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 البيان مقابل السياسة:االتحاد األوروبي والربيع العربي
The EU and the Arab Spring: Rhetoric vs. Politics

 ما،2011  سنة،بحماس
،تب ّنى السياسيون األوروبيون والدبلوماسيون واإلعالم والرأي العام
ٍ
التحول الحاصلة في المنطقة
 وتعهد االتحاد األوروبي بدعم عمليات.ســمي الربيع العربي
ُ
ّ
َ
تحــول االتحــاد األوروبي
 لم يــرق األوروبيون إلــى مســتوى وعودهم؛ فقد، ومــع ذلــك.بســخاء
ّ
تحــول الثــورات العربية إلى العنــف والحرب األهليــة في بعض
 علــى خلفية،ودولــه األعضــاء
ّ
 إلى متفرجين يتعاملون مع عوارض األزمة، واســتعادة الحكم االســتبدادي في أخرى،البلدان
 وبد ًلا مــن أن يؤثّر االتحاد األوروبي فــي الديناميات التي.بــد ًلا مــن التأثير في مســار التطورات
 تحلل هــذه الدراســة مناهج. أثّــرت هــذه الديناميــات بقــوة في أوروبــا،أطلقهــا الربيــع العربــي
تحوله
ّ  وكيفية، وأولوياته، وأدواته في ذلك،"االتحاد األوروبي في التعامل مع "الربيع العربي
.على مدى السنوات الماضية
. تونس، الربيع العربي، االتحاد األوربي:كلمات مفتاحية
In 2011, European politicians, diplomats, media, and publics enthusiastically
embraced the so-called Arab Spring. The EU pledged to generously support
transformation processes initiated in the region. Yet, Europeans – as other third
parties – have not lived up to their promises. Against the backdrop of the Arab
uprisings turning into violence and civil war in some countries and authoritarian
restoration in others, the EU and its member states have been largely reduced to
being bystanders, dealing with the symptoms of crises rather than impacting – let
alone shaping – the path of developments. Indeed, rather than the EU impacting
on the dynamics unleashed by the Arab Spring, these dynamics have strongly
impacted on Europe. In order to explain this phenomenon, this paper analyzes
the EU's approaches, instruments and priorities – and how the latter have changed
over the course of the last years.
Keywords: European Union, Arab Spring, Tunisia.
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ويام  /رايأرايأ

تقديم

(((

والجرمية املنظمة ،ومنع الهجرة غري الرشعية إىل أوروبا ،أو عىل األقل
إىل بعض البلدان مثل أملانيا ،وأمن إرسائيل(((.

يف بداية عام  ،2011ر ّحبت الربملانات األوروبية ،والحكومات ،ومعاهد
ٍ
بحامس ،مبا ُس ّمي الربيع
بروكسل ،ووسائل اإلعالم ،واملجتمع املدين،
العريب يف انسجام ووحدة تامة((( .وجاء هذا الحامس من تص ّور مفاده
أ ّن االحتجاجات يف املنطقة مستوحاة من القيم األوروبية العزيزة ،ومن
قراءة تقول بأ ّن هؤالء املتظاهرين الشباب كانوا "مثلهم" ،وليسوا عربًا
مرتبطني بالراديكالية ،واإلرهاب ،والرجعية ،أي الصورة التي سيطرت
عىل وسائل اإلعالم الدولية من قبل .إضافة إىل ذلك ،توقع العديد
من األوروبيني أو أملوا برؤية تكرار التحوالت التي حصلت يف أوروبا
الرشقية والوسطى بعد سنة  ،1989يف الدول العربية .وهكذا ،تع ّهد
التوسع
مسؤولون بارزون يف االتحاد األورويب ،مثل مف ّوض شؤون ّ
وسياسة الجوار األوروبية ،ستيفان فول  ،Stefan Fuleبعدم تكرار
أخطاء املايض من اآلن فصاع ًدا ،وخاصة التعاون الواقعي غري املرشوط
مع األنظمة االستبدادية .وتريد أوروبا ،بدلً من ذلك ،استخدام فرصة
الثورات العربية للمساهمة يف استقرار مستدام يف املنطقة((( ،من
خالل دعم اإلصالحات التي من شأنها أن تؤدي إىل أنظمة سياسية
تشاركية أكرث ،وشاملة للجميع .ومن ث ّم ،يلتزم االتحاد األورويب تقديم
الدعم بسخاء لعمليات التح ّول واإلصالح الحاصلة يف املنطقة ،من
خالل نهج الـ  - )3M (Money, Mobility, Marketsأي مزي ٍج من
الدعم النقدي للتحرر السيايس واالقتصادي ،ودخول منتجات املنطقة
إىل األسواق ،وحركة التنقل  -يف إطار سياسة جوار أوروبيّة ُمح ّدث َة
و ُمنشَّ طة  .(((ENPواهت ّم األوروبيون يف الوقت نفسه بتعزيز العالقات
مع جريانهم العرب ،ومن ث ّم ضامن مصالح أوروبا الجيوسرتاتيجية يف
الجوار .وتشمل هذه املصالح التدفق املستمر للطاقة بأسعار معتدلة،
وتوسيع األسواق للبضائع األوروبية ،والتعاون يف مكافحة اإلرهاب

وإذا نظرنا إىل نتائج الدعم األورويب للتح ّول بعد كل هذه السنوات،
يظهر بصفة الفتة للنظر بأنه كان لالتحاد األورويب ودوله األعضاء
تأثري إيجايب ُمعزِز يف هذه الحاالت التي كانت فيها ظروف االنطالق
واإلطــار مؤاتية عىل أي حال ،وكانت النخب السياسية املحلية
جاهزة يف نهاية املطاف لالنخراط يف سياسات وتسويات شاملة(((.
ومتكن األوروبيون يف تونس ،قبل كل يشء ،من توظيف األدوات
املوجودة يف ترصفهم ،ومراقبة االنتخابات ،والدبلوماسية ،واملشورة،
ودعم املجتمع املدين ...إلخ ،ملرافقة العملية االنتقالية((( .ويف الواقع،
أصبحت تونس بالنسبة إىل أوروبا "منوذ ًجا عن بلد التح ّول" يف العامل
العريب ،كام كانت "منوذج الرشيك ألوروبــا" خالل حكم بن عيل
(بسبب تحرير التجارة واملواءمة مع املعايري األوروبية عىل الرغم من
القمع الشديد) .ومع ذلك ،حتى مع تعامل األوروبيني الواسع مع

 1يعتمد هذا النص بقوة عىل:
Muriel Asseburg & Heiko Wimmen, "Die bittere Ernte des Arabischen
"Frühlings. Transformation, Elitenwandel und neue soziale Mobilisierung,
(in German), Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin, 22/12/2015, pp. 26-32,
accessed on 16/8/2016, at: http://bit.ly/2cCmt1n
 2انظر مثالً جيدو ويسرتوال  ،Guido Westerwelleوزير خارجية أملانيا يف ذلك الوقت:
"Die Freiheit muss auch Wohlstand bringen. Warum Deutschland den
Menschen in Tunesien und Ägypten helfen muss," (in German), Der
Tagesspiegel, 172011/2/, p. 10.
 3خطاب ستيفان فول  Stefan Fuleيف مؤمتر حول الربيع العريب يف ميونيخ ،أملانيا3 ،
شباط /فرباير  ،2012انظر:
""Conference: EU- Nachbarschaft – Der Arabische Frühling ein Jahr danach,
European Commission, 3/2/2012, accessed on 16/8/2016, at:
http://bit.ly/2rehQTd
4 Catherine Ashton, "What Next in North Africa?" International Herald
Tribune, 18/3/2011.

"5 Cf. Muriel Asseburg, "The Arab Spring and the European Response,
The International Spectator, vol. 48, no. 2 (2013), p. 55f.
 6ت ّم بني عامي  2012و 2016تأمني نحو  50مليون يورو يف السنة من خالل الربنامج .وت ّم
تحقيق ،حتى منتصف  ،2015مئتني وخمسني مرشو ًعا ،وأُن ِف َق خمسون يف املئة من األموال
يف /أو لتونس .انظر:
Author interviews in the Federal Foreign Office, Berlin, July 2015.
 7بالنسبة إىل النجاحات املتواضعة للنهج األورويب فيام يخص اإلصــاح والحوار
الشامل ،انظر:
Richard Youngs, "The European Union. Inclusion as Geopolitics," in:
Kristina Kausch (ed.), Geopolitics and Democracy in the Middle East
(Madrid: Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo
Exterior (FRIDE), (2015), pp. 115 - 127.
 8لالطالع عىل وجهة نظر نقدية ،انظر:
"Marc Pierini, "EU Foreign Policy in the Arab World: Three (Bad) Examples,
Carnegie Europe, 3/7/2014, accessed on 16/8/2016, at:
http://ceip.org/2rPOHR9

إضافة إىل ذلك ،وضعت الدول األعضاء يف االتحاد األورويب برامج
مثل رشاكة تحولية
لدعم هذه العمليات بطريقة ب ّناءة .عرضت أملانيا ً
يف بلدان التح ّول واإلصالح .وأُبرمت اتفاقات رشاكة مع تونس ،ومرص،
واملغرب .وتم دعم الربامج التي تهدف إىل تعزيز البنية الدميقراطية
واملشاركة السياسية ،واحرتام حقوق اإلنسان ،ودعم املجتمع املدين
وتعزيزه ،إضافة إىل التط ّور االجتامعي واالقتصادي يف هذه البلدان
الرشيكة وكذلك يف األردن ،واليمن ،وليبيا(((.

المساهمة األوروبية في التح ّول:
مثال تونس

تاسارد
االتحاد األوروبي والربيع العربي :البيان مقابل السياسة

تونس ودعمهم ملجموعة كبرية من التدابري ،فال نكاد نرى أي دليل
عىل أ ّن املشاركة األوروبية كانت حاسمة بأي صورة من الصور لتط ّور
البالد .إضافة إىل ذلك ما زال من املبكر الحديث عن أي قصة نجاح.
وعىل الرغم من تجنب انهيار الدولة والثورة املضادة يف تونس ووضع
نطام سيايس تشاريك وشامل وتعددي أكرث من نظام حكم بن عيل،
فإ ّن هذا النظام ما زال عىل الورق فقط .أضف إىل ذلك أنه من غري
املؤكد بأي حال أ ّن هذا النظام الدميقراطي للحكم الذي نص عليه
الدستور سيتم تحويله إىل واقع ملموس من خالل اإلصالح الشامل
وبدل من ذلك ،توجد
لــإدارة ،والجهاز العديل ،والقوى األمنيةً .
مخاوف قوية من استمرار قادة البالد يف الحد كث ًريا من الحريات يف
وجه التهديدات اإلرهابية الكبرية .وهكذا ،كلام ركّز األوروبيون أكرث
عىل تجهيز القوى األمنية التي مل يكد يتم إصالحها وتدريبها ،زادوا
من خطر املساهمة يف القمع املتزايد(((.
ومع ذلك ،يكمن العيب األخطر يف فشل أوروبا يف تقديم مساهمة
ف ّعالة ،لعكس عملية تدهور االقتصاد التونيس وتقليص الفوارق
االجتامعية واالقتصادية يف البالد .وعىل الرغم من استفادة تونس
أكرث من أي بلد متوسطي يف الجوار الجنويب من برنامج االتحاد
األورويب "لدعم الرشاكة ،واإلصالح ،والنمو الشامل" الذي صدر يف
كثريا ،يف نهاية
أيلول /سبتمرب ،((1(2011 فإ ّن هذا الدعم مل يركّز ً
املطاف ،عىل إحداث تأثري يف األولويات االقتصادية وإسرتاتيجيات
املتلقي .وعىل الرغم من التصاريح والخطابة الحامسية ،فإ ّن األموال
املتوافرة ظلت ضئيلة أو متواضعة.
عب عنها
وتراجعت برسعة املطالبات بخطة مارشال للمنطقة ،وقد ّ
(((1
سنة  2011وزير خارجية إيطاليا يف ذلك الوقت فرانكو فراتيني .
صحيح أنه ت ّم جمع األموال للمنطقة الجنوبية الجارة ،وت ّم توفري
9 Sarah Mersch, "Tunisia's Ineffective Counterterrorism Law," Carnegie
Endowment for International Peace, Sada, 6 August 2015, accessed on
16/8/2016, at: http://ceip.org/2d5TYyb
 10ملزيد من التفاصيل ،انظر أيضً ا:
European Commission, "European Neighbourhood and Partnership
Instrument. 2007–2013 Overview of Activities and Results," (Brussels:
Directorate General Development and Cooperation – EuropeAid),
16 September 2014, p. 82, accessed on 16/8/2016, at:
http://bit.ly/2rzz2W9; EC/High Representative of the European Union for
Foreign Affairs and Security Policy (HR), "Joint Staff Working Document.
Implementation of the European Neighbourhood Policy. Statistics, SWD
(2015) 77 final," Brussels, 25 March 2015, p. 58, accessed on 16/8/2016, at:
http://bit.ly/2qvWVtO
11 Franco Frattini, "Marshall Plan for the Arab World," Europe's World,
1 June 2011, accessed on 16/8/2016, at: http://bit.ly/2cYY3T0
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القروض امليرسة ،لكن عانت الدول الجنوبية األعضاء يف االتحاد،
والتي تشارك تقليديًا يف سياسات االتحاد الرشق أوسطية ،أزم ًة مالية
وأزمة ديون ،وهي األزمة التي عصفت بها منذ سنة  .2008ولذلك،
بدل من رفع
فقد رأت هذه الدول نفسها مضطرة إىل التخفيض ً
(((1
الدعم الثنايئ للبلدان التي تشهد تحوالت يف املنطقة  .وعالوة
عىل ذلك ،ترددت الدول األعضاء بصفة عامة يف إضافة مادة أو
جوهر لنهج الـ ، 3Mوالذي عرضه املمثل األعىل من خالل عروض
مادية وغري مادية ،مع تهديد األزمة املالية ،وأزمة الديون يف أوروبا،
واألزمة األوكرانية للتكامل واألمن األورويب .وقد استهلكت هذه
األزمات األقرب إىل الدار األوروبية حصة األسد من الرؤساء ورؤساء
الحكومات األوروبيني ،والطاقة الدبلوماسية للحكومات.
إضافة إىل ذلك ،مل تتط ّور تجارة تونس مع دول االتحاد األورويب خالل
السنوات الخمس املاضية( .((1وقام االتحاد األورويب بتحضري مفاوضات
عىل ما يسمى اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة  DCFTAمع
تونس ،وقد بدأت أخ ًريا يف ترشين األول /أكتوبر  .2015ومع ذلك،
فمن غري املرجح أن تؤدي هذه املفاوضات إىل زيادة رسيعة يف
أحجام التجارة ،بل يتوقع أن تكون هذه الزيادة عىل املدى الطويل؛
بسبب التعقيدات الكبرية يف تفاصيل االتفاق .ويف أي حال ،يتطلّب
هذا النوع من االتفاقات تعديالت أو تغريات كبرية يف تكاليف رشكاء
االتحاد األورويب للحد من الحواجز التجارية ،وليك تتالءم قوانينها
وأنظمتها مع املعايري األوروبية .ويُتوقع فقط آثار تنموية عىل املدى
الطويل ،إذا كان هناك آثار عىل كل حال(.((1
وعالوة عىل ذلك ،مل يطلق الحوار عىل التنقل والهجرة واألمن وكذلك
ما يُسمى بالرشاكة التنقلية ،والتي وافق عليها االتحاد األورويب
وتونس يف آذار /مارس  ،2014أي تأثريات إيجابية فيام يخص الحد
من بطالة الشباب ،وزيادة يف التحويالت املالية أو أي يشء آخر .وعىل
مثال:
 12انظر ً
Hélène Michou, Eduard Soler i Lecha & José Ignacio Torreblanca, "Supporting
the Transitions in North Africa. The Case for a Joined-Up Approach," The
International Spectator, vol. 49, no. 3 (2014), pp. 69 - 87.
13 EC/HR, "Implementation," p. 33.
14 Federica Bicchi, "The Politics of Foreign Aid and the European
Neighbourhood Policy Post-Arab Spring. 'More for More' or Less of
;the Same?," Mediterranean Politics, vol. 19, no. 3 (2014), pp. 318 -332
Marie-Luise Rau, "Conquering the EU Market with New Comprehensive
Trade Agreements. Simulating DCFTAs between the EU and Neighbour
Countries," Paper Presented at the XIVth Congress of the European
Association of Agricultural Economists, Ljubljana, Slovenia, 26 - 29 August
2014, accessed on 16/8/2016, at: http://bit.ly/2s8JsZX
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أي حال ،ال تفتح هذه الرشاكة( ((1آفاقًا لزيادة ملموسة يف تدفقات
املهاجرين ،دامئة أو مؤقتة ،إىل أوروبا .ولك ّن هذه االتفاقية تس ّهل،
بدل من ذلك ،الدخول إىل سوق العمل األوروبية (كام كان الحال مع
ً
اتفاقيات سابقة مامثلة) فقط لألشخاص الذين لهم املؤهالت ،وهم
قليلون ،ولذلك يُبحث عنهم يف أوروبا .أ ّما ما هو أكرث من ذلك ،فيجب
ملء اتفاق اإلطار بني االتحاد األورويب وتونس بالتزامات ملموسة من
الدول األعضاء يف االتحاد من أجل وضعه قيد التنفيذ( .((1وبالنظر إىل
الزيادة الرسيعة يف عدد الالجئني وطالبي اللجوء السيايس يف االتحاد
األورويب عىل مدى السنوات الخمس املاضية ،فمن املتوقع أن تبقى
هذه االلتزامات يف حدها األدىن.
ويف هذا املجال ،يكمن الهدف األورويب الرئيس يف زيادة التعاون مع
الجريان الجنوبيني يف عملية تنظيم الهجرة ،ومنع الهجرة غري الرشعية
بدل من زيادتها .إضافة إىل االتفاقيات الثنائية واملتعددة األطراف
ً
مع بلدان املنشأ والعبور  -من بني أمور أخرى يف إطار ما يُسمى
بعملية الخرطوم( - ((1سيتحقق هذا الهدف من خالل تعزيز الرقابة
عىل الحدود ،ودعم وكالة الحدود األوروبيّة "فرونتكس" ،Frontex
ونرش القوة البحرية لالتحاد األورويب  -البحر األبيض املتوسط
( )EUNAVFOR Medيف حزيران /يونيو .((1(2015
ُ 15ع ِقدت اتفاقيات مشابهة بني االتحاد األورويب واملغرب ،واالتحاد األورويب واألردن.
 16مل يتم التوافق يف نهاية عام  2015عىل مشاريع ملموسة تؤدي إىل تنفيذ الرشاكة أو
تفعيلها .لالطالع عىل االتفاقية ،انظر:
"Déclaration conjointe pour le Partenariat de Mobilité entre la Tunisie,
l'Union Européenne et ses Etats membres participants, Brussels," 3 March
2014, accessed on 202016/9/, at: http://bit.ly/2s94M1i
وتم االتفاق عىل رشاكات مامثلة أيضً ا مع املغرب (حزيران /يونيو  )2013واألردن (ترشين
األول /أكتوبر .)2014
 17عملية الخرطوم هي لتحقيق تعاون بني االتحاد األورويب والجامعة العربية ،وكذلك
دولهام األعضاء ،للقضاء عىل الهجرة غري الرشعية وتهريب البرش ،وإدارة عملية الهجرة،
(بدل من االتحاد األورويب) ،ومكافحة
وإنشاء ما يسمى مراكز االستقبال يف بالد املنشأ والعبور ً
أسباب الهروب والهجرة .انظر:
"Declaration of the Ministerial Conference of the Khartoum Process (EU"Horn of Africa Migration Route Initiative), Rome, 28 November 2014,
accessed on 202016/9/, at:
http://bit.ly/2cOg04v
 18تهدف العملية العسكرية إىل تدمري شبكات املتاجرة بالبرش ،وإىل املساهمة يف
تخفيض الخسارة يف األرواح يف البحر األبيض املتوسط .انظر:
Giovanni Faleg & Steven Blockmans, "EU Naval Force EUNAVFOR MED
Sets Sail in Troubled Waters," Brussels: Centre for European Policy Studies
(CEPS), 26 June 2015 (CEPS Commentary), accessed on 20/9/2016, at:
http://bit.ly/1SQ9Te0
وملزيد من االطالع عىل أهداف هذه العملية ،انظر:
""Factsheet about Mission EUNAVFOR MED - Operation SOPHIA,
accessed on 42017/6/, at: http://bit.ly/2rp3kK4
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حوافز ضعيفة ،وإشارات مشوشة
مع هبوب الرياح الخلفية للثورات العربية ،يحاول االتحاد األورويب
ودولــه األعضاء إقناع النخب يف الــدول العربية الجارة لتحديد
مسار العملية الدميقراطية أو التحرر ،وإرســاء سيادة القانون،
وتحقيق إصالحات بنيويّة وسياسات لإلدراج السيايس واالجتامعي
واالقتصادي .وكانت األدوات لتحقيق هذا التغيري يف العقلية ،والتي
اختارها األوروبيون يف إطار سياسة الجوار املنقّحة ،حوافز مادية
وغري مادية ،بحسب الشعار القائل "املزيد للمزيد واألقل لألقل"(.((1
أول،
ومع ذلك ،أثبت هذا النهج أو األسلوب فشله لعدة أسبابً :
كانت مقادير الحوافز املالية التي يستطيع االتحاد األورويب تقدميها
ال تكاد تقنع ،وخاصة عند مقارنتها مبا جاءت به دول املنطقة .ثان ًيا،
مل يتم إضافة حوافز غري مادية يف صورة فتح شامل ومن جهة واحدة
لألسواق األوروبية ملنتجات املنطقة ،وزيادة ملموسة يف االنتقال من
املنطقة ،أو إمكانية لالنضامم أو االرتباط باالتحاد األورويب .لذا ،مل
تكن الحوافز املقدمة قوية مبا فيه الكفاية لتقنع النخب العربية
بتغيري حساباتها عن الربح  -الخسارة.
وإلعطاء مثال واحد بليغ :خصص االتحاد األورويب  504ماليني يورو
لدعم مرص بني سنتي  2011و .2015ويف الوقت نفسه ،قدمت دول
أول ،ث ّم بعد منتصف عام  2013اململكة العربية
الخليج العريب (قطر ً
أساسا) مساعدة مالية تق ّدر بأكرث من عرشين
السعودية واإلمارات ً
(((2
مليار دوالر أمــريك ،وتسليامت يف الطاقة ،والديون امليرسة .
وعالوة عىل ذلك ،مل يكن باإلمكان رصف جزء كبري من االلتزامات
األوروبية ،يف حالة مرص ،حواىل نصف االلتزامات .ويعود هذا
بدل من جهة
األمر إىل تعامل االتحاد األورويب مع ممثيل الدولة ً
فاعلة نخبوية واحدة يف هذه البلدان ،كام فعلت الدول الخليجية،
فلم يشعر املمثلون املرصيون (أو مل يكونوا) بالقدرة عىل توقيع
19 European Commission, "Remarks by HRVP Catherine Ashton at the
Presentation of the ENP Package 2012," Brusssels, 15 May 2012, accessed on
20/9/2016, at: http://bit.ly/2r6jVlT
 20يــشــر هــذا املبلغ إىل خــط امليزانية الرئيس لسياسة الــجــوار األوروبــيــة
)The European Neighborhood and Partnership Instrument (ENPI
(واألداة األوروبية للجوار والرشاكة) ،والتي تم استبدالها بـ The European Neighborhood
)( Instrument (ENIأداة الجوار األوروبية) ،انظر:
EC/HR, "Joint Staff Working Document. Implementation of the European
Neighbourhood Policy. Statistical Annex," SWD (2014) 98 final, Brussels, 27
March 2014, p. 51, accessed on 20/9/2016, at: http://bit.ly/2qAMPXA
وحول الدفعات الخليجية ،انظر:
"Egypt Got $23 Billion in Aid from Gulf in 18 Months – Minister," Reuters,
2 March 2015, accessed on 202016/9/, at: http://reut.rs/2qurbJz
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تتغي برسعة،
اتفاقيات متوسطة وطويلة األمد مع حكومات مؤقتة ّ
أو مؤسسات حكومية مشلولة بسبب االستقطاب السيايس املسيطر
عىل البالد ،ولكن أيضً ا بسبب ثقل البريوقراطية يف االتحاد األورويب،
والعوائق املؤسساتية(.((2

مبارشة ،وقام بتقييم النقص يف عملية اإلصالح بطريقة متساهلة ،ومل
يخفّض متويله حتى يف وجه االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان(.((2
جيل جدي ًدا من الخطط العملية لسياسة الجوار األوروبية
وصحيح أ ّن ً
ينوي تقديم معايري دقيقة ومؤرشات إصالح لكل من املجاالت الخاصة
بسياسة التعاون .وبالفعل حصلت هذه التقسية يف املخططات
العملية الجديدة للبنان ،واملغرب ،والسلطة الفلسطينية ،وتونس،
إلّ أنها تفتقر إىل واحد بالنسبة إىل األردن .ومع ذلك ،ينقص الجيل
الجديد من مخططات العمل األولويات والرتكيز الواضح .وتبقى
الشكوك حول الطريقة التي يعتزم بها االتحاد األورويب الرد عىل
تقدم العملية اإلصالحية أو عىل النكسات يف الدول الرشيكة ،يف وجه
الربمجة املتوسطة املدى والتزام األموال .ومن املتوقع ،مع ذلك ،أن
يرتك النقاش الحايل والتخطيط ملراجعة أخرى لسياسة الجوار األوروبية
تأث ًريا يف هذه التناقضات.

لك ّن االتحاد األورويب مل يجعل معايري تخصيص األموال شفافة ،ومل
يوضح املرصوفات الفعلية ،ومن ث ّم تجنب وضع إشارات واضحة.
وأكرث من ذلك مل تكن املخصصات واملرصوفات ضمن األدوات املالية
األساسية لسياسة الجوار األوروبية مرتبطة بأي تقدم يف عملية
مثل ،األعىل مطلقًا
اإلصالح .كانت املرصوفات للسلطة الفلسطينيةً ،
أو من حيث الفرد ضمن إطار سياسة الجوار األوروبية /تنظيم أدوات
الجوار األورويب ( .)2014-2011يف حني حصلت السلطة الفلسطينية
عىل ما يعادل ستة ومثانني يورو للشخص ويف السنة ،وحصلت تونس
خالل هذه الفرتة عىل اثني عرش ،واملغرب عىل ثالثة ،ومرص عىل
يورو واحد( .((2وعىل الرغم من احتامل وجود مجموعة من األسباب
لتحديد أولوية متويل السلطة الفلسطينية ،فإنّه ال توجد مؤرشات
يف بيانات االتحاد األورويب تربر هذه املعاملة التفضيلية الوافرة عىل
أساس أداء الحكم يف السلطة الفلسطينية أو األداء اإلصالحي.

حتى يف تلك الحاالت التي اتفق فيها األوروبيون جمي ًعا عىل التقييم
الذي يظهر نكسات يف البلد الرشيك فيام يخص اإلصالح أو العملية
االنتقالية( ،((2مل ت ُخفّض املرصوفات األوروبيّة والدعم الثنايئ ّإل
جزئ ًيا( .((2ومرة أخرى يأيت االنقالب العسكري يف مرص يف متوز /يوليو
 ،2013والتفكيك العنيف ملخ ّيم االحتجاج يف ميدان رابعة العدوية
يف القاهرة يف آب /أغسطس من العام نفسه مثالً هنا( .((2ويف حني
قررت دول االتحاد األورويب مراجعة املساعدة األوروبية ملرص ،وتعليق
رخص تصدير معدات ُيكن استخدامها يف القمع الداخيل ،ومراجعة

ثالثًا ،مل تكن املساعدة األوروبيّة مرتبطة بتقدم عملية اإلصالح .ومع
توافر األموال يف إطار برنامج الربيع ،أراد االتحاد األورويب دعم،
أولً وقبل كل يشء ،تلك الدول الرشيكة التي ع ّدها صاحبة "األداء
الج ّيد" .وبني عامي  2011و ،2014ت ّم تخصيص ستمئة وأربعني
مليون يورو من برنامج ( Springالربيع) (وبرنامج ،Umbrella
املظلة الذي خلفه) للبلدان التي تشهد تح ّولً وإصال ًحا يف املنطقة.
ومن هذه األموال ،ت ّم تخصيص مئتني وخمسة ماليني يورو ،حواىل
الثلث ،لتونس .وجاءت املغرب ثانية مع مئة ومثانية وأربعني مليون
يورو ،واألردن ثالثة مع مئة وستة عرش مليون يورو(.((2

إضافة إىل ذلك ،استمر االتحاد األورويب يف تقديم جزء كبري من دعمه
يف صيغة مساعدات ميزانية مبارشة ،ومل يت ّم ربطها مبخططات إصالح
 21لالطالع عىل تحليل يركّز عىل توزيع الكفاءات بني مختلف مؤسسات االتحاد
األورويب ،انظر:
Gergana Noutcheva, "Institutional Governance of European Neighbourhood
Policy in the Wake of the Arab Spring," Journal of European Integration, vol.
37, no. 1 (2015), pp. 19 - 36.
وملزيد من االطالع عىل العوائق املؤسساتية ،انظر:
;Bicchi, pp. 320ff
وللعوائق املتعلقة بالبلدان الرشيكة لالتحاد األوريب ،انظر:
Asseburg, "The Arab Spring," pp. 57f.
22 EC, "European Neighbourhood," p. 82; EC/HR, "Joint Staff," p. 58.
 23حسابات الكاتبة املستندة إىل املصادر املذكورة يف الهامش .10

مثال االستنتاجات الواقعية لتقرير املحكمة األوروبية للمدققني عن التعاون
 24راجع ً
األورويب مع مرص يف مجال الحكم :2012-2007 ،عىل العموم ،مل تستطع European
( ،)External Action Service (EEASالخدمة األوروبية للعمل الخارجي) ،واللجنة القيام
بإدارة فعالة لعملية دعم االتحاد األورويب لتحسني الحكم يف مرص.
European Court of Auditors, EU Cooperation with Egypt in the Field of
Governance (Luxemburg, 18 June 2013), Special Report No. 4/2013, p. 29,
accessed on 17/8/2016, at: http://bit.ly/2s8JPDT
مثال الصيغة القوية يف:
 25راجع ً
Council of the European Union, "Council Conclusions on Egypt," FOREIGN
AFFAIRS Council meeting Brussels, 21 August 2013, accessed on 17/8/2016,
at: http://bit.ly/2r6kg89
 26وبناء عىل ذلك ،مل يتم تخصيص أي أموال ملرص يف  2013و ،2014بحسب برامج
( Springالربيع) و( Umbrellaاملظلة) .ويف الوقت نفسه ،ارتفعت املخصصات ملرص من الـ
 ،)EU Neighborhood Info Center (ENIمركز معلومات االتحاد األورويب عن الجوار،
من  47مليون يورو يف عام  2013إىل  115مليون يورو يف عام .2014
 27قُ ِت َل يف مخيم االحتجاج عند مسجد رابعة العدوية وحده عىل األقل  800محتج خالل
هجوم القوى األمنية.
Human Rights Watch, "All According to Plan. The Rab'a Massacre and Mass
Killings of Protesters in Egypt," 12 August 2014, accessed on 7/9/2016, at:
http://bit.ly/2qwvIa2
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املساعدة األمنية ،لكن مل يتم االتفاق عىل مبادئ توجيهية ملزمة
للتعاون األمني وتسليم السالح .ونتيجة لذلك ،بدأت الدول األعضاء يف
االتحاد باالنخراط مجد ًدا يف التعاون األمني وتسليم السالح برسعة ،يف
عام ( 2014إسبانيا) أو ( 2015اململكة املتحدة)(.((2
وأُ ْحبِط أيضً ا النهج األورويب امل ُسمى "أقل لألقل" ،وكذلك سياسة فعالة
أوروبية لحقوق اإلنسان بسبب أولويات الدول األعضاء لتطوير تجارتها
الخارجية الثنائية ،وأيضً ا بسبب مصلحتها يف التعاون مع مرص ملكافحة
اإلرهاب والحد من الهجرة غري الرشعية .وأدى ذلك إىل سياسة عليا
فمثلُ ،دعي الرئيس املرصي
رمزية تُضفي الرشعية عىل القيادة املرصيةً .
عبد الفتاح السييس يف زيارة دولة ألملانيا يف حزيران /يونيو ،2015
من دون تنفيذ أي من الرشوط التي تم وضعها سابقًا (عىل أساس
خريطة طريق مرصية) ،مثل تنظيم انتخابات نيابية .حتى قبل ذلك،
قامت لجنة من االتحاد األورويب ملراقبة االنتخابات بإضفاء الرشعية
عىل االنتخابات الرئاسية التي حصلت يف أيار /مايو  ،2014بغض النظر
عن القمع الوحيش للمعارضة ،والغياب الواضح للمنافسة العادلة.
رضت هذه اإلجراءات بتامسك االتحاد األورويب وصدقيته(.((2
وقد أ ّ
وقد تم تربير هذا التعاون األورويب األوثق مع القادة املرصيني بالدور
حاسم ،ووظيفتها
الجيوسيايس الذي تضطلع به البالد ،والذي يُع ّد
ً
"كمرساة لالستقرار" يف بيئة تتميّز بصفة متزايدة بالنزاعات العنيفة.
وقد عتّمت هذه القراءة ،بالطبع ،أو م ّوهت الدور املنتظر من القاهرة
للتدخل العسكري والتصعيد يف ليبيا ،ومن ث ّم نسف النهج األورويب
لتسوية شاملة يتم التفاوض عليها هناك .وقد تم تجاهل أيضً ا الحقيقة
القائلة بأ ّن النهج القمعي للقيادة املرصية يف السياسة املحلية ساهم يف
زعزعة االستقرار يف البالد نفسها.

قدرات محدودة إلدارة األزمات
مل يكن االتحاد األورويب ودوله األعضاء ،بصفتهم أطرافًا ثالثة ،يف موقع
يسمح لهم مبنع تدهور أو تح ّول الخالفات السياسية يف دول الجوار
(ليبيا وسورية) أو يف اليمن ،إىل حرب أهلية ،أو عىل األقل احتواء هذه
الحروب .وهكذا ،مل يستطع األوروبيون املساهمة يف عملية تجنب
فشل الدولة ،والتدخل العسكري املبارش وغري املبارش لقوى إقليمية
28 Hélène Michou & Stefano M. Torelli, "Common Interests and Different
Visions. Policy Implications for EU and Italy," in: Stefano M. Torelli (ed.), The
Return of Egypt. Internal Challenges and Regional Game, (Milano: Istituto per
gli Studi di Politica Internazionale (ISPI), 2015), pp. 97–116 (102ff).
29 Aziz El-Kaissouni, "EU Observation of Egypt's Elections Could
Prove Costly," Muftah, 23 May 2014, accessed on 20/9/2016, at: http://bit.
ly/2rzw046
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أو ميليشيات ،وظهور كذلك ماليني الالجئني واملهجرين داخل ًيا يف
الجوار املبارش .وتتكشّ ف حال ًيا يف سورية ،عىل أنّها واحدة من العواقب
املأساوية ،أكرب حالة طارئة إنسانية يف عرصنا( .((3وأدى النزاع يف سورية
خاصة إىل ترسيخ القراءة الطائفية للتنافس عىل الهيمنة اإلقليمية،
وكذلك للنزاعات املحلية يف اإلقليم ،ومن ث ّم تعزيز إدراك أ ّن هذه
النزاعات تتجذّر يف الخصومات الدينية التي ال ميكن تخطيها بسهولة
عرب التسويات السياسية.
وعىل الرغم من وجود مجموعة من األدوات األوروبية ملنع النزاعات
وإلدارة األزمة ،فإ ّن االتحاد األورويب مل يستطع أن يؤدي دو ًرا مركزيًا
فيام يخص الدبلوماسية أو التوسط يف أي من النزاعات التي وردت
سابقًا .ودعمت الدول األعضاء يف االتحاد األورويب ،بصفتها قاعدة ،جهد
الوساطة الذي تبذله األمم املتحدة .لكن ،يف سورية ،انخرط بعض من
هذه الدول يف مناهج مختلفة عسكرية وغري عسكرية ،لدعم جهة
واحدة يف النزاع ،وتناقضت هذه املناهج مع الوساطة العادلة واملتجردة؛
ما أدى إىل تأجيج النزاع .وبقيت هذه الدول صامتة فيام يخص املناهج
التصعيدية التي اعتمدتها دول الخليج يف سورية وليبيا واليمن.
ويف حاالت أخرى ،مارس االتحاد األورويب جهد الوساطة نفسه(.((3
وحاول يف مرص املساهمة من خالل الوساطة لتخطي االستقطاب
السيايس يف البالد؛ ومن ث ّم تجنب العنف .وحاولت املمثلة السامية
يف ذلك الوقت كاترين أشتون وفريقها ،من خالل دبلوماسية مكوكية
مكثفة بني شباط /فرباير  2013وكانون الثاين /يناير  ،2014تحقيق
تسوية سياسية بني القوى السياسية يف البالد .أولً بني الرئيس محمد
مريس وممثلني عن املعارضة ،ثم بعد االنقالب ،بني املجلس األعىل
للقوات املسلحة واإلخوان املسلمني .وبالنظر إىل الجبهات املتصلبة
واملواقف املتشددة ،فإ ّن القيادة الجديدة والرئيس املخلوع واملعتقل
وحزبه/حركته ،مل يستطيعوا تحقيق اخرتاق .ومن املرجح أن يكون قد
ساهم نقص الوزن السيايس ملساعدة املمثلة السامية ودعمها وفريقها
يف هذا الفشل .الحالة الوحيدة التي مارس فيها األوروبيون تأث ًريا هي
تونس ،إذ ساهمت وساطة االتحاد األورويب بني القوى السياسية يف
الوصول إىل تسوية عام  .2013ومع ذلك ،بقي الدور األورويب تاب ًعا
بصفة ملحوظة لالعبني املحليني ،أي ما يُسمى الرباعية التونسية،
وكذلك نفوذ الدول اإلقليمية وخاصة الجزائر.
30 Adrian Edwards & ed. Leo R. Dobb, "Needs Soar as Number of Syrian
Refugees Tops 3 Million," UNHCR, 29 August 2014, accessed on 7/9/2016,
at: http://bit.ly/1n1xs2y
 31لالطالع عىل تقييم إيجايب أكرث لجهد الوساطة األوروبية ،انظر:
Pol Morillas, "From Policies to Politics. The European Union as an
International Mediator in the Mediterranean," Barcelona: IEMed, February
2015 (Papers IEMed/EuroMeSCo 23), accessed on 7/9/2016, at:
http://bit.ly/1UhqKsm
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أ ّما فيام يخص إدارة النزاع العسكري ،فاالتحاد األورويب وجد نفسه
مرة أخرى عىل الهامش .وقد تم الدفع والقيام بالتدخالت العسكرية
يف ليبيا عام  2011أو تلك املرتبطة بتداعيات التدخل يف ليبيا ،ويف
مايل سنة  ،2013بواسطة دول أعضاء منفردة وليس بواسطة االتحاد.
ومل تنتج أيضً ا من عملية إسرتاتيجية أوروبية مشرتكة كانت ستأخذ
يف الحسبان ،وتخطط للتح ّوط من التداعيات اإلقليمية والتأثريات
املعضلة الطويلة املدى لهذه التدخالت .وأ ّما ما هو أكرث من ذلك،
فقد أظهرت التدخالت يف ليبيا والعراق /سورية مرة أخرى (وكان
التدخل الثاين يف إطار التحالف الدويل ضد الدولة اإلسالمية املعلنة)
االعتامد األورويب عىل القدرات العسكرية األمريكية .إضافة إىل
ذلك ،أظهرت السنوات القليلة املاضية التأثري الضعيف الذي ميكن
أن متارسه األدوات املدنية لسياسة الدفاع واألمن املشرتك لالتحاد
األورويب  Eu's Common Security and Defence Policyيف
أوضاع مثل النزاعات الحادة وشديدة العنف .ومن هنا كانت البعثة
الخاصة بالحدود األوروب ّية مع ليبيا( ، )EUBAMوالتي تأسست
يف أيار /مايو  ،2013قادرة منذ البداية عىل اإليفاء جزئ ًيا مبهامتها
بسبب الوضع األمني الصعب .واضطرت ،يف آب /أغسطس ،2014
إىل االنتقال إىل تونس مع انزالق ليبيا يف حرب أهلية .ويف النهاية مل
تكن بعثة االتحاد األورويب يف وضع يسمح لها مبامرسة تأثري ملموس
يف أمن الحدود ،مع فقدان الدولة املركزية الحتكار استخدام العنف
والسيطرة عىل أجزاء كبرية من أرضها ،مبا فيها حدود الدولة.
وكانت برامج التدريب العسكري والتسليح التي قدمتها دول أعضاء يف
االتحاد األورويب إىل أطراف فاعلة غري حكومية منخرطة يف نزاع عنيف
مثل فرنسا واململكة املتحدة ملا يُسمى بالثوار السوريني املعتدلني
 ًأو أملانيا للبشمركة الكردية يف شامل العراق – تخالف  -إذا مل نقل
تتناقض ،مع االلتزامات األوروبية مبنع النزاع وإدارة النزاعات األهلية.
وكانت شحنات األسلحة عىل خالف جزيئ عىل األقل مع قواعد السلوك
الخاصة باالتحاد األورويب التي تتحكّم يف شحنات األسلحة .ويف أي حال،
مل تستخدم الدول األعضاء يف االتحاد األورويب تعاونها األمني مع قوى
يف املنطقة للحث عىل برنامج إصالحي شامل للقطاع األمني ،والذي
من شأنه أن يحقق ،يف جملة أمور ،قد ًرا من الرقابة الدميقراطية عىل
تبي أنه من الصعب عىل األوروبيني
الجهاز األمني .إضافة إىل ذلكّ ،
مراقبة أماكن األسلحة مبجرد أن يتم تسليمها .كانت مخاطر ملموسة
بأ ّن هذه األسلحة ستُ ْستخدم يف القمع الداخيل أو العدوان الخارجي،
أو ستصل إىل أطراف ال يريد األوروبيون تقويتها عسكريًا عىل اإلطالق.
وت ُع ّد تداعيات التعاون األملاين باألسلحة مع اململكة العربية السعودية
املعب :سيطر الحوثيون والوحدات املنشقة عن الجيش
يف اليمن املثال ّ
والتابعة للرئيس السابق عيل عبد الله صالح ،يف حزيران /يونيو ،2015

عىل مخبأ لألسلحة احتوى ،من بني أسلحة أخرى ،عىل مجموعة كبرية
من بنادق الـ G3الهجومية املصنعة يف اململكة العربية السعودية
مبوجب تراخيص أملانية .وقد تم إسقاطها يف نيسان /أبريل من ذلك
العام بواسطة السعوديني ملساعدة القوات املوالية للرئيس عبد ربه
منصور هادي .لكنها وصلت يف الوقت نفسه إىل تنظيم "القاعدة يف
شبه الجزيرة العربية"( .((3إضافة إىل ذلك ،هناك شكوك فيام يخص
تعاون الدول األعضاء يف االتحاد األورويب يف مكافحة اإلرهاب مع بلدان،
ت ُ ْن َعت أجزاء كبرية فيها من املعارضة بإرهابيني ،مثل مرص ،ويتناقض هذا
التعاون مع حامية حقوق اإلنسان ،ومع تحقيق االستقرار املستدام.

الخاتمة
تبي عدم استطاعة االتحاد
بعد نحو سبع سنوات من الربيع العريبّ ،
األورويب ودوله األعضاء االستفادة من هذه الثورات ،ومن عمليات
التح ّول واإلصالح التي بدأت بعد هذه الثورات يف بعض بلدان املنطقة،
إلثبات بأنهم  -كام أرادوا وأعلنوا  -مروجني ف ّعالني للدميقراطية أو
فضل
قوة استقرار يف جنوب حوض البحر األبيض املتوسط ورشقهً ،
عم وراء الجوار املبارش .وفشلت دول االتحاد ،مع االستثناء الجزيئ
ّ
لتونس ،يف التأثري يف املسارات الخاصة التي اعتمدتها عملية التح ّول(.((3
مت قليلة ج ًّدا ،وخاصة عند مقارنتها
وكانت املوارد املالية التي ق ُِد ْ
بتلك التي استطاعت دول إقليمية تقدميها أو أرادت تقدميها ،إلعطاء
حوافز إلصالح ذي معنى أو للتعويض عن الصدمات يف االقتصادات
املحلية للبلدان التي تعاين اضطرابات .وقادت املشكالت القريبة
من دول االتحاد ،والخوف من متدد النزاعات إىل رغبة جامحة لدى
هذه الدول يف تعزيز تجارتها ،ويف التعاون مع نخب محلية ملكافحة
اإلرهاب ،والحتواء عملية الهجرة .ووقع األوروبيون مرة أخرى يف فخ
االنقسام الكاذب الذي عرضته األنظمة العربية االستبدادية" :نحن
مقابل اإلرهاب والفوىض" .وقد ق ّوض هذا األمر األولويات التي عربوا
عنها فيام يخص سياساتهم اإلقليمية ،أي الدعم للعملية الدميقراطية،
والحكم الرشيد ،واإلصالح االجتامعي واالقتصادي ،وحكم القانون.
وعالوة عىل ذلك ،كانت األدوات املتاحة لالتحاد األورويب ،يف إطار
32 "Houthis Discover a Huge Cache of Saudi G3 Rifles," YouTube,
20/6/2015, accessed on 7/9/2016, at|: http://bit.ly/2reyRfP; "The German
Government's Response to a Parliamentary Inquiry (in German)," Deutscher
Bundestag, Stenografischer Bericht, 108. Sitzung, Berlin, 10/6/2015, pp.
10371D, accessed on 7/9/2016, at: http://bit.ly/2rPTT7l
33 Muriel Asseburg, "The EU in the Middle East and North Africa.
Helpless Bystander rather than Effective Democracy Promoter or Stabilizing
Force," Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP Comments 50/
November 2014), accessed on 7/6/2016, at: http://bit.ly/2clBgN0

ددعلالا
 رايأرايأ/ ويام

Kausch, Kristina (ed.). Geopolitics and Democracy in
the Middle East. Madrid: Fundación para las Relaciones
Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE), 2015.
Mersch, Sarah. "Tunisia's Ineffective Counterterrorism
Law." Carnegie Endowment for International Peace,
Sada, 6 August 2015, at: http://ceip.org/1IsUw4q
Michou, Hélène, Eduard Soler i Lecha & José Ignacio
Torreblanca. "Supporting the Transitions in North Africa.
The Case for a Joined-Up Approach." The International
Spectator, vol. 49, no. 3 (2014).
Morillas, Pol. "From Policies to Politics. The
European Union as an International Mediator in the
Mediterranean." Barcelona: IEMed, February 2015 (23
Papers IEMed/EuroMeSCo), at: http://bit.ly/1UhqKsm
Noutcheva, Gergana. "Institutional Governance of
European Neighbourhood Policy in the Wake of the
Arab Spring." Journal of European Integration, vol. 37,
no. 1 (2015).
Pierini, Marc. "EU Foreign Policy in the Arab World:
Three (Bad) Examples." Carnegie Europe, 32014/7/, at:
http://ceip.org/2rPOHR9
Rau, Marie-Luise. "Conquering the EU Market with
New Comprehensive Trade Agreements. Simulating
DCFTAs between the EU and Neighbour Countries."
Paper Presented at The XIVth Congress of the European
Association of Agricultural Economists, Ljubljana,
Slovenia, 26 - 29 August 2014, at: http://bit.ly/2bmyfwu
Torelli, Stefano M. (ed.). The Return of Egypt. Internal
Challenges and Regional Game. Milano: Istituto per gli
Studi di Politica Internazionale (ISPI), 2015.

54
/سياسة الجوار األوروبية والسياسة املشرتكة للخارجية واألمن
 ال تكاد تالئم حاالت من التغيري،السياسة املشرتكة لألمن والدفاع
(بدل من عمليات التح ّول
ً  وأحيانًا الفوضوي، والدينامييك،الرسيع
.) وتعتمد عىل توافق مجتمعي واسع،املُتَ َح َك ْم بها مركزيًا
 عادت أوروبا برسعة إىل سياستها القدمية يف تفضيل،ويف النهاية
التعاون مع حكام مستبدين مع دعم الجمعيات املدنية وخطوات
 ومن ث ّم تجاهل دروس الربيع التي استخلصها،اإلصالح بالتدريج
 مل تستطع، ونتيجة لذلك.ممثلو الدول األوروبية يف بداية العملية
ِ رصف قو ًة
منظمة يف
ً ،أوروبا مامرسة تأثري ملموس
ّ فضل عن الت
 وعىل الرغم من تقاسم األوروبيني هذا النقص.بلدان الربيع العريب
 مثل الواليات املتحدة،يف التأثري أو النفوذ مع أطراف ثالثة أخرى
 وسيتأثرون بالتطورات التي تحصل يف، فإنهم تأثروا أكرث،األمريكية
، ونتيجة لتمدد النزاع. لذا ال ميكنهم الشعور بالرضا،جوارهم املبارش
، وتصاع ًدا للعنرصية،تشهد أوروبا اليوم تأك ًّل يف الحريات السياسية
.فضل عن انهيار حاد يف التضامن األورويب
ً ،وصعو ًدا لألحزاب اليمينية
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