق االستئمانية.
ويجب ً
أيضا إعادة النظر يف دور القطاع اخلاص واجلمعيات اخليرية
والشركات الراعية ومنظمات التمويل املستقلة األخرى وتكييفه مع
متطلبات العالقات الثقافية الدولية .وتظهر اإلمكانات بوضوح يف مجاالت
مثل الصناعات الثقافية واإلبداعية ،ويف املجموعات “احلاضنة” يف مناطق
االحتياج مثل األحياء احلضرية.
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4 .4يجب جمع املوارد ،يف إطار من التكاملية ”الذكية” التي تعتمد
على التعاون املتبادل املتفق عليه بني الدول األعضاء ،ال سيما عبر
لحقني باخلارجً ،
وأيضا عبر العالقات والشبكات
مؤسساتها الثقافية واملُ َ
املتعددة للمجتمع املدني الثقايف التي تعمل بالتوازي مع احلكومات.

قادرا على مشاركة وعي اجلمعيات
5 .5احلاجة لتحسني التواصل والذي يعد ً
األوروبية بااللتزام بإجناح القطاعات الثقافية لديها ،وتوضيح السبب يف
التزام االحتاد األوروبي ذاته بتقوية دور الثقافة يف العالقات اخلارجية.
وينبغي أن تتواصل الدبلوماسية العامة لالحتاد األوروبي مع مختلف
اجلماهير بطريقة أكثر إبداعية وأن توضح لها فرص العالقات الثقافية التي
يقدمها االحتاد األوروبي والدول األعضاء وغيرهم من الفاعلني واملؤسسات.
وينطوي هذا ً
أيضا على اعتماد االحتاد األوروبي على التعددية اللغوية يف
تعامله مع باقي دول العالم وليس مع الدول الواقعة داخل حدوده فحسب.

6 .6يجب التخلص من حواجز التنقل مبا يصب يف صالح إنشاء عالقات ثقافية
مكثَّفة والسماح مبزيد من التدفق اإلبداعي وفقًا للتصور الذي طرحته اتفاقية
حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقايف عام  .2005ولهذا السبب ،يجب
أن تكون مراجعة نظام التأشيرات الذي يسري على النشطاء الثقافيني أولوية
لدى الدول األعضاء باالحتاد األوروبي.
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7 .7تقوية املجتمع املدني يف الدول التي تشهد حتوالت اجتماعية وسياسية
كبرى ،يجب أن تكون أولوية ثقافية ألوروبا .ومن الضروري نشر
املزيد من املوارد من خالل القنوات غير احلكومية ،وبعبارة أخرى؛
على املستوى ”الشعبي” .وهذا يلزم على وجه التحديد يف الدول
التي تفتقر لسياسات الدولة أو موارد التمويل احملددة بوضوح.

8 .8ومن الضروري كذلك حتقيق توافق أفضل مع ثقافات الشباب .ال
تزااللعالقات الثقافية الدولية بعيدة عن املصالح واملمارسات الثقافية
للشباب .ومن غير املمكن التعويل على جناح أي إستراتيجية مستقبلية
لالحتاد األوروبي إذا لم تتأسس مباشرة داخل البيئة الثقافية التي يبني
فيها الشباب حول العالم تطلعاتهم ويسعون فيها لتحقيق أحالمهم و/أو
إذا كان وكالؤها عازفني عن دعم األشكال واألصوات الثقافية اجلديدة أو
كانوا عاجزين عن القيام بذلك .وعلى اجلانب املقابل ،ينبغي ً
أيضا على
كل من املجالني
االحتاد األوروبي إنشاء املزيد من برامج التبادل للشباب يف ٍ
التعليمي والثقايف .بد ًءا من مستوى التعليم األساسي داخل أوروبا الذي
يجب فيه وضع بذور بناء املعرفة والوعي األوروبي بالثقافات األخرى.
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9 .9التركيز على املدن والقرى :إن الفاعلني الثقافيني احلضريني يف الدول
غير األعضاء ،يف املدن الكبرى والصغرى ،حريصون على التواصل مع
النظراء األوروبيني وتبادل املنافع واخلدمات الثقافية معهم أو التعلم من
خبراتهم ومهاراتهم .و ُيعد طلب إنشاء هذه العالقات مع املدن األخرى
قو ًيا بني املدن األوروبية ً
أيضا حيث ميكنها مشاركة جتربة االحتاد األوروبي
اخلاصة ببرنامج ”عاصمة الثقافة األوروبية” مع باقي دول العالم.

1010مناذج بديلة من التعلم بني األقران العابر للحدود الوطنية :إن
أشكال التعاون املستقلة املتوافق عليها قد تكون شك ً
ال من أشكال
كثيرا وميكن أن تقدم
“التجارة الثقافية العادلة” املرغوب فيها
ً
جتربة تعلم تبادلية قيمة .ومن املمكن أن جتمع هذه الشراكات
الفنانني واملديرين الثقافيني والصحفيني والك َّتاب ،وغير ذلك...

1111الطرق البديلة لتمكني الفاعلني الثقافيني احملليني :على االحتاد
األوروبي السعي لوضع أساليب جديدة للتعاون بني املنظمات الثقافية
املستقرة و/أو املؤسسات والفاعلني احملليني يف الدول غير األعضاء.
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1212املراقبة والتقييم وهما يتطلبان ً
أيضا “ثقافة” جديدة ،إذا جاز التعبير،
فيما يتعلق بالقياس والتقييم املعتمد على العالمات املرجعية .فقد فشلت
العديد من املبادرات املؤسسية نتيجة لنقص هذه األدوات والتي من خاللها
ميكن حتديد العقبات والتوجهات اخلاطئة .وهذا األمر ينطبق على مجال
العالقات الثقافية الدولية كما ينطبق على أي مجال آخر.

ويشير التقرير ً
أيضا إلى ضرورة اختبار هذه التوصيات بتصميم وإطالق عدد محدد من
ً
خطوطا عريضة توضيحية للمشروعات
املشروعات الرائدة خالل العام .2014وبنا ًء على ذلك يقدم التقرير
املمكنة يف املجاالت التالية :ورش عمل مشتركة لتنمية اإلستراتيجيات الثقافية ،وبرنامج مشترك
للترجمة ،وإنشاء “مراكز إبداعية أوروبية” يف األسواق االقتصادية الناشئة ،وتنمية األعمال واستيراد
املهارات يف قطاع الصناعات الثقافية واإلبداعية ،وبرنامج ربط شبكي بني أصحاب األعمال املبدعني من
الشباب ،والتدريب يف مجال اإلدارة الثقافية ،والتعاون بني املدن ،وإنشاء أداة معلومات على اإلنترنت
لدعم العالقات الثقافية ،خطة َّ
وأخيرا وضع مؤشر
جيدا لعقد مهرجانات أفالم االحتاد األوروبي،
منظمة ً
ً

كمي لعالقات االحتاد األوروبي الثقافية.

ويقترح التقرير أنه بحلول  ،2017/2018يجب أن يتم تقييم هذه املشروعات ووضع
تقرير بشأنها ،وذلك لتقدمي مجموعة ثانية من التوصيات اخلاضعة للمراجعة .ويجب أن تتزامن
هذه املرحلة من التقييم مع عمليات سياسة االحتاد األوروبي األخرى مبا يف ذلك مراجعة التوقعات
املالية يف نصف املدة .ويتطلب األمر االستعانة بخبرات العديد من الشركاء على مستوى االحتاد
األوروبي ،ال سيما خبرات الدائرة األوروبية للشؤون اخلارجية ،من خالل العمل يف شراكة وثيقة
مع دوائر اللجان وخاصة تلك املسؤولة عن الثقافة ،ووفود االحتاد األوروبيً ،
وأيضا مع الدول األعضاء
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واملنظمات والشبكات الثقافية الرائدة املوجودة بها مثل املعاهد الثقافية الوطنية يف االحتاد األوروبي.

ومن املمكن التعبير عن جوهر النتائج والتوصيات التي توصل إليها االحتاد يف  8رسائل مهمة وهي:

1 .1تتمتع العالقات الثقافية بإمكانية ضخمة لتعزيز التأثير واجلذب
األوروبيني يف باقي دول العالم باإلضافة إلى تعزيز الوعي،
يف أوروبا ذاتها ،بالثقافات األخرى والقدرة على التعلم منها.
2 .2هناك طلب ضخم يف أوروبا وغيرها من األماكن ،على توفير
عالقات ثقافية أوروبية أقوى وأفضل مع باقي دول العالم والتي
ميكنها ً
أيضا حتقيق مزيد من الرخاء والتنمية البشرية للجميع.
3 .3ولكي يكون هذا األمر ممك ًنا ،يجب أن يضع االحتاد األوروبي إستراتيجية
للعالقات الثقافية الدولية تتسم بالتماسك .ومع ذلك ،فيجب على أي
إستراتيجية مماثلة أن تدرك أن الشعوب يف باقي دول العالم ليست سعيدة
متا ًما بالطريقة التي تعالج بها أوروبا هذه العالقات يف الوقت الراهن.
فهم يريدون أن يتعامل معهم األوروبيون بطرق جديدة ،تقوم على
معا بد ًال من أن نسلط الضوء
االستماع ،واملشاركة ،والتخيل واإلبداع ً
ببساطة على ثقافاتنا الوطنية الفردية من خالل منطق متثيلي محض.
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4 .4وينبغي على أي إستراتيجية ممثالة أن تالئم املصالح واملمارسات الثقافية
ويشكلون مجتمعات
للشباب ،والذين يزيد تواصلهم مع بعضهم البعض
ِّ
تقوم على االهتمامات املشتركة وينخرطون يف عالقات عابرة للحدود
الوطنية من خالل األدوات الرقمية ووسائط التواصل االجتماعي.
5 .5لقد باتت مؤسسات االحتاد األوروبي ووكاالت العالقات الثقافية الوطنية
معا من أجل وضع إستراتيجية
واملجتمع املدني الثقايف يف حاجة للعمل ً
تكون مستعرضة وميكن “االنضمام إليها“ عبر القطاعات املختلفة على
وأيضا أن تنظر بعني االعتبار لألفكار واملثل العليا اخلاصة
ً
السواء،
بـاملواطنة الثقافية العاملية :املعاملة باملثل ،و التبادلية واملسؤولية املشتركة.
6 .6حتتاج هذه اإلستراتيجية لإلرادة وااللتزام السياسيني .كما ينبغي
أن حتظى بالتمويل الكايف حتت ميزانية االحتاد األوروبي .وينبغي
أن يتولى االختصاصيون الثقافيون تطبيقها يف املقام األول.
7 .7يجب

إطالق

مجموعة

من

املشروعات

النموذجية

األولية

والرائدة على الفور من أجل اإلعالن عن اإلستراتيجية وبدء
تنفيذها .وينبغي أن تبدأ املشروعات احملددة عملية تغيير حتويلي
يف طريقة تصور وتنفيذ العالقات الثقافية الدولية ألوروبا.
8 .8ينبغي أن حتدد اإلستراتيجية األهداف واألولويات الواضحة والنتائج
نظرا ألن اآلثار املستدامة يف العالقات الثقافية
الواقعية .ويف نفس الوقتً ،
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سريعا ،فينبغي تصورها وتصميمها لألجل الطويل.
اخلارجية يتعذر حتقيقها ً
وبإيجاز ،يكشف التقرير عن اإلمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها الثقافة يف عالم القرن احلادي
والعشرين سريع التغ ُّير متعدد األقطاب .وقد يكون اإلخفاق يف حتقيق أقصى حد من االنتفاع بهذه
اإلمكانيات يف الوقت الراهن فرصة ضخمة أضاعتها أوروبا.
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