وجهة نظر غربية

احلصاد املر للربيع العريب
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حتوالت النخب وحراك اجتماعي جديد
د .موريل أسبورغ ،هايكو فيمن
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عرض وتقدمي فادية فضة و د .حامد فضل هللا
صدر عن املعهد االملاين للسياسة الدولية واألمن/برلني ،دراسة ابلعنوان أعاله للباحثني د .موريل أسبورغ  ،وهايكو
فيمن .نقدم هنا عرضاً مكثفاً مع إبراز أهم النقاط والنتائج ،هلذا البحث الطويل واهلام ،وهو ميثل وجهة نظر غربية ،ملسار
وتداعيات وآفاق ثورات الربيع العريب .يبدأ املدخل ،مشرياً اىل عدم استقرار كبري يف العامل العريب بعد ما يقرب من مخس سنوات
على بدء ما يسمى ابلربيع العريب ،مث يبدأ سرد مطول لتاريخ ومسار ثورات الربيع العريب نتعرض له ابختصار شديد .يف أربعة
بلدان  -مصر ،اليمن ،ليبيا وتونس – فشلت اسرتاتيجيات القادة السياسيني يف عام  2011الحكام السيطرة على احلركات
االحتجاجية .ومت اإلطاحة ابحلكام الذين حكموا لفرتة طويلة .توقع فاعلون حمليون وخارجيون االنتقال هناك إىل أنظمة سياسية
شرعية ومستقرة واليت تستوجب أتمني مصاحلها اخلاصة .يرتبط هذا يف أورواب والوالايت املتحدة ،عادة مع األمل بتحقيق
الدميقراطية وسيادة دولة القانون .وخالفا للعديد من االدعاءات ،مل تكن النتائج األولية لعمليات التحول يف البلدان األربعة املذكورة
أعاله مقدرة سلفاً ،ال بناء على عوامل ثقافية وأخرى هيكلية وال من قبل افضليات فاعلني خارجيني .بدال من ذلك فأهنا
اعتمدت على األولوايت واالسرتاتيجيات للنخب احمللية "النخب السياسية الفاعلة" وهذا يعين أولئك الفاعلون الذين ميكن ان
ميارسوا أتثريا كبريا على القرارات االسرتاتيجية وعلى مسار العملية السياسية.
ان االنقالب العسكري يف يوليو  2013يف مصر مهد اىل عودة االستبداد .ومن انحية حقوق االنسان هو أسوأ بكثري من عهد
مبارك .أما التصاحل اهلش احلاصل يف تونس بني نداء تونس وحركة النهضة ،فقد أعتباه ،ال يتيح جماال ملشاركة فعالة ،وال حيقق
وعودا إبصالحات جوهرية .معللني ذلك بغياب أسئلة عدالة التوزيع ،وببقائها كما يف مصر ايضا خارج النقاش السياسي .مل يغفل
الباحثان ابراز التهديد الذي يشكله تنامي احلركات العنيفة ذات التوجه اإلسالموي الراديكايل عموماً .مع االشارة اىل بقاء
قطاعات كبرية من اجملتمع مستبعدة من التنمية االقتصادية ومن صياغة املستقبل السياسي.
حتت عنوان تفسريات – هياكل مقابل العبني ،مت استعراض كيف ان "احلكام يف مجيع الدول األخرى يف جامعة الدول العربية
وضعوا خليطا من احلوافز املادية - ،تنازالت سياسية يف الغالب جتميلية زائفة -والقمع" .وقدما العديد من األمثلة ،من زايدة
الرواتب يف عدد من الدول العربية ،اىل عطااي ومنح يف دول اخرى.
استحوذت احلركات االحتجاجية على االهتمام حيث بينا كيف اهنا أهلمت بعضها البعض ،واشرتكت بدوافع مماثلة وكذلك
استخدامت نفس التقنيات .متت هنا االشارة اىل التكهنات اليت تقول بعدم وجود أي نظام ملكي أطيح به عام  ، 2011وأبن
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فقط دولة واحدة غنية ابلعائدات النفطية ،والذي رأوه انه أنعش منط التفسري البسيط ،الذي يعتب التقدم ونتائج الربيع العريب عائدة
إىل عوامل هيكلية .مبعىن أن الدول اليت لديها ايرادات من صادرات النفط قادرة من خالل مسامهتها املالية على ضمان احلفاظ
على الدعم الشعيب وعلى والء القوات املسلحة واألمن .هنا جرى تسليط الضوء على التباينات املختلفة يف ردود الفعل من الدول
وامللكيات املختلفة على االحتجاجات ،ففي مصر على سبيل املثال ساهم استخدام الشرطة واالستخبارات للقمع يف أتجيج
التصعيد .ووفق رأيهما أن االسرتاتيجيات املستخدمة كانت هي األهم ،والقدرة على تشديد التدابري وخفضها والتعلم بسرعة من
جتربة الدول اجملاورة ،كما أن الدروس املستفادة من دورات االحتجاج املاضية لعبت دوراً حامسا يف احلد من االحتجاجات
والسيطرة عليها .وقدما مثال استخدام اجلزائر الناجح يف الرتكيز الدقيق للمنافع املالية على جمموعة السكان ذات األمهية
االسرتاتيجية .واعتمادها على مؤسسة أمنية مهنية صلبة.
واشاروا من زاوبة اخرى اىل نظرة بعض الباحثني الىت تعتب التماسك الطائفي – الديين و العرقي يف تونس ومصر سببا يف حتقيق
االحتجاجات اىل اجناز ،بينما الرتكيبة الدميغرافية غري املتجانسة من البلدان االخرى هي العامل احلاسم للمسار التصارعي من
احلركات االحتجاجية احمللية ،واعتبارها دليال على استمرار استناد الشرق على االنتماء للجماعة وسياسة اهلهوية.
ابرزت الدارسة دور القادة وموالينهم وحلفائهم اخلارجيون بتنشيط متعمد للعداوات الطائفية والعرقية وحتويلها كأداة يف الصراع،
وهبذا خيتفي التضامن الشعيب ضد احلاكم الفاسد املستبد ،وأتخذ صراعات اهلوية الصدارة ،واعتمدها احلكام ليشيدوا شرعيتهم
للسيطرة والقمع من جديد .هنا استشهد الباحثان بنجاح استعمال هذا املزيج من القمع والتعبئة الطائفية يف قمع احتجاجات
العراق يف  ،2011والعواقب الوخيمة اليت نتجت عن معاودهتا يف  ،2013ومفاقمتها خليبة أمل سكان مشال غرب البالد ذات
الغالبية السنية من احلكومة ،وحتوهلم لدعم القوات اجلهادية مثل الدولة اإلسالمية املعلنة.
تصدر الفاعلون والقدرات السياسية نقاط النقاش يف الدراسة ،إذ اعتب الباحثان ان العوامل اهليكلية ال توفر شرحا وافيا لتبير جناح
أو فشل حركات االحتجاج يف عام  ،2011مرجحني أبهنا مل تكن سببا ،ومل حتدد مصري مسار عمليات التحول أو برامج
اإلصالح .ونتائج عمليات التحول ال تعود بسبب املؤشرات االقتصادية أو الدميوغرافية فقط .معتبين ان ديناميات عمليات
التحول ترتبط مبصاحل وأولوايت واسرتاتيجيات الفاعلني السياسيني .الذي يشتمل على حساب التكلفة واملردود ،كما اىل التوجه
األيديولوجي ،واخلبات التارخيية ،واالحساس ابلتهديد الشخصي أو أحداث يف اجلوار اجلغرايف .إضافة إلستنادهم على جناحات
وإخفاقات القيادات العربية األخرى يف التعامل مع حتدايت الربيع العريب.
اعتمدت الدراسة على منهج تقدير اجتاه الفاعلني لتقييم أتثريهم يف مسار الصراعات السياسية اليت بدأت عام  ،2011وعلى
عمليات التحول الالحقة .وخلصت برتتيب هيكلية الفاعلني السياسيني يف األنظمة االستبدادية ،لرتسم هلا ثالث دوائر ،دائرة
النخب املباشرة االساسية واحلاكمة ،تليها دائرة كبرية من النخب "الثانوية" .تضم الصفوف الوسطى يف احلزب احلاكم ،والضباط
وممثلي القطاعات االقتصادية اهلامة واملراتب العليا من بريوقراطية الدولة ،وهم فاعلون هلم أتثري على مركز صنع القرار والعمل على
تطبيقه .أما جمموعات املصاحل والصحفيني البارزين وغريهم ،فيحسبون على الدائرة الثالثة للنخب السياسية الفاعلة ،وهم يعطوا
النظام قدرا من الشرعية وأتثريهم يشمل قرارات يف قضااي حمددة أو زمان تنفيذها أو وضع جداول األعمال .ونبه الباحثان اىل
ضرورة عدم افرتاض ،ممارسة النخبة األساسية يف األنظمة االستبدادية سيطرة كاملة ،لكن هياكل هرمية تساعدها على بسط
سيطرهتا .وأبهنغا تعتمد يف قوهتا على التوسط وخلق توازن بني مراكز قوى مستقلة جزئيا.
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وقد مكنت اإلطاحة ابلنخبة األساسية بروز فاعلني سياسيني جدد مت استبعاد معظمهم او كلهم سابقا من النخبة لتصدر الساحة
السياسية .مع مالحظة أن عمليات التحول املؤسسية الرمسية ،يف البلدان األربعة عنت الفاعلني يف املقام األول ،بكيفية أتمني
موقعها يف اهليكل املؤسسي والوصول إىل املوارد وسلطة الدولة .أما الدميقراطية واحلكم الرشيد فقد كانتا اهدافاً اثنوية .وخلصوا أبن
النتائج األولية هلذه العمليات ،أتت كمحصلة ملوازين القوى وليست نتيجة جهد مجاعي.
ويف استعراضهم للنخب السياسية الفاعلة ودورها يف تعبئة الرأي العام رأى الباحثان بطالن توقع كثري من الباحثني والباحثات
حصول التغيري يف اهليكل االستبدادي نتيجة ملبادرات النخب السياسية ،مشريين اىل غياب مبادرهتم فعليا عن احلركات
االحتجاجية من عام  ،2011اليت كان وقودها جتمعات غري رمسية وابلكاد منظمة من مواطنني ومواطنات عادة مل يكونوا انشطني
سياسيا يف السابق .ومع ذلك مل تكن هذه النخب ،القدمية منها واجلديدة ،مستعدة إلشراكهم يف املؤسسات االنتقالية أو اشراك
فئات واسعة من املواطنني يف املناقشات ،ورغم ذلك سعى الناشطون للتأثري ابملشاركة يف العملية السياسية من خارج القنوات
الرمسية ،وحشد الرأي العام لدعم مطالبهم واجندهتم .وقد سلط الباحثان الضوء على فشل توقعات مروجي الدميقراطية اخلارجيني،
ابفرتاضهم انفضاض احلركات االحتجاجية وترجيح ذوابهنا داخل منظمات اجملتمع املدين .مشريين اىل ان النخب السياسية الفاعلة
وجدت نفسها مضطرة للتعامل مع جمموعة متنوعة من احلركات واالئتالفات واجلماعات غري الرمسية غالبا ،واليت عملت على حتدي
احتكارهم للعمليات االنتقالية عن طريق املظاهرات واالحتجاجات واحلمالت .هنا سرعان ما أدركت النخب ضرورة تعبئة الرأي
العام الضفاء الشرعية على القضية السياسية اليت تواجه دائما بضراوة .وهلذا كونت بنفسها جمموعات أو قامت بتحالفات مع
جمموعات انشطة.
رد فعل النخبة احلاكمة على احلركات االحتجاجية ،كان ابختاذ التدابري املضادة السريعة ملنع انتشارعدواها ،مع مالحظة ان
االحتجاجات يف البلدان األربعة مل تسفر إىل مراجعة لالسرتاتيجيات السابقة أو تقنيات أتمني السلطة أو اعادة النظر ابملشاركة يف
وضع اسرتاتيجيات اقتصادية أو مبادىء توزيع املوارد .واقتصر األمر على إدارة األزمات واحلفاظ على النظام مع تغيري طفيف .هنا
ال تغفل الدارسة حصول تنازالت (مادية يف أغلبها) من جانب النخب العربية احلاكمة عموما لكنها كانت كتدابري طارئة قصرية
األجل ،هبدف "شراء صمت الناس" .وقد تراجعوا عنها الحقا ،ابستثناء دول اخلليج.
تفاوتت درجات استخدام القمع العنيف بني مجيع البلدان املعنية ،وعودة السلطات الستخدام ظاهرة البلطجية كوسيلة للقمع،
كما يف سوراي ومصر ،وإدراجهم للتعبئة املضادة يف مواجهة االحتجاجات .وشجعوا مسريات النصارهم ومؤيديهم( ،األسد يف
سوراي واملالكي يف العراق) واليت تذكر ابلطقوس االجبارية يف دعم القيادة يف أنظمة أورواب الشرقية االشرتاكية سابقا ،لكنها ورغم
ضخامتها مل تنجح كتعبري ذا مصداقية يعكس ارادة شعبية عفوية .وأعتمدت التعبئة املضادة يف البحرين على التحريض الديين وبث مشاعر
التهديد .وقد كانت هذه االسرتاتيجيات فعالة يف البداية ،واستطاعت حتقيق املراد منها يف منع حصول تضامن اجتماعي واسع مع مطالب
التغيري ،كما اهنا عبأت القاعدة اجلماهريية املوالية حلل وسط دون قيد أو شرط ،وجلبت عنفا طائفيا ال ميكن السيطرة عليه ،كما
اهنا عمقت التناقضات االجتماعية ،وبذلك عبدو الطريق على أرض الواقع لصراعات عنيفة يف املستقبل.
فشل اسرتاتيجيات القيادات يف الدول االربعة (تونس ،مصر ،ليبيا ،واليمن) ابحتواء وقمع حركات االحتجاج أفقدهم السلطة،
وبدأت شكليا عمليات التحول االنتقالية ،على اساس جداول زمنية ،مشريين اىل تغري تكوين النخب السياسية الفاعلة وكذلك
3

تغري العالقات بني خمتلف الفاعلني .استبعاد كلي للنخبة الضيقة للنظام السابق ،دون ان تتشكل خنبة سياسية جديدة (كما يف
ليبيا) ،اضافة اىل بروز فاعلني كانوا سابقا جزئيا أو كليا مستبعدين ومالحقني ميثلون اجتاهات خمتلفة من اإلسالم السياسي .يف
اليمن منح اتفاق تقاسم السلطة بناء على مبادرة جملس التعاون اخلليجي بدايةً مقدمة الستمرارية النظام ،وحتييد أحزاب املعارضة
الناشئة ابشراكها يف احلكومة .مع استيالء حتالف أنصار هللا املتمردين (ما يسمى حركة احلوثي) يف خريف عام  2014على
السلطة حتت هتديد السالح وحتالفهم التكتيكي مع الرئيس السابق علي عبد هللا صاحل اقصوا من املناصب الرئيسية املكوانت
االخرى من النخبة السياسية القدمية .أما يف مصر فقد جلبت القيادة اليت انبثقت عن انقالب  ،2013عددا من املمثلني البارزين
من عهد مبارك اىل املناصب املؤثرة ،وتشكل حلف جديد للنخبة حتت قيادة اجليش .استطاعت حركة نداء تونس ،بنجاح اعادة
احياء اخلصائص املركزية لعهد بن علي ،مثل العلمانية ،وابتعدوا عن ماضيه السلطوي احلافل ابلفساد .ودخلوا ابئتالف مع حركة
النهضة بعد محلة انتخابية معادية بشكل قاطع هلم وتقبلوا استمرار مشاركة قوى اسالمية يف احلكومة .ظهرت حتالفات جديدة يف
ليبيا مسحت لشخصيات شهرية من عصر القذايف ابلعودة إىل الساحة السياسية كما حتالف مع اجلنرال حفرت كبار الضباط
السابقني .أما يف اليمن ،فقد بقي عدد من أتباع الرئيس السابق علي عبد هللا صاحل وبعض أفراد أسرته يف املناصب الرئيسية يف
اجلهاز احلكومي واألمن وبذلك متكنوا من االستمرار يف ممارسة أتثري كبري .وأشار الباحثان اىل أن حماوالت خنب جديدة أو اعضاء
جدد يف النخبة السياسية الفاعلة ،مد أتثريها بشكل دائم مؤسسيا وايديولوجيا ،تسببت يف استقطاب سياسي حاد ،خاصة من
الطيف اإلسالمي .الصراع على السلطة ،كان جيري بشكل رئيسي من قبل الفاعلني احملليني انفسهم من أجل تعزيز مصاحلهم ،
حىت لو حبثوا عن الدعم من اخلارج وتقبلوه .ومل يكن مبقدور الالعبني اخلارجيني السيطرة على التطورات وفقا ألهدافهم اخلاصة .مع
ذلك ابتت الدول مسرحاً للحروب ابلوكالة وانتقلت املبادرة ليد القوى األجنبية إىل حد كبري.
مت االشارة اىل أن اكتساب التناقضات األيديولوجية واملذهبية يف الصراع على السلطة أمهية كبرية وابستخدامها كأداة يف الصراع.
وأبن اجلدال السياسي قد غري الفاعلني انفسهم وأبهنم يقدمون سياسة القوة على االجتاه األيديولوجي.،وحتالف قوى متباينة ردا
على هتديدات أو من أجل بناء فرص يف مسار العملية االنتقالية.
وشككا يف أن جتلب حتالفات النخبة اجلديدة اليت تكونت يف تونس ومصر ،على ارض الواقع نظاما شرعيا مستقرا حيظى ابمجاع
واسع من قبل الشعب .فالتحالف املتجدد بني القلة من النخبة االقتصادية واجليش يف مصر واملستفيدين اجلدد يف تونس ،مل
يفتحوا آفاقا متوسطة املدى إلصالحات جوهرية وحتسني إدارة الدولة .حتالفات مهها األساسي اإلحتفاظ ابلسلطة واإلستيالء على
املوارد العامة لن تكون قادرة على إحراز تقدم يف جمال العدالة االجتماعية ويف والشفافية والكفاءة .وال تفتح جماال لألصوات الناقدة
أو تقدم مساحة للمشاركة و ال حىت حيزا للتأثري .خاصة مع اعطائهم األولوية لـ"األمن" على حساب احلقوق الدميقراطية حتت
شعار مكافحة ِ
االرهاب .وينظرون إىل مطالب املشاركة والشفافية والعدالة االجتماعية يف ظل هذا املناخ السياسي ،كتهديد للنظام
االجتماعي والسياسي.
هناك تضاؤل ابلفرص على املدى القصري واملتوسط بتعبئة اجلماهري كي تكون قادرة على التحرك كقوى مراقبة فعالة .فالنخبة
السياسية يف ليبيا واليمن تعمل للسيطرة املطلقة على العملية السياسية .ويلقوا تشجيعا من جهات فاعلة خارجية خدمة ملصاحلها
االسرتاتيجية .يف ليبيا تتقاتل النخب القدمية واجلديدة للسيطرة على ثروة البالد ،بدال من متابعة البامج السياسية أو املشاركة يف
بناء نظام سياسي جديد .بينما رأى الباحثان ان حتالف النخبة الذي شكله الرئيس هادي يف اليمن يسئ استخدام أدوات الدعم
املقدمة له من قبل اجلهات الفاعلة اخلارجية مثل االحتاد األورويب واألمم املتحدة ( )UNهبدف إجراء اصالحات مؤسسية
ومواصلة احلوار الوطين ،ويستغلها لتحقيق استقراره يف السلطة .أما االسد فمن البداية تصرف بال هوادة واعتمد اسرتاتيجية القمع
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يف سوراي وهو ما أدى اىل اهنيار سيطرة الدولة .ازدايد دور مجاعات العنف املسلحة غري احلكومية مستفيدين من شبكات تواصل
عابرة للحدود ،وما يسمى ابلدولة اإلسالمية مهدت األرض للتدخل العسكري الدويل واإلقليمي على الساحة.
مل يتمكن نشطاء عام  2011من املشاركة املباشرة يف املؤسسات االنتقالية الرمسية ،إال من بعض مشاركات حمدودة هزيلة النتائج.
ومل جير استقطاهبم يف بنية االحزاب الراسخة اليت تعكس الطابع االستبدادي اهلرمي للنظام ،فهي مل تكن متاحة لقوى االصالح وال
حىت جذابة.
سجل الباحثان لنجاح النشطاء يف اليمن ابلنفاذ اىل داخل احلوار الوطين لفرض أجزاء من أجندهتم التقدمية .وقد انتقد الباحثان
الفاعلني الدوليني يف المباالهتم وعدم الضغط على احلكومة للتأكيد على احلوار واملشاركة االجتماعية الواسعة .ما انعكس الحقاً
يف عدم قدرة اجلماهري املعبأة على حتدي سيطرة النخب السياسية الفاعلة على األجندة السياسية بشكل جدي ،مع ذلك ويف
بعض األحيان ،أحدثت تغريات طفيفة يف الثقافة السياسية احمللية .فحركات االحتجاج ،بناء على رأي مراقبني ،جسم غري
متجانس افتقر اىل اهليكلية والتنظيم ،رغم ذلك واصلوا أنشطتهم يف ظل ظروف معاكسة ،وبنوا حتالفات واسعة استعانوا هبا
لتعويض نقص املوارد .ففي مصر متكنوا دون متويل يذكر من بناء هياكل حزبية فعالة كما واصلوا لفرتة القيام ابحلمالت املنظمة.
أما يف ليبيا واليمن ،فقد قامت مجاعات حملية حبمالت من أجل العدالة يف التوزيع أو كما يف طرابلس ضد حكم امليليشيات .لكن
النخب السياسية الفاعلة ظلت مصممة على ابعادهم ويف حمافظتها على بقاء العملية السياسية أبقصى حد حتت السيطرة.
حىت وسائل اإلعالم االجتماعية اإللكرتونية ،اليت مكنت من التضامن الواسع والتعبئة السريعة خالل حركات االحتجاج ضد
األنظمة االستبدادية ،تشري الدارسة اىل اهنا ايضاً استخدمت بفعالية ايضاً كوسيلة لالستقطاب ولبث املواقف العدائية وسياسة
اخلوف .وهبذا مل يتحول زخم احلركات من عام  2011ايضا يف البلدان العربية اليت متر مبرحلة انتقالية إىل قوة سياسية من أجل
التغيري ،ولكن مت استغالهلا من قبل النخبة السياسية الفاعلة القدمية واجلديدة كمورد سياسي.
حتت عنوان أملانيا واالحتاد األورويب :الفجوة بني اخلطاب والسياسة ،أبرزت الدراسة ترحيب كل الفعاليات السياسية
واالجتماعية االوروبية واالعالم يف أوائل عام  2011مبا يسمى ابلربيع العريب .مع خطاابت واشارات تؤكد على عدم تكرار
أخطاء املاضي ابستمرار التعاون غري املشروط مع قيادات استبدادية ،وأبنة ال بد من استغالل الفرصة للمسامهة بشكل فعال يف
دعم التحرر السياسي واالقتصادي لتحقيق االستقرار على املدى الطويل يف املنطقة .ورغبة االحتاد األورويب بتعميق العالقات مع
جريانه العرب ليحافظ عن هذا الطريق على مصاحله اجليوسرتاتيجية ،وعناوينها استمرار توافر الطاقة أبسعار معقولة ،والتوسع يف
أسواق السلع األوروبية ،والتعاون يف مكافحة اإلرهاب واجلرمية املنظمة ،ومنع اهلجرة غري الشرعية إىل أورواب ،وأمن إسرائيل .وهذا
ما جعله يوافق على دعم العملية االصالحية واالنتقالية يف املنطقة بسخاء عب مزيج من الدعم املايل والتشجيع والوصول إىل
األسواق والتنقل ،يف إطار اعادة تنشيط سياسة اجلوار األوروبية ) .(ENPو قدمت برامج ثنائية ،من بعض دوله .عرضت املانيا
على دول املرحلة االنتقالية واإلصالح ما مسي ب الشراكة االنتقالية ( ،)TPو أتفق عليها رمسيا مع تونس ومصر واملغرب .حيث
مول من خالله مشاريع لتعزيز اهلياكل الدميقراطية واملشاركة السياسية ،والحرتام حقوق اإلنسان وتعزيز اجملتمع املدين والتنمية
االقتصادية واالجتماعية وأيضا يف اليمن ،األردن ،وليبيا.
نرى يف الدراسة نقد طال االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه ،أبهنم ابلكاد نفذوا تصرحياهتم ،مثل معظم اجلهات الفاعلة اخلارجية
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األخرى .وأبنه مع الزايدة املطردة يف تدفق حركة النزوح من دول اجلوار اجلنويب ،وانتشار احلركات اجلهادية هناك وجتنيد املقاتلني
األوروبيني ،عادت القضااي األمنية التقليدية لتصدر النقاشات حول بلدان املنطقة وأولوايت التعاون معها .وسرعان ما أصبح
واضحا ،إن آليات األوروبيني يف سياسة اجلوار األوروبية  ،ENPوالسياسة اخلارجية واألمنية املشرتكة ( )CFSPأو السياسة
األوروبية لألمن والدفاع ) ،(ESVPابلكاد كانت قادرة على املسامهة يف حتقيق االستقرار والتحول .على الرغم من أن األموال
املوجهة لسياسة اجلوار األورويب اجلنويب  ،ENPقد زادت ،وقدمت هلا قروضاً رخيصة إضافية .وقد اعتب الباحثان ان دول
اجلنوب يف االحتاد األورويب ،كانت مشغولة جدا يف السيطرة على أزمة الديون واملالية .وهو ما جعلهم مضطرين لتقليص الدعم
الثنائي للبلدان اليت متر مبرحلة انتقالية .وهكذا خلصت الدارسة اىل ان األوروبيني وجدوا أنفسهم متفرجون وعاجزون امام التطورات
اجلارية يف الدول العربية اليت متر مبرحلة انتقالية .وأبن دروهم اقتصر على تغطية أعراض األزمات.
اعترب الباحثان يف اجلزء املعنون املسامهة األوربية يف التحول ،أبن أعضاء االحتاد األورويب قادرون على ممارسة أتثري اجيايب قوي،
حيث كانت الظروف واألطر األولية مناسبة ابلفعل وأظهرت النخب السياسية احمللية استعدادها لتقدمي تنازالت .فقد كانت
ابالخص تونس مهيأة ملتابعة بناءة آلليات االحتاد األورويب وأعضائه (مثل مراقبة االنتخاابت ،والدبلوماسية ،وتقدمي املشورة أو دعم
اجملتمع املدين) ،يف العملية االنتقالية وابلتايل املسامهة يف جناحها .لكن على الرغم من املشاركه األوروبية الواسعة والدعم جملموعة
كبرية من االجراءت ،قلما توجد أدلة ،أبهنم لعبوا هناك دورا حامسا ،ابلرغم من وجود خمطط لقيام نظام سياسي مبين على مشاركة
شاملة وتعددية وبوضوح اكثر من ذي قبل .وعب الباحثان عن شكهما يف أن النص الدستوري املقرتح يف النظام الدميقراطي من
خالل إصالحات يف اإلدارة والقضاء وقوات األمن سيتم تطبيقها على ارض الواقع .فباسم اخلشية من التهديد اإلرهايب تقوم
السلطة ابحلد من احلرايت السياسية ،بل ورمبا بشكل دائم.
وهنا واصل الباحثان نقدمها ابالشارة اىل أنه كلما زاد تركيز األوروبيني على املساعدات واملعدات وتدابري التدريب ألجهزة األمن،
اليت مت يف السابق اصالحها جزئيا فقط ،كلما ازداد خطر تشجيعها للقمع.
ونوه الباحثان اىل استفادة تونس أكثر من غريها من برانمج االحتاد االورويب لدعم اجلوار اجلنويب ،أي "دعم الشراكة واإلصالح
والنمو الشامل" ،الذي بدأ يف سبتمب/ايلول  .)SPRING( " 2011لكنهم اعتبوا ان أهداف املساعدات األوروبية
متواضعة ،لكي تكون قادرة على التأثري يف صياغة األولوايت واالسرتاتيجيات االقتصادية للبلدان املتلقية .كما ان مسامهتها املالية
ظلت متواضعة على الرغم من اخلطاب بشكل مفرط .إذ سرعان ما ماتت الدعوات خلطة مارشال للمنطقة ،اليت اطلقها وزير
اخلارجية االيطايل فرانكو فراتيين يف عام  .2011ومل تنم التجارة التونسية مع دول االحتاد االورويب .أما اتفاقات التجارة احلرة
العميقة والشاملة املقرة يف اكتوبر/تشرين أول  2015معها ( Deep and Comprehensive Free Trade
 )Agreement, DCFTAفإن حتقيقها وبسبب التعقيد قد يطول لسنوات .فهي تتطلب يف البداية تنفيذ إجنازات تكييف
ضخمة من الدول الشريكة للحد من احلواجز التجارية ومواءمة قوانينها وأنظمتها للمعايري األوروبية .أن أتثري النمو ،اذا حدث
ابلفعل ميكن حتديده فقط على املدى البعيد .كما ان اتفاق االحتاد االورويب مع تونس يف مارس/آذار  2014حول االنتقال
واهلجرة واألمن ،والشراكة ،ساعد ابلكاد يف احلد من ارتفاع معدالت البطالة بني الشباب يف البالد .واستخلص الباحثان أبن هذه
الشراكة مل تفتح أي أفق لتوسيع كبري هلجرة اليد العاملة ،وبقيت حمصورة ابصحاب املهارات اليت هبا نقص يف االحتاد األورويب.
فارتفاع أعداد الالجئني ،وكثرة االحتجاج على النقص ابلعمالة املاهرة وتقلص عدد السكان يف البلدان الغنية مثل أملانيا ،مل يعزز
بروز مشاريع فردية رائدة ،واملشاريع مبجملها مع ذلك ،متواضعة جدا .إذ يبقى اهلدف الرئيسي للجانب االورويب من توسيع
التعاون هو يف توجيه اهلجرة املنظمة ومنع اهلجرة غري الشرعية .فعن طريق الشراكات احلرة يتوخى االوروبيون كفالة تعزيز الرقابة
على احلدود ،وتوسيع عمل وكالة احلدود األوروبية فرونتكس ،وابرام اتفاقات ثنائية ومتعددة األطراف مع بلدان املنشأ والعبور،
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إضافة اىل اعتماد مسار عملية اخلرطوم ،واستخدام القوة البحرية التابعة لالحتاد األورويب  -املتوسطي ( EUNAVFOR
 )Medيف يونيو/حزيران . 2015
حمفزات ضعيفة ،وإشارات مضطربة ،صفة اطلقها الباحثان على دور االحتاد االورويب الذي حدد لنفسه هدف إقناع النخبة
السياسية يف الدول العربية اجملاورة ،بتمهيد الطريق حنو حتقيق الدميقراطية ،وتعزيز سيادة القانون ،واإلصالحات اهليكلية واالندماج
السياسي واالقتصادي ،واختار لذلك وسيلة اطالق احلوافز أو التهديد رافعني شعار "أكثر لألكثر وقليل للقليل" more for
 .more and less for lessويف مراجعة النتائج رأي الباحثان ثبات عدم جناعة هذا النهج .فاحلوافز املالية تكاد ال تذكر
خاصة ابملقارنة مع الفوائد من اجلهات املاحنة اإلقليمية ،وغياب احلوافز الشاملة ،مثل انفتاح السوق من جانب واحد فقط ،وعدم
زايدة جوهرية يف التنقل أو حىت ابملشاركة يف عضوية االحتاد األورويب ،وحوافز لتغيري حساابت النخب املفاوضة املرتتية على الكلفة
 واملردود .فكل الدعم الذي قدم مل يكن مرتبطا اب ِإلصرار على حتقيق تقدم يف االصالحات .انتقد الباحثان االستمرار كما يفالسابق مبنح جزء كبري من املساعدات كميزانية داعمة دون أي إلزام ببامج اصالحية حمددة ،والتساهل يف تقييمه أسباب عدم
إحراز تقدم ،وعدم قطعه لألموال حىت مع انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان .وأشارا يف هذا السياق اىل التعامل مع مصر بعد
االنقالب العسكري يف يوليو/حزيران والفض العنيف ملخيم االحتجاج (رابعة العدوية) يف أغسطس/آب عام  .2013حيث
قررت ،دول يف االحتاد االورويب جتميد تراخيص تصدير سلعها للمعدات اليت قد تستخدم يف القمع الداخلي والتحقق من تعاوهنا
األمين .ولكن مل يتم حتديد املبادئ امللزمة للتعاون ال سيما يف مبيعات األسلحة ،وقد عادت واستأنفت وهبذا جرى تقويض أتثري
االشارة لـ"أقل للقليل" وااللتزام الفعال حبقوق اإلنسان ،كما جرى ايضا ذات الشيء يف تدابري تعزيز التجارة اخلارجية سياسة ترمز
اىل أعلى مستوى ،والتعاون يف جمال مكافحة اإلرهاب واحتواء اهلجرة .كما ان اعطاء بعثة مراقبة االنتخاابت من االحتاد األورويب
الشرعية لالنتخاابت الرائسية املصرية من مايو/أاير  ،2014رغم القمع الوحشي واملنافسة غري املشروعة .كل هذا اعتباه أضر
مبكانة و مصداقية السياسة األوروبية .فقد وصل الباحثان اىل نتيجة ان االحتاد االورويب امتلك حىت االن قدرة حمدودة على إدارة
األزمات ،ومل يكن بوضع يؤهله ،على وقف انزالق الصراع السياسي اىل حرب أهلية أو على األقل احلد من هذه الصراعات يف
منطقة اجلوار (ليبيا ،سوراي) ويف اليمن .وهكذا ،فقد فشل أيضا يف املسامهة بلعب دور ،إزاء األنظمة الفاشلة على حد بعيد ،ويف
منع التدخل العسكري املباشر وغري املباشر من القوى اإلقليمية وامليليشيات واليت تسببت يف جلوء وتشرد املاليني داخليا .مشريين
اىل ما حيدث يف سوراي ،أبنه أكب كارثة إنسانية يف عصران .وغالطوا القراءة اليت تقول أبن احلرب األهلية هناك هي صراع ديين
معتبينها تلعب دورا هاما يف توطيد اهليمنة اإلقليمية والصراعات احمللية يف املنطقة .فالنظر بشكل قوي على اهنا دينية (صراع بني
السنة والشيعة) ،سيؤدي اىل نتيجة خاطئة أبهنا غري قابلة للحل .مشريين اىل ان االحتاد االورويب مل يلعب دورا دبلوماسيا مركزاي أو
التوسط يف النزاع املذكور .والتزم يف دعم جهود الوساطة لألمم املتحدة خبطاب بالغي فقط إضافة اىل اتباعهم يف نفس الوقت
(وخاصة يف سوراي) اسرتاتيجيات خمتلفة وابلصمت املتعمد عن النهج اهلدام الذي يقوم به "شركائهم اخلليجيني" يف سوراي وليبيا
واليمن .اما توسطهم بني القوى السياسية يف تونس يف عام  2013فقد ساعدت على حتقيق حل وسط ،مع ان حجمها كان
اثنواي امام مبادرات اللجنة الرابعية التونسية وأطراف اثلثة أخرى ،وخاصة اجلزائر .سعى االحتاد األورويب أيضا للتعاون من خالل
وساطة للتغلب على االستقطاب السياسي يف مصر .لكن مل يتمكن من حتميل مهمته الوزن السياسي املطلوب .كما اختذ االحتاد
األورويب دوراً هامشيا يف العمليات العسكرية إلدارة الصراع .واملشاركة الفردية لدوله مل تكن نتيجة لعملية اسرتاتيجية وختطيط أورويب
مشرتك ،نظراً لالعتماد أورواب املتكرر على القدرات العسكرية للوالايت املتحدة .كما رأى الباحثان ان الوسائل املدنية لسياسة
الدفاع واألمن املشرتك ل ( )GSVPيف الصراعات العنيفة احلادة يف املنطقة أبهنا ضعيفة وغري مؤائمة .مع االشارة اىل وجود
سلوك متناقض مع الدعم املعلن ملنع الصراعات واحلل السلمي للنزاعات ،عب تزويد الدول االعضاء لبعض األطراف املتصارعة يف
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املنطقة مبساعدات عسكرية وابلتدريب (فرنسا واململكة املتحدة دعم املتمردين املعتدلني السوريني أو أملانيا البيشمركة الكردية يف
مشال العراق) وعقد اتفاقات تسلح مع زعامات استبدادية (مع مصر ،والبحرين ،وقطر ،واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية
املتحدة) .وعدم استخدام هذا التعاون أبي حال اللزام املستلمني إبصالح شامل لقطاع األمن ،وانشاء رقابة مدنية ودميقراطية على
األجهزة األمنية .إضافة لصعوبة مراقبة مصري األسلحة وخطر ارساهلا اىل مناطق األزمات أو الصراعات العنيفة احلادة واىل أيدي
األطراف املتحاربة ،اليت مل يرد األوروبيون تعزيزها .لكن اخلالف بني الدول األعضاء واملصلحة الفائقة يف تعزيز التجارة اخلارجية
والتعاون مع النخب احمللية يف مكافحة اإلرهاب واحلد من اهلجرة ،ما زال يشكل عائقا أمام صياغة أولوايت الدميقراطية واحلكم
الرشيد واإلصالحات االجتماعية واالقتصادية وسيادة دولة القانون .يضاف اىل ان وسائل االحتاد األورويب يف شكل سياسة اجلوار
األوروبية ( ENPو ،)CSDP / CFSPمل تكن مناسبة للمتابعة السريعة ومواكبة القضااي املتأزمة والعمل على استقرارها أو
ملنع انتشار الصراعات العنيفة .ومل يكن االوروبيون انفسهم فاعلني بل كانوا يهستخدمون مراراً وتكراراً كشركاء يف حتالفات متعددة
اجلنسيات (على سبيل املثال يف ليبيا أو يف احلرب ضد الدولة اإلسالمية) ،وغالبا ما جيبون على حتمل جزء من تكلفة العنف
واحلرب.

ويصل الباحثان اىل النتائج اآلتية:

بعد مرور ما يقرب من مخس سنوات من بدء الربيع العريب أتيت النتائج احلالية خميبة للغاية .مت زعزعة استقرار أجزاء كبرية من
املنطقة .نشوب احلروب األهلية يف اليمن وليبيا وسوراي مبشاركة مباشرة وغري مباشرة من الدول االقليمية واملقاتلني ،و يتصاعد
صراع من أجل اهليمنة بني إيران واململكة العربية السعودية .ونتيجة لفقدان سيطرة احلكومة املركزية متكنت اجلماعات املسلحة غري
احلكومية والعابرة للحدود ،وخاصة ما يسمى ابلدولة االسالمية واجلماعات اجلهادية من اكتساب نفوذ وأقبال هائل يف العديد من
البلدان يف مجيع أحناء املنطقة .وكما كان سابقا ،ختضع معظم الدول العربية حلكم استبدادي .اما اجلماهري احلاشدة ،اليت كانت
وراء احلركات االحتجاجية يف  2010و  ،2011فقد مهشت إىل حد كبري وجرمت ،أثناء عمليات التحول.
سامهت الظروف األولية وأطر العمل بدون شك بدورها يف هذا احلصاد املر للربيع العريب .وهذا ينطبق كذلك على العوامل اهليكلية
مثل مستوى التعليم والتنمية االقتصادية واالقتصادات الريعية ،اجملتمعات اجملزأة ،تقاليد االستبداد واحلكم الوراثي وتسييس اهلهوايت
الطائفية العرقية والدينية .كما سعت السياسة اإلقليمية والدولية يف املقام األول اىل حتقيق االستقرار السلطوي ،لكنه غري مبين على
التوافق واملشاركة والدميقراطية .النخب القدمية واجلديدة سواء أكانت إسالمية أم علمانية ،ابلكاد تشعر ابمليل للمضي قدما يف
التحول إىل نظام سياسي دميقراطي وشامل .أولويتهم حتقيق مصاحلهم اخلاصة وتوسيع أو توطيد سلطتهم .استخدمت النخب
اجلديدة ،العدالة االنتقالية وإعادة اهليكلة خصيصا الستبعاد اخلصوم السياسيني من العملية ،وعقدت حتالفات (مؤقتة) بني احزاب
ال ميكن التوفيق بينها فكراي يف واقع املشاركة السياسية واالقتصادية الواسعة.
حتسب "قصص جناح" لتونس واملغرب يف توسيع متثيل البملاانت واحلكومات استنادا إىل االنفتاح السياسي كما توسعت يف تونس
حرية التعبري والصحافة وحرية تكوين التجمعات بشكل ملحوظ .لكن ليس ممكنا حتقيق استقرار دائم يف البلدين ،إذ ما زالت
مصاحل قطاعات واسعة من السكان غري ممثلة سياسيا .صحيح مت اشراك االحزاب االسالمية املعتدلة الرئسية لتفادي خطر اندالع
حركات مجاهريية لزعزعة استقرار البالد .لكن هذه األحزاب فقدت قدرهتا على دمج تلك اجملموعات السكانية من املهمشني
اقتصاداي أو تلك القريبة من مواقع إسالمية متطرفة .أدت السياسات االقتصادية ،ابلتناغم مع املؤسسات املالية الدولية والدول
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املاحنة اىل ان أجزاء كبرية من السكان ستبقى مستبعدة من التحسينات يف الوضع االقتصادي ،وستكون ضحية للمزيد من
اإلفقار .فقد تدهورت يف السنوات األخرية مؤشرات االقتصاد الكلي بشكل ملحوظ وخاصة ازدايد بطالة الشباب .وال يبدو أي
حتول اجيايب يف األفق القريب .مع خيبة اآلمال أتيت اسرتاتيجيات قمعية لإلقصاء وجترمي االحتجاج ،ابسم االستقرار ومكافحة
اإلرهاب .وجتد دعما من قبل اجلهات الفاعلة اإلقليمية والدولية.
تكيف استبدادي عنوان استخدمه الباحثان لالستدالل من خالله على التطورات الناشئة فاخنفاض أسعار الطاقة ،جيعل دول

اخلليج الغنية ابملوارد النتهاج سياسة التقشف ،وخفض اإلعاانت .فمع عودة إيران إىل سوق الطاقة العاملية ،ستزداد حدة التنافس
وستسبب ابملزيد من اخلسائر للشركات العربية املنافسة .وهذا ما دعامها اىل االستنتاج أبن استقرار هذه الدول مهدد .وخصوا
ابلذكر اجلزائر ،على الرغم من املصاحل املشرتكة للنخبة احلاكمة ،لكن أي خطأ يف حساابت النخبة سيؤدى إىل صراعات على
السلطة واليت ميكن أن متتد بسرعة اىل اعمال عنف عسكري مسلح للغاية داخل جهاز الدولة واألمن .لكنهم استبعدوا صراعات
مماثلة داخل نواة النخبة يف مصر ،رغم بروز حلقة مفرغة من الركود االقتصادي ،وزعزعة ارهابية وقمع الدولة .وهذا وقد اعتب
الباحثان ان ترتيبات التعاقب األسري تقلل من خطر الصراع الداخلي للنخبة يف األردن وبعض دول اخلليج ،لكن ال ميكن
استبعادها وخاصة ابلنسبة للمملكة العربية السعودية .مشريين اىل ان عددا من الزعماء ،خاصة من اململكة العربية السعودية وقطر،
تتعاون يف أماكن مثل العراق وليبيا ،وبشكل خاص يف اليمن وسوراي على األقل جزئيا مع اجلماعات اجلهادية وتسعى الستخدام
توجهها املعادي للشيعة يف املواجهة اإلقليمية مع إيران .وأبنه نظراً للدور املركزي للمملكة العربية السعودية ،مع نقل مواردها
ودعمها العسكري  -السياسي الستقرار العديد من األنظمة (خاصة مصر والبحرين واألردن) ،وهذا من شأنه أن يؤدي إىل زعزعة
االستقرار يف اململكة نفسها مما يهدد بعواقب لتداعيات بعيدة املدى على املنطقة أبسرها.
ولذلك سيكون خطأ فادحاً ،اعتبار ان النجاح يف احتواء االحتجاجات من عام  2011يف معظم الدول العربية دليال على أن
احلكم االستبدادي ميكن أن يكون ضمانة على االستقرار الدائم هناك .هذا ينطبق بشكل خاص ابلنسبة لدول جملس التعاون
اخلليجي .العوامل اهليكلية مثل ثروة املوارد وشكل احلكومة امللكي ،يزيد بال شك قدرة القيادات ،على جتنب مطالب املشاركة
وأتجيل معاجلة التناقضات االجتماعية .كما يوضح مثال ليبيا كيف مهدت هذه االسرتاتيجيات ،لصراعات مدمرة للغاية مبجرد
فقدان او اضعاف السيطرة السلطوية على اجملتمع او من خالل حتدي ظروف داخلية او خارجية.
بسبب تداعيات الصراعات العنيفة على أورواب وعزوف متزايد من الوالايت املتحدة لالخنراط السياسي املنظم ،ال ميكن ألملانيا
وشركائها األوروبيني حتمل الالمباالة إزاء التطورات يف البلدان اليت متر أبزمات .وأبن عليهم ان يظهروا فعالية أكثر من السابق
لتجنب اآلاثر اجلانبية السلبية ومنع آتكل املعايري الدولية ،وبذل جهود كبرية من أجل استقرار مستدام جلرياهنم .خاصة وان
الشراكات األملانية للتحول (والنهج املماثل لدول االحتاد األورويب) ،وكذلك سياسة اجلوار األوروبية اليت ثبت عدم مناسبتها
لالستجابة على حنو مالئم مع التحدايت يف بلدان املنطقة .ليس فقط يف نشر الوسائل ،وإن كان هلا أتثري لكنه على املدى الطويل
فقط .وتطبيقاهتا تسري ايضا اىل حد كبري يف الفراغ يف ظل عدم الرغبة ابالصالح من النخب احمللية والقوى اإلقليمية الغنية ابملوارد
الطبيعية ،واليت تتابع أهدافا معاكسة .سبب آخر لعدم جناحها هو انه سيتم مراراً وتكرارا على املدى القصري التضحية بتكييف
الدعم للمصاحل االقتصادية واألمنية ،وعمل احلكومات األوروبية جنبا إىل جنب مع الزعامات السلطوية اجلدد والقدامى ،دون
األخذ حبقوق اإلنسان واملعايري الدنيا للحكم الرشيد بعني االعتبار.
هناك ضرورة الجياد أجوبة على عدد من األسئلة امللحة :كيف ميكن التعامل مع الزعامات اليت ال رغبة لديها يف االصالح؟ كيف
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ميكن دعم اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين يف سياقات استبدادية ،قمعية ،يغلب عليها االستقطاب والعنف ،حيث التزامها أيخذ
بعداً أكثر أمهية؟ كيف ميكن التصدى لتهديد زعزعة االستقرار يف اجلوار األورويب اجلنويب واالنتهاكات اخلطرية للمعايري الدولية؟
النهج  -الذي يعول على أساس التكيف السلطوي أو الرتميم يف بعض البلدان ،اوعدم التسييس و اقتصار التعاون على النطاق
الفين التقين البحت من أجل التنمية ،ليس مبشراً .دون انفتاح سياسي وإصالحات هيكلية عميقة يف البلدان املعنية سوف لن
يتغري شيئا.
حتت عنوان االستقرار من خالل التحول ،اشارت الدراسة أبن اورواب ال ميكنها تصدير ارادة اإلصالح .لكن ال ميكن أن يكون
البديل من اجل حتقيق االستقرار ،حماابة ألجهزة القمع او رعاية احملسوبية والتخلي عن الدعم االملاين واألورويب للحق يف التحول.
ينبغي أن تستند املواقف األوروبية جتاه املنطقة على شروط متبادلة بني األمن وحقوق اإلنسان واملشاركة السياسية والتنمية.
هبذا املعىن ،ينبغي على أملانيا وشركائها األوروبيني طرح تفضيلها للحكم الرشيد ،وسيادة القانون ،مبا يف ذلك املشاركة واجملتمعات
املدنية التعددية ومحاية حقوق اإلنسان بشكل ال لبس فيه وابستمرار .لتعزيز تلك املشاريع يف البلدان الشريكة اليت هلا طابع حتويل
حنو اإلصالح اهليكلي لقطاعات اإلدارة والعدالة واألمن .لن ينجح اال اذا كانت االرادة السياسية موجودة هناك على أعلى
مستوى ،لتفادي الصراع القصري والطويل األمد ،وتعزيز املساعدة يف صياغة السياسات االقتصادية واالجتماعية حبيث تقدم وسيلة
من شأهنا تقليل االختالالت االقتصادية االجتماعية ،وخباصة بني املناطق احلضرية واملناطق األقل حظا .وهذا يعين ،اثنيا ،عدم
التعارض يف التفضيالت األوروبية مع جماالت سياسية أخرى.
من املفيد ،التخلي عن مفاهيم مثل "الشروط" ومثل " أكثر لألكثر وأقل لألقل" ،فهي تولد ليس فقط عند النخبة ،ولكن أيضا
بني أجزاء كبرية من اجملتمعات يف البلدان العربية الشريكة الشكوك حول "منط استعماري جديد" .إن العامل احلاسم هو مدى
االستعداد األورويب لدعم اخلدمات  -وخاصة إذا مت منحها كدعم امليزانية – وربطها ابستمرار ابإلصالحات اهليكلية .ابإلضافة إىل
ذلك ،سيكون من املهم تقييم جناحات اإلصالح أيضا يف البلدان واليت عليها ان تكون مبكان القدوة ،كي ال يبقى األمر على
التمين ،ووضع استحقاقات أقصر من  2اىل  3سنوات خلطط عمل جمدولة مع أولوايت واضحة .وينبغي هلذه اخلطط أن جتعل من
املمكن توسيع التعاون اعتمادا على التقدم يف اإلصالحات ،أو تقليصه.
يف ظل النقص يف أملانيا واالحتاد األورويب ابلقدرات التحليلية لتقييم وفهم سريع للتطورات املعقدة يف املنطقة .ينبغي دعم االحباث
السياسية واالستشارية املوجهة يف املنطقة وحوهلا بقوة وتوسيع التعاون العلمي.
اما فيما يتعلق بدعم اجملتمع املدين ،فقد أوصت الدراسة بضرورة عدم ترك اجملتمع املدين لوحده ،بل ان يستمر هذا التعاون معه.
مقرتحني عقد لقاءات وبرامج تدريبية يف أورواب أو الدول اجملاورة واليت تسمح للجهات الفاعلة يف اجملتمع املدين ،دون املساس هبا
من تقدمي تقارير عن الوضع ،واحلفاظ على الشبكات واكتساب املهارات يف التعامل مع البيئة القمعية .وضرورة تقييم املشاريع اليت
يتم تنفيذها يف إطار شراكات التحول ،بشكل مستقل وينبغي ان يكون تقييم كامل املسعى نقداي .مما ميكن أن خيلق أساسا ملزيد
من التشجيع االسرتاتيجي واملستدام .ومع ضرورة دعم إدارة الصراع السلمية ،لكن عندما تتحول الصراعات لنزاعات حربية يصبح
عمل اجلانب األملاين واألورويب يف التأثري البناء عليها أو تضييق نطاقها حمدود نسبيا .فالرتكيز أوالً ،على جتنب أي إجراءات من
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شأهنا أن تؤثر على الصراع أو تعزز االنقسام بشكل صريح ،كالتحزب اىل جانب أحد األطراف أو حىت يف تسليح اجلماعات
املسلحة أو امليليشيات احلزبية .بدال من ذلك ،ينبغي دعم مبادرات اجملتمع املدين احمللية اليت تلتزم حدودا غري طائفية وعرقية
وتسعى لتبادل واسع بني خمتلف اجملموعات والفصائل وتعمل سلميا حلل النزاعات.
على األوروبيني واألملان ،كطرف راع غري متحيز يف الواقع ،ان يتقدم ليس فقط كوسيط حمايد .بل عليه توفري املزيد من املوارد أكثر
مما كان يف السابق وتطوير مهاراته مثل الوساطة أو املهارات اللغوية ،ولكن فوق كل شيء تنمية معارفه عن الديناميات احمللية.
كما جيب احلفاظ على اتصاالت غري رمسية مع جمموعة واسعة من ممثلي اجملتمع املدين واألحزاب السياسية والفاعلني احملليني
اآلخرين واملعنيني من بلدان اثلثة وعلى هذا األساس تقدمي الوساطة واملساعي احلميدة.
حتت عنوان حوار اقليمي ،مت االشارة أبنه ال ميكن للفاعلني اخلارجيني أتسيس نظام وسلم وأمن يف املنطقة من اخلارج ،فهم حباجة
اىل الشركاء اإلقليميني .ويف هذا الصدد ،فإن وجود حوار لتسوية الصراعات اإلقليمية سيكون مهما للغاية ،مع دول صعبة ولكنها
املؤثرة إقليميا (ال سيما مصر وإيران وقطر والسعودية وتركيا) .رغم انه ضروراي ولكنه ليس كافيا الحتواء أو السيطرة على العديد
من الصراعات خلوض معركة فعالة ضد اجلماعات املسلحة غري احلكومية  -وخاصة يف العراق واليمن وليبيا وسوراي .فحىت اآلن،
على األقل تتبع القوى اإلقليمية هنجأ والذي يبدو تصعيداي أو ابألحرى مدمراً وال يعد ابالستقرار على املدى الطويل .املرغوب فيه
هو الدفع اىل تقارب بني القوى ِ
االقليمية ،وخاصة بني اململكة العربية السعودية وإيران.
فيما يتعلق ابملسامهة األوروبية يف حتقيق األمن ،يف ظل انتشار واضح وسريع للجماعات املسلحة غري احلكومية وعدم امكانية
تسوية النزاعات ابلوسائل السلمية يف هذه احلالة حصرا .ليس مثة من شك يف أن القوى احمللية جيب عليها أن تلعب دورا حامسا يف
املعركة ضد هؤالء وليس أورواب أو الغرب .مبا يعين ضرورة "تطوير ومتكني" قوى األمن احمللية كي تتمكن دول مثل تونس من محاية
نفسها بفعالية يف مواجهة امتداد النزاع املسلح من البالد اجملاورة ،ولتفكيك اجلماعات اإلرهابية .وهذا يشمل املساعدات ابملعدات
والتدريب ،ولكن يف املقام األول اإلصالحات اهليكلية ،ووضع خطوط واضحة هلياكل السلطة والقيادة ،وكذلك انشاء مراقبة مدنية
على األجهزة األمنية .هذا ال ميكن أن ينجح ،إال اذا مل تكن احلرايت يف نفس الوقت مقيدة بشدة .ولذلك ،ينبغي مواصلة النهج
الذي يربط منذ البداية املساعدات ابملعدات والتدريب مع خطوات إصالحية ملموسة ،وان ال يقتصر على أمل غامض أبن توريد
األسلحة وغريها من املواد ،ميكن ان جتعل املتلقي أكثر تقبال ملقرتحات اإلصالح يف املستقبل .وملح الباحثان اىل ان تطورين اثنني
خيفيان خماطر اقتصار املشاركة الدولية يف املنطقة على مكافحة اإلرهاب وحصرها ابالجراءت العسكرية والقمعية .وعزز الباحثان
فكرة ضرورة تقييد مبيعات األسلحة يف املنطقة ،اليت هي اثين أعلى انفاق على الدفاع نسبة للفرد الواحد يف العامل ،وتقييد خطر
اتساع انتشار األسلحة الصغرية ،وكقاعدة عدم تصدير األسلحة اىل الشرق األوسط ،وينبغي عدم التقيد هبذه القاعدة إال يف
حاالت فردية .مؤكدين على ان االستثناءات فقط ،يف حال افرتاض أن األسلحة لن تستخدم للقمع يف الداخل أو حىت لسياسة
خارجية عدوانية ،وإذا كان من املؤكد مبا فيه الكفاية أهنا لن تقع يف أيدي مجاعات مثل القاعدة يف جزيرة العرب.
ويف االخري طرحا أمهية إجياد رد مناسب على أزمة الالجئني وبصياغة سياسة أوروبية جتاههم تقوم على أساس التضامن .كما مل
ينصح الباحثان أبن يتحدد اهلدف املركزي كما ابلنسبة للقوة البحرية التابعة لالحتاد األورويب – للمتوسط EUNAVFOR-
 MEDيف مكافحة املهربني وشبكات االجتار ابلبشر ،وأبن تصبح السياسة املتبعة حماوالت جتاهل كل ما جيري .وبعقد
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االتفاقيات مع بلدان املصدر والعبور وحصول قيادات قمعية للغاية كما هو احلال مع اريرتاي والسودان هبدف منع اهلروب واهلجرة.
فبهذه الطريقة تشارك أورواب يف حتمل املسؤولية عن اخطر انتهاكات حقوق اإلنسان .جيب أن تتمثل األولوية القصوى يف توفري
طرق قانونية للمحتاجني للحماية ليتحقق هلم األمن.
ينبغي ان حتصل الدول الرئيسية املستقبلة (لالجئني) يف االقليم على دعم اكب لتتعامل معهم بشكل افضل .مع جتنب ان تنشأ بؤر
للنزاعات يف البلدان املستقبلة واليت ههتدد يف املدى املتوسط والبعيد بزعزعة االستقرار ليس فقط يف العامل العريب بل يف اورواب أيضا.
مع ضرورة الزايدة الواضحة للمساعدة االنسانية ينبغي اختاذ اجراءات فعالة يف جمال السياسة التنموية يف البلدان املستقبلة لالجئني،
ويف املقدمة يف جمايل التعليم والتدريب املهين لألطفال والشباب.
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