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بشارة خضر

*

العربي
األوروبي والربيع
االتّحاد
ّ
ّ

بددت الموج���ة الديمقراط ّي���ة ،ح ّتى اآلن ،س���لم ّي ًة كان���ت أم عنيفة ،الكثي���ر من األوهام
لق���د ّ
س���مى
المنتش���رة في الغرب،
وخصوصا في أوروبا .من بين تلك األوهام الوهم القائل بما يُ
ً
ّ
أن العرب غير معن ّيي���ن بالديمقراط ّية ،وال يكترث���ون بوجودها في
ب���ـ "االس���تثناء
العرب���ي"؛ أي ّ
ّ
حياته���م أو عدمه ،فهم ً
تقوض فهو وهم
أصال غير
ّ
مس���تعدين له���ا .أ ّما الوهم الثاني ال���ذي ّ
بأن الدكتاتوريّين الموالين للغرب ّ
يمثلون رهانات
"دكتاتورنا الج ّيد" ،الذي يقوم على الزعم ّ
التنفيذي
الملخص
مما ّ
العربي نفس���ه
أن العالم
البديل
يمثله
ّ
اإلس�ل�امي .أما الوهم الثالث فيتمثل في ّ
ّ
أفضل ّ
أن الثورات العرب ّية برهنت
ٌ
وأن جاذب ّية الهويّة العرب ّية المجتازة للحدود قد تالش���ت .غير ّ
وهمّ ،
عددا من الدول
التغيير
موجة
تجتاح
أن
الصدفة
باب
من
يكن
فلم
خاطئ.
الوهم
هذا
أن
على
ً
ّ
ّ
وبالش���عارات نفس���ها تقري ًبا ،تُه َتف بال ّلغ���ة العرب ّية
آن واحد ،بالطريقة نفس���ها
ف���ي
���ة
العرب ّي
ٍ
جدا من إس���قاط أربعة أنظمة .الثورات العربية التي أخذت
نفس���ها ،وتتمكن في فتر ٍة وجيز ٍة ً
إن فهم مستقبل سياسات الشرق
األوساط األكاديمية على حين غرة ،جعلت بعضهم يقول ّ
لألهمية المستعادة للهويّة العربية.
جدي
تقويم
األوسط يجعل األكاديم ّيين بحاجة إلى
ٍّ
ّ
ٍ

*

مدير مركز الدراسات واألبحاث العريب /جامعة لوفان  -بلجيكا.
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االعرتاف املذهل" :يف ذلك الصدد ،كنت عىل خطأ جسيم" مضيفًا "مل
مق ّدمة
ظل هذه
اطي شامل يف ّ
أكن وحي ًدا يف تشكّيك بشأن آفاق تغيري دميقر ّ
أخذت الثورة الشعب ّية العرب ّية التي انطلقت من تونس وامت ّدت إىل األنظمة االستبداديّة التي تبدو وكأنّه يستحيل زعزعتها"(((.
الساحقة من الخرباء األكادمييّني عىل حني
دو ٍل عربيّة أخرى ،األغلبيّة ّ
غ ّرة؛ إذ مل تكن الثورة متوقّعة ،وأىت تأثريها البينّ مفاجئًا ،بل مل يكن
أقل من عامٍ ٍ
واحد ،سقطت أربعة أنظمة
يحلم أح ٌد ق ّط بنتائجها .ويف ّ
عرب ّية ،دامت عقو ًدا اجتاحت خاللها األمواج الدميقراط ّية العامل
التونيس الذي كان يع ّد حص ًنا لالستقرار ،أُسقط وف ّر
بأرسه .فالنظام
ّ
املرصي املخلوع حسني مبارك
بن عيل من بالده .وفُرض عىل الرئيس
ّ
والسجن .وكان عىل
التخليّ عن الحكم ،وتع ّرض يف ما بعد للمحاكمة ّ
نسقها مجلس التعاون
عيل عبد الله صالح املوافقة عىل خطّة انتقال ّية ّ
الليبي معمر القذايف فقد أُصيب،
لدول الخليج العربية .أ ّما العقيد
ّ
ُ
ربا يف غارة ج ّوية ش ّنها حلف شامل األطليس "الناتو" ،ث ّم أعدم عىل
مّ
يف حني يكمن الوهم الثالث يف أ ّن العامل العر ّيب نفسه وهم ،وأ ّن
أيدي أفراد من شعبه.
جاذبيّة الهويّة العربيّة املجتازة للحدود قد تالشت .وبرهنت الثورات
اندلعت اضطرابات شعب ّية يف بلدان أخ��رى .ومن أجل استباق
العرب ّية عىل أ ّن هذا الوهم خاطئ .فلم يكن من باب الصدفة أن
الشعبي ،أدخل ملك املغرب بعض اإلصالحات املتواضعة.
االضطراب
ّ
تجتاح موجة التغيري عد ًدا من الدول العرب ّية يف آنٍ واحد ،بالطريقة
ووعد امللك األرد ّين مبحاربة الفساد .أ ّما الجزائر فقد تح ّدت العاصفة:
نفسها وبالشّ عارات نفسها تقريبًا ،ت ُهتَف باللّغة العربيّة نفسها .ويق ّر
وكانت الحرب األهل ّية األخرية ( ،)1999-1992واالقتصاد املدعوم
غريغوري غوز أ ّن "األكادمييّني سيحتاجون إىل تقويم األه ّمية املستعادة
االجتامعي املتباين ،كلّها "عوامل قويّة تحول دون
حكوم ًّيا ،والنسيج
ّ
للهويّة العرب ّية يك تفهم مستقبل سياسات الرشق األوسط"(((.
التّعبئة" [الشعب ّية].
يف حني أ ّن الوهم الرابع هو ما يس ّمى "الشارع العر ّيب" الذي يُف َرتض
يك الس ّني الق ّوات املسلّحة التابعة
ويف البحرين ،دعا ال ُحكم املل ّ
أن يكون غري عقال ّين ومتقلّ ًبا وصاخ ًبا وعنيفًا .وقد ق ّوضت الثورات
ملجلس التعاون من أجل إعادة النظام يف البالد .ويف سورية ،تح ّولت
رأي عر ّيب عا ّم متن ّوع وعقال ّين فحسب،
العربيّة هذا الوهم .ليس مث ّة ٌ
االحتجاجات السلم ّية إىل مت ّر ٍد مسلّح ،لكن النظام عىل ال ّرغم من
السطح وفوقه
بل كان مث ّة دامئًا قوى تعمل من أجل التغيري متور تحت ّ
إضعافه يواصل رضباته العنيفة ض ّد القرى واملدن موق ًعا حصيل ًة
طاملا كان هناك حضور فاعل ملنظّامت املجتمع املد ّين ،عىل الرغم من
ضخمة من القتىل يف صفوف شعبه.
جميع أشكال السيطرة القمع ّية التي متارسها الدولة.
فقد ب ّددت املوجة الدميقراط ّية حتّى اآلن ،سلم ّية كانت أو عنيفة،
والوهم الخامس هو أ ّن األنظمة السلطويّة غري قابلة لل ّزعزعة .فقد
وخصوصا يف أوروبا .ومن بينها،
الكثري من األوهام املنترشة يف الغرب
ً
برهن الربيع العر ّيب عىل مدى هشاشة هذه األنظمة .ويف الواقع ،مل
نجد وهم ما يس ّمى "االستثناء العر ّيب" الذي يقول إ ّن العرب غري
يجرؤ املجتمع عىل زعزعة األنظمة ،ال ألنّها مستق ّرة ،بل أل ّن املجتمع
معن ّيني بالدميقراط ّية وال يكرتثون بها ،وهم غري مستع ّدين لها .أما
ّ مل يجرؤ عىل زعزعتها ما جعلها تبدو ثابتة .ولذلك كان تحطيم جدار
الوهم الثاين الذي تق ّوض فهو وهم "دكتاتورنا الج ّيد" الذي يقول إ ّن
الخوف عاملاً حاسماً يف الثورات ال ّراهنة.
الدكتاتوريّني املوالني للغرب ميثّلون رهانات أفضل مماّ ميثّل البديل
اإلسالمي .ففي مقالة نُرشت يف املجلّة األمريك ّية املحرتمة فورين أفريز كام أ ّن الثورات العرب ّية حطّمت أوها ًما أخرى :وال س ّيام وهم "التدمري
ّ
 Foreign Affairsيف سنة  ،2005حاجج غريغوري غوز  Gregoryالخالّق" (غزو العراق) ،ووهم الدميقراط ّية املفروضة عسكريًّا ،أو حتّى
 Gauseبأ ّن "الواليات املتّحدة يجب أالّ تش ّجع الدميقراط ّية يف العامل
”1 Gregory Gause, “Why Middle East Studies Missed the Arab Spring,
العر ّيب أل ّن حلفاء واشنطن من العرب السلطويّني ميثّلون رهانات
Foreign Affairs (June-August 2011), p. 82.
2 Ibid., 86
مستق ّرة من أجل املستقبل" .ويف سنة  ،2011ق ّدم الكاتب نفسه هذا

دراسات وأوراق تحليليّة
العربي
األوروبي والربيع
االتّحاد
ّ
ّ

وهم "الثورات من خالل [موقع التّواصل االجتامعي] الفيسبوك".
فقد انبثقت الثورات العربيّة من عوامل داخليّة ،ال من قرارات
جرى ات ّخاذها يف الواليات املتّحدة أو يف أروقة االت ّحاد األورو ّيب .أ ّما
االجتامعي فقد خدمت بوصفها أدوات،
الفيسبوك ومواقع التّواصل
ّ
محل الفاعلني الحقيق ّيني أنفسهم.
تحل ق ّط ّ
لك ّنها مل ّ

7
لها عواقب دامئة .ولذلك ،يجب أالّ يكتفي االت ّحاد األورويب بأن يكون
"مشاه ًدا متف ّر ًجا" ،وعليه "أن يدعم رغبة الشعب يف جوارنا" من
خالل اتّخاذ "خطوة نوعيّة إىل األمام" ،ضمن "التزام مشرتك" بـ "القيم
املشرتكة :الدميقراط ّية وحقوق اإلنسان والعدالة االجتامع ّية والحوكمة
الج ّيدة وحكم القانون".

لقد أُخذ االتّحاد األورو ّيب عىل حني غ ّرة بسبب حجم التط ّورات وستقوم املقاربة املقرتحة الجديدة عىل أساس التّفاضل والرشوط
الجارية عىل الشواطئ الجنوبيّة
ّ
اطي
للمتوسط .وكان عليه أن ير ّد عىل ما واملساءلة املتبادلة .وهي ستقوم عىل ثالثة عنارص :التح ّول الدميقر ّ
(((
املؤسسات ،ورشاكة أقوى مع الشّ عب ،ومن ّو مستدام وشامل.
لقّبه أحد الكتّاب "التسونامي العر ّيب"  .ويف هذا الجزء من البحث وبناء ّ
سأقوم بتحليل الر ّد األورو ّيب عىل الربيع العر ّيب ،وما إذا كان يف مستوى
يف املدى املبارش ،ق ّرر االتحاد األورو ّيب زيادة املعونة اإلنسان ّية لتوفري
التح ّديات املقبلة.
الغذاء وامللجأ للاّ جئني املتدفّقني من ليبيا ،وتسهيل إجالء مواطني
الخاصة باالت ّحاد MIC
االتّحاد األورويب من خالل آليّة حامية املدنيّني
ّ
والتعامل مع "إمكان حدوث تدفّقات جديدة من الالجئني واملهاجرين
االستجابة األوروبيّة
إىل الدول األوروب ّية"(((.
بعد فرت ٍة قصرية من الرت ّدد ،أدرك االت ّحاد األورو ّيب أ ّن ما كان يجري يف
العامل العريب مل يكن "شغبا من أجل الخبز" ،بل هو يشء يحمل مغزى وبشكلٍ أكرث عموميّة ،يقرتح البيان مقاربة جديدة تقوم عىل أساس
ً
ّ
ً
استثنائيا ،وشعر بأ ّن عليه أن يجاري الديناميات الجديدة .وقد صدر الحوافز وعىل املزيد من التفاضل .وتس ّمى هذه املقاربة "املزيد
ّ
ًّ
مقابل املزيد" وهي تكافئ اإلصالح األرسع ٍ
مبزيد من ال ّدعم لجهة
بيانان عن الهيئة األوروبيّة ،نُرش األ ّول يف آذار  /مارس  2011تحت
عنوان "الرشاكة من أجل الدميقراطية واالزدهار املشرتك"((( ،يف حني املساعدات والتجارة واملكانة املتق ّدمة.
ّ
نُرش الثاين يف أيار  /مايو  2011تحت عنوان "استجابة جديدة لجوا ٍر ويعلن االتّحاد األورو ّيب عن رضورة استعداده لتوفري الدعم للمجتمع
(((
خاص باملجتمع املد ّين ،وأن يربم "رشاكة
متغيرّ " وجرى إنشاء مرفق جديد للمجتمع املدين (بقيمة  22مليون املد ّين ،وإنشاء مرفق جوار ّ
التحسن يف سياسته بشأن منح
يورو لسنة  )2011إىل جانب رزمة معونات باسم "تعزيز الرشاكة تنقّل" مستفي ًدا االستفادة كلّها من
ّ
والنم ّو الشامل" ( SPRINGبقيمة  65مليون يورو لسنة  2011و 285تأشريات ال ّدخول.
اح بإنشاء "صندوق أورو ّيب
مليون يورو لسنة  ،)2012كام قُ ّدم اقرت ٌ
واملتوسطة
الصغرية
املشاريع
لتشجيع
البيان
يوليه
خاص
اهتامم
ّة
مث
ّ
ّ
للدميقراط ّية".
وإيجاد فرص العمل ،ولزيادة القروض التي يق ّدمها الصندوق األورو ّيب
لالستثامر ،ولتوسيع عمل املرصف األورو ّيب لإلنشاء والتعمري يف دول
الشراكة من أجل الديمقراطيّة واالزدهار
الجنوبي((( املنطقة الجنوب ّية وللتفاوض بشأن "مناطق ح ّرة عميقة وشاملة".
المتوسط
المشترك مع حوض
ّ
ّ
القطاعي يف مجاالت الطاقة وبرنامج
عاون
ت
ال
ذكر
عىل
البيان
وجاء
ّ
ّ
يصف بيان الهيئة األوروب ّية الصادر يف  8آذار  /مارس  2011األحداث
الجارية يف "جوارنا الجنويب" ،بأنّها "تحمل أبعادا تاريخية" سيكون ال ّدعم الريفي ،وتطوير التعليم وتقانات االتّصال .ويؤكّد البيان عىل
ً
ّ
املتوسط خطوة جيّدة
"التعاون اإلقليمي" ويعلن أ ّن االتّحاد من أجل
ّ
املتوسط
 3 Antoine Basbous, Le Tsunami arabe (Paris: Fayard, 2011), p. 383.يف هذا االتّجاه ،مضيفًا يف مالحظة نقديّة أ ّن االت ّحاد من أجل ّ
" 4املفوضية األوروبية تطلق رشاكة طموحة من أجل الدميقراطية واالزدهار املشرتك مع "مل يحقّق النتيجة املتوخّاة" وأنّه "يف حاج ٍة إىل اإلصالح" ،يك يكون
املتوسط" ،بوابة اليوروميد 8 ،آذار  /مارس :2011
جنوب
ّ
واملؤسسات حول "مرشوعات ملموسة" ،وفقًا
" http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=24445&id_type=1&lang_id=470وسيطًا" يجمع الدول
ّ
" 5استجابة االتحاد األورويب للربيع العريب" ،مذكّرة صادرة عن املفوض ّية األوروبية يف  16ملبدأ "الهندسة املتغيرّ ة".
كانون األ ّول  /ديسمرب :2011
http://www.enpi-info.eu/main.php?id=297&id_type=3&lang_id=470
6 European Commission, COM (2011) 200 Final, Brussels, March 5, 2011.

7 Frontex Joint Operation Hermes 2011, February 20, 2011.
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وأخ ًريا ،ينوي االتّحاد األورويب زيادة املعونات املال ّية املبارشة لحوض العر ّيب ،أو الشّ باب العر ّيب ،أو الهويّة العرب ّية .ويشري البيانان (األ ّول
املتوسط الجنويب ( 5.7مليار يورو ت ُق ّدم مبوجب بند أدوات رشاكة من  16صفحة والثاين من  21صفحة) إىل "الجوار الجنويب" أو "حوض
ّ
املتوسط الجنويب" ،مع أ ّن اليمن والبحرين ليسا منهام .وبعض الدول
الجوار األورويب للفرتة  )2013-2011وقروض الدعم من بنك االستثامر
ّ
فقط مذكور باالسم (مرص وتونس) .وهذا ليس سه ًوا غري ذي شأن.
األورو ّيب من خالل مرفق الجوار .NIF
إضاف ًة إىل ذلك ،تشمل األهداف الثالثة الرئيسة لهذه السياسات كام
استجابة جديدة لجوار متغيّر :مراجعة
وردت يف هذين البيانني ،وهي :املال والسوق والتنقّل .هل ميثّل ذلك
لسياسة الجوار األوروبيّة ENP
استجاب ًة جديد ًة حقيق ّية؟ يبدو أ ّن املحلّلني يتّفقون عىل أ ّن الجواب
جرت مراجعة سياسة الجوار األوروبية قبل الربيع العريب .لكن هو بال ّنفي.
الحوادث األخ�يرة جعلت من قضيّة هذه املراجعة أكرث إلحا ًحا
ومن بني هذه األهداف الثالثة ،يبقى توفري املال هو األسهل ،مع
وإلزام ّية .ويعيد البيان املشرتك((( التأكيد عىل أ ّن "الرشاكة مع جرياننا
أ ّن األزمة االقتصاديّة قد تعرقل توفريه .ويف ما يتعلق بالوصول إىل
هي ذات منفعة متبادلة" ،لكنها يف حاجة إىل تعديل .ويجب أن تقوم
األسواق ،من الواضح أ ّن بعض الدول األعضاء ستقاوم إزالة الحواجز
املقاربة الجديدة عىل املساءلة املتبادلة وعىل التزام مشرتك بالقيم
األوروب ّية أمام املنتجات الزراع ّية املتوسط ّية ،لتبقى تلك املنتجات
للمؤسسات ،وعىل
العامليّة ،ودرجة أعىل من التفاضل ،وبناء شامل
ّ
يف جميع األحوال مق ّيدة بالسياسة الزراع ّية املشرتكة  .CAPويف ما
دميقراطية إلزام ّية وعميقة .لكن البيان يضيف أ ّن "االتّحاد األورو ّيب ال
يتعلق برشاكة التنقّل ،يواجه االت ّحاد األورو ّيب معضلة حاجة السوق
السيايس" .ومن أجل
يسعى إىل فرض منوذج أو وصفة جاهزة لإلصالح
ّ
إىل موجات جديدة من املهاجرين يف حني أ ّن القادة األوروبيّني "غري
تحقيق األهداف املعلنة ،يدعم االتّحاد األورو ّيب تأسيس "صندوق
قادرين عىل إقناع الرأي العا ّم يف بالدهم بهذه الحقيقة"((( ،إذ هو
أورو ّيب للدميقراطيّة" و"مرفق دعم املجتمع املد ّين" .CSF
يعارض موجات هجرة جديدة.
وعىل الجبهة السياسيّة ،يؤكّد البيان عىل نيّة أوروبا لـ "تعزيز تدخّلها
إ ّن املبدأين اللذين يو ّجهان االستجابة بكاملها ،هام" :املزيد مقابل
كل ما يف األمر.
حل النزاعات الطويلة" .هذا ّ
يف ّ
املزيد" ،و"املساءلة املتبادلة" .فمبدأ "املزيد مقابل املزيد" يربط
من الواضح متا ًما أ ّن الرشاكة االقتصاديّة هي حجر األساس يف البيان املكافآت باإلصالح .إنه سياسة "جزرة" يُف َرتض أن تشكّل داف ًعا أو
الذي يك ّرر أه ّمية التعاون
فكل
الصناعي ،وتنمية ال ّريف ،والتنمية الريف ّية" ،حاف ًزا" أفضل من "سياسة العصا" املرتبطة مبرشوطيّة سلبيّةّ .
ّ
والنم ّو الشامل ،واالستثامرات املبارشة ،والعالقات التجاريّة وإيجاد دولة تنخرط يف "دميقراط ّية عميقة ومستدامة" ستكافأ بـ "رفع
السيايس .ويتض ّمن هذا
فرص العمل .ويف هذا الصدد ،فإ ّن املقرتح األكرث وضو ًحا هو "منطقة مكانتها" ،وزيادة املعونات وتعزيز الحوار
ّ
تجاريّة ح ّرة عميقة وشاملة"  DCFTAيتزامن مع تفكيك
تدريجي املبدأ عنارص االمتثال والتفاضل واملكافأة واملرشوط ّية اإليجاب ّية .ومن
ّ
اقتصادي
لحواجز التعرفة الجمرك ّية وتحقيق تكامل
يظل
األقل" .لك ّنه ّ
"األقل مقابل ّ
تدريجي .ويك ّمل الواضح أنّه أفضل كث ًريا من مقاربة ّ
ّ
ّ
هذا الهدف التطوير املقرتح لـ "حيّز مشرتك للمعرفة واالبتكار".
مفهو ًما يحمل بعض االلتباس .ففي الواقع ،من الذي يح ّدد املعايري
ويف ما يتعلق بالقضية الشائكة املتمثّلة يف انتقال البرش ،سيعمل القياس ّية "لإلصالح العميق"؟ ومن هو امل ُخ ّول بإجراء تقييمٍ لألداء؟
ّ
االتّحاد األورويب عىل "السعي لعملية تسهيل منح تأشريات السفر ،وهل الجريان الجنوب ّيون مستع ّدون أو راغبون يف قبول الوصفات
ّ
ّ
وتطوير رشاكة االنتقال القامئة وتشجيع االت ّصاالت بني الشعوب" .وال الخارجيّة وتطبيقها بصورة كاملة ،حتّى يف مقابل مكافأة؟
أي تفصيالت لجهة طريقة إعامل هذا الهدف.
إرشادي
من جه ٍة أخرى ،ماذا تعني "املساءلة املتبادلة" التي هي مبدأ
يعطي البيان ّ
ّ
آخر؟ هل ميكن للجريان الجنوبيّني مساءلة االتحاد األورو ّيب بشأن
تعليقات نقديّة على البيانات
تقصريه يف مسألة التنقّل ،وتنامي رهاب اإلسالم ،وغياب اإلجامع لديه
ومع أنّه صحيح أ ّن الربيع العر ّيب هو الذي حفّز استجابة االتّحاد
9 Basma Kodmani, “The Logic of European Actors in the Face of Democratic
األورويب ،فإ ّن مث ّة غيابًا الفتًا يف البيانني ّ
ألي إشارة واضحة إىل العامل Change in the Arab World”, in Euro-Mediterranean Foundation to Support
8 European Commission, COM (2011), 383, Brussels, May 25, 2011.

Human Rights Defenders and Democratic Change: Democratic Change in the
Arab World (Brussels: 2011), p. 38.

دراسات وأوراق تحليليّة
العربي
األوروبي والربيع
االتّحاد
ّ
ّ

بشأن مسائل يف السياسة الخارج ّية ،مثل عضويّة فلسطني يف نظام األمم
املتّحدة؟ هل ميكن للجريان الجنوبيّني التشكيك يف املعايري املزدوجة
التي يستعملها االتّحاد األورو ّيب يف تعامله مع حركة حامس وإرسائيل؟
هل ميكنهم أن يطلبوا توضي ًحا لسبب تجاوز املجلس األورو ّيب قرارات
يل ،كالقرار
برملان االت ّحاد األورويب املتعلّقة بالرصاع العر ّيب  -اإلرسائي ّ
الذي جرى تب ّنيه يف الخامس من متّوز  /يوليو  ،2012وكان شديد
االنتقاد للمامرسات اإلرسائيل ّية يف األرايض الفلسطينية املحتلّة .وكيف
ميكن مامرسة هذه املساءلة وتنفيذها؟
مث ّة طائفة من األسئلة املقلقة األخرى .وكام ك ّررنا هنا ،فإ ّن املبدأين
اإلرشاديّني "املزيد مقابل املزيد" و"املساءلة املتبادلة" قد أصبحا
األيقونتني الجديدتني يف القاموس األورو ّيب .لكن هذه املفاهيم
مل تخضع لنقاش مع األطراف املعن ّية نفسها .كيف ميكن أن ترقى
استجابة أوروبيّة منوذجيّة إىل مستوى التح ّديات التي تفرضها البيئة
الجديدة من دون أن تكون مفتوحة لل ُمدخَالت الثقافيّة التي يق ّدمها
يفس ،إىل ح ٍّد بعيد ،ر ّدة
املعن ّيون باألمر؟ وهذا سؤال مرشوع آخر رّ
الفعل السلب ّية التي أبدتها شبكات اجتامع ّية عرب ّية تجاه االستجابة
األوروبيّة ،باعتبارها "استجابة تقوم عىل غياب اإلجامع" .ولذلك فإ ّن
البيانات األوروبية األخرية تعاين غيابًا للملك ّية املحلّية؛ أي غياب
املدخالت الثقافية العرب ّية .ال عجب إذن ،كام يشري تقرير منظّمة
يص...ليس جدي ًدا متا ًما"(.((1
أوكسفام ،أ ّن "التح ّول إىل ال َج َزر من ال ِع ّ

9
لذلك ،وعىل سبيل القاعدة العا ّمة ،ليس من الحكمة من جانب
املانحني ،كاالت ّحاد األورويب ،إرفاق رشط يتعلّق بالسياسة االقتصاديّة
كتحرير االقتصاد .وتتب ّنى املنظّامت غري الحكوم ّية العرب ّية هذا الرأي،
يرتسخ يف دعم خيارات
إذ إنّها ترى أ ّن "دعم النم ّو
ّ
االقتصادي يجب أن ّ
وبتعبري آخر ،يجب أن يق ّرر
ٍ
اقتصادي منقّح"(.((1
الشعوب يف منوذج
ّ
وأي نو ٍع من التحرير
الشعب نوع النموذج
االقتصادي الذي يريدهّ ،
ّ
االقتصادي هو األكرث مالءمة ،وما هي الرسعة والقطاعات التي
ّ
خصوصا
االقتصادي ليس إكسري الشفاء يف ح ّد ذاته،
يختارها .فالتحرير
ً
ّ
(((1
الخاص فيها مق ّي ًدا .
إذا جرى تطبيقه يف دول ال يزال القطاع
ّ
وعالو ًة عىل ذلك ،فإ ّن الدول العربيّة التي تشهد تح ّولاً دميقراطيًّا
تواجه تح ّديات اقتصاديّة هائلة ،وأولويّتها األوىل هي إعادة االقتصاد
إىل مساره ،وتخفيف الفقر ،ومعالجة االختالالت يف املوازنة .وبناء
عليه ،تبقى منطقة تجاريّة ح ّرة عميقة وشاملة هدفًا بعيد املنال،
رشا.
وهي بالتأكيد ليست هدفًا مبا ً

عىل االت ّحاد األورويب أالّ يت ّعجل يف هذا االت ّجاه .فهو ال يستطيع أن
املتوسط واملنطقة العربيّة "ع ّدة األدوات نفسها" التي
يطبّق يف حوض ّ
استعملها يف أوروبا الرشق ّية .وعليه أن يُظهر املرونة من خالل تكييف
مقاربته مع األوضاع املتغيرّ ة .يجب إيالء األه ّمية لتخفيف الفقر،
ومتكني املرأة ،واملساواة بني الجنسني ،ومشاركة الشّ باب ،وإيجاد
الوظائف ،والتنمية املستدامة .ويبدو البحث عن عالقات اقتصادية
وماذا بشأن مفهوم "منطقة تجاريّة ح ّرة عميقة وشاملة"؟ فهو يبدو
االقتصادي نفسها .وال ب ّد
أكرث عدالة أكرث إلحا ًحا من سياسات التحرير
ّ
مفرطًا يف التطفّل ،وهو بالتأكيد غري ُمق ِنع .ال ّ
شك يف أ ّن للتجارة الحرة
ّ يف هذا الصدد أن يوضع برنامج املعونات الذي يط ّبق خالل سنوات
مزايا كثرية :فهي تع ّزز الكفاءة عرب زيادة املنافسة ،وتحفّز اإلنتاجية،
ّ ع ّدة ،عىل نح ٍو يستهدف تعزيز التنافس ّية واالبتكار وتقانة املعرفة.
األجنبي املبارش والتجارة واللوجستيات التجاريّة،
وتدعم االستثامر
ّ
وتحسن املناخ العا ّم لألعامل.
ّ
عىل االتّحاد األورويب أن يش ّجع الدول العربيّة عىل االنخراط يف عمليّة
ستظل "أسواقًا أسرية"
ّ
يف الدول الليربالية والدميقراطية ،يجري تحرير االقتصاد والخصخصة تكامل شامل وعميق يف ما بينها ،وإالّ فإنّها
ّ
ّ
وفقًا لقواعد ومعايري معينة .لكنها يف الدول السلطويّة غالبا ما تؤ ّدي للفاعلني الخارج ّيني .والواجب أن تكون أولويّتها بالضبط إيجاد حقل
ً
ّ
االقتصادي من خالل التشجيع عىل التكامل
إىل متركز الق ّوة االقتصاديّة يف أيدي أقلّية تعرقل النم ّو لتهميش نشاط عىل املستوى
ّ
اإلقليمي .وهذا من مصلحة العرب ومن مصلحة االتحاد األورو ّيب
األكرثية الساحقة من السكّان .وكانت هذه هي الحال منذ قيام
ّ
يل .فالخصخصة التي نفسه .وقد يتضاعف حجم التجارة بني االت ّحاد األورو ّيب والدول
الصندوق الدو ّيل بفرض برامج التكيّف الهيك ّ
األقل إذا استطاعت الدول العرب ّية الوصول
فُرضت عىل عجل أ ّدت ببساطة إىل تحويل االقتصاديّات القامئة عىل العرب ّية ثالث م ّرات عىل ّ
الخطط إىل اقتصادات عشائريّة ،يف حني أ ّن تحرير االقتصاد عاد ًة ما إىل درجة التكامل نفسها التي وصل إليها االت ّحاد األورو ّيب.
يفيد االقتصادات األكرث تط ّو ًرا وتنو ًعا.
10 Oxfam, “Power to People: Reactions to the EU’s Response to the Arab
Spring,” Oxfam Briefing Note (November 14, 2011), p. 5.

11 Ibid., p. 3
 12رسالة من منظّامت املجتمع املدين العربية مو ّجهة إىل االتحاد األورويب "املزيد مقابل
املزيد ،استجابة االتحاد األورويب للربيع العريب" 18 ،ترشين األ ّول  /أكتوبر .2011
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أدوات المقاربة األوروبيّة الجديدة

استعادت كرامتها ،والتي تطالب مبزيد من الشفاف ّية يف العالقات بني
املانحني الخارجيّني والفاعلني املحلّيني.

قياسا مبجموع
وعالو ًة عىل ذلك ،تبدو
ّ
املخصصات املاليّة ضئيلةً ،
املخصصة للمساعدات .وبناء عليه ،يجب أالّ يتوقّف األمر
األموال
ّ
وسلسا ،بل عىل منظّامت
عند ح ّد زيادة املوارد وج ْعل توفريها رسي ًعا ً
املجتمع املد ّين التي تتلقّى التمويل أن تستهدف يف برامجها يف الدرجة
األوىل املناطق الريفيّة واتّحادات املزارعني واملنظّامت الشبابيّة وقضايا
التمييز بني الجنسني والتدريب والتشبيك وبناء االئتالفات.

متواض ًعا ،الستخالص الدروس مماّ وقع يف العامل العر ّيب ،ومن أسباب
وقوعه وكيف ّيته .وأحد هذه الدروس هو أ ّن عىل االتحاد األورويب أن
يركّز أكرث عىل الشعوب ال عىل الحكومات فقط .ولهذا السبب ،فإنّه
جاء باألدوات الجديدة املتمثّلة يف "مرفق املجتمع املد ّين" ،و"الصندوق
يخصص مزي ًدا
األورو ّيب للدميقراطيّة" .لكن ،عىل االتحاد األورويب أن ّ
من املوارد وأن يضع املزيد من املحتوى يف هذه األدوات مبا يجعلها
فاعلة .يجب أن يحدث تح ّول من منطق ك ّمية التّمويل إىل نوع ّية
التمويل وإىل من يجب توجيه األموال .إنّه من املضلّل بالفعل التفكري
يف أ ّن الفاعلية تقاس بك ّمية األموال التي أُنفقت.

يف سياق سعيه إلرشاك الشعوب ،ال الحكومات فقط ،اقرتح االتّحاد
األورو ّيب أداتني رئيستني هام :مرفق املجتمع املد ّ
األوروبي للديمقراطيّة
ين  CSFوالصندوق الصندوق
ّ
األورو ّيب للدميقراط ّية.
تختلف هذه األداة عن مرفق املجتمع املد ّين ألنّها تسعى لتشجيع
إنشاء منظّامت مجتمع مد ّين ،وتوفري املساعدات لل ّنقابات وسواها
المدني
مرفق المجتمع
ّ
من الفاعلني االجتامع ّيني ،مثل املنظّامت غري الحكوم ّية غري املس ّجلة.
يهدف االتحاد األورو ّيب من خالل هذه األداة إىل "دعم منظّامت ال تزال هذه األداة قيد النقاش ومل تحشد بعد ما يكفي من التأييد،
قياسا باألدوات القامئة
املجتمع امل��دين ،وصقل قدرتها عىل املدافعة واملنارصة ،وتطوير إذ يشكّك كثري من املحلّلني يف قيمتها املضافة ً
إمكاناتها عىل مراقبة اإلص�لاح وتطبيق وتقييم برامج االتّحاد مثل الهيئة القدمية املسماّ ة "األداة األوروبيّة من أجل الدميقراطيّة
(((1
األورويب"  .ويُع ّد هذا الدعم أساس ًّيا أل ّن من شأنه متكني منظّامت وحقوق اإلنسان"  EIDHRالتي أُنشئت سنة  2007لدعم الرتويج
املجتمع املد ّين من عرض همومها ،واملساهمة يف صنع السياسات ،للدميقراطيّة.
ومساءلة الحكومات ،وضامن توجيه النم ّو االقتصادي نحو التخفيف
وكخالصة عا ّمة لهذا الجزء من البحث ،فقد ات ّخذت مبادرات االتحاد
من الفقر والنم ّو الشامل.
األورو ّيب الجديدة هيئة "مبادرات تدريج ّية" ال ترقى إىل مستوى
يستحق اإلطراء والثّناء من حيث اإلسرتاتيج ّية الشاملة التي تتطلّبها استجابة جوهريّة وكفؤة للتح ّديات
وهذا املقرتح ،عىل الرغم من أنّه
ّ
نيّاته ،فإ ّن منظّامت املجتمع املد ّين العربيّة تواجهه بالتشكيك؛ الهائلة التي تواجه املنطقة العرب ّية .فليس لالتحاد األورو ّيب الكثري
إذ مل ترتك املقرتحات املشابهة يف املايض كبري أثر :كان الدعم املا ّيل ليق ّدمه ،إذ تكبّله أزمة اقتصاديّة عميقة ومناخ عا ّم من التشاؤم بشأن
املخصص غري ٍ
يخص املساعدات املال ّية ،قامت الدول
كاف ،والتعقيدات البريوقراط ّية مخ ّيبة لآلمال ،وأقساط مستقبل الربيع العر ّيب .ويف ما ّ
ّ
الدعم بطيئة للغاية .وعالو ًة عىل ذلك ،كان اختيار منظّامت املجتمع الخليجية بتع ّهدات مال ّية ضخمة يبلغ مجموعها مليارات الدوالرات
املدين يف أكرث األحيان ال يقوم عىل كفاءتها وكان اعتباطيًّا أحيانًا؛ فقد ملرص وتونس واليمن .ويف حني تتح ّمل تونس وزر مئات آالف الالجئني
أرشك االتحاد األورو ّيب منظّامت مجتمع مد ّين تبدو مقبولة ،وتجا َهل من ليبيا ،كانت الدول األوروبيّة تثري جلبة عظيمة بشأن  20ألف
منظ ٍ
ّامت أخرى ذات قاعدة اجتامع ّية حقيق ّية .ويف كثريٍ من األحيان ،مهاجر يسعون إليجاد ملجإ فيها.
كان يجري تحويل املعونة األوروب ّية لدفع الرواتب
ّ
الخاصة باملوظّفني هل يعني ذلك أ ّن االتّحاد األورويب يض ّيع فرصة لتعزيز دوره الفاعل؟
جواب ٍ
شاف عن هذا السؤال .ويف الواقع ،يسعى
اإلداريّني ،وكان ميكن لكثري من املنظّامت أن يختفي ببساطة من دون من املبكر إعطاء
ٍ
املعونة األوروب ّية.
االت ّحاد األورويب ،وقد جعلته جرأة الشّ باب العريب وإحساسه بالكرامة

سيايس ،عىل االت ّحاد األورو ّيب
يف العامل العر ّيب الذي مي ّر مبرحلة انتقا ٍل
ّ
أن يتفادى توليّ موقع القيادة ،فينزع بذلك الرشعيّة عن تح ّو ٍل يقوده
الشعب ،وعليه أن يكون ذكيًّا مبا يكفي لعدم استعداء الدول التي
13 Oxfam, “Power to People,” p. 4

والدرس اآلخر هو أ ّن لدى االتحاد األورويب منافع من تشجيع اإلصالح
أكرث من املانحني اإلقليم ّيني الذين "قد يرون يف التح ّوالت الدميقراط ّية

دراسات وأوراق تحليليّة
العربي
األوروبي والربيع
االتّحاد
ّ
ّ

أي دولة عرب ّية بوصفها تح ّديًا لرشع ّيتهم هم"( .((1وبناء عليه،
يف ّ
فإ ّن تشجيع اإلصالح ليس فريضة أخالقيّة فحسب ،بل هو هدف
جيوسيايس أيضً ا.
ّ

للسالم
األوروبي بوصفه مر ّو ًجا
االتّحاد
ّ
ّ
إنّها ملصلحة حيويّة لالتّحاد األورويب أن يكون له جوار يعيش يف
سالم .ولذلك يؤكّد البيان املشرتك الصادر يف  25أيار  /مايو 2011
واألمني مع
السيايس
عىل رضورة تكثيف االتّحاد األورويب لتعاونه
ّ
ّ
حل النزاعات املستدامة"،
الجريان "وتعزيز تدخّل االتحاد األورو ّيب يف ّ
"وتشجيع العمل املشرتك مع سياسة الجوار األوروبيّة عىل الساحة
منسق
الدوليّة بشأن القضايا األمنيّة الرئيسة" ،والدفع بات ّجاه "عمل ّ
بني االت ّحاد األورو ّيب ودوله األعضاء".
حل عىل عتبات االتّحاد
ومع وجود كثري من النزاعات من دون ّ
األورو ّيب يف الرشق (أبخازيا ،أوسيتيا ،ترانزنِسرتيا ،ناغورنو كاراباخ)،
يل)،
ويف الجنوب ( قربص ،الصحراء الغرب ّية ،والرصاع العر ّيب  -اإلرسائي ّ
يواجه االت ّحاد قضايا أمن ّية خطرة تتطلّب قيادة حاسمة .ويعيد البيان
املشرتك التأكيد عىل أ ّن "األعامل كاملعتاد مل تعد خيا ًرا إذا ما أردنا
جعل جوارنا أكرث أم ًنا وإذا رغبنا يف حامية مصالحنا" ،ويضيف أ ّن
لحل العديد من ال ّنزاعات"
"االت ّحاد األورويب ناشط فعلاً يف سعيه ّ
ورئيسا
الخاصة بالرشق األوسط،
بوصفه جز ًءا من اللجنة الرباع ّية
ّ
ً
مشاركًا ملحادثات جنيف بشأن جورجيا ،ومراقبًا يف محادثات الـ 2+5
بشأن نزاع ترانزنِسرتيا يف مولدوفا .كام أ ّن االتّحاد األورو ّيب منخرط
عمل ًّيا عىل األرض (مه ّمة االتّحاد األورو ّيب اإلنسان ّية يف جورجيا،
الخاصة باملساعدة عىل الحدود بني مولدوفا
ومه ّمة االتّحاد األورويب
ّ
الخاصة باملساعدة عىل الحدود يف
وأوكرانيا ،ومه ّمة االتّحاد األورو ّيب
ّ
الخاصينْ إىل
ّ
رفح) ،وميكننا أن نضيف أيضً ا تعيني املبعوثينْ األوروبيّينْ
الرشق األوسط ميغيل آنغل موراتينوس ومارك أويت ،وكذلك املبعوث
املتوسط برناردينو ليون.
الخاص إىل حوض
ّ
ّ

11
من الواضح أ ّن االتّحاد األورويب كان "املم ّول" الرئيس للعمل ّية
السلميّة .وقد ق ّدرت املساعدات األوروبيّة لألرايض الفلسطينيّة،
عامي  1993و ،1999بنحو  1.7مليار يورو (يف هيئة معونات
بني ّ
أوروب ّية مبارشة ومساهامت يف موازنة وكالة غوث وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني ومساعدات ثنائ ّية)( .((1ووفقًا ألرقام أوروب ّية أحدث،
تشمل الفرتة  ،2009-2000ق ّدم االتحاد األورويب مساعدات بقيمة
 3.3مليار يورو للفلسطينيّني( .((1وهذا مبلغ مه ّم من األموال .ومن
الواضح أ ّن االت ّحاد األورويب كان أكرب مانح منفرد للسلطة الفلسطين ّية،
والفلسطين ّيون ممت ّنون لهذه املعونة املال ّية .لكن هذه املساعدات
حملت عىل كاهلها ،عىل نح ٍو ما ،كام تقول روزم��اري هوليس
 Rosemary Hollisرصاحة "كلفة استمرار االحتالل واحتواء العنف
األورويب يقوم
وبتعبري آخر ،فإ ّن االت ّحاد
ٍ
حل للصرّ اع"(.((1
يف غياب ٍّ
ّ
مبساعدة الفلسطين ّيني عىل البقاء هادئني ،لضامن أمن الق ّوة املحتلّة
واملستعمرات االستيطانيّة ،وجعل السلطة الفلسطينيّة الكسيحة
قادرة عىل الوقوف عىل قدميها .وال يشاطر املسؤولون األوروبيّون
هذا الرأي ،لك ّنه واسع االنتشار يف صفوف الرأي العر ّيب.

إنّه ملن األسهل ،إىل ح ٍّد معينّ  ،أن تكون "داف ًعا" للامل من أن
الحقيقي
السيايس الصائب
تكون "الع ًبا" سياس ًّيا؛ إذ ال يقاس النفوذ
ّ
ّ
مببلغ املال املرصوف بل بنوعيّة النتائج املتحقّقة .وتتطلّب القيادة
الحقيق ّية إدراكًا للقصد ،وموارد اقتصاديّة وعسكريّة ،وصورة جذّابة،
ورؤية طويلة األمد ،وعمليّة صنع قرار قويّة ،وموظّفني دبلوماسيّني
كل يشء طرفًا فاعلاً مو ّح ًدا .وصحيح
ينعمون بالكفاءة ،وتتطلّب قبل ّ
أ ّن االتّحاد األورويب ال يفتقر إىل األشخاص ذوي الكفاءة وال إىل املوارد
أو الصورة ،إال أنّه ليس طرفًا فاعلاً مو ّح ًدا .إذ عندما يت ّم االت ّفاق بني
السبع والعرشين ،فهو غالبًا ما يكون بشأن "القاسم
الدول األعضاء ّ
تظل أسرية ذكريات املايض
املشرتك األصغر" .فأملانيا ،عىل سبيل املثالّ ،
وتشعر بالخجل من انتقاد املامرسات اإلرسائيليّة يف األرايض العربيّة
جيوسيايس املحتلّة عل ًنا .يف حني أ ّن بريطانيا تقف يف العادة إىل جانب الواليات
توحي هذه األفعال كلّها بأ ّن االتحاد األورو ّيب يقوم بدور
ّ
يظل تحالفها مع إرسائيل غري قابل لالهتزاز .وكانت
للسالم يف منطقة الجوار .لكن إذا أخذنا الرشق املتّحدة التي ّ
مه ّم بوصفه مر ّو ًجا ّ
األوسط بوصفه اختبا ًرا كاشفًا للتدخّل األورو ّيب ،نجد سببًا ضئيلاً
لالبتهاج .ففي الغالب كان الدور األورويب غري متامسك وغري ثابت 15 Bichara Khader, L’Europe et la Palestine des croisades à nos jours (Paris:
ّ
l’Harmattan, 1999).
ويتّسم بالغموض .ومن دون اإلحاطة الشاملة بهذا الدور ،سنكتفي
16 Agnès Bertrand-Sanz , “The Conflict and the EU’s Assistance to the
يف ما ييل ببعض األمثلة عىل ذلك.
Palestinians,” in Esra Bulut Aymat (ed.), European Involvement in the Arab14 Uri Dadush and Michele Dunne, “American and European Responses
to the Arab Spring: What’s the Big Idea?” Washington Quarterly (Fall 2011),
p. 135.

Israeli Conflict, Chaillot Papers, no. 124 (European Union Institute for
Security Studies, December 2010), p. 43-53.
17 Rosemary Hollis, “The Basic Stakes and Strategies of the EU and Member
States,” in Ibid., p. 32.
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فرنسا نشطة عىل الصعيد الدبلومايس لك ّنها مل تحصد سوى نتائج وإذا أضفنا إىل هذه املبادرات غري املتامسكة ،عدم االعرتاف بفوز
ملموسة ضئيلة .وباإلجامل ،يفتخر االت ّحاد األورو ّيب بأنّه داعية عنيد حركة حامس يف االنتخابات الفلسطينيّة التي جرت سنة  ،2006وفشل
أي يشء ،فإنّنا نستطيع إدراك عمق عدم ثقة العرب
أي إسرتاتيج ّية لتحقيقه"( .((1الرباعيّة يف إنجاز ّ
ّ
لحل الدولتني" ،من دون أن يكون لديه ّ
الخاصة
يف قدرة أوروبا عىل رسم مسا ٍر جديد يف السياسة الخارج ّية
ّ
إ ّن إرسائيل رشيك
ّ
تجاري مه ّم لالت ّحاد األورو ّيب؛ إذ بلغ مجموع تجارتها بالشرّ ق األوسط.
رصح املجلس
معه  26مليار يورو يف سنة  .2010ومنذ سنة ّ ،1994
خاصة لدى هل ميكن للربيع العر ّيب أن يشكّل رصخة من أجل سياسة خارج ّية
األورويب يف إيسني أ ّن "إرسائيل يجب أن تحظى  ...مبكانة ّ
االتّحاد األورو ّيب عىل أساس التبادليّة واملصالح املشرتكة"( .((1يف ذلك ينتهجها االت ّحاد األورو ّيب تكون أكرث نشاطًا وأكرث متاسكًا؟ فلننتظ ْر ون َر.
ايض عرب ّية منذ سبع ٍة وعرشين عا ًما .يحاجج بعضهم أ ّن معاهدة لشبونة متنح االت ّحاد األورو ّيب فرصة نادرة
الحني ،كانت إرسائيل ّ
تحتل أر َ
لدي بعض التحفّظ عىل وجهة
وأنا
كفاءة.
أكرث
لاً
ع
فا
ًا
ف
طر
ليغدو
ّ
خاصة"؟
هل أ ّن أوروبا تكافئ االحتالل مبنحه "مكانة ّ
سيظل االتحاد األورو ّيب يعاين افتقا ًرا لإلرادة املشرتكة،
ّ
النظر هذه.
متأصلاً عن العمل بصورة مستقلّة .ففي
إ ّن سعي أوروب��ا لتحسني عالقاتها بإرسائيل هو مثال آخر عىل وتضاربًا يف املصالح ،وعج ًزا ّ
(((2
االلتباس لديها  .فمنذ سنة  ،1996كانت إرسائيل مشا ِركًا كاملاً يف مسألة الغزو األمرييكّ للعراق والعمل ّيات التي قادها حلف الناتو يف
برنامج البحث والتطوير
ّ
الخاص باالتّحاد األورو ّيب ،ووقّعت "اتفاقيّة ليبيا ،مل يظهر االتّحاد األورو ّيب جبهة واحدة .وينطبق األمر نفسه عىل
مشاركة" يف إطار الرشاكة األوروبيّة  -املتوسطيّة وخطّة عمل مع الجبهة الدبلوماس ّية ،كام رأينا يف تصويت منظمة اليونيسكو األخري
االتحاد األورو ّيب يف إطار سياسة الجوار األوروب ّية .وبعد أعوامٍ قليلة ،بشأن مسألة عضويّة فلسطني.
يف  16حزيران  /يونيو  ،2008أعلن االت ّحاد األورو ّيب عن ن ّيته يف أن
للسالم؟
يرتقي بعالقاته بإرسائيل .وكان من املفرتض أن يصبح ذلك رسميا يف هل ميكننا إذن أن نتكلّم عن االت ّحاد األورو ّيب بوصفه مر ّو ًجا ّ
ًّ
إ ّن تجربة العقود األخرية تجيبنا بال ّنفي .أ ّما يف ما يتعلّق باملستقبل،
 15حزيران  /يونيو  ،2009لكن الهجوم عىل قطاع غ ّزة (يف كانون
فإنّني ما زلت متش ّككًا.
األ ّول  /ديسمرب  2008وكانون الثاين  /يناير  )2009الذي أسفر عن
فلسطيني و 13إرسائيل ًّيا ،وتدمري الكثري من مرشوعات
وفاة 1300
ّ
البنية التحتيّة التي مي ّولها االتّحاد األورويب ،دفع باألخري لتعليق خط
ّته ،خالصة عا ّمة وتوصيات بشأن
يف حني أنّه كان يك ّرر القول "إ ّن القصد من ذلك مل يكن معاقبة
السياسة
ّ
إرسائيل"(.((2
وبعد ثالثة أع��وام ،يف سنة  ،2012ومع تاليش العمليّة السلميّة
واستمرار انتهاج السياسة االستيطان ّية من دون توقّف ،ق ّرر االتّحاد
األورو ّيب يف الثاين من حزيران  /يونيو  2012تعميق العالقات مع
ملموسا .ومنذ ذلك الحني،
إرسائيل وتعزيزها يف أكرث من ستّني مجالاً
ً
ات ُّخذت خطوات عمليّة ملموسة عىل الرغم من قرار شديد اللهجة
أصدره الربملان األورو ّيب (يف  5متّوز  /يوليو  )2012شجب فيه بش ّدة
املامرسات اإلرسائيل ّية يف األرايض املحتلّة.

يف األربعني عا ًما األخرية ( ،)2012-1972تأطّرت العالقات بني االت ّحاد
السياسة
األورو ّيب والدول العرب ّية واملتوسط ّية ضمن مبادرات متع ّددةّ :
املتوسطيّة الشاملة ،والحوار األورو ّيب  -العر ّيب ،والسياسة املتوسطيّة
املتج ّددة ،والرشاكة األوروبيّة  -املتوسطيّة ،وسياسة الجوار األوروبيّة،
املتوسط .كام أُطلقت بعض املبادرات اإلقليم ّية
واالت ّحاد من أجل
ّ
املتوسط
بني مجموعة ومجموعة :صيغة الـ ( 5+5عرش دول) ،منرب
ّ
(إحدى عرشة دولة) ،والتعاون بني االت ّحاد األورو ّيب ومجلس التّعاون
لدول الخليج العربية (.)6+27

" 19خالصات الرئاسة" ،موجودة عىل الرابط التايل:
http://www.conciliumeuropa.eu/eudocs/cms
20 Euro-Mediterranean Human Rights Network, EU-Israeli: Promoting and
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شملت جميع االتفاق ّيات املربمة بني االتّحاد األورو ّيب وال��دول
املتوسط ّية والعرب ّية فقرة بشأن حقوق اإلنسان تقوم عىل أساس
احرتام املبادئ الدميقراط ّية .ومع ذلك ،دأب االت ّحاد األورويب عىل
التّعامل مع األنظمة العربيّة السلطويّة ،التي غالبًا ما كانت تلتزم
باإلصالح لفظ ًّيا لك ّنها مل تنخرط ق ّط يف عمل ّية دميقراط ّية حقيق ّية.

18 Ibid., p. 39

دراسات وأوراق تحليليّة
العربي
األوروبي والربيع
االتّحاد
ّ
ّ

13
يف املجتمع املد ّين العر ّيب وليس فقط مع ال ّنخب التي تروق لألوروب ّيني.
وعىل االت ّحاد األورويب أالّ يخلط بني "إرساء الدميقراطيّة" و"جعل البلدان
أوروب ّية  -أَ ْو َربةً"( ،((2إذ إ ّن مثل هذا االلتباس قد يدفع بالعرب للتفكري
القيمي.
املؤسيس ونسقها
يف أ ّن أوروبا إنمّ ا تص ّدر منوذجها ّ
ّ

مع وضع االتّحاد األورويب منظّامت املجتمع املد ّين جان ًبا ،وتفضيل
األمن تدريجيًّا عليها ،كام عبرّ أحد الكتّاب عن ذلك "مل يكن يف مستوى
صورة الق ّوة املعياريّة التي يريدها لنفسه"( ،((2ساهم االت ّحاد بصور ٍة
السيايس القائم" .ومل تتس ّبب
غري مبارشة يف الحفاظ عىل "الوضع
ّ
عالقاته الحميمة بالحكّام الفرديّني يف إحراج الربملان األورو ّيب فحسب،
حل الرصاعات،
وعىل االت ّحاد األورو ّيب أن يبدي انخراطًا حقيق ًّيا يف ّ
بل ق ّوضت أيضً ا صورة االت ّحاد األورو ّيب يف عيون العرب.
يل.
خصوصا ال�ّص�رّ اع
ً
ّ
املركزي املتمثّل يف ال�صراع العر ّيب  -اإلرسائي ّ
ويضع الربيع العر ّيب العالقات بني االت ّحاد األورو ّيب والعرب بر ّمتها فمنذ سنة  ،1967يك ّرر االت ّحاد األورو ّيب يف مناسبات مختلفة إدانته
موضع التساؤل ويدفع االت ّحاد األورو ّيب إلعادة التفكري يف إسرتاتيجيّته
السياسات اإلرسائيل ّية يف األرايض املحتلّة .ومل ترافق هذه السياسة
ّ
ورشاكته مع "خارجه األقرب" .وقد قامت هذه الورقة البحث ّية بتحليل اإلعالن ّية ٌ
أفعال ملموسة ،يف ما يتع ّدى املساعدات املال ّية املمنوحة
استجابة االتّحاد األورو ّيب للربيع العر ّيب .وقد رشح االتّحاد يف بيانني للفلسطينيّني التي هي يف واقع الحال تغطّي كلفة االحتالل .لقد آن
نُرشا يف آذار  /مارس وأيار  /مايو " 2011رشاكته الجديدة" القامئة األوان يك يرسم االت ّحاد األورو ّيب مسار عملٍ آخر من أجل أن تتوافق
عىل بعض املبادئ اإلرشاديّة" :املزيد مقابل املزيد" ،املساءلة املتبادلة ،كلامته مع أفعاله.
و"منطقة تجاريّة ح ّرة عميقة وشاملة" .كام أعلن عن إنشاء "مرفق
ال تشري مبادرات االتّحاد األورو ّيب األخرية إىل أنّه يسري يف االت ّجاه
للمجتمع املد ّين" و"صندوق أورو ّيب للدميقراط ّية".
الصحيح؛ فهو يع ّزز عالقاته بإرسائيل ،يف حني أ ّن هذه الق ّوة املحتلّة
من الواضح أ ّن صيغة "املزيد مقابل املزيد" يُف َرتض أن تكون أساس ت ُح ِكم قبضتها عىل املناطق املحتلّة من خالل مصادرة األرايض،
الرشاكة الجديدة ،وأن تشكّل خطوة رائدة نحو مزيد من التفاضل يف والسياسة االستيطانيّة النشطة والعقوبات الج ْمعيّة .وهو ال يتكلّم
السياسة .بيد أ ّن القراءة املتأنّية للوثائق الرسم ّية ال توحي بأ ّن النامذج
ٍ
ويظل مك ّبالً بصعوبة وضع سياسة خارج ّية مشرتكة.
ّ
بصوت واحد،
القدمية قد تغيرّ ت؛ فصيغة "املزيد مقابل املزيد" شديدة الشّ به بالكالم وعىل الرغم من تكراره الدائم ،ال ّداعي إىل الغثيان ،أ ّن سياساته
(((2
البالغي السابق الذي تض ّمنته املقاربات الجاهزة ّ
الصنع  ،ومتعن يف املتوسطيّة مثل الرشاكة األوروبيّة  -املتوسطيّة و"االت ّحاد من أجل
االعتامد املفرط عىل وصفات اقتصاد السوق الرأسامليّة النيوليرباليّة
املتوسط" ،كان لها الفضل يف وضع العرب واإلرسائيل ّيني حول املائدة
ّ
القامئة عىل أساس "إميان شبه مق ّدس باللّربلة والخصخصة"(.((2
نفسها ،فإ ّن من األفضل أن يضع االتّحاد األورو ّيب العرب واإلرسائيل ّيني
مبسط ،فإ ّن صيغة "املزيد مقابل املزيد" تعني إصالحات عىل قدم املساواة.
وبكالمٍ ّ
أرسع وم��ك��اف��آت أح��س��ن .وتلخّص امل��ك��اف��آت يف م��ا يس ّمى
الـ ( "Money, Market, Mobility" :3Mاملال ،السوق ،التنقّل) .وال يوفّر الربيع العر ّيب فرصة نادرة لالت ّحاد األورو ّيب لتوليّ زمام القيادة،
اتيجي لسياسته"( ،((2ولتأكيد نفسه
سخي ،وأ ّن فتح األسواق أمر مثني ،و"إلجراء عمل ّية إعادة تقييم إسرت ّ
ّ
شك يف أ ّن زيادة املساعدات أمر ّ
وأ ّن تعزيز التنقّل رضوري .لكن األهم من ذلك ،هو دعم الدميقراطية بوصفه فاعلاً متامسكًا وثابتًا وموثوقًا .فلالت ّحاد األورو ّيب مصالح
ّ
ّ
ّ
كل منهام األخرى .وال ّ
شك
والرتويج لألمن البرشي من خالل إسداء املشورة ال إعطاء الدروس ،حيويّة يف العامل العر ّيب .وتكمل املنطقتان ٌّ
ّ
واملساهمة يف بناء السالم ،وتكوين صورة "الرشيك املوثوق" ،وتعلّم يف أ ّن مستقبل أوروبا يكمن يف جنوبها املبارش .وكام يكتب باقتدار
الصنع
"اإلصغاء إىل األصوات غري املألوفة" ،والحديث مع الفاعلني الحقيقيّني رئيس الوزراء اإليطا ّيل السابق ،ماسيمو داليام" :إنّه تح ٍّد بني ّ
والقطع يواجه الدور الكو ّين لالت ّحاد األورو ّيب"(.((2

22 Hélène Pfeil, “The EU and the Arab Spring,” Open Democracy, July 20,
2011, at: http://www.opendemocracy.net
23 Eduard Soler and Elina Viilup, “European Neighbourhood Policy
Review: The Forgotten East,” 27/6/2011, at:http://www.easternpartnership.
org/community/debate/european-neighbourhood-policy-review-forgotteneast
24
Thomas Schumacher, “The EU and the Arab Spring: Between
Spectatorship and Actorship,” Insight Turkey, no. 3 (October 2011), p. 110.

25 Richard Youngs, “Lo que no se debe hacer en Medio Oriente y el Norte
de Africa,” Policy Brief (Madrid: Fride, March 2011), p. 6.
26
Stephen Calleya, “The EU’s Relations with the Mediterranean
Neighborhood in a Regional Perspective,” in Stephen Calleya and Monika
Wohlfeld (eds.), Change and Opportunities in the Emerging Mediterranean
(Malta: MEDAC, 2012), p. 397-413.
27 Massimo d’Alema, Europe’s World (Autumn 2011), p. 106

