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 :لص امل
ونشر حقوق  ،الدميقراطيةألزيد من عقدين من الزمن، استخدم اإلحتاد األوروبي القوة الناعمة بشكل متزايد لتعزيز 

بينما . ، إضافة إىل حفظ األمن واالستقرار على حدوده املمتدة(يف الشرق واجلنوب)األوروبياإلنسان ومبادئ اقتصاد السوق يف دول اجلوار 

ار األمر ، وقد فشل اعتب(خاصة يف اجلنوب)كان التعاون االقتصادي، واملناطق األمنية واهلجراتية أكثر تقدما يف العالقات مع جريان أوروبا

، دخلت الكثري من االتفاقيات والقمم والسياسات حيز التنفيذ، مبدية تركيبا بني عمل منذ مسار برشلونة يف عام . دمقرطة

بالنسبة للوظيفية فقد كانت أكثر هيمنة على اعتبار أن بؤرة االهتمام لإلحتاد األوروبي كان . األقلمة اخلارجية لإلحتاد األوروبي والوظيفية

وقد استعمل اإلحتاد األوروبي من ترقية الدميقراطية . نصبا على األمن باإلنفاق على نشر قيم الدميقراطية األوروبية وحقوق اإلنسانم

 .يف دول جواره كأداة  وليس كهدف فيما يتعلق باجلريان اجلنوبيني

وق  األوروبي للدمقرطة بالنرر إىل منطقة هو أنه مع حوادث الربيع العربي، هل هناك تغيري يف املإذا السؤال املطروح هنا

"MENA "حناول معرفة هذا األمر . لدعم التغيري الدميقراطي الذي سوف جيعل جريان أوروبا أقرب إىل قيم اإلحتاد األوروبي ومعايريه؟

 . من خالل تناولنا لكيفية ترقية اإلحتاد األوروبي للدمقرطة يف دول اجلوار اجلنوبية
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 :متهيد
لعقود االلتزام األورويب بترقية الدميقراطية، وحقوق اإلنسان، واحلريات  لقد كان

املدنية يف دول سياسة اجلوار األوروبية  وخاصة منها اجلريان العرب اجلنوبيني، نتائج 

إن فشل اإلحتاد األورويب عرف يف تقارير اإلحتاد األورويب مع . إجيابية حمدودة جدا

اإلحتاد األورويب أبدا يدفع إىل الدمقرطة بسبب خوفه فلم يكن . مطلع الربيع العريب

هذا اخلوف دفع اإلحتاد . املستمر من التهديدات األمنية والفوضى على حدوده اجلنوبية

األورويب إىل الدعوة ملقاربة ناعمة بدال من املشروطية السلبية الصارمة مع دول جواره يف 

ومبا أن االنشغال األمين هو االنشغال  (.MENA)الشرق األوسط ويف مشال أفريقيا 

الرئيسي بالنسبة لإلحتاد األورويب، فسيستمر اإلحتاد األورويب يف جتنب استعمال 

 .املشروطية السلبية والتركيز أكثر على مقاربة القوة الناعمة واجملتمعية

لقد كانت أحداث الربيع العريب مفاجأة بالنسبة لإلحتاد األورويب، وللدول 

فأحداث تونس قد انتشرت يف دول جماورة، وحاول امللك . ء فيه وكل العامل الغريباألعضا

على الرغم من اإلجراءات . املغريب امتصاص الضغط وإعالن بعض اإلصالحات الدستورية

الدميقراطية، إال أن هذه اإلصالحات قد حفظت كل القوى األمنية والعسكرية والدينية 

قادة ليبيا ومصر فقد اختذوا مواقف أكثر عدوانية جتاه أما .واالنتخابية يف يد امللك

وأما سوريا فقد فقد وجدت نفسها بعد سنوات من . شعوهبم مما أدى إىل خلعهم من السلطة

الثورة غري قادرة على إجياد حل للزناع بني السلطة واملعارضة، سواء من طرف النظام أو 

 .من طرف املعارضة

اد األورويب يف املنطقة قد تزايد بشكل مهم منذ هناية إن هذا التاريخ اللتزام اإلحت

، (Soft Power,J.Nye,1990)وقد استعمل اإلحتاد األورويب القوة الناعمة . احلرب الباردة

لتعزيز الدميقراطية، ونشر حقوق اإلنسان ومبادئ السوق احلرة يف دول جوار أوروبا 

. قرار على احلدود املمتدة ألوروبا، إضافة إىل حفظ األمن واالست(الشرقية واجلنوبية)

وبينما تعترب مناطق اهلجرة واألمن والتعاون االقتصادي هي األكثر تقدما يف العالقات مع 

، فإن جهود دمقرطة اإلحتاد األورويب تراوحت  بني النجاح (خاصة اجلنوبيني)اجلريان 

جلوار األوروبية سواء بالنسبة لألطراف املنضوية يف سياسة ا. احملدود جدا، والفشل الكلي

، (أنظمة الدول العربية هنا)اإلحتاد األورويب أو الدول اجلارة األعضاء يف هذه السياسة 

رابح، دول العامل الثالث رحبت الفوائد االقتصادية –فقد كانت يف وضعية رابح 

واملؤسساتية، بينما يقوم اإلحتاد األورويب حبفظ أمن حدوده وضمان التعاون بني دول 

(MENA)يف جمال اهلجرة واجلرمية املنظمة، وقضايا مراقبة احلدود ،. 
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، منذ مسار (MENA)إن كل االلتزامات، القمم والتعاون بني اإلحتاد األورويب و

، بينت وجود تركيب يف عمل األقلمة اخلارجية لإلحتاد األورويب 0991يف عام  برشلونة

وبوليتيكي قوي منضوي يف نظام فاعل جي"وقد أصبح اإلحتاد األورويب . والوظيفية

 ". فضائي ليس فقط ضمن إقليمه ولكن أيضا بالعالقة مع جريانه األقرب

بعض كفاءات "تتضمن حتويل  ،"Territorialization"إن تركيبات هذه األقلمة 

، إىل مستوى فوق وطين، وتعزيز احلدود اخلارجية مع زيادة التكامل "السياسة اخلارجية

، وزيادة استعمال القوة الناعمة مثل اليت استعملت "Schengen"شنغن الداخلي كنتيجة ل

من خالل أقلمة األمن  .يف التوسيع لإلحتاد األورويب وكذا سياسة اجلوار األوروبية

واهلجرة، يسعى اإلحتاد األورويب حلل إشكاالت أمن احلدود وأي نوع من التهديد الذي 

نظمة، واهلجرة غري الشرعية بالتعاون مع تفرضه اجلماعات اإلرهابية، واجلرمية امل

إن اقتصاديات اجلزرة اليت استخدمها اإلحتاد األورويب يف (. MENA)الدول الثالثة يف 

تدفع دول اجلوار إىل تبين سياسات صارمة متعلقة مبراقبة  سياساته جتاه جريانه،

هذه احلجة ميكن قبوهلا إذا ما أخذت من املنظور اجلغرايف على اعتبار أن . حدودها وأمنها

 . هذه املنطقة هي أكثر قربا إىل اإلحتاد األورويب خاصة دول جنوب أوروبا

ل الشريكة يف برنامج مينا هذه املسألة تتصادم مع بعض املبادئ اإلقليمية، فالدو

(MENA) لديها فروقات سياسية وثقافية واقتصادية ليس فقط مع االحتاد األورويب بل ،

على الرغم من ذلك، رأينا تعزيز العالقات مع بعض الدول يف .حىت بني بعضها البعض

 .، وتونس يف عهد الرئيس بن علي8112 مشال أفريقيا مثل الوضع املتقدم للمغرب يف  سنة

ميكننا توقع أن حوادث الربيع العريب استطاعت خلق نقلة نوعية أو نقطة انعطاف يف 

حيث جعلت هذه (. MENA)سياسة ترقية الدميقراطية لإلحتاد األورويب جتاه دول 

، (MENA)األحداث اإلحتاد األورويب يعيد النظر يف موقفه حنو الدميقراطية جتاد دول 

طية يف دول اجلوار الشريكة معه، وهذا ما جيعل هذه لدعم ودفع التغيري حنو الدميقرا

 .الدول أقرب إىل قيم ومعايري اإلحتاد األورويب

رغم ثورات الربيع العريب، فإن اإلحتاد األورويب يستمر يف متابعة مقاربة مصلحية 

 . ترتكز على الوظيفية واإلقليمية حلفظ االستقرار واألمن على حدوده اجلنوبية

 :(MENA)اد األورويب بربنامج  مينا التزام اإلحت -1

وحقوق اإلنسان واحلريات  لقد التزم االحتاد األورويب بترقية الدميقراطية

املدنية يف الدول املتوسطية ألكثر من عقدين مع نتائج تتراوح بني جناح حمدود جدا إىل 

نتجت عن رؤية اإلحتاد األورويب للمتوسط من زاوية األمن  هذه الالفعالية. فشل كلي
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واالستقرار حىت إذا ما كان ذلك يعين العمل على احملافظة على استقرار األنظمة 

الشمولية واحملافظة على األمن اهلش، والتعاون مع هذه األنظمة يف مكافحة اإلرهاب 

 ترقية الدميقراطية كوسيلة إذا، فإن اإلحتاد األورويب يعترب. واهلجرة غري الشرعية

ومنذ أن كان ينظر له كمرافق سليب لألمن واالستقرار فإن . وليس كهدف يف حد ذاته

اإلحتاد األورويب والقوى الغربية األخرى يدعمون األنظمة الشمولية اليت حتافظ على 

ذات  خائفون من من التهديدات كما أن اإلحتاد األورويب والغرب. هذا الوضع األمين اهلش

لكن، بسبب تداعيات عدم االستقرار يف هذه الدول (. غري التقليدي)املصدر غري العسكري 

اإلرهاب، اجلرمية املنظمة، التطرف الديين، انتهاكات حقوق اإلنسان، مشاكل اهلجرة غري )

، (اخل...الشرعية املتزايدة بسبب األداء االقتصادي الضعيف واالضطهاد السياسي لدوهلم،

، تلقي الضوء على نقص فعالية 8100ت تقرير سياسة اجلوار األوروبية لسنة كلها جعل

اإلحتاد األورويب حيث أثبتت أن الثورات احلالية يف الدول العربية أظهرت أن دعم 

تقرير )اإلحتاد األورويب لإلصالحات يف دول جواره  قد القت نتائج حمدودة وهزيلة 

قد سامهت يف الشعور  8110سبتمرب 00حوادث كما ان (. 8100 اللجنة األوروبية لسنة

باحلاجة الشديدة إىل مزيد من التعاون يف اجملال السياسي واألمين وليس فقط يف جمال 

وقد اعترب اإلحتاد األورويب فشل اإلصالحات االجتماعية . االقتصاد والتجارة كالسابق

إىل تزايد ، هو الذي أدى (MENA)والسياسية واالقتصادية ألنظمة منطقة مينا

وهلذا، كانت أولوية . السلوكيات اإلرهابية اليت سامهت يف هجومات واسعة االنتشار

اإلحتاد األورويب دائما تعطى لألمن واالستقرار حىت لو كان مثن ذلك هو غض البصر عن 

االنتهاكات الدميقراطية والتحالف مع األنظمة والنخب الشمولية على حساب اإلصالحات 

 . الدميقراطية

إن أهم اختالف بني استراتيجيات الواليات املتحدة األمريكية واإلحتاد األورويب 

داعمة املنظمات  "A bottom-up approach"هو أن الواليات املتحدة تستعمل أساسا اقتراب 

حيث يرى هذا االقتراب أن أي خطة أو مشروع )غري احلكومية وجمموعات اجملتمع املدين

، بينما يتبىن (جيب أن يبدأ من التفاصيل مث يف األخري ينتقل إىل املبادئ األكثر عمومية

الذي يتعامل مع النخب واحلكومات  "A top-bottom approach"اإلحتاد األورويب اقتراب 

حيث يرى هذا االقتراب أن أي خطة أو مشروع جيب أن يبدأ من القمة أي ) دول جواره يف

وبإمهال اإلحتاد (. املوضع األعلى مث ينتقل تدرجييا يف األخري إىل داخله وقاعدته

األورويب لتنفيذ اقتراب الدميقراطية، فإن التعاون مع األنظمة العربية التسلطية يف 

ت املتطرفة تأخذ األولوية بالنسبة لإلحتاد األورويب والفواعل احلرب ضد اإلرهاب والفئا
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هذا الوضع أنتج مساعي دميقراطية غري جادة يف املنطقة واليت ميكن أن . الدولية األخرى

يف مصر أو " اإلخوان املسلمون"تتسبب يف تغيري النظام وتصاعد األحزاب اإلسالمية مثل 

 .يف تونس" النهضة"

 :، رابطة، وحوكمةرافعة:  وروبيةسياسة اجلوار األ -8

حة تبدو جهود الدمقرطة لإلحتاد األورويب خارج أوروبا غامضة وغري واض     

، و، حديثا أصبحت ترتكز على "فعةالرا"، "الرابطة"وضعيفة، وهي ترتكز أكثر على 

 ".احلوكمة"

الذي يدعم  "A bottom-up approach"هو اقتراب من القاعدة للقمة" الرابطة" -أ

فيه اإلحتاد األورويب مجاعات اجملتمع املدين آمال أن ينعكس ذلك على التغيري على املستوى 

 .التنشئة االجتماعيةويرتكز اقتراب الرابطة أساسا على . السياسي

الذي "A top-bottom approach"هو اقتراب من األعلى لألسفل" الرافعة" -ب

. تتوقع احلكومات تنفيذ اإلصالحات الدميقراطية وهلذا، .يستهدف النظام السياسي

ويطبق اإلحتاد األورويب املشروطية . ويستعمل هذا االقتراب املشروطية السياسية

السلبية واإلجيابية اليت على يكافئ اإلحتاد األورويب على أساسها احلكومات املمتثلة 

اإلصالحات الناقصة أو وامللتزمة باإلصالحات اإلجيابية، بينما تعاقب احلكومات ذات 

الفعالية و" رافعة اإلحتاد األورويب"مهما يكن، فإن . غري املمتثلة لشروط اإلحتاد األورويب

  . ميكن أن تكون حمدودة بشدة بسبب نقص احملفزات اجلاذبة

إن هذين النموذجني للرابطة وللرافعة قد مت إدراجهما يف هذه السياسة مع 

حيث أن عالقات اإلحتاد األورويب مع الدول اجلارة كانت  التركيز على النموذج األول،

ترتكز كثريا على التعاون، على اعتبار أن املشروطية السلبية كانت هي املتحكمة لفترة 

الرافعة مل تدرج أبدا بشكل كامل على اعتبار أن  املشروطية السياسية مل بينما . طويلة

إن الرافعة تكون . المتثال الدولة املستهدفةتطبق أبدا، وتعترب الرافعة تابعة بشكل كبري 

ومع إطالق . فعالة عندما تكون  الدولة املستهدفة متعاونة والبيئة الداخلية داعمة

". طريقة غري مباشرة لترقية احلوكمة الدميقراطية"سياسة اجلوار األوروبية، مت إنشاء 

قراطية على مستوى يضع مفهوم الدمي"هذا األسلوب اجلديد يستهدف قطاعات متنوعة، و

إذهنذه ". املبادئ اليت توجه القواعد اإلدارية واملمارسات يف توجيه السياسة العامة

أشكال املنظمات السياسية واحلكومات اليت تكون منوذجية "اإلقليمية هتدف إىل تصدير 

خارج حدود اإلحتاد األورويب لدى جريانه يف الشرق واجلنوب "ومميزة بالنسبة ألوروبا 

 ".توسطيامل
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 :حدود رابطة ورافعة وحوكمة اإلحتاد األورويب

اهلجرة غري الشرعية والقضايا األمنية إضافة  إن اخلوف املتواصل من اإلرهاب،

إىل أمهية الوصول الناعم للموارد الطبيعية قد أثرت على العالقات بني اإلحتاد األورويب 

ودفعت اإلحتاد األورويب للتركيز أكثر على األمن واألبعاد االقتصادية . والعامل العريب

وة على ذلك، فقد جنح عال. للعالقات على حساب حقوق اإلنسان والدميقراطية

الديكتاتوريون العرب يف إقناع اإلحتاد األورويب بأهنم حراس االستقرار واخلط األول 

فاحلكام العرب يدعمون مكانتهم . للدفاع ضد انتشار التطرف واإلرهاب يف املنطقة

اليت ( 0990 ديسمرب 81يف )باالعتماد على ما حدث يف االنتخابات الربملانية اجلزائرية 

الذين فازوا باألغلبية يف املقاعد، ( بقيادة اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ)تجت اإلسالميني أن

إضافة إىل مثال محاس يف فلسطني . واليت انتهت بتوقيف بتوقيف هذا املسار وحرب أهلية

واليت اعتربها الكثريون انتخابات ) 8111جانفي  83اليت فازت باالنتخابات الربملانية يف 

وحزب اهلل يف لبنان، إضافة إىل اخلوف من انتشار سيناريوهات مشاهبة يف  (حرة ونزيهة

إن انتشار التطرف اإلسالمي من خالل االنتخابات الربملانية الدميقراطية . بقية املناطق

يؤمن بأنه من السهل عليه  -خاصة أعضاء اإلحتاد املتوسطيني -جعل اإلحتاد األورويب

، على أن يدفع إىل التغيري (األنظمة التسلطية)ت التعامل مع الوضع الراهن الثاب

خاصة اخلوف من وصول ) الدميقراطي الذي له نتائج غري متوقعة ويصعب التكهن هبا

 (.املتطرفني اإلسالميني للسلطة

إذن، لعب اإلحتاد األورويب والغرب دورا مهما يف استقرار األنظمة التسلطية يف 

وف من طرف اإلحتاد األورويب من اجملهول هذا اخل. الدول العربية لفترة طويلة

واحتمالية عدم االستقرار يف املنطقة العربية أعطى حدا عاليا الستمرارية الوظيفية 

أكثر من تعزيز اإلقليمية اليت يتعاون بواسطتها اإلحتاد األورويب مع أنظمة شبيهة 

مل  (MENA)ميناوباستثناء إسرائيل، فإن دول منطقة . تتقاسم نفس القيم واملعتقدات

يف  8101حينما بدأت الثورات مع هناية )تكن حرة، فقد تعودت على وجود الديكتاتورية 

األردن، لبنان، ) ، أو أهنا كانت حرة جزئيا (تونس وانتشرت يف مصر وليبيا ودول أخرى

إضافة إىل ذلك، بينما كان التعاون مع اإلحتاد األورويب يرتكز جزئيا على (. واملغرب

راطية واحلوار السياسي، نتج عن اجلهود األوروبية استقرار احلكومات التسلطية الدميق

وباألخرى نوعا من التغيري القصري املدى للنظام السياسي والذي جاء باألحزاب اإلسالمية 

 .إىل السلطة
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إن األفضلية بالنسبة لإلحتاد األورويب من أجل االستقرار من خالل التحول 

، اليت أظهرت ضعفا زه من طرف معظم الدول املتوسطية الضعيفةالداخلي الذي مت تعزي

يف عالمة حقوق اإلنسان، ونقص احلريات املدنية، واملؤسسات دون مستوى التنمية، والنتائج 

 .احلوكمية الفقرية

إن رافعة اإلحتاد األورويب مل يقلص دورها بغياب التطلع للعضوية، لكن النشغاالت 

ن الدول املتوسطية اهتماما باإلنظمام إىل اإلحتاد األورويب يف ومل تبدي الكثري م. أخرى

بعض الدول، ومنها إسرائيل واألردن واملغرب وتونس، أبدت اهتمامها بتطوير . املكان األول

اآلن، . العالقات من خالل اتفاقيات الشراكة وأصبحت جزءا من السوق األوروبية املوحدة

ة، على اعتبار أن هذه الدول جيب عليها أن هذا أصبح يتطلب إصالحات داخلية خاص

 (.The acquis communautaire)حتقق عناصر مهمة يف املوافقة اجلماعية 

إن جناح أي منهج دميقراطي يرتكز على املدى الذي ترغب فيه الدولة العضو 

نتائج يف دول سياسة اجلوار األوروبية  فأفضل. بالتعاون وإدراجها إلصالحات دميقراطية

 ، أو"Pseudoالدميقراطيات املزيفة "، "حترير األنظمة غري الدميقراطية"أبعد من 

، حيث تتعايش بعض املؤسسات الدميقراطية مع املؤسسات "Hybridالدميقراطيات املهجنة "

 .غري الدميقراطية اخلارجة عن رقابة الدولة الدميقراطية

طويلة، كان اإلحتاد األورويب متعاونا مع أنظمة تسلطية من دول  ومنه، ولفترة

اجلوار، واليت ال تتقاسم القيم واملعتقدات املشتركة من أجل حفاظه على األمن 

 . واالستقرار

غري املمتثلة مع القضايا اليت تتعلق باألمن ( MENA)إن اخلوف من أنظمة دول مينا

تعمال موقفا لينا مركزا أكثر على اقتراب الرابطة واالستقرار دفع اإلحتاد األورويب الس

وهذا ألن اقتراب الرافعة ميكنه أن يدفع األنظمة . واحلوكمة على حساب اقتراب الرافعة

التسلطية يف دول منطقة مينا بعيد عن التعاون مع اإلحتاد األورويب بسبب اخلوف من 

ولذلك، فإن . ة على هذه الدولالتحوالت السياسية اليت ميكنها أن هتدد قبضتها احلديدي

كل سياسات اإلحتاد األورويب اهلادفة إىل جعل دول منطقة مينا أقرب من األنظمة 

ستكون ( مفضلة أكثر االقتراب اإلقليمي) الدميقراطية الغربية واحترام حقوق اإلنسان 

 .ضعيفة بدون حتقيق نتائج مميزة

 :مينا للثورات العربيةأولوية العالقات بني اإلحتاد األورويب ودول  -4

لفترة طويلة، ركز اإلحتاد األورويب على دول اجلوار اجلنوبية كتهديد أمين 

مل يكن مصدر  هذا التهديد اعتداءا عسكريا، ولكنه كان نتيجة عدم . حمتمل ألمنه
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مشاكل اهلجرة املتصاعدة من جراء  اإلرهاب، اجلرمية،)االستقرار السياسي يف هذه الدول 

ضعف األداء االقتصادي هلذه الدول، التطرف الديين، االضطهاد، انتهاكات حقوق اإلنسان 

 (. واحلقوق املدنية،اخل

العالقات األورومتوسطية مع مسار ( The institutionalization)لقد بدأت مأسسة 

اح جتربة دول أوروبا الوسطى ومع جن. ، واليت تبعتها عدة مؤمترات0991برشلونة يف 

، طور اإلحتاد األورويب مسعى جديد لنفس الغرض من خالل سياسة (CEECs)والشرقية 

، اليت كان اهلدف األساسي هلا هو إقامة عالقات جيدة مع 8113اجلوار األوروبية يف 

ام جريان اإلحتاد األورويب، وإعطائهم امتيازات وتفضيالت ترتكز على االلتزام باإلنظم

للقيم واملبادئ املشتركة، إضافة إىل حتضري الدول الشريكة للحصول التدرجيي على حصة 

مشروطية "وقد طورت سياسة اجلوار األوروبية . يف السوق الداخلية لإلحتاد األورويب

، واليت ارتكزت على املفاوضات، التنفيذ، والرصد املنتظم "سياسية إجيابية صرحية

للمشروطية السياسية " ومل تدرج هناك جزاءات أو عقوبات  .التفاقيات هذه السياسة

إن عدم استخدام الشروط يعود إىل البعد . متوسطية-يف العالقات األورو" اإلجيابية

األمين الذي ينطوي عليه األمر والذي جيعل من الصعوبة على اإلحتاد األورويب الدفع 

بية، أصبح التركيز أكثر على ومع إطالق سياسة اجلوار األورو. بإصالحات دميقراطية

واملأمول هو أن يتم تسليط الضوء . ترقية حقوق اإلنسان واحلريات وزيادة الدميقراطية

ومع ذلك، ما زال هناك غموض حول . على جمموعة من الشروط واملكافآت  بشكل أوضح

 .أي الشروط اليت جيب أن يتم الوفاء هبا وحتقيقها من أجل احلصول على بعض املكافآت

وقد تزايد ثانية التأكيد على . إىل جانب ذلك، فإن الصيغ املستعملة غامضة وواسعة جدا

، يف قمة باريس من أجل (الدميقراطية، األمن، والسوق)هذه األبعاد الثالثة األساسية 

-، وأيضا مت التفصيل فيها خالل لقاء مرساي للشراكة األورو8112املتوسط يف جويلية 

 . 8112متوسطية يف نوفمرب 

االنتخابات : اليت تغطي سلسلة واسعة من القضايا مثل)كما تعترب جودة احلوكمة 

احلرة والزنيهة، األحزاب السياسية، اجملتمع املدين، فصل السلطات واستقالل 

عالوة على ذلك، ركزت سياسة . عنصرا حامسا يف سياسة اجلوار األوروبية( اخل...القضاء،

ن املتوسطيني على القضايا املتعلقة باهلجرة غري الشرعية اجلوار األوروبية مع اجلريا

ويرى اإلحتاد . واإلجتار بالبشر، اليت تعترب حامسة بالنسبة ألمن اإلحتاد األورويب

األورويب األمن يف عالقته مع دول منطقة مينا، القضية األساسية ويعتربها املتغري التابع 

ومعىن انتقائي هو أن . ري مستقل انتقائيبينما اإلصالحات الدميقراطية استخدمت كمتغ
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. ترقية الدميقراطية هي كأداة جاهزة لالستعمال يف حالة األمن لست أبدا مهمشة

ولذلك، مع اخلوف من صعود اإلسالمية للسلطة والفوضى الناجتة عن ذلك، فإن اإلحتاد 

مع دول  األورويب تقريبا مل يستعمل أبدا أداة الدميقراطية بشكل فعال يف عالقاته

إستراتيجية اإلحتاد األورويب : مثل)ويف الوثائق الرمسية لإلحتاد األورويب . منطقة مينا

، فإن جهود الدميقراطية هي واحدة من أدوات (ملكافحة  التطرف وجتنيد اإلرهابيني

ترقية "لذلك، جيب على اإلحتاد األورويب أن يقوم بـ. مكافحة انتشار اإلسالم األصويل

د، وحقوق اإلنسان، والدميقراطية، والتعليم، واالزدهار االقتصادي، من خالل احلكم الراش

ولكن عندما يصل األمر إىل التطبيق، وبإلقاء نظرة ". احلوار السياسي وبرامج املساعدات

للتغريات املتعلقة باحلوكمة، وحقوق اإلنسان، والدميقراطية، اخل، نالحظ إما تقدم 

هذا الوضع يظهر أن اإلحتاد األورويب ليس صادقا يف . ئياحمدود، أو عدم وجود تقدم هنا

مسعاه لتعزيز الدميقراطية، وأن القوة املعيارية وأدوات األمن واالستقرار خمتلفة عن ما 

وبالنظر إىل سجل الدميقراطية واحلريات يف منطقة . هو موضح يف الوثائق الصادرة عنه

. ي إما ليست حرة أو حرة جزئيا فقطه( باستثناء إسرائيل)مينا، نرى أن كل الدول 

والسبب الرئيسي هلذا هو أن سياسة اجلوار األوروبية يف عالقتها مع جرياهنا املتوسطيني 

ترتكز على قضايا ترتبط بالتعاون االقتصادي، األمن، اهلجرة غري الشرعية واالجتار 

ساب بالبشر، اليت هي عناصر حامسة بالنسبة لألمن األورويب ولو حىت على ح

 .الدميقراطية، وحقوق اإلنسان، واحلريات املدنية

ألن املشروطية )إذن، فإن اإلحتاد األورويب ال ميكنه تنفيذ اقتراب الرافعة 

. ، وقد كان جيب عليه التركيز أكثر على اقتراب الرابطة واحلوكمة(السلبية مل تنفذ أبدا

غري الشرعية من دول املتوسط إن أحد أهم اهتمامات اإلحتاد األورويب هو تقليص اهلجرة 

، واليت تسببت يف ضغط كبري على الظروف (خاصة من اجلزائر وليبيا وتونس واملغرب)

هناك طريقة (. خاصة األجنحة اجلنوبية لإلحتاد األورويب)األمنية واالقتصادية 

واحدة للقيام بذلك، وهي تطوير الظروف االقتصادية وخلق فرص عمل أكثر يف هذه 

قد خلق تدفق للناس ( يف الدول املتوسطية)العلم أن ارتفاع معدل الوالدات  الدول، مع

يسعى اإلحتاد األورويب ملساعدة هذه الدول . الذين ينظمون لسوق العمل ويبحثون عنه

خللق فرص عمل أكثر المتصاص الطلب املتزايد ولتخفيض عدد املهاجرين الساعني حلياة 

 . أفضل يف اإلحتاد األورويب

إن منطقة مينا عندما تكون متقدمة اقتصاديا سوف لن تقلص فقط من هتديد 

تعرض منافذ جديدة للشركات األوروبية اليت زرعت بشكل قوي "اهلجرة، ولكن أيضا سوف 
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مليون شخص حيث حيضون بأداء اقتصادي أفضل منه يف أي  831ودائم يف هذا السوق 

 . منطقة أخرى

هناك انشغال آخر بالنسبة ألوروبا وهو من خالل تصوره ملفهوم األمن  الذي طور 

ليغطي احمليط اجليوبوليتيكي للمجتمعات الدولية واإلقليمية، أي القول بأن الوضع غري 

الذاهبة عربه دول الشرق األوسط ومشال أفريقيا أو دول ( سياسيا واقتصاديا)املستقر 

وأن تدهور الوضع . ر سلبية مباشرة على االحتاد األورويب، سيكون هلا آثا(MENA)مينا

السياسي واالقتصادي إىل جانب زيادة التطرف يف اجملتمعات يف العديد من بلدان منطقة 

زيادة اخلوف من تصاعد التهديدات اإلرهابية يف مجيع أحناء العامل مع  ،(MENA)مينا

االجتماعية واالقتصادية يف  سبتمرب، وإرساء الدميقراطية، واإلصالحات 00أحداث 

كما أن تدهور . العامل العريب، أصبحت أولوية بالنسبة لالحتاد األورويب والواليات املتحدة

األوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية يف العامل العريب كانت تعتربها القوى 

بيد أن دعم . الغربية قد أدت إىل ظهور اإلرهاب واإليديولوجية اإلرهابية يف العامل

االحتاد األورويب لإلصالحات قد ضاق وصوهلا إىل اجلانب االقتصادي، وزيادة التعاون مع 

بدال . األنظمة احلالية الذين وعدت بالضرب بقبضة حديدية أي عالمات التعصب الديين

، فضل اإلحتاد (MENA)مينامن دعم االنتقال الدميقراطي واإلصالحات يف منطقة 

مع األنظمة احلالية من أجل ضمان األمن واالستقرار على حدوده  األورويب التعامل

 .اخلارجية

لقد أصبحت مكافحة اإلرهاب جزءا ال يتجزأ من العالقات اخلارجية لالحتاد 

وقد أظهرت العدالة والشؤون الداخلية إجراءات خارجية ملكافحة اإلرهاب على . األورويب

حلوار السياسيني، ودعم بلدان العامل الثالث، د اجلوانب، من خالل التعاون وادمستوى متع

كما أن شروط مكافحة اإلرهاب هي أيضا منهجية . لتحسني قدراهتا على مكافحة اإلرهاب

 . متضمنة يف اتفاقات مع بلدان السياسة املتوسطية

وعلى الرغم من التركيز على إضفاء الطابع الدميقراطي على الوثائق الرمسية، 

وكان التركيز . يب مل يدفع جبدية إلجراء إصالحات يف هذا اجملالفإن االحتاد األورو

. الرئيسي دائما على األمن واهلجرة غري الشرعية واالستقرار، متقامسا لنفس احلدود

نفسه ميكن أن يعطي املزيد من الدعم لإلطار وموقعه يف منطقة البحر األبيض املتوسط 

ية والسياسية واالقتصادية كبريا، فإن ومهما كان حجم الفروقات الثقاف. اإلقليمي

االختالفات جتعل الوظيفية أكثر هيمنة يف فهم هنج االحتاد األورويب يف منطقة الشرق 

 . (MENA)األوسط ومشال أفريقيا أي يف منطقة
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ومع أحداث الربيع العريب، شهدت منطقة مينا تغريات سياسية جديدة واليت 

ث الربيع العريب هنج االحتاد األورويب جتاه منطقة هل غريت أحدا: أثارت السؤال التايل

مينا يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا أم ال؟، وهل سريكز االحتاد األورويب أكثر على 

تعزيز الدميقراطية جلعل منطقة مينا فيدول منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا 

 .أقرب إىل قيمها وأنظمتها السياسية الدميقراطية؟

ما الذي ... ات بني االحتاد األورويب والشرق األوسط بعد الربيع العريبالعالق -3

 تغري؟

 :الربيع العريب وسياسة اجلوار األوروبية -3-0

األمن واالستقرار اهلشني على احلدود اجلنوبية لالحتاد األورويب ال ميكن أن  إن

وقد . يدوم طويال مع االحتجاجات غري املتوقعة املندلعة يف تونس واملنتقلة إىل اجلريان

شهدت تغيريات حملية كبرية من شأهنا أن تشكل هتديدات جديدة لألمن واالستقرار 

وتشكل التغيريات اجلديدة . ألوروبية يف اختبار جديدواإلرادة وتضع سياسة اجلوار ا

حتديات للوضع القائم على املدى الطويل واحملمي من قبل االحتاد األورويب وغريه من 

 . الالعبني

يف تونس، جنبا إىل جنب مع عدم " عقود القمع وانعدام احلريات األساسية"إن 

واالقتصادية لضمان استقرار  األدوات االجتماعية"قدرة نظام بن علي على استخدام 

يف حني أخذت الواليات . ، خلق الظروف املناسبة لالنفجار العام"حكمه، كما فعل من قبل

املتحدة زمام املبادرة لدعم االحتجاجات والدعوات لإلصالح والدميقراطية واحلريات، كان 

بدورها دورا  وقد لعبت تركيا. االحتاد األورويب يف البداية مترددا يف أن حيذو حذوها

نشطا يف دعم خيار الشعب، ودعت إىل إجراء إصالحات وتغيريات منذ بدء االحتجاجات 

 .يف تونس

وكان للحوادث التونسية تداعيات إجيابية على مصر وليبيا وسوريا وغريها من 

وعلى مدى عقود، عاشت هذه البلدان حتت القمع، . ولكل بلد جتربة فريدة. العرب بلدان

ة السياسية وحرية التعبري، وبصورة بالغة األنظمة الفاسدة وتدهور الوضع وغياب احلري

االقتصادي يف املنطقة، وارتفاع معدالت البطالة، وارتفاع والتضخم، واخنفاض النمو، وما 

كل هذا حدث حتت أعني وموافقة دول االحتاد . إىل ذلك، جنبا إىل جنب مع القمع

وباإلضافة . ىل دعوة األصوات احمللية إىل يتغريونوأدت إ. األورويب والواليات املتحدة

وأزمة الديون املالية  8112 إىل ذلك، عانت املنطقة من تداعيات األزمة املالية العاملية

 .والسيادية األوروبية



 ـــــــــــــــــ (مقال مرتجم) معضلة الدميقراطية واألمن: اإلحتاد األوروبي وجريانه اجلنوبيني يف أعقاب الربيع العربي

483  أثر االجتهاد القضائي على حركة التشريعخمرب

 -بسكرة  -جامعة حممد خيضر 
 

ية
اس

سي
 ال

ت
سا

درا
لل

د 
اق

لن
ة ا

جمل
– 

ل
ألو

د ا
عد

ال
 

ة
ي
س

يا
س

ال
ت 

سا
را

د
لل

د 
ق
نا

ال
ة 

جل
م

 

يف حني ال تزال سوريا يف حرب أهلية بني املعارضة والنظام، ليبيا ال تزال تكافح 

جنحت مصر وتونس يف احلصول على احلرية وإجراء . منمن أجل استعادة االستقرار واأل

. انتخابات نزيهة، إال أن الطريق حنو توطيد الدميقراطية وبناء املؤسسات ما زال بعيدا

هناك دور مهم ميكن لالحتاد األورويب . كما تظهر األحداث األخرية يف مصر وتونس

دميقراطي يف البلدان اليت هلا واجلهات الفاعلة الدولية األخرى أن تلعبه لدعم التحول ال

 .حالة حملية مناسبة، مثل تونس وبدرجة أقل مصر وليبيا

أي منطقة الشرق األوسط )مشاركة االحتاد األورويب يف  منطقة مينا  -3-8

 :(ومشال أفريقيا

مواتية البيئة الداخلية إن نافذة الفرص اليت فتحت يف تونس ومصر وليبيا جتعل 

لفترة طويلة، كان الغرب ينظر إىل االستقرار واألمن على . ةلإلصالحات الدميقراطي

، (MENA)أهنما يرتبطان سلبا بالدميقراطية يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا

ويظهر العجز الدميقراطي . وهذا هو السبب يف أهنا ركزت على االستقرار على حساب األمن

ية إىل تعزيز الدميقراطية كانت غري أن جهود االحتاد األورويب الرام (MENA)يف منطقة

وقد مت وضع سياسة اجلوار األوروبية يف اختبار حقيقي ملساعدة هذه . فعالة وغري جمدية

 (CEECs) أوروبا الوسطى والشرق دولالبلدان يف مرحلة انتقاهلا، كما كان احلال بالنسبة ل

فقط يف دافعها االقتصادي واألمين  وينبغي لالحتاد األورويب جتاوز. 0929بعد عام 

إن اخلوف املستمر من صعود األحزاب اإلسالمية السياسية ال . عالقتها مع هذه البلدان

اآلن هناك . ينبغي أن يوقف جهود االحتاد األورويب إلرساء الدميقراطية يف املنطقة

لكي  -اإلنسان  يف منطقة تعزيز الدميقراطية وحقوق –فرصة للقوة التحويلية يف أوروبا 

إن جناح عملية إرساء الدميقراطية يف تونس قد يثبت للبلدان العربية . تكون فعالة

أن هذا االستثناء العريب ليس ( على وجه اخلصوص)ودول مشال أفريقيا ( بشكل عام)

صحيحا، وقد يدفع إىل مزيد من اإلصالحات الدميقراطية يف املغرب، وقد يعطي نداءات 

ات واإلصالحات والعدالة االجتماعية يف اجلزائر وزمخا جديدا ضد ملزيد من احلري

 .سيطرة اجليش واالضطهاد

اآلن، يف بلدان الربيع العريب، أؤمن بالعالقة السلبية بني األمن وواالستقرار من 

إن عدم وجود إصالحات دميقراطية يف . جهة، وعدم تغري الدميقراطية من جهة أخرى

وهذا الوضع ميكن أن . در عدم االستقرار والتهديد األميندول الربيع العريب هو مص

يقودنا إىل استخالص أن االحتاد األورويب جيب أن يكون أكثر دعما لالنتقال الدميقراطي 

إذا اقتربت بلدان الربيع العريب من . يف تونس ومصر وليبيا على سبيل املثال
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لى حساب الوظيفية يف موقف الدميقراطية، فإنه ميكننا رؤية ميال أكثر لإلقليمية ع

وهذا ال يعين أن أولويات االحتاد األورويب  حيث أن . االحتاد األورويب حنوهم

ويف بلدان الربيع العريب، ميكن أن يؤدي . الدميقراطية ال تزال تستخدم كأداة لألمن

تعزيز الدميقراطية إىل االستقرار واألمن وهذا هو السبب الرئيسي لدعم اإلحتاد 

 .يب للدميقراطية يف هذه البلداناألورو

لسياسة اجلوار األورويب فشل االحتاد األورويب يف  8100أبرزت مراجعة عام 

وقد أظهرت االنتفاضات احلالية يف املنطقة أن دعم االحتاد . جمال تعزيز الدميقراطية

 وهناك مثال. األورويب لإلصالحات السياسية يف البلدان اجملاورة حققت نتائج حمدودة

حاجة ملرونة أكرب، والستجابات أكثر تفصيال يف التعامل مع الشركاء املتطورين بسرعة 

أكانوا يشهدون تغريا أسرع للنظام أو مسار ممتدا لإلصالح ، سواء واحتياجات اإلصالح

وروبية اهلبات األومن بني اخلطط املطلوبة هي إنشاء . واالندماج الدميقراطي

بناء على اقتراح من "  European Endowment for Democracy (EED)"  للدميقراطية

وستعزز هذه املبادرة إنشاء نظام دميقراطي متعدد األحزاب من خالل . الرئاسة البولندية

دعم األحزاب السياسية ومنظمات اجملتمع املدين ووسائل اإلعالم والصحفيني واحلركات 

 .االجتماعية

رع لسياسات االحتاد األورويب والعيب وأدت أحداث الربيع العريب إىل مراجعة أس

من أجل التصدي  (MENA)الغرب اآلخرين يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا

ومن بني التحديات اليت حاول االحتاد األورويب جتنب وقوعها لعقود . للتحديات اجلديدة

جيب . سيطرة اإلسالميني على العديد من الدول العربية :من الزمن وقد حدثت اآلن هي

فاإلسالميون مثل حزب : على االحتاد األورويب أن يفهم أنه ال توجد رؤية واحدة لإلسالم

النهضة يف تونس، حزب العدالة والتنمية يف املغرب، هم متاما خمتلفون عن السلفيني أو 

-مها يتمسكون أكثر بنمط غريب لإلسالمفكال. اإلخوان املسلمني يف مصر على سبيل املثال

مزيج من التقاليد اإلسالمية والغربية، ليس فقط من منظور ثقايف، بل أيضا من منظور 

إذن فإن التحول الدميقراطي واالندماج يف بلدان الربيع العريب، مها خطوة . سياسي

قد ينتهي وإال فإن الوضع . ضرورية لضمان االستقرار واألمن على احلدود اجلنوبية

بدميقراطية أخرى فاشلة أو هجينة من شأهنا أن ختلق التهديدات األمنية لالحتاد 

اإلرهاب عرب املتوسط، غري قانوين واهلجرة، واجلرمية )األورويب واملنطقة بأسرها 

لذا فإن حوادث الربيع العريب قد أشارت إىل احلاجة للذهاب مبا (. املنظمة، وما إىل ذلك

فاملرجعيات السياسية . ج اإلصالح من أعلى إىل أسفل يف العامل العريبيتجاوز دعم مناذ
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الغربية يف العامل العريب مل يعد بوسعها أن تكون حكومات عربية، بل جيب أن تكون أكثر 

وسيتعني على سياسات االحتاد األورويب اجلديدة إشراك الفاعلني . اجتماعية بشكل شامل

األطياف السياسية وليس فقط املرشحني املعتادين االجتماعيني والسياسيني من مجيع 

 (.وهي تقليديا املوالية للغرب والعلمانية والنخب املرجعية)

ومع ذلك، من خالل النظر يف هنج االحتاد األورويب جتاه املنطقة، ال نرى كثريا من 

يف و. (MENA)التغيريات يف رؤية االحتاد األورويب ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا

الوثائق ويف اخلطابات العامة ما زلنا نرى نفس هلجة االحتاد األورويب فيما يتعلق بأمهية 

الدميقراطية، واحلريات السياسية، وحقوق اإلنسان، واحلريات املدنية، واالنتخابات احلرة 

لقد أبرز العديد من املسؤولني يف االحتاد األورويب مثل . والزنيهة، واجملتمع املدين القوي

أمهية  -املفوض األورويب للتوسيع وسياسة اجلوار األوروبية -"Štefan Füle" ستيفان فول

وقد تعامل االحتاد االوروىب مع القيادات اجلديدة ودعم االنتقال الذي . الدميقراطية

يسري على أساس احترام القيم الدميقراطية، وحقوق اإلنسان، وحقوق املرأة، وحرية 

وسيكون موقف االحتاد االوروىب واضحا ومتسما باليقظة حول . ينالتعبري والتسامح الدي

لكن، عندما يتعلق األمر باملمارسة، فإن تصور االحتاد األورويب ال يزال . هذه القضايا

 .يهيمن عليه األمن واالستقرار

ما قد نشهده من قبل االحتاد األورويب هو تطبيق سياسة مزدوجة املعايري مع دول 

دول الربيع العريب ودول الربيع : (MENA)وسط ومشال أفريقيا الدولمنطقة الشرق األ

ومع ذلك، فإن . والسبب ليس تغيريا يف املوقف من تعزيز الدميقراطية. غري العريب

التنمية االقتصادية وتعزيز الدميقراطية يف بلدان الربيع العريب تعترب أدوات لتحقيق 

طلب التعامل مع األسباب الرئيسية للثورات ويت. االستقرار واألمن ليس هدفا حبد ذاته

( ل املثاليسب ىز الثاين يف تونس علكة يف املريالقضايا االقتصادية يف البداية والتسلط)

 ىد من االحتاد األورويب من أجل مساعدة تلك البلدان عليدعم مايل وفين متزا إىل

سواء كانت )ت املهاجرين االستقرار وضمان حدود االحتاد األورويب من فيضانا العودة إىل

كل . يف حماولة للهروب من والفوضى، وتدهور الوضع االقتصادي( شرعية أوغري شرعية

. هذا قد يضع املزيد من الضغوط على خطط االستقرار واألمن حلدود اإلحتاد األورويب

لذا فإن اهلدف الرئيسي لالحتاد األورويب والغرب هو احلفاظ على األمن، واالستقرار، 

يف مكافحة  (MENA)ستمرار تعاون أنظمة منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقياوا

وهذا هو السبب يف أننا ال نرى العديد من التغيريات يف . اهلجرة غري الشرعية واإلرهاب

سياسات االحتاد األورويب جتاه الواقع اجلديد للربيع العريب ملنطقة الشرق األوسط 
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نفس أدوات االحتاد األورويب القدمية وال يزال النهج فال تزال (. MENA)ومشال أفريقيا

دون أي تغريات  (MENA)نفسه مطبقا مع باقي دول منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا

وسيواصل االحتاد األورويب إضفاء الطابع اإلقليمي على موقفه جتاه جريانه . كبرية

ذا النهج وفقا لدول املستهدفة ولكن الفرق هو أننا قد نرى تباينا يف تطبيق ه. اجلنوبيني

 . (MENA)يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا

 :اخلالصة
لقد داهم الربيع العريب االحتاد األورويب بشكل مفاجئ، وعلى الرغم من أن 

االحتاد األورويب منذ ذلك احلني قد أطلق مراجعة نقدية لسياسة اجلوار األوروبية 

فلم . إال أن الكثري من العمل ال يزال حباجة إىل القيام به مركزا على كيفية إصالحها،

تكن جهود اإلحتاد األورويب ناجحة يف إرساء الدميقراطية يف املنطقة بسبب التركيز على 

هذا املنهج يفضل الوظيفية على حساب . األمن واالستقرار على حساب الدميقراطية

الطريق الدميقراطي الذي اختذته بعض إن التغيريات اجلديدة يف املنطقة، و. اإلقليمية

البلدان مثل تونس وليبيا ومصر، تتطلب منوذجا أو براديغما جديدا لسياسة االحتاد 

ولكن، هذا ليس سهال، ألن االنفتاح الدميقراطي يف املنطقة يؤدي إىل تفاقم . األورويب

ويف الوقت . نطقةتضارب املصاحل الذي يقع على عاتق التزام اإلحتاد األورويب مع دول امل

احلايل، حتتاج بلدان الربيع العريب إىل خطة مارشال تقنية واقتصادية جديدة واليت 

جتمع معا اخلربات من الغرب، وتأخذ يف االعتبار االحتياجات احمللية للجنوب، كما ال بد 

وتستلزم األسباب االقتصادية . من تنفيذ اإلصالحات السياسية واالقتصادية معا

إستراتيجية ( مشاكل هيكلية ومعدالت البطالة العالية)ية الرئيسية للثورة واالجتماع

دون اقتصاد فعال والذي يكون قادرا على خلق فرص العمل . عاجلة لإلصالح االقتصادي

وتوفري االحتياجات لشعب املنطقة، ليس هناك أي أمل يف أن تزدهر الدميقراطية، وال 

  .ميكن أن يتم التصدي ألسباب الثورات

خارج أوروبا فعاال ( Europeanization")ةـاألورب"وميكن أن تكون التنميط بنمط 

وميكن لالحتاد األورويب يف عالقته مع دول منطقة الشرق األوسط ومشال . دون العضوية

أفريقيا، أن يستبدل اجلزرة الكبرية بأخرى، مثل املزيد من التعاون االقتصادي والوصول 

هذا احلافز اجلديد سيزيد من فعالية دور االحتاد األورويب . وحدةالتدرجيي إىل السوق امل

وبذلك سنشهد زيادة يف االجتاه حنو األقلمة يف . يف تعزيز الدميقراطية خارج حدودها

خاصة )حالة بلدان الشرق األوسط ومشال أفريقيا، أو على األقل بلدان الربيع العريب 
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الدميقراطي الذي حيترم حقوق اإلنسان اليت تقترب من النظام ( تونس ومصر وليبيا

 .واحلريات املدنية

لذلك، هناك بعض االحتياجات اليت تتطلبها املنطقة ورمبا ال تتفق مع مصاحل 

االحتاد األورويب فيما يتعلق باألمن واالستقرار، ومكافحة التطرف، واإلرهاب، واهلجرة 

أن االحتاد األورويب ال خيطط لتغيري كامل سياسته جتاه املنطقة  ويبدو. غري الشرعية

وال . ألهنا ستهدد كل األمن واالستقرار الذي حيفظه يف مجيع أحناء املنطقة لفترة طويلة

وال يزال تعزيز . يبدو أن االحتاد األورويب مهتم بتغيري موقفه بشأن تعزيز الدميقراطية

اد األورويب يف حالة ارتباطه إجيابيا باألمن الدميقراطية أداة يروج هلا االحت

 . وهذا قد يكون الشأن مع دول الربيع العريب. واالستقرار

ومع ذلك، إذا كانت القضية ليست كذلك، كما كانت يف معظم بلدان الشرق األوسط 

ومشال أفريقيا، وحىت بلدان الربيع العريب قبل الثورات، فإن االحتاد األورويب ال يزال 

األنظمة االستبدادية من أجل األمن والتعاون مع تلك األنظمة ملكافحة اهلجرة غري يدعم 

ومع بلدان الربيع العريب، قد نشهد مزيدا من الدعم للجهود احمللية . الشرعية واإلرهاب

وهذا ما قد يؤدي إىل زيادة إضفاء طابع . إلصالحات دميقراطية حتقق االستقرار

هذه البلدان حيث أن التعاون يف شؤون أخرى، مثل األمن   األقلمة لالحتاد األورويب مع

أما بالنسبة لبقية . سيكون مع البلدان اليت تشترك يف قيم ومعتقدات أوروبية مماثلة

     . املنطقة، فإننا ال نرى أي تغيريات يف موقف االحتاد األورويب وال يف هلجته

نصل أخريا إىل أنه رغم الثورات العربية، استمر  لإلجابة على التساؤل األول،و

اإلحتاد األورويب يف متابعة مقترب واقعي يرتكز على املصلحة حلفظ االستقرار واألمن 

 .على حدوده اجلنوبية

 


