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زنودة منى @

دور االحتـاد األوروبي يف دعم
الـــدميقـــراطـيـــة يف الـــدول
الـعربيـة بعد الـربيع الـعربي

ملخص:
هتـدف هذه الدراسـة إىل التعرف عىل خمتـلف املشاريع واملـبادرات التي طـرحها
االحتاد األورويب يف إطار دعم الديمقراطـية يف املنطقة العربية ،بالرتكيز أساساً عىل
مـسار برشلونة واتفـاقيات الرشاكة ،سياسـة اجلوار األوروبية واالحتاد من اجل
املتـوسط وصوالً إىل سيـاسة اجلوار اجلـديدة لسنـة  ،2015والتي متثل املوقف
واملبادرة األوروبـية للتعامل مع الـتحديات التي طـرحتها حتوالت مـا بعد الربيع
العريب لسنة  . 2011وقد وجدنا من خالل الدراسة أن الطرف األورويب قد كرس
استمرارية هيمـنة األهداف األمنية واالقتـصادية عىل حساب األهـداف السياسية
املتعلقة بالدمقرطة يف العامل العريب.
Abstract :
This study focuses on the various projects and initiatives put forward by the European Union to support democracy in the Arab region. Starting from the Association
Agreements of Barcelona process 1995, the European Neighborhood Policy and the
Union for the Mediterranean, reaching the new neighborhood policy of 2015. This
later which represents the European responde initiative to deal with the challenges
of the post-Arab Spring transformations of 2011.. We found through the study that
European Union has consecrated the continuity of the hegemony of security and
economic goals, in contrust at the expense of political goals related to democratization in the Arab world.
(*) أســـــتــــــــــــــاذة
محاضـرة ،قسـم العلوم
الـسيــاسيـة  -جـامعـة
بــسكــرة  -اجلــزائــر.

Keywords : European Union, Democracy promotion, Arab spring, Democrati
ization methods.
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مقدمة:
يعترب االحتاد األورويب أكرب رشيك بالنـسبة للدول العربيـة يف العديد من املجاالت
التجاريـة واالقتصادية وحتى السياسية واألمنية ...ذلك بحكم العالقات التارخيية
التي تربـط الطرفني منـذ عهد االستعامر من جـهة واألمهية اإلسرتاتـيجية للدول
العربية بالنسبة للطرف األورويب مـن جهة ثانية .كل هذه العوامل دفعت باالحتاد
األورويب إىل وضع العديد من االتفـاقيات ومشاريع الرشاكـة التي تعزز العالقات
بني الطرفـني يف العديد من املجاالت لعل أمههـا املجاالت السياسيـة املتعلقة أساسا
بدعم مسرية الـتحول نحوالديـمقراطية التي بـارشهتا خمتلف الدول العـربية منذ
هناية احلرب الباردة.
وقد طرحت ثـورات الربيع العريب حتـديات سياسـية وأمنية جـديدة عىل اجلوار
األورويب ،مما دفع بـاالحتاد األورويب إىل تعـزيز مـبادراته يف املنـطقة من خالل
جتديـد نموذج دعم الديمقـراطية كمراجعة سـياساته خصوصـا يف إطار سياسة
اجلوار اجلديدة منذ . 2015
أهداف الـدراسة :هتدف هـذه الدراسة إىل تـسليط الضـوء عىل خمتلف املبادرات
األوروبية التي وضعها االحتاد األورويب قصـد دعم الديمقراطية يف العامل العريب
وحتليلها من خالل:
• التعرف عىل تـطور العالقات األوروبيـة -العربية مـن خالل خمتلف املشاريع
واملبادرات للرشاكة والتعاون
• استقراء مـضمون املبـادرات مع الرتكيز أسـاسا عىل اجلـانب السيـايس فيها
واملتعلق بدعم الديمقراطية.
• تقييم مسارات ونـتائج املبادرات املختلفة خصوصـا ما بعد الربيع العريب وما
صاحبه من حتوالت سياسية.
إشكالية الدراسة :تسلـط الورقة الضوء عىل موضوع جهود االحتاد األورويب يف
دعم قضـايا اإلصالح والـديمقـراطيـة يف العامل العـريب من خالل الرتكـيز عىل
اإلشكالية التالية:
ما هي أهـم املشاريع والربامج األوروبية لدعم الديـمقراطية يف الدول العربية
وهل فعال هيدف الطرف األورويب لدمقرطة األنظمة العربية؟
تقسيم الدراسة :تندرج الدراسة يف جمموعة من العنارص هي:
أوال :أهم املشاريع األوروبية جتاه املنطقة العربية.
ثانيا :االحتاد األورويب ودعم الديمقراطية بعد الربيع العريب.
ثالثا :تقييم املقاربة األوروبية لدعم الديمقراطية العربية.
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أوال :املشاريع األوروبية جتاه املنطقة العربية:
وضع اإلحتاد األورويب العديد من االتفاقيات وبرامج الرشاكة والتعاون مع الدول
العربيـة خصوصا يف ظل املايض االستعامري األورويب للعـديد من الدول العربية.
وقـد تطورت هـذه املبادرات تـارخييا عـرب العديد مـن املراحل وأخذت العـديد من
األشـكال التعاونية كام مست أبعـاد خمتلفة :اقتصادية ،سيـاسية ،أمنية ،ثقافية...
قصد تقوية ومتتني العالقات بني الطرفني .نذكرها فيام ييل:
 -1الرشاكة االورو-متوسطية:
طرح مـرشوع الرشاكة االورو-متوسطية يف فرتة ما بعد احلرب الباردة فعليا خالل
ما يسمى بمـسار برشلونـة الذي تم يف نوفمرب  . 1995لكن أطـر التعاون ما بني
الطرفـني متتد لفرتات أسبق بحكم اخللفية االستعامرية للدول األوروبية للعديد من
الدول العـربية .كان اهلدف منها يف البداية من الرشاكة هوإنشاء جمموعة اقتصادية
تضم  27دولـة من االحتاد األورويب و 12دولة( )1متـوسطية من ضـمنها الدول
العربـية بحلول عام  2010كام تـدعوإىل التعاون يف جمموعـة واسعة من الشؤون
السياسيـة واالجتامعية واالقتصادية( . )2أما اهلدف العام والنهائي فتمثل يف إقامة
فضاء مـشرتك للسلـم واالستقرار وتطـوير املبـادالت الثقافـية واإلنسـانية بني
الشعوب يف هذه املنطقة اجلغرافية من املتوسط .وقد تضمن "مرشوع برشلونة"
ثالثة حماور أساسية هي(: )3
 -1الرشاكـة السـياسيـة واألمنيـة  :من خالل خلق فضـاء مشـرتك للسلم
واالستقرار يف إطار التأكيد عىل :احرتام املبادئ األساسية يف جمال حقوق اإلنسان،
الديمقراطية ،التسامح الديني والثقايف...
 -2الرشاكة يف املجاالت االجتامعية ،الثقـافية واإلنسانية وتتضمن :تطوير
املوارد البرشية ،تشجيع التفاهم بني الثقافات واملبادالت بني املجتمعات املدنية.
"-3الـرشاكة االقتصادية واملـالية  :إقامة مـنطقة للرفاهـية املشرتكة والذي
يراهن حموريا عـىل مرشوع إنشاء منطقـة للتبادل احلر أورو-متـوسطية يف آفاق
سنة 2010تضم حوايل أربعني بلدا وثامنامئة (  ) 800مليون مستهلك.
تشري كلمـة "رشاكة" إىل إجياد أطر رسميـة للتعاون تقام بني دولـة معينة بشكل
منفرد وجمموعة من البلدان (تكتل)( . )4وهي بالتايل ال تعني منح الدول املتوسطية
والعـربية احلق يف اكتساب العضوية الكاملة يف االحتاد وإنام يمكن أن تفهم عىل أهنا
إطار تعاوين أكثر جدية بني الطرفني قائم عىل حتقيق التزامات متبادلة يف العديد من
املجاالت .كام يمكن أيضا فهم الكثري حول سياسات الرشاكة من خالل أهدافها ،أين
هييمن عىل االحتـاد األورويب يف هذا املجال "اهلـاجس األمني" من خمـاطر عدم
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االستقـرار يف منـطقة الـبحر األبـيض املتـوسط عىل عـدة مسـتويـات :الضغط
الديمـوغرايف ،واهلجـرة غري الرشعـية ،والتـطرف الـديني  ،وظهـور اجلامعات
اإلسالمية ذات التعبريات املسلحة  ،واجلريمة املنظمة ...وبالتايل ،يمكن فهم الرشاكة
عىل أهنـا نوع من تويل املسـؤولية اجلامعية عـن األمن يف املنطقة ،ويعتقـد الدكتور
بشارة خرض هنا أن "عملية برشلونة مل تكن لتعزيز اإلصالح يف جنوب البحر
األبيض املتوسط ولكن لتعزيز"النظام"واالستقرار يف املنطقة(.")5
 – 2سياسة اجلوار األورويب:
اقرتح االحتاد األورويب سنة  2003سياسة اجلوار األوروبية املعروفة بـ"ENP":
والتي تم اعـتامدها سنة  2004لتحـل حمل الرشاكة االورو-متوسـطية ابتداء من
عام  ،2007وذلك هبـدف تفعيل عالقاته مع جريانـه واعتامد سياسيـة تكيفية مع
الفضـاء اجليوسيايس اجلديد لالحتـاد خصوصا بعد عمليـة التوسيع التي شهدها
سـنة  2004بانضـامم  10دول من أوروبا الرشقيـة .وتنطوي هـذه االتفاقية عىل
تفعيل اجلانب السـيـايس لعالقات أوروبا بجرياهنـا ،مع الرتكيز عىل رضورة تبني
الدول املنضوية يف إطار سياسة اجلوار بإصالحات سياسية(.)6
ختص سيـاسة اجلوار ستة عرش بلدا ،تسعة منها من الدول العربية وهي :اجلزائر،
مرص ،األردن ،لبنان ،املغرب ،الـسلطة الفلسطـينية ،سورية وتـونس .كام تشارك
ليبيا بصفة مراقب يف اجتامعات سياسة اجلوار األوروبية( . )7وتعد من جهة أخرى
ستة بلـدان رشقية هي :أرمينيـا ،أذربيجان ،روسيا الـبيضاء ،جورجيـا ،مولدوفا
وأوكرانيا.
حدد اهلدف الرئييس "لسياسة اجلوار األوروبية" بتفادي ظهور خطوط فاصلة
جديـدة بني االحتاد األورويب املوسع وجـريانه ،وهتدف باملقابل لـتعزيز االزدهار
واالستقرار واألمن من خالل التأكيد عىل قيم الديمقراطية وسيادة القانون واحرتام
حقـوق اإلنسان .وبـشكل عام ،تشـتمل "سياسـة اجلوار األوروبيـة" عىل أربعة
أهداف رئيسية وهي(: )8
 تعزيز التنمية املستدامة يف املناطق عىل جانبي املتوسط يف احلدود املشرتكة. العمل معا ملـواجهة التـحديات املـشرتكة يف الـعديد مـن املجاالت مثل الـبيئةوالصحة العامة وحماربة اجلريمة املنظمة ..
 ضامن حدود مشرتكة فعالة وآمنة من خالل اإلجراءات املشرتكة. تعزيز التفاعالت بني شعوب املنطقة.تعـالج برامج سياسـة اجلوار األوروبية جممـوعة من القضايـا واملواضيع تغطي
جمـموعة واسعة من القـطاعات؛ بام يف ذلك التنمـية الديمقراطيـة وسيادة القانون
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واحلكم الـرشيد ،بنـاء الدولة؛ الـنمواالقتصـادي؛ الرعايـة االجتامعية؛ وقـضايا
اهلجـرة( .)9ويف إطار تنـفيذ أهـداف سياسـة اجلوار تم إنـشاء "آليـة اجلوار
والرشاكـة األوروبية  " ENPIمن أجل تقـديم املساعـدة املالية للـدول الرشيكة يف
سيـاسة اجلوار األوروبية ) ،(ENPلـتحل حمل آلية ميدا ) (MEDAالـتي كانت تدعم
الرشاكة األورو-متوسطـية .وقد تم متويل هذه اآللية بحوايل  12مليار يوروللفرتة
 2013-2007قصد حتقيق أهدافهـا املسطرة( .)10كام خصـص ما جمموعه أكثر
من  9مـليار يوروخاصة ملنطقة اجلـوار اجلنويب (بام يف ذلك الدول العربية) خالل
الفرتة بني .2013-2007
إضافة ملا سبق ،تـم تدعيم "آلية اجلوار والرشاكـة األوروبية " ENPIبمجموعة
من األدوات والربامج (آليات) قصد حتقيق أفضل لألهداف املسطرة تتعلق بـ )11(:
• بـرامج التعاون عرب احلـدود ) : (CBCوهي برامج مشرتكـة جتمع بني مناطق
الـدول األعضـاء يف االحتاد األورويب والـدول الرشيـكة الـتي تشـرتك يف حدود
مشرتكة ،يتـم متويلها من قبل الصندوق األورويب للـتنمية اإلقليمية) . (ERDFوقد
تم إنـشاء نوعـني من الربامج :الربامج الثنـائية التي تغـطي حدودًا بريـة مشرتكة
(أومعربًا بحريًا قصريًا)  ،وبرامج متعددة األطراف تغطي حوضًا بحريًا.
• مرفق احلوكمة :والذي يوفر موارد إضـافية للرشكاء الذين أثبتوا رغبتهم يف
امليض قدمًا يف اإلصالحـات األساسية املتفق عليها يف خطط العمل اخلاصة هبم .وقد
تم ختصيص مبلغ قدره  50مليون يوروسنويًا هلذا املرفق.
• مبادرة التوأمـة وأداة )( (TAIEXاملساعدة الفنية وتبادل املعلومات) :التي
تشجع التعاون بني اإلدارة العامة للدولة الرشيكـة واملؤسسة املعادلة لدولة عضو،
هبدف ترقية وحتديث املؤسسات يف الدول املستفيدة.
• مـرفق االستثـامر يف اجلوار) : (NIFالـذي يمـول املشـاريع ذات االهتامم
املشرتك ،مع الرتكيز بشكل أسايس عىل الطاقـة والبيئة والنقل .خصصت املفوضية
األوروبية  700مليون يورو للمرفق ،للفرتة . 2013-2007
لعل أول مالحظة نسجلهـا هنا هواهتامم االحتـاد األورويب بمسألة اإلصالح من
خالل إعطاء مكـافآت للبلدان التي حققت تقدمـا رسيعا يف اإلصالحات االقتصادية
والسياسية خصوصا مـن خالل مرفق احلوكمة املذكور ،كي تشكل حوافز هلا عىل
امليض يف تلك الطـريق ،فيام حجبتهـا عن املتقاعـسني .لكن باملقـابل ال نرى وجود
عقوبات عىل املخالفني ومتابعة حقيقية للربامج مما يعكس االهتامم احلقيقي بقضايا
اإلصالح والدمقرطة ،كقابل االهتامم احلقيقي بخلق جوار امن ألوروبا.
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 -3االحتاد من اجل املتوسط:
ترجع أوىل إرهاصات هذا املرشوع لسنة  2007كمقرتح من طرف الرئيس الفرنيس
السـابق نيكوال سـاركوزي يف خضـم احلملة االنتخـابية ،خالل جـولته عىل املدن
الفرنـسية ألقى املرشح الـرئايس نيكوال ساركـوزي خطابا يف مديـنة تولوز يوم 7
فرباير حتدث فيه عـن عزمه وضع منطقة املتوسـط عىل طريقة "إعادة التوزيع"
مركزا عىل مصطلح "التنمية املشرتكة"(. )12
االحتاد مـن أجل املتوسط هـورشاكة متعـددة األطراف لزيـادة إمكانيـة االندماج
والتقـارب اإلقليمي بني طريف املتـوسط من خالل الرتكيز عىل املـرشوعات اإلقليمية
عرب الوطـنية (إزالة الـتلوث ،الطرق الـرسيعة والبحريـة والربية ،احلاميـة املدنية،
الطاقات البديلة،ـ التـعليم العايل والبحث العلمي .)...ال يمكن اعتباره احتادا باملعنى
احلقيقي حتكمه دساتري وقـوانني وأنظمة وعـالقات مؤسسيـة مشرتكة ،حيث أن
أهدافه ومضامينه وطرق عمله وأدواته املالية والفنية ال خيتلف عن عملية برشلونة،
إذ أنه يمثل امتداد هلا(. )13
مقابل ذلك يوصف اإلحتاد من أجل املتوسط بأنه استمرار وامتداد ملسار برشلونة
منذ سنة  2008وهيدف للحفاظ عىل منصّة احلوار السيايس التي انطلقت مع مسار
بـرشلونـة مع رضورة إضفاء الـطابع العمـليايت للعالقـات بني ضفتي املـتوسط
والرشّوع يف إنـشاء مشـاريع جديـدة عىل املستـويني اإلقليمـي وشبه اإلقليمي يف
جماالت متعددة مـثل :االقتصاد ،البيئة ،الطّاقة ،الصحّة ،اهلجرة ،التّعليم والشؤون
االجتامعية( . )14يشمل االحتّاد من أجل املتوسط جمموع الدول األوروبية األعضاء
يف االحتاد األورويب واملفوضـيّة األوروبيّة إضـافة خلمسـة عرش بلدا متـوسّطيا
(جمموع الدّول األعضاء يف االحتاد  43دولة) ،منها تسع دول عربية هي :اجلزائر،
مرص ،املغرب ،تونس ،األردن ،لبنان ،موريتانيا ،فلسطني ،سوريا.
ووفقـا للبيانـات األوروبية هيـدف االحتاد من أجل املتـوسّط إىل لعب دور هام يف
حتسني حياة الشعـوب يف املنطقة األورومتوسطيّـة وذلك من خالل تنفيذ مشاريع
عمليّة وملموسة ضمن ستّة جماالت إسرتاتيجية ذات أولويّة وهي )15(:
• تنمية األعامل.
• الشؤون االجتامعية واملدنيّة.
• التّعليم العايل والبحث العلمي.
• النّقل والتّنمية احلرضيّة.
• املياه والبيئة.
• الطّاقة واحلفاظ عىل املناخ.
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أول ما يسجل هنـا هو غلبة الطابع االجتامعـي واالقتصادي مللفات األعامل ،مقابل
غياب شبه تام للمـلفات السياسية والقانونيـة .نفس املالحظة تسجل عند النظر إىل
اخلطوط العريضة الرئيسية لالحتاد من أجل املتوسط عىل جدول أعامله (:)16
• حماربـة تلوث البحر األبيض املـتوسط بام يف ذلك املناطق السـاحلية والبحرية
املحمية.
• إنشـاء طرق رسيعة بـرية وبحريـة تربط املـوانئ وحتسن اتـصاالت السكك
احلديدية لتسهيل حركة األشخاص والبضائع.
• وضع بـرنامج محاية مدنية مشرتك للـوقاية واالستعداد واالستجابة للكوارث
الطبيعية والتي من صنع اإلنسان.
• وضع خـطة طاقة شمسـية متوسطية تـستكشف فرص تطويـر مصادر طاقة
بديلة يف املنطقة.
• إنشاء جامعـات أورومتوسطيـة مثل التي تم افتتـاحها يف سلوفـينيا يف جوان
. 2008
• مبادرة تطويـر األعامل يف منطقة البحر األبيض املتـوسط ،التي تدعم الرشكات
الصغرية العـاملة يف املنطقـة من خالل تقييم احـتياجاهتـا أوالً ثم توفري املـساعدة
التقنية والوصول إىل التمويل.
ويف األخري يمكن اعتبار االحتاد من أجل املتوسط مرشوعًا لتعميق ومواصلة أهداف
عمليـة برشلونة بطـريقة أكثر جديـة وعملية ،التي تقوم عىل رشاكـة متساوية بني
مجيع الرشكـاء يف إطار مفهوم االحتـاد .لكنه يف الواقع مل حتقق أداءً كـبريا مقارنة
بأهدافـه وهذا راجع إىل طبيعـة املجاالت املشـمولة يف عـملية التعـاون التي تعترب
حمدودة مقارنة بـالرشاكة األورو-متوسطيـة .عالوة عىل ذلك  ،فإن فكرة االحتاد
القـائمة عىل أساس املـساواة يف احلقوق بني مجيع األطـراف تعترب غري واقعية ،ألن
االحتاد يف حد ذاته قـائم بني رشكاء خمتلفني سيـاسيًا واقتصاديًـا وحتى هيكليًا ،
فالثقل السيـايس لدول االحتاد األورويب  -التي تعمل ككتلـة تكاملية -ختتلف عن
الدول العربـية التي تعمـل كل عىل حدى .وهذا بـالطبع يضعف دورهـا التفاويض
وحتـى مشاركتـها يف مشاريع االحتـاد ،وهذا قد يربر املـشاركة املحتـشمة للدول
العربية يف بـرامج واجتامعات االحتاد .ويشار هنا إىل أن االحتاد قد حتول من كونه
"مـرشوعا للتوحـيد" يف بداية طـرحه إىل "احتاد للمشـاريع" الذي يوصف به
حاليا والذي تؤكده أهدافه املشار إليها سابقا(. )17
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ثانيا :االحتاد األورويب ودعم الديمقراطية بعد الربيع العريب:
منذ أواخـر سنة  2010ومـطلع سنة  2011شهـدت العديـد من الدول العـربية
احتجاجات شعبيـة عارمة تطالب بتغيري األوضاع االقـتصادية والسياسية للبالد.
كانت االنطالقة من تـونس أين ثار الشبـاب التونيس ضد النـظام السيايس لـ"بن
عيل" وسياسـاته ...وأدت يف النهاية إىل إسقاط النظام .كام شهدت العديد من الدول
العربيـة األخرى احتجاجات مماثلة أدت يف العديـد منها إىل حتوالت سياسية كبرية
وإن اختلفت يف حـدهتا بـني اإلصالح السيـايس والدستـوري يف كل من اجلـزائر
واملغـرب ،إسقاط نـظام ودخـول البالد يف رصاع سـيايس مل حيـسم بعـد مثلام
هوحاصل يف كل من سوريا وليبيا وحتى اليمن...
حاول االحتاد األورويب أن هيندس جيدا لردود أفعاله جتاه األحداث والتحوالت يف
املنطقة العـربية ،خصوصا أهنا طرحت حتديـات أعمق واكرب من الناحية السياسية
واألمنيـة بالنسـبة ألوروبا .ولعل أوىل الـتحديات التـي طرحتها مـوجات اهلجرة
اجلامعية التي انطلقت من العديد من البلدان العربية نحوأوروبا طالبة يف الكثري منها
حلق اللجوء الـسيايس .كـام أدت هذه التحـوالت مثلام ذكـرنا إىل إسقـاط بعض
األنظمة السـياسية التـي كانت تعترب حليفـة ألوروبا يف السابق مقـابل بروز تيار
اإلسالم السيايس وبقـوة يف هذه الدول ،كام أثبتت هذه التحوالت من جهة أخرى أن
مطلـب التحول نحوالـديمقراطيـة أصبح أكثر من رضورة يف العـامل العريب ولكنه
سيكون بـقيادة الشبـاب واملجتمع املدين ولـيس بقيادة األنـظمة السيـاسية التي
اعتمدت عليها أوروبا يف السابق.
 -1مراجعة السياسـة األوروبية للجوار :ردًا عىل هذه الـتحديات اجلديدة،
أعلـنت املمثلة السـامية السابقـة كاثرين أشتـون يف فرباير  2011أنه جيب إجراء
"مراجعـة أساسيـة" لسياسـة اجلوار األوروبيـة) . (ENPلقد أوضحـت نسخة
سـياسة اجلـوار األوروبية الصـادرة يف  2011إسرتاتيجيـة ثالثية األبعـاد :بناء
ديمقراطية عميقة ،وتأمني التنمية االقتصادية ،وتسهيل االتصال بني الناس(. )18
لكن النسخة الـرسمية لسياسـة اجلوار األوروبية املنقحة مل تـصدر حتى نوفمرب
 2015ألسبـاب يمكن حتـديدهـا يف سياسـة "انتظـر وترقب" .أعـلن االحتاد
األورويب من خالهلـا أنه" :ال يمكن لالحتـاد األورويب أن جيد وحـده احللول
للتحديات الكثرية التي تواجههـا املنطقة ،وثمة ضوابط مفروضة عىل تأثريه،
لكن الـسياسة األوروبـية للجوار اجلـديدة ستؤدي دورا يف إجيـاد الظروف
للتطور اإلجيايب"( . )19يمكن اعتبار هذه العبارة دعوة من االحتاد األورويب من
أجل حتـمل املسؤولية املشرتكة ملـجاهبة هذه التحديات بـصفة أكثر فعالية ،ذلك أن
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استقرار املنطقة من الناحية الـسياسية واالقتصادية واألمنيـة هوجوهر السياسة
اجلديدة وأن خلق جوار آمن يف الفضاء املتوسطي هوهدف للجميع .ومن أجل تقديم
الدعم املايل للدول الرشيكة ،تم إنشاء أداة اجلوار األوروبية اجلديدة) (ENIوتعزيزها
بأكثر من  15مليار يورو للفرتة . )20(2020-2014
فيام يتعلق باملجال السيـايس وقضايا تعزيز الـديمقراطية يف اجلوار األورويب ،تم
حتديد أربع جماالت رئيسية تعترب جوهر اهتامم السياسة اجلديدة وهي(: )21
•جمال احلكم الراشد والديمقراطية وسيادة القانون وحقوق اإلنسان.
• جمال التنمية االقتصادية من اجل حتقيق االستقرار.
• جمال األمن.
• جمال اهلجرة والتنقل.
ومن النـاحية العملياتيـة املتعلقة بتحقيق األهداف املـذكورة تم وضع جمموعة من
املبادئ اجلديدة والتي ميزت سياسة اجلوار األوروبية اجلديدة عىل النحوالتايل:
املبـدأ األول :مبدأ املـزيد مقـابل املزيـد :الذي تعـلق بتشجـيع اإلصالحات
الـسياسيـة من خالل تقديـم "املزيد مقـابل املزيد"  ،more for moreحـيث يكافئ
االحتاد األورويب جهود اإلصالح اإلضافيـة التي تبذهلا البلدان الرشيكة بمزيد من
الدعم املايل وغريه من الدعم(. )22
املبـدأ الثاين :يـسمى بـ "مبـدأ التمييـز"  differentiation approachالذي يقيض
بوضع معاملة متييزية للدولة الرشيكة من حيث كيفية الدعم وقيمته حسب متطلبات
الـدولة ومـدى التزامهـا بمسـألة اإلصالح وتقـدمها يف بـناء ديمقـراطية عـميقة
ومستدامة .كام حددت هذه السياسة ألول مرة تدابري لفرض إجراءات تقيض بفرض
التعليق اجلزئي لدعم االحتـاد لدولة رشيكة "تفشل يف مراعاة مبادئ الديمقراطية
وسيادة القانون واحرتام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية"(.)23
واملبدأ الثـالث خاص باملجتمع املدين :وهيدف إىل تقوية وتعزيز دور الفاعلني يف
املجتمع املـدين يف اإلصالحات والـتحول نحـوالديمقـراطية الـتي حتدث يف دول
اجلـوار ،وجيري عىل وجه اخلـصوص تعـزيز منـظامت املجتـمع املدين املحـلية
وقدرهتا عىل الـتعامل مع السلطات العامـة( . )24وقد قرر االحتاد األورويب تكثيف
تركيـزه عىل تعزيـز رشاكته مع خمتلف اجلهـات الفاعلـة املدنيـة واالقتصـادية
واالجتامعية قـصد استكشاف"طـرق أكثر فعاليـة إلثبات حجته لإلصالحات
األساسية مع الرشكاء"(. )25
 -2اآلليـة األوروبية لدعم الديـمقراطية :إىل جانب مـا سبق ويف إطار تعزيز
جهود االحتاد األورويب يف دعـم الديمقراطية يف اجلوار خـصوصا العريب منه بعد
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 ،2011تم تأسـيس الصنـدوق األورويب للديـمقراطيـة ) (EEDيف سنة 2013
كصندوق ائتامين دويل مستقل لـتعزيز الديمقراطية يف اجلوار األورويب .تم إنشاء
هذه املـؤسسـة من أجل دعـم منظـامت املجتمع املـدين ،واحلركـات الداعـمة
للديمقـراطية ،والـناشطـني املدنيني والـسياسيـني  ...،وحتى النـظم السيـاسية
الديمقراطية ،ويمكن أن تشمل الدعم أيضًـا املنظامت املنشأة حديثًا أوغري املسجلة،
واملـنصات غري الرسـمية ،واملجموعـات الشبابيـة" :عىل وجه اخلصوص أولئك
الـذين ال يمـكن دعمهـم من قبل مـانحـني آخريـن وأدوات االحتاد األورويب
احلـالية .الدعم مرشوط بااللتزام بالقيم الديمقراطية واحرتام حقوق اإلنسان
ومراعاة مبادئ الالعنف"(. )26
 -3آلية االستقرار األورويب:
تسـمى آليـة االستقرار والـسالم ) ،(IcSPوهي عبـارة عن مؤسـسة هتتـم بمجال
النزاعـات واألزمات األمنيـة التي حتدث يف إحـدى دول اجلوار األورويب هتدف إىل
متويل أنشطـة االحتاد ككل يف املجاالت الـتالية )1( :االستجـابة لألزمات )2( ،منع
النزاعات وبناء السالم واالستعداد لألزمات و( )3االستجابة للتهديدات العاملية وعرب
اإلقليميـة .تم إنشاء هذه األداة اجلـديدة يف مارس  ، 2014وتم تعديلـها لتشمل بناء
القدرات لدعم األمن والتنمـية يف  12ديسمرب  .)27( 2017إضافة إىل ذلك ،توفر اآللية
مساعـدة قصرية ومتـوسطة املـدى بشأن مـنع النزاعـات واالستجابـة لألزمات
وإجراءات بنـاء السالم يف مجيع أنحاء العامل .تم تدعيمهـا بميزانية قدرها  3،2مليار
يوروللفرتة  ، 2020-2014حالـيًا تدير آلية االستقرار  IcSPحوايل  200مرشوع يف
أكـثر من  75دولة يف جمـاالت مثل الوسـاطة وحتقيق االستقـرار واألعامل املتعلقة
باأللغام وإعادة التأهيل وإعادة اإلعامر( . )28يمكن اعتبار هذه اآللية حماولة أوروبية
لتكثيف التواجد األورويب يف دول اجلوار بصفـة رشعية وخارج عن إطار التحالفات
الدولية خصوصا يف ظل التنافس الدويل عىل شامل إفريقيا والرشق األوسط.
ويف األخـري يمكننـا القول أن االحتـاد األورويب من خالل طرحه هلـذه السيـاسات
اجلـديدة قد حول مصـاحله وتركيزه من األنظـمة الرسمية العـربية إىل الفواعل غري
احلكومـية واملجتمع املـدين .فأوروبا بعـد الربيع العـريب ختشى أن املـراهنة عىل
األنظـمة السياسية الـرسمية مل يعد ذي نفع خصوصـا فيام يتعلق مسألة اإلصالح
الديمقـراطي .كام أدركت أن الوضع السيايس واألمني يف العامل العريب مل يعد بمعزل
عن حمـيطه السيـايس واالجتامعي األمـر الذي يتـطلب بالتـأكيد مشـاركة خمتلف
الفـاعلني االجتامعيني واالقتـصاديني ،وبالتـايل فالسيـاسات السابقـة مثل الرشاكة
االور-املتوسطية وسـياسة اجلوار األوروبية مل تعد مفيدة يف ظل الظروف اجلديدة.
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هنا يمكننا القـول أن االحتاد األورويب أضحى يف مرحلة قلق اسرتاتيجي بني الرتكيز
عىل مصاحله اإلسرتاتيجيـة والتي ال يمكن حتقيقها دون الرشكـاء الرسميني (النظم
الرسمية) وبني الفواعل املجتمعـية اجلديدة التي أصبحت تطالب بالتغيري واملشاركة.
إضافة لكوهنـا متثل هتديدا ألوروبا يف حد ذاهتا (إذا مـا تكلمنا عىل موضوع اهلجرة
نحوأوروبـا) وتكون هنا سـياسة االحتواء الـتي أقرهتا أوروبا مـن خالل السياسة
اجلديدة للجوار هي سياسة فرضتها الظروف احلالية منذ . 2011
ثالثا :تقييم املقاربة األوروبية لدعم الديمقراطية العربية:
مفهوم الدمقرطة ومـا يقابله باالنجليزية  democratisationيشري ملختلف السياسيات
التي قد تتخـذها دولة أومنظمـة دولية من أجل مساعـدة دول أخرى يف عملية تبني
وتعزيز النظام الديمقراطي ،هذه الـسياسات قد تندرج يف شكل مساعدات مرشوطة
أوحوافز مالية وقد تصـل إىل درجة التدخل من أجل فرض الديمقراطية .من الناحية
النظريـة دعت العديد من املقاربات اللربالـية إىل اختاذ خمتلف الوسائل من أجل نرش
الـنظام الديمقـراطي عامليا بـكونه النظام األنـسب واألكثر مسـاملة ونستـشهد هنا
بافرتاضات مقاربـة السالم الديمقراطي التي ظهرت خالل ثامنينات القرن العرشين
والتي دعت إىل نـرش الديمقـراطية كـرشط أويل يؤدي إىل حتقيق الـسالم العاملي يف
النهاية ( .)29ذلك أن الـديمقراطيات ال حتارب بعضـها البعض .ويف هذا اإلطار يعترب
دعم الديمقـراطية ركنا أساسيـا من أركان السياسـة اخلارجية لالحتاد األورويب،
وقد مثلت أحد ركائز سياساته جتاه الدول املتوسطية والعربية -كام سبق وارشنا-
من خالل املبادرات املختلفة :الرشاكة االورو-متوسطية ،سياسة اجلوار األوروبية،
االحتـاد من أجل املتوسـط وغريها ...ولعل أهم مـا يميز املقـاربة األوروبيـة لدعم
الديمقراطية يف اخلارج هـواعتامدها عىل القوة اللينة يف فرض ونرش النموذج الغريب
للـديمقراطيـة  .حيث تنـدرج هذه املقـاربة يف ثالثـة نامذج أساسيـة هي :نموذج
االرتباط  ،linkage modelالتحفيز اوالدعم  ،leverageواحلوكمة . governance
نموذج االرتبـاط :يستهدف هـذا النموذج خمتلف األنـشطة التـي من شأهنا
تعـزيز الرشوط املجتمعيـة للديمقراطيـة من خالل تقديم الدعم للـمعارضة وفئات
املجتمع املدين يف الـدول املستهدفـة ،وقد كان هـذا النموذج ثـابتًا يف السـياسات
اخلـارجية لالحتـاد األورويب منذ الثـامنينيات مـن خالل الدعم املبكـر للتحوالت
الديمقـراطية يف أمريكـا الالتينية( . )30ويـرطز هذا الـنموذج عىل توفـري املتطلبات
االجتـامعية واالقتصادية للديـمقراطية خصوصا تلك الـتي أكدت مقاربة التحديث
بام يف ذلك من نمواالقتصادي عال ورفع مستوى التعليم والتنظيم الذايت للمجتمع
املدين...
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نموذج التـحفيز املايل  : leverageمن خالل تقديم حتفيـزات مالية مقابل إجراء
إصالحات ديمقراطية يف إطار ما يـسمى باملرشوطية السياسية أصبح هذا النموذج
مهيمناً يف السيـاسات األوروبية جتاه الدول املحيطة به منـذ التسعينيات بعد هناية
احلرب الباردة ،ويتم تنفيـذ هذا النموذج من خالل التـعاون احلكومي بني االحتاد
األورويب وحكـومات البلدان املجـاورة( . )31ومن أمثلتها رشوط كـوبنهاغن التي
يفرضها االحتاد األورويب عىل كل دولـة ترغب يف عضويـة االحتاد والتي فرضت
عىل دول أوروبا الرشقية قبل أن تنضم فعال خالل سنة . 2004
نـموذج احلوكمة  : governanceوهـوعبارة عن تعاون سيـايس اعتمده االحتاد
األورويب يف سياسـاته خالل التسعينـات يف سياق سياسـة اجلوار األوروبية()32
) (ENPوهوقائم عىل أساس تكثيف التكامل القطاعي مع الدول املجاورة .واجلدول
التايل يوضح أكثر هذه النامذج ويقدم تفصيالت أكثر حوهلا:
احلوكمة
نموذج االرتباط الدعم أو التحفيز
قطاعاتية
سياسية
جمتمعية
األهداف
املخرجات ثقافة ديمقراطية مؤسسات ديمقراطية حكم ديمقراطي
عرب حكومية
ما بني حكومية
عرب قومية
القنوات
األدوات

اجتامعية

املرشوطية

اجتامعية

اجلدول رقم ( :)01نامذج دعم الديمقراطية.
Lavenex and F. Schimmelfennig, « EU Democracy Promotion in
املصـدر:
the Neighbourhood: From Leverage to Governance »,p :890

من خالل اجلـدول نستنتج أن هـذه النامذج ختتلف بـاختالف أهدافهـا ،فنموذج
االرتباط هيدف إىل تعزيز الـديمقراطية من خالل حتقيق جمموعة الرشوط املتعلقة
بالـعمليات السيـاسية مثل :النظـام االنتخايب ،فصل السـلطات ،واحرتام احلقوق
الفرديـة واحلريـات املدنـية ...كام قـد يسـتهدف حتقـيق الرشوط االجتـامعية
واالقتصادية املـسبقة للديمقـراطية عىل مسـتوى املجتمع مثل النـمواالقتصادي،
مستوى التعليم  ،نرش القيم الليربالية...
أمـا عن نموذج الـتحفيز املايل فـيتم تنفيذ هـذا النموذج بشـكل أسايس من طرف
القنوات الرسميـة عىل املستوى احلكومـي عن طريق املرشوطية الـسياسية والتي
تقدم حتفيزات مـالية مقابل إقرار إصالحـات سياسية تسـاهم يف خلق مؤسسات
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ديـمقراطيـة يف الدولـة.وأخريًا نمـوذج احلوكمـة الذي يـستهدف أيـضا تعـزيز
الـديمقراطيـة ولكن من خالل التعـاون القطاعي يف جمـاالت خمتلفة مثل الـبيئية،
التجارة والنظم التجـارية ،األمن الداخيل ...كل ذلك يف إطـار املفهوم املوسع للحكم
الراشـد .كام يعتمد هذا النموذج عىل خمتلف الـرشكاء الرسميني وغري الرسميني يف
إطار سياسة متعددة األطراف.
ومن خالل تتبع مـسار تطـور العالقات بني االحتـاد االورويب والدول العـربية
خصوصا منذ التسعينات .وجدنا أن سياسات االحتاد األورويب املختلفة قد أخذت
هبذه النامذج املذكورة ،حيث اعتمدت كل من الرشاكة االورومتوسطية وكذا سياسة
اجلوار أساسا عىل العالقـات الثنائية الرسمية بـني الرشكاء العرب واهتمت بدرجة
اقل بـاألطراف غري الـرسمية .يف حـني حاول االحتاد األورويب االعـتامد أكثر عىل
نموذج احلوكمة املتعدد األطراف خصوصا بعد ثورات الربيع العريب وما صاحبها
من حتوالت أدت إىل بروز الفـواعل غري الرسميـة من جمتمع مدين وكـذا الشباب
كأطراف فاعلة لتحقيق التحول احلقيقي نحوالديمقراطية التشاركية.
تقيـيم :من وجهة نظـر نقدية تقـييمية لـسياسات االحتـاد األورويب الداعمة
للديمقراطية يف العامل العريب ،فيمكن تقييمها عىل ثالث مستويات أساسية:
عىل مستوى األهـداف :لطاملا مثلت األهداف االقتصادية واألمنية حمور اهتامم
االحتـاد األورويب يف إدارة عالقاته مع الـرشكاء العـرب ،فالـدول العربيـة حسب
أوروبـا متثل من جهة مـوردا ملختلف املواد األولـية والطاقـوية وكذا تـعترب سوقا
كبرية مفتوحة للمنتجات األوروبية ....ومن جهة أخرى تعترب املنطقة العربية منطقة
تنافس دويل كبري أمريكي ،رويس ،تركي ...وبالتايل يمكن اعتبار خمتلف السياسات
املذكورة هي حماولة أوروبية لضامن االرتباط والتبعية العربية ألوروبا.
وعىل سبيل املثال ،لطاملا اعـتربت سياسة اجلوار األورويب ذات أهداف أمنية بحتة،
حيث كان هدف أوروبـا األسايس جوار آمـن ألوروبا خصوصـا يف ظل التهديدات
املـختلفة القادمة من اجلنـوب يف شكل هجرة غري رشعية ،إرهاب ،جـريمة منظمة...
ولعل اهلدف األدق هنا -وباعرتاف أورويب -هوخلق حلقة من األصدقاء والرشكاء
الذيـن حيرسـون احلدود األوروبـية رشقـا وجنـوبا أوخلق "حـارس حلدود
االحتاد" عىل حد تعبري الدكتور زهري بوعاممة(. )33
عىل مستـوى األدوات :فال طاملـا اعترب اعتـامد االحتاد األورويب عىل مـبدأ
املرشوطيـة كآلية يف إطار نمـوذج التحفيز غري كاف لـتحقيق إصالح حقيقي .فمبدأ
املرشوطة يـبدووكأنه عملية لبيع مبادئ الديمقـراطية مقابل جوائز مالية ،هذا دون
االهتامم أساسا باإلصالح احلقيقي ،فقد ثارت تساؤالت حول إمكانية املراهنة عىل
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األنظمة السـياسية املستبدة يف تبني مبادئ الـديمقراطية التي قد تؤدي إىل إزاحتها
عن احلكم يف إطار ما سامه الدكتور بشارة خرض "باالنتحار السيايس" (.)34
وقد تـوجه االحتاد األورويب مؤخرا لـتبني نموذج احلكم الـراشد يف عالقاته مع
الدول العـربية( جريانه) الذي يعترب احد إفـرازات ثورات الربيع العريب .أين أثبتت
هذه الثورات أن الديمقراطية احلقيقية تنتج من الداخل ،وباملقابل أثبتت أيضا أن كل
سياسـيات االحتاد التـي اختذها منـذ بدايات تـطور العالقات األوروبيـة العربية
وصـوال إىل الرشاكة وسياسـة اجلوار واالحتاد من اجل املتـوسط ...بام حوته من
مـبادرات كانت قـائمة أساسـا عىل نموذجي االرتبـاط والتحفيز التـي ارشنا إليها
سابقا .كل هذه املـبادرات مل تستطع أن حتقق حتـوال حقيقيا نحوالـديمقراطية يف
الدول العربـية ولعل األسباب االقتصـادية والسياسيـة واالجتامعية التي أدت إىل
ظهور االحتجاجات الشـعبية يف العديد من الدول العـربية مطلع سنة  2011ألبرز
دلـيل عىل فشل سياسات االحتاد األورويب .وهواألمـر الذي كام قلنا دفع باالحتاد
األورويب إىل تبني نموذج ثالث يف إطـار سياسة اجلوار املعـدلة لسنة  2015وفقا
لنمـوذج احلكم الراشـد القائم عىل إقـامة اتفـاقيات تعـاون ورشاكات يف خمتلف
القطاعات يف جمـاالت متعددة .ولعل نتـائج هذه السيـاسة اجلديـدة مازال الوقت
مبكـرا للحديث عنهـا .لكن ال يمكن إغفـال مالحظة أن هـذا النموذج يعتـرب تفاديا
للخوض يف اجلوانب السـياسية للحكم الديمقراطـي من نزاهة االنتخابات ،وتداول
عىل السلطة  ...والرتكيز بـاملقابل عىل األبعاد اإلدارية واالجتامعـية والبيئية للحكم
الراشد والتي تعـترب يف النهاية الشغل الشـاغل لالحتاد األورويب يف بيئته املحيطة.
ويمكن القـول هنا أن الـسياسـة اجلديـدة لالحتاد األورويب أصبحـت تقفز عىل
الرشوط السياسية للديمقراطية ولربام اعتربهتا جماالت مثرية للمشاكل واملعوقات
من جهة وذات شأن داخيل من جهة ثانيـة .هذا فيام قرر االحتاد األورويب الرتكيز
أسـاسا عىل مـصاحله الفعلـية والتي نجـدها مؤكـدة يف جماالت سيـاسة اجلوار
اجلديدة عىل غرار قضايا التجارة احلرة ،أمن الطاقة ،اهلجرة...
ونؤكد يف األخري انه مهام اختلفت سياسات وأدوات تنـفيذ هذه السياسات بالنسبة
لالحتاد األورويب تبقى مصالح واهتاممات الدول األعضاء يف االحتاد هي الفيصل
األسايس واملوجه للعالقات األورو-عربية يف خمتـلف أشكاهلا .ونؤكد أيضا يف هذا
السياق أن التوجه نحوتـدعيم الديمقراطية يف الـدول العربية ال يمكن أن يتحقق إال
بدوافع وقـوى داخلية مقتنعة برضورة اإلصالح الديمقراطي وفقا لقوله تعاىل":إن
اهلل ال يغري ما بقوم حتى يغريوا ما بأنفسهم" صدق اهلل العظيم(.)35
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اخلامتة:
يف هنـاية هذه الدراسـة نتوصل إىل أن عمليات دعم الـديمقراطية بـالنسبة ألوروبا
تطورت بتطور السياسات واملبادرات التي طرحها االحتاد األورويب خصوصا منذ
هناية احلـرب الباردة .هذه الـسياسات اختـلفت من حيث أدواهتا وآليـاهتا وحتى
أطرافـها لكنها مل ختتلـف من حيث أهدافها .إذ أن االحتـاد األورويب قد حافظ عىل
أهـدافه األساسية من عالقـاته مع الدول العربية والـتي متحورت حول البحث عن
األسواق لرتويج املنتجات األوروبيـة ،البحث عن املواد األولية ومـصادر الطاقة...
واألهم مـن ذلك األهداف األمنـية املتعلقـة بمحاربـة اإلرهاب واجلـريمة املنـظمة
واهلجـرة الغري رشعـية ...كـل ذلك يف إطار مـا أعلنه االحتـاد يف إجياد جـوار امن
ومستقـر .وتبقى األهداف السيـاسية املتعلقة بـدعم الديمقراطـية واحلكم الراشد
أغراض تابعة لألهداف السـابقة ولعل األهم هنا هوعدم فعـالية اآلليات املتبعة من
اجل دعم اإلصالح والديمقراطية يف املنـطقة والتي تعتمد أساس عىل منطق التمويل
دون الرتكيـز عىل األبعـاد االجتامعـية والـثقافـية املـطلوبـة للتحـول احلقيقي
نحوالـديمقراطيـة .فبالنـسبة للحـالة العربـية أثبتت الـتجارب املختلفـة للتحول
الـديمقراطي يف املنطقة انه حتـى يف ظل إقرار الدستور ملبادئ الـديمقراطية وإنشاء
خمتلف مؤسسات املجتمع املـدين وتدعيمها ماليا .إال أن هذا األمر لن خيدم ويدعم
الديمـقراطية ما مل تكن هناك قناعة واستيعـاب ملفهوم الديمقراطية وآلياهتا .هذا يف
حني أثبتت جتارب الـديمقراطيات الراسخة يف أوروبـا والواليات املتحدة األمريكية
أن هذه اآلليات القانونية واملؤسساتية (التي يراهن عليها االحتاد األورويب) ما هي
إال حمصلة للكفاح اإلنسـاين من اجل تكريس احلقوق واحلـريات واإليامن بثقافة
الديمقراطية من جهة أخرى.
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