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  إيضاح
. يبذل محررو رواق عربي أقصى  إليههذا المقال يجوز استخدامه ألغراض البحث والتدريس والتعلم بشرط اإلشارة المرجعية 

وكذلك مركز القاهرة لدراسات حقوق المحررين جهدهم من أجل التأكد من دقة كل المعلومات الواردة في الدورية. غير أن 
ل أو مناسبة المحتوى المنشور اإلنسان ال يتحملون أي مسؤولية وال يقدمون أي ضمانات من أي نوع فيما يخص دقة أو كما

هذا المقال هي آراء تخص كاتبيه، وليست بالضرورة آراء محرري رواق عربي أو   ىراء يعرضها محتوآ وأي . رضغي أل
  مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان.

  
  

  حقوق النشر
  . 4.0هذا المصنف منشور برخصة المشاع اإلبداعي نَسب الُمصنَّف 
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  التنمية، يوليبراليةالن، االتحاد األوروبي، الشرق األوسط وشمال أفريقيا وسوم:
  
  
  
  
  

كجزء من سلسلة االتحاد األوروبي في الشئون الدولية، والتي   2020نُشر كتاب الدمقرطة ضد الديمقراطية مؤخًرا في عام 
تُصدرها شركة النشرالدولية بلجراف ماكميالن. وهو كتاب يقدم جرعة دسمة من المحتوى المنهجي والنظري والتجريبي حول 

شرق األوسط وشمال أفريقيا. ويُوّظف الكتاب كمية هائلة من بيانات االستقصاءات العالقات بين االتحاد األوروبي ومنطقة ال
التي تغطي نطاقًا واسعًا من القضايا وثيقة الصلة بالتنمية والتحول الديمقراطي. ونظًرا لما يحمله الكتاب من بيانات نوعية وكمية، 

ايا ذات الصلة بالتنمية في منطقة الشرق األوسط أو على فإن قراءته واجبة، ليس فقط على الطالب والمشتغلين بتدريس القض
نطاق أوسع في الجنوب العالمي، وإنما أيًضا ألولئك المهتمين بشكل عام بالجوانب المختلفة لعالقات االتحاد األوروبي بمنطقة 

 الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
مع ذلك تتمتع بالقوة، حول عدم التطابق بين خطاب إن النص المتدفق لهذا الكتاب تقوده فكرة بسيطة تماًما، ولكنها 

االتحاد األوروبي حول التنمية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من جانب، وبين طموحات سكان المنطقة من جانب 
م وهي منهجية متعددة التخصصات لدراسة سياق الكال–) CDAآخر. وتم إجراء البحث باستخدام التحليل النقدي للخطاب (

لسردية التنمية في وثائق االتحاد األوروبي. وتم قياس نتائج التحليل مقابل بيانات  –والنصوص (بما في ذلك التاريخي)
االستقصاءات التي تم تصميمها لفهم كيفية تناول شعوب منطقة الشرق األوسط لقضاياها المتعلقة بالتنمية. وتخلص النتيجة 

د األوروبي و"ما يريده الشعب" غير متطابقين بشكل واضح. بالنسبة لمؤلفي الكتاب، فإن الرئيسية للكتاب إلى أن خطاب االتحا
 ذلك يُعد مؤشًرا على "االفتقار للفهم" أو "اإلخفاق" في سياسة التنمية األوروبية تجاه الجيران الجنوبيين.

الذي يشمل خمسة فصول، مسار  وُصمّمت بنية الكتاب لتعكس عدم التطابق ذاك؛ بعد المقدمة، يغطي الجزء األول، و
وتطور خطاب االتحاد األوروبي وسياسته إزاء التنمية باستخدام آلية التحليل النقدي للخطاب. ويتألف الجزء الثاني من خمسة  
فصول أخرى، تبحث في بيانات استقصائية واسعة النطاق، تم جمعها من أربع بلدان في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 

 بخطاب االتحاد األوروبي بشأن التنمية؛ وذلك الختبار وجود تطابق من عدمه بين نتائج االستقصاءات وفحوى الخطاب.  ومتصلة
واستطاع مؤلفو الكتاب األربعة (آندريا تيتي، باميال أبوت، فاليريا تالبوت، وباولو ماغيوليني) توضيح عدم التطابق 

)، SMCsاألوروبي المتعلقة بما يسمى دول جنوب البحر األبيض المتوسط (ذاك؛ عبر تحليل كمية ضخمة من وثائق االتحاد 
 وذلك في محاولة لتحديد أولويات االتحاد األوروبي في التعامل مع منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

بالتماهي –اسية لكتاب هو استمرار منح االتحاد األوروبي األولوية للحقوق المدنية والسيا المنسوج عليهإن الخيط العام 
على حساب الحقوق االقتصادية واالجتماعية ورؤية "أكثر عمقًا" للديمقراطية   –مع تعريف سطحي وضيق للديمقراطية اإلجرائية

التي تأخذ في حسبانها عدم المساواة في الثروة وعدالة توزيعية أفضل. كذا يناقش الكتاب، بشكل متكرر، أن االتحاد األوروبي 
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سائل االقتصادية بعض االهتمام؛ فقد فعل ذلك بشكل عام ضمن إطار رؤية تنموية نيوليبرالية. ويستغرق ذلك عندما أولى الم
النصف األول من الكتاب بأكمله، قبل أن ننتقل إلى النصف الثاني الذي يُفّسر كيفية عمل تلك السياسات على نحو معاكس لما  

 تريده "شعوب" المنطقة بالفعل.
ء "إخفاقات" نموذج االتحاد األوروبي للتنمية الذي يحاول "تشجيع" جيرانه الجنوبيين في منطقة ويُظهر الكتاب بجال

الشرق األوسط وشمال أفريقيا على تبنيه. ويزعم الكتاب أن ما تريده "شعوب" المنطقة هو "وياللمفارقة، […] أقرب بكثير إلى  
لسياسية للقارة". لو لم يكن من الضروري أن تتقيد عناوين الكتب "النموذج االجتماعي األوروبي" أكثر مما تعترف القيادة ا

]  فهم السكان المحليين [ضد  ]بوساطة االتحاد األوروبي[بالمعايير المتعارف عليها؛ ألصبح عنوان هذا الكتاب: الدمقرطة 
 للديمقراطية.

")، وذلك من منظور الطرفية" (أو "شبه الطرفيةوبالرغم من مناقشة موضوعات التنمية بين المناطق "المركزية" و" 
إيمانويل  2سمير أمين، 1نقدي؛ فإن أوراق الكتاب بالكاد تتناول نظريات التنمية المرتبطة بأسماء من قبيل أندريه جوندر فرانك،

أن التنمية في منطقة   ويرى هؤالء الرواد في نظرية التبعية والنظم الدولية أن من الزائف التفكير في  4وبول باران.   3فالرشتاين،
 ما ليست نتاج تخلّف منطقة أخرى، وذلك في ظل نظام عالمي مترابط من التبادالت غير المتكافئة والتوزيع الدولي للعمل. 

لذلك، فإن تقديم عدم إحراز تقدم في التحول الديمقراطي والتنمية على أنه مجرد "فشل" أو "نقص في الفهم" من جانب 
جاهل احتمال أن تضر الديمقراطية العميقة والتنمية الشاملة في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا بالمصالح  االتحاد األوروبي يت

 الحقيقية أو المتصورة لالتحاد األوروبي.
ال نزعم القداسة لنظريات التبعية والنظم الدولية للتنمية، وبالقطع يمكن إخضاعها للنقد؛ لكنها كانت تتمتع بمكانة بارزة 

  بين  عالقة الكاف منذ ستينيات القرن الماضي، ويُعد إهمالها بمثابة ثغرة جديرة باالنتباه في كتاب نقدي حول التنمية يغطي    بشكل
 ف".والطر"المركز 
 
 

 العرب ليسوا جاهزين للديمقراطية؟ 
 

لتحليل البيانات القائم على    المهمة الحضارية) في أوروبا، وذلك من خالل استخدامه  أي(  القيميينتقد الكتاب بشكل منعش النهج  
األدلة، بل أنه يتحدى بعض أكثر الخرافات االستشراقية سيئة الصيت. ويُظهر، من بين أمور أخرى، كيف أن الديمقراطية تحظى  

اجتماعية تُعتبر في الغالب أولوية أكثر إلحاًحا، ويناقش أيًضا، بعكس -بدعم قوي في المنطقة، حتى لو كانت القضايا السوسيو
وجهات نظر المستشرقين (الجدد) النمطية، بأن االفتقار للديمقراطية ناجم عن ظروف موضوعية وليس عن غياب الطلب الذاتي.  

عدم وجود "موقف عربي" واحد، وأنه من غير   –في تحٍد للعماد األساسي للمخيلة االستشراقية – ويؤكد الكتاب في المقدمة 
" أو القيم الفعلية أو االتجاهات، ولكن باألحرى توجد اختالفات جوهرية وواضحة بين الممكن افتراض تجانس "الثقافة العربية

 البلدان". 
يميل إلى تقديم الديمقراطية باعتبارها مجرد مسألة   وفي مواصلة لهذه الفكرة الرئيسية، ينتقد الكتاب أيًضا التفسير الذي

قيمية، بينما يتجاهل األسباب البنيوية لمقاومة المنطقة التي تبدو استثنائية للدمقرطة، والتفسير ذو الصلة الذي ينتقص على نحو  
تخلف. وتشمل تلك العوامل  بالقياس إلى إمكانات اآلخر السلطوي الم – أو عدمه–قاطع من تأثير التحول االقتصادي والسياسي 

البنيوية والتاريخية، وفقًا للمؤلفين، آثار الماضي اإلمبريالي ألوروبا باإلضافة إلى حاضرها اإلمبريالي الجديد، والسعي إلى  
تحويل المسئولية عن تحقيق تلك األهداف إلى اآلخرين. ويضيف الكتاب "هذا النوع من المركزية األوروبية أيًضا يجعل من  

كن أن يتصور االتحاد األوروبي نفسه كقوة من أجل الخير في السياسة العالمية، أخالقيًا فضًال عن سياسيًا واقتصاديًا، بالرغم  المم
 من أن آخرين يرون أن االتحاد يسعى وراء "مهمة حضارية" إمبريالية جديدة".

األوروبي أكبر من دول الجوار"، ومن ثم ويرى الكتاب أن تصدير نموذج االتحاد األوروبي يؤدي إلى "فائدة لالتحاد 
، ويقدمه بدًال من ذلك كنهج واقعي. وعلى الرغم من أن المؤلفين  ييلقي بظالل من الشك على نهج االتحاد األوروبي القيم

ا أن نفقد  يعترفون بأن مثل هذا النهج الواقعي ربما ال يخدم المصالح طويلة األمد لالتحاد األوروبي نفسه، فإنه من السهل أحيانً 
أثر ما يدافع عنه الكتاب كبديل للنموذج الحالي بشكل ملموس، وذلك عندما ينتقد السياسة الخارجية لالتحاد األوروبي التي تركز 
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على األهداف قصيرة المدى؛ إذ يبدو أن الكتاب يدافع عن توظيف "نفوذ" االتحاد األوروبي لخدمة بعض الغايات التقدمية. ولكن  
(أي مهمة حضارية)، وهو ما ينتقده الكتاب بحزم. إذ  قيميًا  نهًجا واقعيًا، فإن هذا النهج ذاته يخاطر باعتباره نهًجا    أكثر من كونه

ال تزال غير ُمطبَّقة، كما يواصل االتحاد األوروبي إظهار عدم الرغبة في ممارسة النفوذ    ]...[ يشير الكتاب إلى أن "المشروطية
 على األقل، ليس في اتجاه تقدمي".– الذي يتمتع به في المنطقة 

وبرغم لغته النقدية الصريحة، فخالل سعي الكتاب للمجادلة بشكل فعّال بأن سياسة االتحاد األوروبي في المنطقة ال تلبي 
ما يرغب فيه العرب، فإنه تقريبًا يمضي بإصرار في االفتراض ضمنيًا بتطابق الموقف العربي. ويبدو أن التناقض في الكتاب 

كمن في محاولته للبرهنة على عدم تطابق خطاب وأداء االتحاد األوروبي مع ما يريده العرب؛ بينما يجادل بأن ما تريده ي
استناًدا إلى  –الشعوب ليس الشيء ذاته (أي الموقف الواحد). إن الكتاب في استخدامه لـ "الشعب العربي" كوحدة كاملة 

غالبًا ما يورد  –ة والتي غالبًا ما تُظهر تفاوتات بين الدول وأيًضا داخل كل منهااستقصاءات من أربع دول فقط ناطقة بالعربي
عبارات مثل: "إننا نفحص مواقف المواطنين العرب تجاه الديمقراطية وحقوق اإلنسان والفساد والسياسات الدولية، فضًال عما  

 بلدانهم اآلن".  يرون أنها األسباب الرئيسية لالنتفاضات والتحديات الكبرى التي تواجه
بالروح المعتادة لتقليد ما بعد البنيوية السائد اليوم في  –مع ذلك، فإن الجانب اإليجابي لهذا هو أن المؤلفين ال يتخلون 

عن مصطلح "الشعب" وذلك لإلشارة إلى أغلبية تضررت من السياسات النيوليبرالية لالتحاد األوروبي في   –المجال األكاديمي
ما تكون استفادت منها. يجب التسليم بأن هناك حاجة إلى توازن بالغ الدقة للبرهنة على أن أغلبية الشعب قد تضرر  مقابل أقلية رب

ذات شرقية متجانسة نتيجة نيوليبرالية االتحاد األوروبي، مع المطالبة بنموذج مختلف دون الوقوع في فخ استشراقي لبناء 
. عند نقد "دمقرطة (االتحاد األوروبي) ضد الديمقراطية"؛ نية والمكانيةااالت الزموالتاريخية مقاومة للتغيير عبر مختلف المج

 االستشراق". مواجهةفإن الكتاب يُذّكرنا بمدى الصعوبة التي قد نواجهها في بعض األحيان لنتجنب "النزعة االستشراقية في 
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