
الملخص التنفيذي

 على الرغم من أن الثورات التي حدثت في شمال أفريقيا في العام الماضي فاجأت الوروبيين في لحظة أزمة، إل

 أنهم تمكنوا من بلورة استجابة أولية جديرة بالحترام: فقد اصطوّفوا بذكاء في "الجانب الصحيح من التاريخ"،

 وجرت مسامحتهم إلى حد بعيد على تواطئهم الماضي مع الحكام المستبدين السابقين، والتفوا حول سياسية

 مشتركة بقيادة بروكسل. إل أنه وبعد مرور ثمانية عشر شهر،ًا، ثمة أسباب أقل للشعور بالرضا. ففي شمال أفريقيا

 نفسها، تبع الفيض الهادر من التغيير الديمقراطي خلل العام الماضي، تغييرات بطيئة ودوامات مربكة. وفي هذه

 الثناء أخذ تركيز التحاد الوروبي على سياسة الجوار الوروبية بوصفها الوسيلة الساسية للستجابة

وّهى به قبل العودة إلى  (والستثناء المهم هو التدخل العسكري في ليبيا) يبدو على نحو متزايد بأنه نشاط يتل

السياسات المعتادة.

وّرست مجتمعات أكثر  إن تعزيز الصل ح الديمقراطي في شمال أفريقيا هو مصلحة أوروبية مهمة. وإذا ما تك

 انفتاحا ودينامية، فإن هذه المنطقة التي طالما اعبُتبرت مصدر،ًا للتهديد ستوفر للوروبيين منافذ اقتصادية جديدة،

 وفرص،ًا استراتيجية كبيرة – لمعالجة المشاكل المزمنة المتمثلة في الهجرة وانتشار التطرف، وللسعي لحل

 المشاكل القليمية، ولزيادة التأثير الوروبي في جميع أنحاء الشرق الوسط، ولقامة علقات أفضل مع العالمين

 العربي والسلمي. وتعتمد الحصيلة المباشرة إلى حد كبير على بلدان شمال أفريقيا. ولكن يمكن لوروبا استخدام

 ما تتمتع به من ميزات ونفوذ – على شرط أن تعمل بروكسل والدول المهمة العضاء في التحاد الوروبي كي ٍد

واحدة (وهي ألمانيا إلى حد ما، وبصفة أساسية إيطاليا وإسبانيا، وطبع،ًا الدولة الهم فرنسا).

،ًل، فمن المتوقع أن تنشأ خيبة  ومن ناحية أخرى، إذا فشلت أوروبا في تطوير استراتيجية جوهرية وجماعية فع

 أمل متبادلة ما بين ضفتي المتوسط. ويتمثل الخطر في الرجوع إلى العادات القديمة، حيث تقدم بروكسل المواعظ

 حول الديمقراطية وحقوق النسان، في حين تسعى الدول العضاء في التحاد الوروبي إلى تحقيق مصالحها

 الوطنية قصيرة الجل، ومن ثم تلحظ بلدان شمال افريقيا هذا النفاق وتعمل على الستفادة منه، وبالتالي تتضائل

 مصداقية أوروبا وتأثيرها. تتسم اللحظة الراهنة بالهشاشة، وينبغي على الوروبيين الستجابة من خلل الرتقاء

 إلى ما تتطلبه المرحلة، وليس النكفاء إلى الساليب القديمة المعتادة. وعلى الرغم من القيود التي تفرضها

 المشاكل القتصادية الحالية في أوروبا، إل أنه ثمة الكثير مما يمكن للوروبيين القيام به لضمان عدم إهدار هذه

الفرصة التاريخية.

 شهر�ًا18بعد مرور 
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  بدا بأن الموجة الديمقراطية التي تجتا ح العالم العربي ماضية في مسارها ول يمكن إيقافها. ولكن2011في عام 

 ، فقد انحدرت الثورة السورية إلى حرب أهلية دموية. وفي مصر، أظهرت المناورات2012الوضع تغوّير في عام 

 السياسية التي قامت بها الحكومة العسكرية "المؤقتة" بأن الطاحة بالحكم الدكتاتوري ما هي سوى الخطوة

 الولى لجتثاثه. وفي ليبيا، وعلى الرغم من النتخابات الناجحة التي شملت جميع أنحاء البلد لتأسيس جمعية

 وطنية جديدة، ما زالت السلطة بيد الميليشيات المناطقية المسلحة بشدة. وحتى في تونس، والتي يبدو التحول

 الديمقراطي فيها قد تقدم بسلسة أكثر من أي دولة أخرى، فإن الوحدة الوطنية والشعور بالنصر ظل مشوبين

 بالستقطاب السياسي والشعور بالخيبة. ويبدو حجم التحديات في مرحلة ما بعد الثورة ثقيل الوطأة – من تحقيق

التوافق السياسي الوطني، وخلق فرص عمل والنمو القتصادي، واستعادة النظام وسيادة القانون.

 ل عج َب إذ،ًا أن الشكوك تتزايد فيما إذا كان النظامان الستبداديان الباقيان في الجزائر والمغرب صادقين في

 التزامهما بالصل ح، أو أنهما يسعيان لتبديد الوقت والنتظار لمشاهدة ما ستسفر عنه الحداث في البلدان

المجاورة.

وّجه في أوروبا أيض،ًا، فقد كانت النتفاضات في بدايتها صدمة كبيرة ليس فقط لنها كانت غير متوقعة،  تغوّير التو

  اتي ظلت لمدة طويلة تمثل الساس الذي تستند إليه السياسة الوروبيةالصفقة الفاوستيةولكن لنها دمرت أيض،ًا 

 في أرجاء المنطقة المتوسطية – أي التواطؤ الوروبي الصامت مع أنظمة الحكم الستبدادية، في مقابل تعاون

 هذه النظمة في ضبط سكان هذه البلدان والنزعة الدينية المثيرة للقلق. وكانت النتيجة نشوء علقات غير ذات

 أهمية بين ضفتي المتوسط؛ فحتى عندما نحسب مستوردات النفط والغاز الكبيرة من ليبيا والجزائر، فإن حصة

  بالمائة. وباستثناء إيطاليا وفرنسا4بلدان شمال أفريقيا من التجارة الخارجية مع التحاد الوروبي ظلت أقل من 

وّورت دول أوروبية قليلة علقات مهمة مع شمال أفريقيا في الحقبة الخيرة: وفي الواقع عمدت أوروبا  وإسبانيا، ط

بُهل المنطقة وركزت على ما يتجاوزها في الشرق الوسط الوسع وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. إلى تجا

 وفجأة ظهر فراغ سياسي على عتبة أوروبا، ولم تكن أي من الدول العضاء في التحاد الوروبي – ل سيما

 الدول الكثر ارتباط،ًا بالنظمة البائدة – متلهفة لملء هذا الفراغ. لذلك أمسكت بروكسل بزمام المبادرة وخرجت

 بإطار سياسي كي تلتف حوله الدول العضاء في التحاد. ويتلخص العنصر الرئيسي لهذا الطار السياسي في

وّدم ما هو أكثر للحصول على ما هو أكثر" [  ] (وينص هذا المبدأ على أن الدعمmore for moreشعار "ق

 الوروبي المستقبلي سيعتمد على تحقيق تقدم ديمقراطي حقيقي، وهو أمر يتعارض مع مبدأ ’المشروطية‘ الزائف

 الذي كان سائد،ًا في الماضي)، ل سيما فيما يتعلق بثلثة أمور أساسية وهي المال، والسواق، وإمكانية التنقل –

 وهي الطرق الساسية التي يمكن لوروبا أن تقدم مساعدة بشأنها. وعبر جهود دبلوماسية ناشطة (بذلها بصفة

 أساسية كاثرين أشتون، وستيفان فولي، وبيرناردينو ليون) بدا أن السلطات في جميع أنحاء شمال أفريقيا (باستثناء

 حكم الجنرالت في مصر) قد اقتنعوا بالنوايا الحسنة للتحاد الوروبي وبقيمتها المحتملة كأداة خارجية للمصادقة

على جدية الجهود الصلحية لهذه السلطات.
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 وفي هذه الثناء، وفي الوقت الذي أخذ التفاؤل الثوري في جميع أرجاء المنطقة المتوسطية يتضاءل، أخذ الندفاع

 الوروبي الولي لدعم الثورات الشجاعة يتراجع بسبب بروز شواغل أخرى. كما أن فوز الحركات السلمية في

،ًل من حركات الشباب العلمانيين الليبراليين الجذابة التي قادت  النتخابات الجديدة في جميع أنحاء شمال أفريقيا بد

 التظاهرات لم يساعد على الحفاظ على ذلك الندفاع الولي. علوة على ذلك، ظل الوروبيون منشغلين على نحو

  بالمائة، ولكنه بلغ30متزايد بمشاكلهم القتصادية المتفاقمة: فقد يصل معدل البطالة بين الشباب في تونس إلى 

  بالمائة في إسبانيا. وكانت الحاديث الولى بشأن الحاجة إلى "خطة مارشال" أوروبية لمساعدة شمال أفريقيا50

 عبارة عن أضغاث أحلم: ولكن الموال الضافية التي كان الوروبيون مستعدين لتقديمها عمليا، وتصل إلى

 بضعة بليين، فتمثل مساعد،ًة حميد،ًة لقتصادات شمال أفريقيا التي تمر بمرحلة عسيرة، ولكنها مساعدة هامشية

 في تأثيرها وحجمها. وكذلك ل تبدو الحكومات الوروبية مستعدة لفتح الباب أمام المهاجرين من شمال أفريقيا، أو

 أمام المستوردات من الخضار والفواكه، خشية من أن يؤدي ذلك إلى "سلب فرص العمل من الوروبيين".

 وباختصار، بدأت الجوانب الساسية الثلثة لمساعدات التحاد الوروبي (المال، والسواق، وإمكانية التنقل) تبدو

أكثر فأكثر بأنها عبارة عن وعود أكثر مما هي سياسات قيد التنفيذ.

 بروكسل ليست مركز العالم. كما أن الشعور بالوجوم الذي خوّيم على عواصم البلدان الوروبية المتوسطية، وما

 صاحبه من استعداد للمتثال لقيادة بروكسل، بدأ يتلشى أيض،ًا. أما الدول "الثلث الكبيرة" – إيطاليا وفرنسا

 وإسبانيا – فلديها مصالح قومية مهمة تحت الرهان، ل سيما في مجالت التجارة والستثمار والطاقة. وهي

 تستضيف أكبر جاليات من المهاجرين من شمال أفريقيا، ويعتريها القلق من الرهاب وازدياد التطرف. ويمكنها

 أن تستفيد من ميزات متوفرة لديها – الروابط التاريخية، والثقافة واللغة، والصلت العسكرية – وهي ميزات غير

 متوفرة لبروكسل. ويمكن لهذه الدول أن تكبح أي طموحات لدى التحاد الوروبي بشأن إمكانية وصول أكبر إلى

أوروبا، سواء للناس أو البضائع من شمال أفريقيا.

 أما الدور الفرنسي، فهو دور محوري بصفة خاصة. فالمساعدات الثنائية التي تقدمها تتجاوز أي مساعدات مقدمة

 في إطار سياسة الجوار الوروبية. واستثماراتها في المغرب تصل إلى ضعفي جميع الستثمارات الوروبية

 الخرى مجتمعة. وقادت فرنسا تحت حكم رئيسها السابق التدخل العسكري في ليبيا؛ وهي تعمل تحت حكم

 رئيسها الحالي من أجل تحقيق المصالحة في الجزائر. وهي معنية بشدة بحالة عدم الستقرار في منطقة الساحل –

مما يحدو بها إلى تطبيق سياسات خاصة بها، ل سيما في غياب سياسات فعالة من بروكسل في هذا المجال.

 سيتحدد خلل الفترة المقبلة، ما بين اثني عشر شهر،ًا وحتى أربعة وعشرين شهر،ًا، ما إذا كان المد الديمقراطي في

 شمال أفريقيا سيواصل تقدمه أو أنه سيبدأ بالنحسار. لذا يجب أن ترتقي أوروبا في تصرفاتها إلى مستوى

 الحداث – ليس فقط لن هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به، ولكن لن ثمة مصلحة أوروبية مهمة جد،ًا

 على المدى البعيد، استراتيجيا واقتصاديا، في أن ترى "الربيع العربي" ينجح. إن الموارد المالية المتوفرة

 محدودة، كما أن الدول التي تعاني من تباطؤ اقتصادي ستكون على الغلب في مزاج وقائي. ولكن هناك طيف،ًا من

،ًء منفردين أم مجتمعين – ل سيما وأن العديد  المور التي يمكن للوروبيين أن يقوموا بها على نحو أفضل، سوا

وّرون بأن سياسة الجوار الوروبية ليست الوسيلة الوحيدة، أو الوسيلة الهم، التي يمكنهم استخدامها.  منهم أخذوا يق
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 وإذا رغبت بروكسل أن تظل في موقع القيادة فعليها أن تتعلم كيف تنهمك على نحو أوثق مع الدول العضاء في

التحاد الوروبي.

كيف يمكن لوروبا أن تقوم بأداء أفضل

وّكلت استجابة بروكسل للنتفاضات العربية بتأثير إطار سياسة الجوار الوروبية – وهي مجموعة من البُنهج  لقد تش

 والساليب في مجال السياسات يتم تطبيقها على البلدان التي تحيط بالتحاد الوروبي، والتي تشكل قوس،ًا يبدأ في

 بيلروس ويمر في أذربيجان والردن وينتهي في المغرب. وكان أحد الجزاء الرئيسية لستجابة التحاد

 5.7 من 2013-2012الوروبي الولى للنتفاضات العربية هو زيادة ميزانية سياسة الجوار الوروبية للفترة 

ُّسع للتحاد الوروبي،2004 بليون يورو. لقد تم تصميم هذه السياسة في عام 6.9إلى    وفي سياق أكبر عملية تو

وّول تدريجي ولكن جماعي للبلدان التي تطبقها – وهي ل تقتصر على  وهي سياسة تهدف إلى تحقيق تح

 الديمقراطية، وإنما تشمل أيض،ًا الطريقة الوروبية بأكملها لتسيير المور (بما في ذلك، ومع مرور الوقت،

 مجموع القوانين والنظمة المعمول بها في بلدان التحاد الوروبي). وبالنسبة لحد الجيران الوروبيين، مثل

 أوكرانيا على سبيل المثال، والتي قد تطمح يوما ما في النضمام لعضوية التحاد الوروبي، يمكن إقامة الحجة

 بأن هذه السياسة معقولة. ولكن بالنسبة لبلدان شمال أفريقيا، والتي تعتبر نفسها جزء،ًا من العوالم العربية

والسلمية والفريقية الوسع بدل من أن تكون هامش،ًا لوروبا، فليست هذه السياسة معقولة.

 وتبع،ًا لذلك، تعتمد أوروبا سياسة مفرطة في بطئها وفي محدوديتها. وهي تتبع برنامج،ًا تكنوقراطي،ًا بدل من

 الستجابة لهذا الزلزال السياسي وما يتضمنه من فرص استراتيجية كبرى. وهكذا أخذ النشغال بكيفية تكييف

 مستويات المساعدات المالية على ضوء إحراز تقدم في "خطط العمل" المفصلة للصل ح يتقدم بالهمية على

 القضايا الكبرى مثل كيفية استغلل حاجة مصر للمساعدات في القتصاد الكلي من أجل التأثير على التطورات

 السياسية فيها، أو ما إذا كانت المغرب ماضية بالفعل في سبيل إرساء الديمقراطية. وقد اقبُترحت ترتيبات للتجارة

 الحرة "العميقة والشاملة" وكأن بلدان شمال أفريقيا بحاجة إلى عملية إعادة هيكلة اقتصادية شاقة وطويلة كي

 تتمكن في النهاية من الدخول إلى سوق التحاد الوروبي الموحدة، أكثر من حاجتها إلى تحسينات مستعجلة

 قصيرة المد لزيادة إمكانيتها في التصدير إلى التحاد الوروبي. وكون سياسة الجوار الوروبية تتعامل مع كل

 من البلدان الستة عشر المجاورة بوصفها "عملء" أفراد،ًا، فإن هذه السياسة ل تهتم بما يكفي بالحاجة الماسة إلى

تشجيع التعاون داخل القاليم.

 إن سياسة الجوار الوروبية هي وسيلة المفوضية الوروبية، وبالتالي فإنها تركز على أدوات المفوضية، وهي

 أدوات اقتصادية بصفة أساسية. ولهذا فهي تقلل من أهمية الطرق التي يمكن لوروبا من خللها تقديم الدعم

 الدبلوماسي والسياسي والمني "للربيع العربي" في شمال أفريقيا – وهي طرق يمكن أن تكون أكثر فاعلية في

بُمشجعة لغاية الن في شمال أفريقيا  زيادة التأثير الوروبي، وتشجيع التكامل القليمي. ومن بين أهم التطورات ال

 في مرحلة ما بعد النتفاضات هو تزايد الجهود في مجال الدبلوماسية الثنائية والقليمية – وأكثرها جهود مدفوعة

 بالشواغل المنية المحلية. وقد أدت نتائج الحداث في ليبيا إلى حالة عدم استقرار في منطقة الساحل، مما دفع
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 بلدان جنوب هذه المنطقة إلى البدء بمحادثات بشأن التعاون المني – بما في ذلك مع بعض الدول العضاء في

 التحاد الوروبي. ومع ذلك تظل السياسة المنية والدفاعية الوروبية المشتركة غائبة إلى حد بعيد. وتمتلك

،ًل من الموارد الدبلوماسية والسياسية والمنية الخاصة بها – وبالتالي فهي بحاجة إلى  بروكسل، بالطبع، عدد،ًا قلي

 ضم جهود الدول العضاء إلى جهودها. إن مثل هذا التواصل داخل أوروبا هو أمر حيوي بحد ذاته، إذ تتزايد

 شكاوى الدول العضاء من أنها ل تعرف ماذا تفعل بروكسل في شمال أفريقيا، وأخذ بعضها يفكر بإحياء البُنهوج

الوطنية المنفردة في التعامل مع تلك المنطقة.

 وعلى نحو مثالي، يمكن لوروبا أن تنظر إلى ما يتجاوز شواغلها الداخلية وأن ترتقي إلى مستوى التعامل مع

 هذه الفرصة التاريخية، وهي فرصة هشة، لتشكيل شمال أفريقيا على نحو أكثر انسجام،ًا مع القيم والمصالح

،ًء للثورات في شمال أفريقيا. ولكن حتى حل أزمة اليورو  الوروبية، وأن تخرج باستجابة أكثر طموح،ًا وسخا

 وعودة النمو إلى أوروبا، فإن هذا المر لن يحدث. لذا يجب على أوروبا أن تنهض بهذه المهمة بطرق أخرى.

وبصفة خاصة، يجب على أوروبا القيام بما يلي:

   " حقيقية  " سياسية استراتيجيات المشروطية مبدأ تضمين

وّدم ما هو أكثر للحصول على ما هو أكثر" مبد،ًأ ل يمكن العتراض عليه، ولكنه ل يرتقي إلى  قد يكون مبدأ "ق

 استراتيجية سياسية فعالة. فالجوائز المعروضة قليلة القيمة بحيث ل يمكنها أن تشكل حافز،ًا حقيقي،ًا "للسلوك

 الجيد"؛ كما سيتم التحايل على عملية التقييم و/أو أنها ستشكل مصدر،ًا للسخط؛ والمشروطية الرسمية ليست هي

الطريق الصحيح للتعامل مع الختلفات بين المجتمعات الوروبية والمجتمعات السلمية المحافظة.

 ينبغي على بروكسل والدول العضاء أن تعتمد نظرة أكثر استراتيجية، بحيث تركز أقل على التقدم المحرز في

 "خطط العمل" المفصلة لتحقيق الصل ح، وتزيد تركيزها على معايير الشرعية الشعبية. وعليها أن تضع

 سياسات محددة لكل بلد لتشجيع التقدم في إرساء الديمقراطية وفي الوقت نفسه تستجيب إلى الواقع المحلي

 والمصالح المختلفة والنفوذ الذي تتمتع به الدول العضاء في البلدان المختلفة في شمال أفريقيا. وتتمثل الحاجة في

 استكمال الوسائل المحدودة المتوفرة لبروكسل بالوسائل الخرى – الدبلوماسية السياسية، والعسكرية، وأيض،ًا

 القتصادية – المتوفرة للدول العضاء في التحاد، والعمل على تطبيق هذه الوسائل بصفة متسقة، وفي مراحل

حاسمة.

 هذا سيتطلب من بروكسل أن تعمل بدأب أكبر لفهم أولويات الدول العضاء الرئيسية – فرنسا وإسبانيا وإيطاليا

،ًل من ترك مؤسسات  بصفة خاصة – ودفعها إلى تقديم دعم فاعل للستراتيجيات المتفق عليها. وبالمثل، وبد

 بروكسل لوحدها للوصول لفضل تطبيق لهذا الجانب من سياسة الجوار الوروبية، ينبغي على الدول العضاء

 أن تبذل جهود،ًا أكبر بكثير في وضع السياسة الجماعية – بحيث تطالب بأداء أفضل من هذه المؤسسات في حين

تقوم هي نفسها بالعراب بصراحة عن أولوياتها الوطنية.
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القاليم    داخل التعاون تشجيع

ِّضل الحكام المستبدون إدارة مجتمعات مغلقة، وقد تجاوبت بروكسل على مر السنين مع هذه الرغبة عبر  يف

 معاملة دول شمال أفريقيا كعملء منفردين. وظلت بلدان المنطقة منعزلة عن بعضها إلى حد كبير، وكانت

 مستويات التجارة فيما بينها وغيرها من أشكال التبادل في حدودها الدنيا. ومع ذلك فإن التفاعل داخل القاليم هو

 أمر حيوي للنمو، ومهم أيض،ًا للديمقراطية في المجالين القتصادي والسياسي. وقد بدأت الشواغل المنية

المشتركة تنتج حوارات إقليمية جديدة – وينبغي على أوروبا تشجيع هذه الحوارات من خلل الجراءات التالية:

 دعم الجهود التي تقودها تونس لحياء التحاد المغاربي العربي، وتقديم النصح وإمكانية إقامة علقة•

مؤسسة مع التحاد الوروبي (ومن المثل اشتراك مصر أيض،ًا)؛

 نقل توازن المساعدات التي يقدمها التحاد الوروبي بعيد،ًا عن البرامج الخاصة ببلدان محددة ونحو•

مشاريع تشجع التكامل القليمي؛

 تشجيع المشاريع التكاملية الكبرى مثل تطوير استغلل الطاقة الشمسية – وهو مشروع يحقق مكاسب•

لضفتي المتوسط ولكنه معلق حالي،ًا حتى تفكر المفوضية في تقديم شروط إطارية أكثر واقعية؛

،ًل منه ينبغي•  إعادة التفكير في نهج العلقات التجارية "العميقة والشاملة"، وهو نهج غير ملئم، وبد

عرض إمكانية اتحاد جمركي لتحفيز التجارة داخل القاليم وعبر ضفتي المتوسط؛

 السعي إلى التوسط لحل النزاع في الصحراء الغربية (أو على القل إيجاد طرق لتجاوز هذا العائق•

لتحقيق علقات أفضل بين الجزائر والمغرب).

المنية      القضايا مع التعامل في المشاركة

،ًل لجميع الحكومات في شمال أفريقيا – ولفرنسا أيض،ًا. ولهذا  تمثل حالة عدم الستقرار في منطقة الساحل شاغ

 توجد فرصة كبيرة ظل التحاد الوروبي يتجاهلها لتقديم دعم عملي بينما يحافظ على تأثير أوروبا، وذلك من

 خلل السياسة المنية والدفاعية الوروبية. ويمكن بناء الثقة من خلل التعاون في مكافحة حالة انعدام القانون في

 الصحراء الغربية ومنطقة الساحل، مما قد يحقق مكاسب كبرى للنهماك الوروبي في إصل ح قطاع المن.

 ولتدشين هذه الجهود، ينبغي على كاثرين آشتون أن تعوّين ضابط،ًا عسكري،ًا كممثل عسكري خاص في شمال

  (وهو منتدى قائم يشمل البلدان المتوسطية الغربية في الشمال5 + 5أفريقيا، بحيث تكلفه بالعمل مع مجموعة 

 والجنوب) من أجل وضع برنامج طمو ح لتقديم المساعدة المنية للمنطقة. ويجب إضافة ملحقين عسكريين

 وأمنيين إلى بعثات التحاد الوروبي الدبلوماسية الخمسة في عواصم شمال أفريقيا. كما ينبغي التعرف على

 موقف الرئيس محمد مرسي بشأن إمكانية إحياء بعثة التحاد الوروبي للمساعدة الحدودية في معبر رفح في

سيناء بين قطاع غزة ومصر.

الدبلوماسي     العمل من بالمزيد القيام
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 كي يتمكن التحاد الوروبي من تعزيز مكانته، من الضروري تجسير الفجوة ما بين الطريقة التي تعرض فيها

 ة كبيرة لها بعثات دبلوماسية تعمل بصفة أساسيةيبروكسل نفسها أمام شمال أفريقيا – وكأنها منظمة غير حكوم

 كأدارة للمشاريع النمائية – وبين مكانة الدول الوروبية المنفردة بوصفها قوى تقليدية. وينبغي على بروكسل

،ًل من معاملتهم كعملء، وتشجيعهم  والدول العضاء أن تعمل مع،ًا من أجل معاملة بلدان شمال أفريقيا كشركاء بد

 على النخراط في حل المشاكل القليمية. ويجب على التحاد الوروبي أن يعمل بصفة وثيقة مع الجهات الفاعلة

الخارجية. ويجب أن يتضمن ذلك ما يلي:

 تعزيز البعثات الدبلوماسية للتحاد الوروبي من خلل تعيين موظفين معنيين بالسياسات – إعادة نشر•

 الموارد المتوفرة لبروكسل أو القتراض من الدول العضاء في التحاد؛ أو الحصول على مساعدة

الدول العضاء في التحاد، مثل من خلل آليات البلغ المشتركة؛

،ًء بالنزاع السرائيلي/الفلسطيني•  النهماك في حوار مع مصر بخصوص جميع القضايا المهمة، ابتدا

وإلى قضية حوض نهر النيل؛

 تعزيز الحوار مع دول الخليج ومع تركيا (وإثارة قضية الديمقراطية في المجال القتصادي)، ومع•

الوليات المتحدة المريكية (لتحري إمكانية بذل جهود مشتركة للتوسط في نزاع الصحراء الغربية).

 معظم هذه التوصيات موجهة إلى الدول العضاء في التحاد (وخصوص،ًا فرنسا وإيطاليا وإسبانيا) بقدر ما هي

 موجهة إلى بروكسل. وستستجيب بروكسل إذا ما دفعتها إلى ذلك هذه الجهات الرئيسية صاحبة المصلحة. وإذا لم

 تكن هذه الجهات مهتمة بهذا التوجه وعادت إلى سعيها المنفرد لتحقيق مصالحها الوطنية قصيرة الجل،

 فستتراجع سياسة التحاد الوروبي وستصبح غير ذا أهمية كما كان الحال في السابق. إن عامل الوقت هو أمر

 حاسم. والوضع في شمال أفريقيا يتسم بالهشاشة  ويمكن بسهولة أن يتقهقر إلى الوراء. لقد نجح التحاد الوروبي

وّرض لخسارة هذه المصداقية  باستعادة بعض المصداقية أمام بلدان شمال أفريقيا وأمام البلدان العضاء – ولكنه مع

 أمام هاتين الجهتين. والفرصة المتاحة حالي،ًا هي فرصة في غاية الهمية ول ينبغي إهدارها بسبب نقص الهتمام

أو الفراط في التأوّني.
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