ملخصاتالخبراء
سياسة إقليمية

 ١١سبتمبر ٢٠١٩

سياسات االتحاد األوروبي في الشرق األوسط:
التغيرات َّ
والتبعات على السياسات اإلقليمية
ُّ
سناء الب ّنا
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تمهيــد :أصبــح التحـ ُّـول باتجــاه سياســة اليميــن المتطـ ِّـرف وزيــادة دعــم االســتبداد اتجا َه ْيــن
يميــزان السياســات الدوليــة .ويمكــن ربــط هذيــن االتجاهيــن بظاهــرة تراجــع الليبراليــة؛
ِّ
ُّ
حيــث َّ
التقدميــة لــم تنتقــل إلــى حيــز
إن وعودهــا باالزدهــار االقتصــادي والديمقراطيــة
َّ
ويتجلــى أثــر هذيــن االتجاهيــن عنــد النظــر فــي سياســات االتحــاد األوروبــي تجــاه
التنفيــذ.
منطقــة الشــرق األوســط ،وبالتحديــد ِمصــر فــي أعقــاب ثــورة  25يناير/كانــون الثانــي .خــال
بســمتينّ :
غض
الســنوات الثمانــي الماضيــة ،اتســمت سياســات االتحــاد األوروبــي تجــاه مصــر ِ
َّ
الطــرف عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان غيــر المســبوقة التــي ارتكبهــا النظــام ،والتركيــز علــى
تحقيــق مكاســب اقتصاديــة عــن طريــق الصفقــات التجاريــة ،وممارســة تدابير إصــاح هيكلي
ضخمــة بغـ ِّ
َّ
المتوقع
ـض النظــر عــن تأثيرهــا فــي الشــعب المصــري .وعلــى الرغــم من ذلــك ،فمــن
أن يــؤدي هــذا االتجــاه الحالــي إلــى زيــادة التو ُّتــر السياســي واالجتماعي-االقتصــادي فــي ٍّ
كل
ـف جديــدة.
مــن دول االتحــاد األوروبــي ومصــر ،وســيضع المنطقــة فــي دائــرة عنـ ٍ

ِّ
مقدمة
شـ ِـهد العالــم ُّ
ـتمرة علــى مــدار العقــود الثالثــة
تقلبــات مسـ َّ
أو األربعــة الماضيــة ،ويتحــدَّ د ذلــك بحســب الحــدث
فعليــة .ومــن ذلــك :ظهــور
تحــول
نعتبــره نقطــة
ُّ
َّ
الــذي ِ
النيولبراليــة ووصولهــا إلــى الهيمنــة العالميــة ،حيــث
حكــم قبضتهــا علــى دولــة تلــو األخــرى مــن خــال هيمنة
ُت ِ
المؤسســات التــي تملــك الكلمــة األخيــرة فــي االقتصــاد
متمث ً
ِّ
لــة فــي صنــدوق النقــد الدولــي ()IMF
العالمــي؛
والبنــك الدولــي ومنظمــة التجــارة العالميــة (.)WTO
والمعــارك التــي ظفــرت بهــا األحــزاب والجماعــات
اليمينيــة المتطرِّ فــة وأتباعهــا مــن السياســيين ،فــي
َّ
جميــع أنحــاء العالــم ،ولكــن بصــورة ملحوظــة ومخيفــة
وتوســع الحــرب علــى
أكثــر فــي الديمقراطيــات الغربيــة.
ُّ
فاضحــا
واشــتدادها رغــم فشــلها فشـ ًـا ذريعً ــا
اإلرهــاب ِ
ً
ألكاذيــب النجاحــات التــي يســتخدمها السياســيون
لتســويق مســاعيهم وترويجهــا إلــى مواطنيهــم
الســاخطين .واســتمرار تصاعــد العنــف اليمينــي المتطــرِّ ف
والميليشــيات التابعــة لتنظيــم الدولــة اإلســامية
(داعــش) فــي مناطــق مختلفــة فــي الشــرق األوســط.
و ُتعَ ــدُّ هــذه االتجاهــات الرئيســة التــي تشــكِّل االقتصــاد
والسياســة العالميــة ،وكذلــك حيــاة النــاس اليوميــة فــي
الوقــت الحالــي.
وفــي مسـ ِّ
ـتهل العقــد الحالــي ،ه َّبــت ريــاح التغييــر علــى
الشــرق األوســط ،موطــن بعــض أكثــر الديكتاتوريــات
الضاربــة بجذورهــا ،ســواء أكانــت جمهوريــات عســكرية
قبليــة أم إمــارات أم مشــايخ .لكــن مــا بــدا
أم ملكيــات َّ
لَّ
كأ َّنــه ربيــع األمــل ،لــم يلبــث إ أن اجتاحــه صيـ ٌـف حــار
ملتهــب مــن الفوضــى والحــرب األهليــة ،بعضهــا ال تلــوح
َّ
محطمــة بــل
ـام
نهايتــه فــي األفــق ،وبعضهــا ينتهــي بأحـ ٍ
ً
وانتقامــا.
شراســة
ديكتاتوريــات أكثــر
وعــودة
ٍ
ً

ســاهمت دورة األحــداث التــي أعقبــت ثــورات الربيــع
العربــي فــي صعــود االتجاهــات التــي تس ـ َّببت فــي قيــام
هــذه الثــورات ثــم إخمادها فــي المقــام األول .فــاآلن َّ
تلقى
الغــرب وكــز َة تنبيـ ٍـه عنيفــة ،دفعتــه بعيــدً ا نحــو اليميــن
ـر مــن الحــرب العالميــة الثانيــة بعــد أن كانــت
أكثــر بكثيـ ٍ
لوقــت طويــل ،وجعلتــه أكثــر
أقــرب للوســط
سياســته
َ
ٍ
ـات أقــرب مــع األنظمــة الديكتاتوريــة فــي
اســتعدادً ا لعالقـ ٍ
المنطقــة.
التحول باتجاه اليمين
ُّ
ِّ
المتمثلــة فــي زيــادة الدعــم
مارســت الموجــة األخيــرة
والشــعبية فــي دول
اليمينيــة
االنتخابــي لألحــزاب
َّ
َّ
ضغوطــا خــال العقــد الماضــي .حيــث
االتحــاد األوروبــي،
ً
إن تشــكيل حكومــة االئتــاف الشــعبي لحــزب الرابطــة
َّ
القومــي فــي إيطاليــا ،ونجــاح العديــد مــن البرلمانييــن
اليمينييــن المتطرفيــن فــي االنتخابــات ألول مــرة منــذ
عــام  1975فــي إســبانيا ،وائتــاف حــزب الحريــة مــع
اليميــن الوســطي فــي النمســا ،والظهــور غيــر المســبوق
ُّ
التدفــق
للحكــم االســتبدادي فــي المجــر ،باإلضافــة إلــى
الشــديد للمهاجريــن الهاربيــن مــن الحــرب وإرهــاب
الدولــة فــي ســوريا واليمــن ومصــر؛ جميعهــا عالمــات
علــى زيــادة دعــم التطــرف فــي مناطــق مختلفــة مــن
أوروبــا والشــرق األوســط.
فــي االنتخابــات الوطنيــة األخيــرة حــازت ثالثــة أحــزاب:
حــزب الشــعب السويســري فــي سويســرا وحــزب الحريــة
النمســاوي وحــزب فيــدس المجــري علــى مــا نســبته 29
 ٪و ٪ 26و ٪ 49علــى التَّ والــي مــن األصــوات االنتخابيــة،
ـي الســويد فــي الســويد علــى
بينمــا حــاز حــزب ديمقراطـ ّ
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َ
َّ
تنبيه عنيفة ،دفعته بعيدً ا نحو اليمين
وكزة
تلقى الغرب
ٍ
بكثير من الحرب العالمية الثانية بعد أن كانت سياسته
أكثر
ٍ
لعالقات
لوقت طويل ،وجعلته أكثر استعدادً ا
أقرب للوسط
َ
ٍ
ٍ
أقرب مع األنظمة الديكتاتورية في المنطقة
 ،٪ 17.6وحــزب الفنلندييــن الحقيقييــن فــي فنلنــدا علــى  ،٪ 17.7وحــزب الرابطــة فــي إيطاليــا علــى  .1٪17.4كمــا ازداد صعــود هــذا
االتجــاه فــي االنتخابــات األخيــرة لــدول االتحــاد األوروبــي .كمــا حافــظ حــزب الحريــة فــي النمســا علــى المركــز الثالــث بنســبة
ِّ
 .٪17.2وفــي فرنســاَّ ،
منافســته اليمينيــة المتطرِّ فــة بعــد فــوزه فــي تصويــت
توقــع
المحللــون فــوز الرئيــس إيمانويــل ماكــرون علــى ِ
ســحب ِّ
الثقــة فــي خضـ ِّ
منافســته ماريــن لوبــان فــازت بالمركــز األول
ـم احتجاجــات «الســترات الصفــراء» .لكــن المثيــر للدهشــة أن ِ
ـن
بنســبة  ٪23.31مــن األصــوات .ومــن جهــة أخــرى ،فــاز الحــزب االشــتراكي الديمقراطــي فــي ألمانيــا باالنتخابــات مــر ًة أخــرى ،لكـ َّ
أداءه الضعيــف أثــار المخــاوف بشــأن شــعبية ائتــاف أنجيــا ميــركل معــه .وفــي إيطاليــا ،أدَّ ى فــوز حــزب الرابطــة بنســبة 34
فســر
فــي المائــة مــن األصــوات إلــى زيــادة التوقعــات بشــأن إجــراء انتخابـ ٍ
ـات مبكِّــرة لالســتحواذ علــى الحكومــة المنقســمة .ويُ َّ
الصعــود الشــامل لألحــزاب اليمينيــة المتطرفــة بالتحالــف الــذي ش ـكَّله اإليطالــي ماتيــو ســالفيني مــن حــزب الرابطــة مــع حــزب
التجمــع
البديــل مــن أجــل ألمانيــا وحــزب الفنلندييــن الحقيقييــن وحــزب الشــعب الدنماركــي وحــزب الحريــة النمســاوي وحــزب
ُّ
حصــة
الوطنــي الفرنســي .وفــي نهايــة المطــاف ،حافظــت األحــزاب الحاكمــة التقليديــة علــى مقاعدهــا فــي البرلمــان األوروبــي ،لكــن َّ
ـد مفاجــئ.2
الشــيوعيين اليمينييــن المتطرفيــن كانــت فــي تزايـ ٍ
يُ عَ ــدُّ ٌّ
كل مــن االســتياء مــن العولمــة والهجــرة ،والســعي نحــو تأكيــد الهويــة الوطنيــة بــل وإيجادهــا ،وانتقــادات االتحــاد األوروبــي،
للتطــرف بشــدَّ ة .ففــي ألمانيــا ،قــاد حــزب البديــل مــن أجــل ألمانيــا
ورفــض حكــم المصرفييــن والبيروقراطييــن؛ قــوى ُمحرِّ كــة
ُّ
( )AFDأقــوى معارضــة للهجــرة وانتشــار اإلســام ،بينمــا أتــى ســالفيني اإليطالــي علــى رأس حــزب الرابطــة ،قبــل فــوزه الجزئــي
الشــديد لالجئــي دول جنــوب الصحــراء الكبــرى الذيــن َّ
ُّ
التدفــق َّ
تدفقــوا إلــى
فــي االنتخابــات فــي يونيو/حزيــران  ،2018بســبب
ـم حزبــه أعضــاء يروِّ جــون لفكــرة مغــادرة االتحــاد األوروبــي ،وحينمــا كان وزيـ ًـرا للداخليــة ،اعتــاد
إيطاليــا فــي عــام  .2016ويضـ ُّ
ـميا ،حيــث أصبــح مجـ َّـرد إنقــاذ المهاجريــن
إبعــاد ســفن اإلنقــاذ مــن الموانــئ اإليطاليــة .وبعــد ذلــك ،اتخــذ هــذا التصـ ُّـرف طابعً ــا رسـ ًّ
إجراميــا .ففــي  12يونيو/حزيــران  ،2019ا ُّتهــم قبطانــة قــارب بالتعــاون مــع المهرِّ بيــن عندمــا أنقــذت  1000مهاجــر فــي البحــر
عمـ ًـا
ًّ
َّ
عمليــات
مؤخـ ًـرا لمنعهــا مــن اإلبحــار بالقــرب مــن الســواحل ،حيــث بــدأت القوانيــن فــي تجريــم
المتوســط .وتحركــت الحكومــة
َّ
ِّ
حيــز التنفيــذ فــي ظــل حكومــة ســالفيني علــى الرغــم مــن االنخفــاض الملحــوظ
اإلنقــاذ البحــري .3وقــد دخلــت جميــع هــذه القوانيــن ِّ
مهاجـ ًـرا فقــط فــي عــام  .20194ومــع ذلــك ،فــإن تواجــد عــدد
مهاجـ ًـرا فــي عــام  2016إلــى 2252
فــي عــدد المهاجريــن مــن 181436
ِ
ِ
5
ـول التو ُّتــر إلــى القــارة األوروبيــة والمنطقــة
 22.3مليــون مهاجــر يعيشــون فــي أوروبــا منــذ مطلــع ينايــر  2018يعنــي
احتماليــة تحـ ُّ
َّ
القادمــة ،وخاصـ ً
ـة حينمــا توضــع فــي إطــار األزمــات الحاليــة بيــن الدولــة والمجتمــع فــي النظــام
المجــاورة لهــا خــال الســنوات
ِ
العالمــي النيولبرالــي.
فتحــت األزمــة الماليــة الطريـ َ
األرضيــات فــي فرنســا وإيطاليــا والعديــد
ـق أمــام الشــعبويَّ ة السياسـ َّـية التــي تكتســب المزيــد مــن
َّ
6
مــن بلــدان أوروبــا الوســطى والشــرقية كـ ِّ
ـرد فعــل ٍ علــى تزايــد التبايــن االجتماعي-االقتصــادي والتفـكُّك ومنــع الصعــود االجتماعــي
ـول أوروبــا إلــى ليبراليــة غيــر ديمقراطيــة .إحــدى الحــاالت المثيــرة
للناخبيــن مــن الفقــراء والطبقــة الوســطى .وبهــذا األســلوب تتحـ َّ
لالهتمــام هــي المجــري فيكتــور أوربــان الــذي يصــف بــاده عل ًنــا بأنهــا «ديمقراطيــة غيــر ليبراليــة» ،حيــث تغلغــل حــزب واحــد
 «فيــدس»  -فــي جميــع اإلدارات الحكوميــة واســتولى علــى جميــع الســلطات واســتخدمها بصفــة روتينيــة لزيــادة الســيطرةبأوليــة الحصــول علــى العقــود الحكوميــة ،و ُتعاقــب وســائل
المقربــون مــن أوربــان وأفــراد أســرته
السياســية للنظــام .ويحظــى
َّ
َّ
كــرس مــوارد الدولــة وحتــى مســاعدات االتحــاد
اإلعــام المســتقلة ،ويواجــه أنصــار المعارضــة تحقيقــات ضريبيــة تعســفية ،و ُت َّ
األوروبــي البالــغ قيمتهــا  3مليــارات يــورو للدعايــة االنتخابيــة وشــبكات الحكومــة التابعــة لحــزب «فيــدس» ،باســتثناء مناقصــة
العامــةً ،
و»المفوضيــة األوروبيــة» .7ويكْ ُمــن هــذا
وفقــا لتقاريــر «الشــفافية الدوليــة»
واحــدة فقــط أ�ع ِلــن عنهــا فــي المشــتريات
ّ
َّ
الســبب وراء تراجــع منظمــة فريــدم هــاوس فــي تصنيفهــا للدولــة التــي تتمتَّ ــع بعضويــة االتحــاد األوروبــي مــن ديمقراطيــة حـ َّـرة
8
ـو غيــر مســتغرب.
إلــى ديمقراطيــة شــبه حـ َّـرة  ،علــى نحـ ٍ
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َ
السياسية التي تكتسب المزيد من
الطريق أمام الشعبويَّ ة
فتحت األزمة المالية
َّ
ِّ
فعل
كرد
والشرقية
الوسطى
أوروبا
بلدان
من
والعديد
وإيطاليا
األرضيات في فرنسا
َّ
ٍ
على تزايد التباين االجتماعي-االقتصادي والتفكُّك ومنع الصعود االجتماعي للناخبين من
تتحول أوروبا إلى ليبرالية غير ديمقراطية
الفقراء والطبقة الوسطى .وبهذا األسلوب
َّ

يشــير تقريــر حديــث أصــدره المركــز الدولــي لمكافحــة
ـي  2001و ،2016ارتفــع
اإلرهــاب ( )ICCTإلــى أ َّنــه بيــن َ
عامـ ْ
عــدد حــوادث العنــف التــي ارتكبهــا فــي ألمانيــا يمينيــون
متطرِّ فــون بنســبة  60فــي المئــة ليصــل إلــى  1600حــادث
ِّ
ويوضــح التقريــر:
فــي عــام .2016

تتركَّــز أهــداف إرهــاب اليميــن المتطــرف بصورة أساســية
علــى زعزعــة الثقــة فــي احتــكار الحكومــات الديمقراطية
للســلطة وســيادة القانــون؛ لكــي ُ
ينظــر الســكان الذيــن
أن
َّ
يتعرضــون لهجــوم اليميــن المتطــرف ألنفســهم علــى َّ
لديهــم حمايـ ً
ـة ضعيفــة ،وللقضــاء علــى فكــرة التعدُّ ديــة
التــي تكْ ُمــن فــي قلــب الثقافــة الديمقراطيــة.

ـد -
ـد متزايـ ٍ
«تشــير العديــد مــن الشــواهد إلــى وجــود تهديـ ٍ
جزئيــا  -علــى الــدول الغربيــة
أو علــى األقــل يُ ســتهان بــه
ًّ
التــي ِّ
لســنوات عديــدة ،لــم
يمثلهــا اليميــن المتطــرف».
ٍ
يُ وصــف العنــف علــى يــد اليميــن المتطــرِّ ف َّ
بدقــة فــي
ور ِصــدت
قضايــا اإلرهــاب وال تحــت طائلــة القانــونُ .
المــوارد الرســمية «وتقييمــات التهديــد والتدابيــر
المضــادة علــى نحــو خطــأ فــي الماضــي .يســتهدف العنــف
الــذي يُ مارســه الجنــاح اليمينــي المتطــرف مباشــر ًة أســس
الثقافــة الديمقراطيــة :التعدديــة والتســامح .ويغــرس
الخــوف بيــن ضحايــاه وينفــي الوضــع الراهــن واحتــكار
القــوة المفــروض عبــر ســيادة القانــون».9

أن اإلرهــاب اليمينــي المتطــرِّ ف  -حتــى
هــذا يعنــي َّ
ٌ
عنــف  -ســيهدم أســاس مجتمعــه
وإن ُص ِّنــف علــى أ َّنــه
ِّ
مترديــة علــى المــدى الطويــل
ـدث آثــا ًرا
«الوطنــي» ،ويُ حـ ِ
ألن الدوافــع
فــي المجتمعــات الديمقراطيــة.
ونظــرا َّ
ً
األيديولوجيــة هــي مــا ُتحرِّ كــه ،ويُ َ
نظــر إليــه مــن الناحيــة
العمليــة مــن ِقبــل عــدد متزايــد مــن المؤيديــن علــى أ َّنــه
َّ
يتحــول فــي نهايــة
أن
فيمكــن
بــه،
مســموح
«عنــف»
َّ
مجموعــات أوروبيــة مــن
هجــوم علــى
المطــاف إلــى
ٍ
ٍ
أصــول ٍ مختلفــة داخــل المجتمــع وتحطيــم إرث الدولــة
الحديثــة.

المصدر :كوهلر ،دانيال ( )2019ص.8

أن عنــف اليميــن
ومــن َّ
ثــم ،يخلــص هــذا الجــزء إلــى َّ
المتطــرِّ ف سـ ُّ
ـيظل يهـ ِّ
ـدد حــدود أوروبــا وداخلهــا لعقــود،
بغـ ِّ
ـض النظــر عــن االنخفــاض الكبيــر فــي عــدد الوافديــن
مــن المهاجريــن منــذ عــام  .2016هكــذا تســير األمــور
نظــرا ألن منطــق إنفــاذ القانــون والتعدُّ ديــة والصعــود
ً
االجتماعي-االقتصــادي علــى أســاس الجــدارة ،جــرى
تقويضهــا بشــدَّ ة كنتيجــة مباشــرة للسياســات النيولبرالية
الجديــدة اآلخــذة فــي الصعــود منــذ الســبعينيات .وقــد

ً
همــة بيــن وســائل
يســتعرض التقريــر
مقارنــة أخــرى ُم َّ
الهجــوم :فــإذا أخذنــا ألمانيــا مــر ًة أخــرى كمثــال،
المتعمــدة
ســتخدمة للحرائــق
الم
فقــد زادت الهجمــات ُ
ِ
َّ
عامــا فــي
والتفجيــرات إلــى أعلــى مســتوى لهــا منــذ ً 16
ـي
عــام  ،2016ممــا يدعــو إلــى إعــادة تقديــم إطــار قانونـ ٍّ
للظاهــرة لتتجــاوز «اإلرهــاب» و»العنــف» وتعكــس اآلثــار
النفســية علــى الجماعــات التــي تعرضــت للهجــوم .10إذ

ِّ
هذا يعني َّ
المتطرف  -حتى
أن اإلرهاب اليميني
ص ِّنف على أ َّنه ٌ
وإن ُ
عنف  -سيهدم أساس
ِّ
متردية على
حدث آثارً ا
مجتمعه «الوطني» ،ويُ ِ
المدى الطويل في المجتمعات الديمقراطية
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هكذا تسير األمور نظرً ا ألن منطق إنفاذ القانون
ُّ
والتعددية والصعود االجتماعي-االقتصادي على أساس
َّ
بشدة كنتيجة مباشرة للسياسات
الجدارة ،جرى تقويضها
النيولبرالية الجديدة اآلخذة في الصعود منذ السبعينيات

أ َّثــر ذلــك تأثيـ ًـرا طويــل المــدى فــي الــدول العربيــة التــي اســتمرت فــي ممارســة سياســات التقشــف تجــاه الطبقــة الوســطى
ـروطية االتحــاد األوروبــي والحكومــات األوروبيــة
والمواطنيــن الفقــراء خــال العقــود القليلــة الماضيــة بدعــم ومباركــة بــل ومشـ
َّ
الرائــدة .فقــد تسـ َّببت السياســات النيولبراليــة لالتحــاد األوروبــي تجــاه المنطقــة فــي عواقــب مريرة على المســتويات السياســية
ِّ
ويوضــح الجــزء التالــي هــذه النقــاط علــى النحــو التالــي.
واالقتصاديــة واإلنســانية.
ُّ
يستحق الديمقراطية وحقوق اإلنسان؟
من
ـول لسياســات االتحــاد األوروبــي تجــاه المنطقــة العربيــة .فقــد انخفــض دعــم تحالفــات
ُتعَ ــدُّ نهايــة الحــرب البــاردة نقطــة تحـ ُّ
ـرات طويلــة بتعزيــز السياســات النيولبراليــة ،نتيجــة االهتمــام
الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان فــي المنطقــة ،والتــي ارتبطــت لفتـ ٍ
11
المتزايــد باألمــن واالســتقرار .فعلــى ســبيل المثــال ،بينمــا تعمــل «سياســة الجــوار األوروبــي» التــي صــدرت عــام  2004علــى
«تعزيــز الديمقراطيــة اإلقليميــة» ،12دُ ِفــع االتحــاد األوروبــي إلــى مغازلــة القــادة االســتبداديين بشــأن الهجــرة قصيــرة األجــل
ـرض علــى الزعيــم الليبــي آنــذاك ،القذافــي 50 ،مليــون يــورو ،كدفعــة
والمصالــح االقتصاديــة ،وهكــذا  -علــى ســبيل المثــال  -عُ ـ ِ
ُّ
أوليــة لمبلــغ قــدره  5مليــارات يــورو وفقـ ًـا لطلبــه حتــى يوقــف تدفــق المهاجريــن الذيــن يصلــون إلــى الســواحل األوروبيــة عبــر
َّ
بــاده.
دعمــا كامـ ًـا لنظــام مبــارك ،بينمــا اســتخدم التقريــع المرتكــز علــى حقــوق اإلنســان
وفــي حالــة ِمصــر ،قــدَّ م االتحــاد األوروبــي ً
بصــورة تكتيكيــة مــن حيــن ٍ آلخــر ودون جــدوى .ولفتــرة قصيــرة بعــد ثــورة عــام  ،2011أجــرى االتحــاد األوروبــي مراجعــةً
لسياســاته مســتحد ًثا مفهــوم «الديمقراطيــة المســتدامة العميقــة» ،والتــي نــادت بـــ «اإلصــاح السياســي واالنتخابــات ،وبنــاء
المؤسســات ،ومحاربــة الفســاد ،واســتقالل القضــاء ،ودعــم النظــام المدنــي» .وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،لــم يبـ َ
ـق هــذا المفهــوم
ـد إ�ثــر تب ِّنــي «إطــار العمــل االســتراتيجي» فــي عــام .2012
قصيــر العمــر وســقط بعــد عـ ٍ
ـام واحـ ٍ
العامــة لالتحــاد األوروبي
يُ مكــن لالتجاهــات التــي جــرت مناقشــتها فــي أجــزاء ســابقة شــرح الدوافــع التــي أدَّ ت إلــى السياســات
َّ
ِّ
َّ
ـول باتجاه
فــي المنطقــة .و ُتعَ ــدُّ سياســات الدولتيــن الرائدتيــن  -ألمانيــا وفرنســا  -فــي هــذا التحالــف هــي األبــرز .فقــد شـكل التحـ ُّ
ضغوطــا كبيــرة علــى األحــزاب الحاكمــة فــي كلتــا الدولتيــن اللتيــن أضحــى مواطنوهمــا  -شــأنهم شــأن بقيــة الشــعب
اليميــن
ً
َّ
ً
األوروبــي  -أقــل تق ُّبــا للمهاجريــن ،وال ســيما مــع اســتمرار تفاقــم أزمــة الالجئيــن الســوريين .يأتــي التعــاون مــع األنظمــة شــبه
ـد مــن ُّ
المســتقرة فــي المنطقــة علــى رأس أولويَّ ــات االتحــاد األوروبــي ودولتيــه الرائدتيــن للحـ ِّ
تدفــق المهاجريــن القادميــن مــن
بلــدان المنطقــة أو عبرهــا .هــذا التعــاون يُ دفــع ثمنــه فــي شــكل إعطــاء الشــرعية وصفقــات أســلحة ضخمــة .وبالحديــث عــن
ـدم األزمــات االقتصاديــة والسياســية فــي المنطقــة فرصـ ً
المؤسســات االقتصاديــة والماليــة الدوليــة ،تقـ ِّ
ـة كبيــر ًة لإلســراع فــي
تنفيــذ أجندتهــا النيولبراليــة ،حيـ ُ
إن األنظمــة المحاصــرة أصبحــت أكثــر اســتعدادً ا مــن ذي قبــل لالمتثــال لمتطلبــات هــذه
ـث َّ
رئيســا منها،
ـزءا
ً
المؤسســات .فســتُ رحب النخبــة االقتصاديــة فــي مصــر ،والتــي يصــدُ ف أن تكــون المؤسســة العســكرية نفســها جـ ً
بالفرصــة لفــرض المزيــد مــن اإلصــاح الهيكلــي الصــارم والخصخصــة وتدابيــر التقشــف علــى الشــعب الــذي يتعـ َّـرض للترهيــب
ـج علــى هــذه التدابيــر.
الشــديد كــي ال يحتـ َّ
خلفيــا ،أو حتــى
ـك أن األمــر ســينتهي بشــغل الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان مقعــدً ا
مــع هيمنــة مثــل هــذه األولويَّ ــات ،فــا شـ َّ
ًّ
ِّ
التخلــي عنهمــا .فقــد بــدأ االتحــاد األوروبــي فــي النظــر إلــى المنطقــة مــن منظــور الهجــرة ومــا يُ سـ َّـمى بـــ «الحكومــات اآلمنــة»
التــي تضمــن «االســتقرار» ،حتــى لــو كانــت غيــر شــرعية .وقــد عانــت أجنــدة حقــوق اإلنســان التقليديــة فــي االتحــاد األوروبــي
قمــة االتحــاد األوروبــي وجامعــة الــدول العربيــة االنتقـ َ
ـال مــن العالقــات الثنائية
مــن إهمــال مماثــل .فعلــى ســبيل المثــال ،مثَّ لــت َّ
مــع دول الشــرق األوســط فــي ظـ ِّـل «سياســة الجــوار األوروبيــة» لتأخــذ شــكل المفاوضــات الجماعيــة 13لتأكيــد مــدى نفــوذ
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تحول لسياسات
ُتعَ ُّد نهاية الحرب الباردة نقطة ُّ
االتحاد األوروبي تجاه المنطقة العربية .فقد
انخفض دعم تحالفات الديمقراطية وحقوق
لفترات
اإلنسان في المنطقة ،والتي ارتبطت
ٍ
طويلة بتعزيز السياسات النيولبرالية ،نتيجة
االهتمام المتزايد باألمن واالستقرار

القــارة فــي مواجهــة المنافســين اإلقليمييــن .ومــن خــال
إدراكــه للتــوازن الدقيــق بيــن الجانبيــن ،قــدَّ م الرئيــس
السيســي دالئـ َ
ـل تأكيديـ ً
ـة علــى ادعــاءات التحالــف القائمة
منــذ فتــرة طويلــة بشــأن حقــوق اإلنســان .وشــعر ً
أيضــا
بالحصانــة مــن النقــد إلعدامــه  9شــباب شـ ً
ـام
ـنقا 14قبــل أيـ ٍ
ـي ُمديــن لعقوبــة
فقــط مــن الحــدث وســط احتجــاج دولـ ٍّ
اإلعــدام والمحاكمــات بالغــة ُ
القصــور التــي تســتند إلــى
ـم ،أتت
ـات انتُ زعــت تحــت وطــأة التعذيــب .ومن ثـ َّ
اعترافـ ٍ
ً
ـتباقية لهــذه الحركــة الجماعيــة التــي قــام
االتهامــات اسـ
بــد
بهــا االتحــاد األوربــي
واســتمرت بعدهــا ،ولكــن لــم يُ ِ
َّ
15
نــدم .قــدَّ م اإلعــان الختامــي  ،والمؤتمــر
أي
أي
ٍ
ٍ
طــرف َّ
ُّ
ـذرة لحقــوق اإلنســان« :نعتــرف بــأن
الصحفــي مراجعــة حـ ِ
الســام واألمــن وحقــوق اإلنســان والتنميــة االقتصاديــة
يعــزز ٌّ
ِّ
كل منهمــا اآلخــر (ُ )...نديــن جميــع
واالجتماعيــة
المرتكَبــة
أعمــال اإلرهــاب وانتهــاكات حقــوق اإلنســان ُ
ضــد الشــعب الســوري».
فــي الوقــت ذاتــه ،بــدت الروايــات عــن فحــوى المباحثــات
ً
متناقضــة .حيــث أكَّــد
الخاصــة حــول حقــوق اإلنســان
َّ
األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة أحمــد أبــو الغيــط
«أي انتقــاد» أو عــدم رضــا عــن «ممارســات
أنــه لــم يصــدُ ر ُّ
أي دولــة بعينهــا» ،بمــا فــي ذلــك انتهــاكات مصــر لحقــوق
اإلنســان ،فــي حيــن أن رئيــس المفوضيــة األوروبيــة ،جان
ً
ـات
كلــود يونكــر ،أبــدى ردًّ ا
متناقضــا يؤكِّــد حدوث مناقشـ ٍ
حــول حقــوق اإلنســان «خلــف األبــواب الموصــدة فــي
االجتماعــات الثنائيــة بيــن القــادة».
ِّ
التحــدي الصريــح
القمــة
كان مــن ُ
حــرج فــي هــذه َّ
الم ِ
ألولويــات السياســة الخارجيــة الراســخة لالتحــاد
األوروبــي التــي تركِّــز علــى حظــر عقوبــة اإلعــدام .إذ
َّ
وخطــة
يأتــي علــى رأس أولويــات «اإلطــار االســتراتيجي
العمــل بشــأن حقــوق اإلنســان والديمقراطيــة» التابعــة
لالتحــاد األوروبــي« :تعزيــز عالميــة حقــوق اإلنســان مــن
خــال تحقيــق االلتــزام العالمــي عــن طريــق( :أ) تكثيــف

التشــجيع علــى التصديــق علــى المعاهــدات الدوليــة
الرئيســة لحقــوق اإلنســان والتنفيــذ الفعَّ ــال لهــا ،بمــا فــي
ذلــك صكــوك حقــوق اإلنســان اإلقليميــة( .16ب) تشــجيع
بلــدان األطــراف الثالثــة علــى التعــاون الكامــل مــع
المقرريــن الخاصيــن التابعيــن لألمــم المتحــدة والخبــراء
المســتقلين فــي مجــال حقــوق اإلنســان ،بمــا فــي ذلــك
دعــوات دائمــة واســتقبال هــؤالء
عــن طريــق توجيــه
ٍ
َّ
َّ
الضــوء علــى أن“ :عقوبــة
الخطــة
وســلطت
الخبــراء».
َ
ِّ
انتهــاكات جســيمة لحقــوق
اإلعــدام والتعذيــب ُتشــكل
ٍ
ونظــرا للزخــم المتزايــد
اإلنســان والكرامــة اإلنســانية.
ً
المشـ ِّ
ـجع علــى إلغــاء عقوبــة اإلعــدام فــي جميــع أنحــاء
ُ
العالــم ،ســيواصل االتحــاد األوروبــي حملتــه طويلــة
األمــد ضــد عقوبــة اإلعــدام .وسـ ُـيتابع االتحــاد األوروبــي
حملتــه بقــوة ضــد التعذيــب والمعاملــة القاســية وغيــر
والمهينــة».17
اآلدميــة ُ
يثيــر الفــرق بيــن الجــدل والخطــاب عــن االنتهــاكات
الجســيمة لحقــوق اإلنســان فــي مصــر فــي ظـ ِّـل النظــام
الموجهــة لالتحاد
الحالــي إربــاكًا كبيـ ًـرا .وردًّ ا علــى اإلدانــة
َّ
األوروبــي إلضفــاء الشــرعية علــى النظــام الوحشــي فــي
مصــرُ ،و ِصــف ردُّ  18مســؤولي االتحــاد األوروبــي بمفهــوم
مفــر»  -حيــث قــال مــارك روتــه ،رئيــس الــوزراء
«ال
َّ
يتعيــن عليــك الرقــص
الهولنــدي« :فــي بعــض األحيــان
َّ
مــع الشــخص الــذي يقــف فــي حلبــة الرقــص .ليــس لدينــا
ً
ووفقــا لمســؤول ٍ آخــر باالتحــاد األوروبــي:
دائمــا».
الخيــار ً
صبح ُ
ِّ
الخبــز
المســتبدين
الحــكَّام
«إن التعامــل مــع ُ
ُ
ســي ِ
ُّ
والزبــدة اليوميــة لنــا ( )...فــا خيــار أمامــك .ألــن تتعامــل
معهــم؟».

ِّ
التحدي
حرج في هذه القمَّ ة
كان من المُ ِ
الصريح ألولويات السياسة الخارجية الراسخة
لالتحاد األوروبي التي تركِّز على حظر عقوبة
اإلعدام .إذ يأتي على رأس أولويات «اإلطار
َّ
وخطة العمل بشأن حقوق اإلنسان
االستراتيجي
والديمقراطية» التابعة لالتحاد األوروبي
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ً
صفقة
في يناير/كانون الثاني  ،2019قرَّ ر الرئيس ماكرون توقيع نحو 30
والصحة
بقيمة مائة مليون يورو تقري ًبا في مجاالت النقل والطاقة
َّ
عدد من صفقات األسلحة التي جعلت من مصر عميلً
والزراعة ،بعد ٍ
أساسيا للطائرات المُ قا ِتلة والسفن الحربية والتكنولوجيا العسكرية
ًّ
َ
المدافعيــن عــن
القمــة التــي عُ ِقــدَ ت فــي فبراير/شــباط
الحــدث األول الــذي يلفــت انتبــاه مســؤولي االتحــاد األوروبــي ُ
لــم تكــن َّ
انتهــاكات حقــوق اإلنســان .ففــي رحلــة إلــى مصــر قبــل شــهر واحــد فقــط ،فــي يناير/كانــون الثانــي  ،2019قـ َّـرر الرئيــس ماكــرون
توقيــع نحــو  30صفقـ ً
ـدد مــن صفقــات
ـة بقيمــة مائــة مليــون يــورو تقري ًبــا فــي مجــاالت النقــل والطاقــة
َّ
والصحــة والزراعــة ،بعــد عـ ٍ
جزئيــا
يفســر
المقا ِتلــة والســفن الحربيــة والتكنولوجيــا العســكرية .وهــذا ِّ
األســلحة التــي جعلــت مــن مصــر عميـ ًـا أساسـ ًّـيا للطائــرات ُ
ًّ
19
لمــاذا لــم تجــن ِ الجهــود الواســعة لدفــع ماكــرون للتنديــد باالنتهــاكات الحقوقيــة فــي مصــر ســوى نجــاح متواضــع .
الحقوقية وتجارة األسلحة ..وجهان لعملة واحدة
االنتهاكات
َّ
ـن تغاضــي االتحــاد األوروبــي عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي ارتكبهــا النظــام المصــري ،ليــس فقــط
دفــع الشــعب المصــري ثمـ َ
عبــر المزيــد مــن االنتهــاكات ،ولكــن ً
أيضــا مــن خــال تبريرهــا بتحــدي عالميــة حقــوق اإلنســان باســتخدام ذرائــع الخصوصيــة
الثقافيــة ،كمــا يتضــح مــن الكلمــات التاليــة للرئيــس السيســي:
ـق أبنائهــا ودماءهــم ( )....تلــك هــي الثقافــة فــي بالدنــا وهــي رد الحـ ِّ
«عندمــا يُ قتَ ــل إنســان بعمــل إرهابــي ،تطلــب منــي أســرته حـ َّ
ـق
ألصحابــه عبــر القانــون».20
حاضرنــي فــي كيفيــة حكــم
ـد أن يُ ِ
وعلــى غــرار ذلــك ،أتــى البيــان الــذي أصــدره الرئيــس الفرنســي ماكــرون« :أنــا ال أقبــل مــن أي قائـ ٍ
دولتــي ،وأنــا ال أحاضــر اآلخريــن حــول حقــوق اإلنســان» ،جــاءت هــذه التصريحــات علــى إثــر وبمصاحبــة زيــادة شــحنات األســلحة
الفرنســية إلــى مصــر مــن  39.6مليــون يــورو إلــى  1.3مليــار يــورو بيــن عامــي  2010و .21 2016وجــاء ذلــك فــي الوقــت الــذي كـ َّـرر فيــه
ـات حــول كيــف تبــرِّ ر القيــم الثقافيــة المختلفــة تراجــع دعــم حقــوق اإلنســان واســتمرار ارتــكاب جرائــم حقــوق
الرئيســان تصريحـ ٍ
22
ُّ
التدخــل فــي كيفيــة
«محاضــرة مصــر بشــأن حقــوق اإلنســان»؛ ألن «ســيادة الدولــة تتعــارض مــع
اإلنســان .فكمــا يرفــض ماكــرون ُ
حكــم القــادة لبالدهــم» ،قــال الرئيــس المصــري ،السيســي ،فــي يناير/كانــون الثانــي « :2019يجــب أن نعتــرف بأننــا لســنا أوروبــا ،نحــن
متحديً ــا بوضــوح« :مســؤولية الدولــة عــن حمايــة شــعبها (مــن) الجرائــم بحـ ِّ
ِّ
ـق اإلنســانية ،وقبــول
دولــة ومنطقــة لهــا طبيعتهــا»،23
المســؤولية الجماعيــة لتشــجيع ومســاعدة بعضهــم علــى الوفــاء بهــذا االلتــزام» ً
وفقــا لوثيقــة الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة لعــام
 2005المعروفــة بـ”مســؤولية الحماية».
فــي إطــار االنتقــام مــن الهجمــات المســتمرة التــي تشـنُّها ميليشــيات داعــش فــي ســيناء ،احتجــز النظــام المصــري عشــرات اآلالف،
إمــا مــن خــال عقوبــة اإلعــدام اســتنادً ا إلــى مزاعــم باطلــة أو القتــل خــارج نطــاق القانــون .ففــي
وخطــف وقتــل قسـ ًـرا المئــات َّ
ـاالت ُمخزيــة لقتــل نســاء بلغــت  76امــرأة ،وأطفــال بلغــت  33طفـ ًـا،
رحــل النظــام أكثــر مــن  100.000أســرة ،كمــا تـ َّ
ســيناءَّ ،
ـم رصــد حـ ٍ
24
ِّ
وإصابــة  149امــرأة و 88طفـ ًـا ،واعتقــال  59امــرأة وطفـ ًـا ،فــي ســجل الوجــه القبيــح للحكــم االســتبدادي فــي مصــر .
لــم تســتثن ِ جرائــم حقــوق اإلنســان األجانــب الذيــن ربمــا رعــوا االهتمــام األكاديمــي فــي منطقــة ســيناء .فجوليــو ريجينــي ،طالــب
الدكتــوراه بجامعــة كامبريــدج والباحــث الزائــر فــي الجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة ،قــد طــارد شــغفه فــي اكتشــاف االضطرابــات
اإلنســانية فــي محافظــة شــمال ســيناء ،لك َّنــه لــم يجــد ســوى التعذيــب ثــم المــوت علــى أيــدي ضبــاط األمــن المصرييــن فــي عــام
 .2016وبعــد الحــادث مباشــر ًةَّ ،
وقعــت مصــر صفقــات أســلحة مــع الحكومــة اإليطاليــة رفعــت مشــترياتها إلــى  69.1مليــون يــورو
ـجلت أعلــى رقــم للفتــرة بيــن عامــي  2013و .2017وبعــد ذلــك بفتــرة وجيــزة ،أصبحــت مصــر أول دولــة
(نحــو  77مليــون دوالر) ،وسـ َّ
25
أفريقيــة مــن حيــث حجــم مشــتريات األســلحة مــن إيطاليــا ،لتتقــدَّ م علــى تركيــا وقطــر وألمانيــا وباكســتان وإســبانيا وبريطانيــا .
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ً
وعمل على السيطرة على تدفقات المهاجرين
كذلك
عبر الشواطئ المصرية ،أ�برمت معاهدة بين فرنسا
ومصر لتبادل أربعة كورفيتات من طراز جوويند
 2500تبلغ قيمتها نحو مليار يورو منذ عام 2014

أدى أســلوب عمــل مماثــل اتخذتــه ألمانيــا إلــى بيــع
أســلحة بقيمــة  800مليــون يــورو فــي يوليو/تمــوز ،2019
بعــد بيــع أســلحة بقيمــة  300مليــون يــورو فــي عــام
2017؛ ممــا أدَّ ى إلــى زيــادة تبــادل األســلحة بيــن مصــر
وألمانيــا بمقــدار عشــرة أضعــاف تقري ًبــا منــذ عــام 2016
(عندمــا جــرى تبــادل أســلحة بقيمــة  45مليــون يــورو).26
لــم تكشــف البيانــات الرســمية للحكومتيــن  -الفرنســية
واأللمانيــة  -عــن نــوع األســلحة المبيعــة أو قيمتهــا؛
لكــن فــي عــام  ،2018دخلــت ضمــن المتعاقديــن األلمــان
الرئيســين شــركة تيســيت كــروب التــي قدَّ مــت غواصــة
واحــدة فــي عــام  2017بقيمــة  250مليــون يــورو ،وشــركة
ديــل للدفــاع التــي قدَّ مــت  330قذيفــة جــو – جــو إلــى
مصــر ،وشــركة إيربــاص للدفــاع والفضــاء ،وشــركة هكلــر
أنــد كــوخ التــي قدَّ مــت أســلحة خفيفــة لنظــام السيســي،
وشــركة كــراوس مافــي ويجمــان ( )KMWالتــي باعــت
مدرعــة ودبَّابــات.27
ناقــات جنــود َّ
كذلــك وعمـ ًـا علــى الســيطرة علــى تدفقــات المهاجريــن
عبــر الشــواطئ المصريــة ،أ�برمــت معاهــدة بيــن فرنســا
ومصــر لتبــادل أربعــة كورفيتــات مــن طــراز جووينــد
ـم
 2500تبلــغ قيمتهــا نحــو مليــار يــورو 28منــذ عــام  ،2014ثـ ّ
تبعهــا كورفيتــان إضافيــان بقيمــة  500مليــون يــورو ،وقــد
ُو ِّقعــت المعاهــدة خــال زيــارة ماكــرون لمصــر فــي مايــو/
أيــار  2018كوســيلة لنقــل «الخبــرة الفنيــة» للتكنولوجيــا
واختصــا ًرا للوقــت الــازم لصناعــة الســتة كورفيتــات
تضمنــت معاهــدات
المتعاقــد عليهــا .باإلضافــة إلــى ذلــك،
َّ
التعــاون العســكري التــي ال تقـ ُّـل قيمتهــا عــن  6مليــارات
يــورو ،بيــع  24طائــرة مقاتلــة مــن طــراز رافــال ،وفرقاطــة
ِّ
متعــددة المهــام ،وســفينتين حربيتيــن مــن طــراز
29
ميســترال منــذ عــام . 2013

جزئــي لشــراء المعــدَّ ات العســكرية
بينمــا ُوجــد مبــرِّ ر
ٌّ
ِّ
للتصــدي لإلرهــاب فــي شــمال ســيناء ،فــإن
التقليديــة
العديــد مــن الشــركات الفرنســية مــا زالــت ُتــزوِّ د هيئــات
إنفــاذ القانــون فــي مصــر بالمعــدَّ ات الرقميــة القويــة
التــي تســمح للخدمــات األمنيــة بإنشــاء نظــام «الســيطرة
أورويــل الوحشــي» 30لتفريــق ومواجهــة أي محاولــة
للتظاهــر أو تجمهُ ــر ُمعــارض لسياســات الحكومــة
الموجهــة ضــدَّ الفقــراء وحقــوق اإلنســان.31
الســاحقة
َّ
صرحــت الفيدراليــة
فــي تقريــر ُنشــر فــي َّ ،32 2018/07/02
أن «بعــض الشــركات
الدوليــة لحقــوق اإلنســان (َّ )FIDH
تكنولوجيــات للمراقبــة الفرديــة
باعــت لخدمــات األمــن
ٍ
(أنظمــة)AMESYS / NEXA / AM؛ واالعتــراض الجماعــي
()SUNERIS / ERCOM؛ وجمــع البيانــات الشــخصية
()IDEMIA؛ والســيطرة علــى الحشــود (طائــرات مــن
دون طيــار  ،Safranوقمــر صناعــي ،AIRBUS / THALES
ً
(ســابقا )RTD
مدرعــة خفيفــة Arquus
وعربــات
َّ
كيفــة مــع البيئــة الحضريــة) .وبهــذا ،شــاركت جميــع
ُم َّ
هــذه المعــدَّ ات فــي بنــاء بنيـ ٍـة واســعة النطــاق للمراقبــة
والســيطرة علــى التجمهــرات ،تهــدف إلى منــع كل حركات
المعارضــة والحــركات االجتماعيــة ،وتــؤدي إلــى اعتقــال
عشــرات اآلالف مــن المعارضيــن والناشــطين».

بينما وُ جد ِّ
َّ
المعدات
جزئي لشراء
مبرر
ٌّ
ِّ
للتصدي لإلرهاب في
العسكرية التقليدية
شمال سيناء ،فإن العديد من الشركات
الفرنسية ما زالت ُت ِّ
زود هيئات إنفاذ
َّ
بالمعدات الرقمية القوية
القانون في مصر
التي تسمح للخدمات األمنية بإنشاء نظام
«السيطرة أورويل الوحشي» لتفريق
ومواجهة أي محاولة للتظاهر
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ً
ِّ
المتطرف في
باهظا نتيجة تصاعد اتجاه اليمين
دفع الشرق األوسط الثمنَ
ً
فبدل من تنفيذ سياسات إعادة التوزيع الضرورية لمعالجة مشكلة
أوروبا.
ِّ
المتطرف في إلقاء
الفقر والبطالة في االتحاد األوروبي ،يواصل اليمين
اللوم على المهاجرين الذين فروا من الحروب األهلية في المنطقة المجاورة

«الســفن الحربيــة ميســترال ()DCNS؛ وفرقاطــات فريــم ((DCNS؛ والــزوارق الحربيــة
ولكــن حتــى األســلحة التقليديــة مثــل ّ
المدرعــة ()Arquus؛ وصواريــخ ميــكا جو-جــو وصواريــخ كــروز مــن طــراز
(جووينــد)؛ والطائــرات المقاتلــة رافــال ،والعربــات
َّ
ً
)MBDA( SCALP؛ وصواريــخ أي إس إم جــو  -أرض ( ”)SAGEMكانــت مســؤولة عــن قتــل اآلالف مــن المدنييــن المســالمين
وتعذيبهــم واحتجازهــم تحــت شــعار «الحــرب علــى اإلرهــاب».33
رئيســا
وفــي اآلونــة األخيــرة ،أكَّــد تقريــر لمنظمــة العفــو الدوليــةُ 34نشــر فــي عــام  ،2018أن فرنســا أصبحــت منــذ عــام  2011مــورِّ دً ا
ً
المســتخدَ مة فــي أغــراض القمــع العســكري والمدنــي علــى حـ ٍّ
ـم إيــاء الكثيــر مــن االهتمــام لصفقــة
لألســلحة ُ
ـد ســواء ،وأنــه تـ َّ
ـدات أمنيــة روتينيــة مثــل
بمليــارات الــدوالرات لشــراء الطائــرات المقاتلــة والســفن الحربيــة بينمــا تــورِّ د الشــركات الفرنســية معـ ٍ
المدرعــة الخفيفــة مــن طــراز شــيربا و MIDSالتــي ظهــرت العديــد مــن المــرات فــي عمليــات قمــع المدنييــن منــذ عــام
العربــات
َّ
ٌّ
َّ
ـركات
ـات والشـ
ـم ،أدانــت كل مــن منظمــة العفــو الدوليــة ُ
ِ
والمنظمــة الفيدراليــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان الحكومـ ِ
 .35 2013ومــن ثـ َّ
ـد مــن عــدم االســتقرار والفوضــى.
العســكرية لتســاهلها فــي ممارســة القمــع فــي مصــر ،ودفــع المنطقــة إلــى مزيـ ٍ
خاتمة
ً
ً
ـن باهظــا نتيجــة تصاعــد اتجــاه اليميــن المتطــرِّ ف فــي أوروبــا .فبــدل مــن تنفيــذ سياســات إعــادة
دفــع الشــرق األوســط الثمـ َ
التوزيــع الضروريــة لمعالجــة مشــكلة الفقــر والبطالــة فــي االتحــاد األوروبــي ،يواصــل اليميــن المتطــرِّ ف فــي إلقــاء اللــوم علــى
المهاجريــن الذيــن فــروا مــن الحــروب األهليــة فــي المنطقــة المجــاورة .وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،وبعــد ثــورة  25يناير/كانــون
َّ
ـوة أكبــر مــن خــال تقديــم
الثانــي ،لــم
يتعلــم صانعــو السياســة فــي االتحــاد األوروبــي ســوى دعــم األنظمــة االســتبدادية بقـ ٍ
ُّ
ِّ
التجســس والمراقبــة ،باإلضافــة إلــى الغواصــات والطائــرات المقاتلــة للحــد من تدفــق المهاجرين وممارســة
أحــدث تكنولوجيــات
ُّ
ِّ
العنــف .وبينمــا يخنــق هــذا مزيــدً ا مــن األمــل فــي الحكــم الديمقراطــي لمصــر والشــرق األوســط فــي ظــل الوضــع الحالــي الــذي
يغلــب عليــه المصيــر المجهــولَّ ،إل أ َّنــه يقــوِّ ض فــي الوقــت ذاتــه منطــق الديمقراطيــات الحاليــة التــي ُتهــدَّ د فيهــا ســيادة
القانــون وعالقــات الدولــة بالمجتمــع التــي تحركهــا الحريــة بالضيــاع.
وخاص ً
ــة مصــر باالتجاهــات الهيكليــة فــي سياســاتها
مــن خــال ربــط سياســات االتحــاد األوروبــي الحاليــة تجــاه المنطقــة
َّ
ـر فــي السياســات
المحليــة
َّ
َّ
والدوليــة ،أصبــح مــن الواضــح أن التغييــر فــي هــذه االتجاهــات هــو وحــده القــادر علــى إحــداث تغييـ ٍ
المذكــورة أعــاه .وبالنَّظــر إلــى المشــهد األكبــر فــي ظـ ِّـل العولمــة ،فقــد أصبحــت مصائــر النــاس فــي جميــع أنحــاء العالــم مرتبطــةً
ـإن مصائرهــم
ببعضهــا أكثــر مــن أي وقـ ٍ
ـت مضــى .أمــا شــعوب أوروبــا وشــعوب الشــرق األوســط فــي هــذه اللحظــة التاريخيــة ،فـ َّ
ترتبــط بالعنــف ،ســواء علــى أيــدي أتبــاع داعــش أو المتطرفيــن مــن اليميــن المتطــرِّ ف .إن الحــرب الحقيقيــة تــدور حــول
ِّ
المحــك فكــرة الدولــة الحديثــة والســيادة العادلــة للقانــون وإمكانيــة تحقيــق حقــوق
التعدُّ ديــة الديمقراطيــة ،وتبقــى علــى
اإلنســان وتمكيــن فــرص معيشــة متســاوية .وفــي واقــع األمــر ،فقــد تكـ َّـرر صــدى هــذه الحقيقــة علــى لســان حركــة الســترات
الصفــراء فــي فرنســا والثــورات الديمقراطيــة األخيــرة فــي الســودان والجزائــر ،والتــي تع ِّبــر عــن مظالــم المواطنيــن «العادييــن»
و»الفقــراء» الذيــن دُ ِفعــت مصالحهــم ثم ًنــا لمبيعــات األســلحة وقوانيــن الضرائــب.
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