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املقدمة
فيها  تورُّطهم  وثبت  األورويب،  البملان  أعضاء  من  عدد  با  اهتَُِم  اليت  الفساد  فضيحة  تُعدُّ 
-واليت أطلق عليها اإلعالم األورويب »قطرغيت«- من أبرز التحدايت اليت تواجه املؤسسة التشريعية 
لالحتاد األورويب، إذ أفرزت هذه الفضيحة تداعيات سياسية وقانونية على املؤسسة التشريعية األبرز 
ا ستلحق أضراراً بسمعة  لالحتاد األورويب، وأدَّت إىل صدمة كبرية يف املشهد السياسي األورويب؛ ألنَّ

االحتاد الذي يؤكِّد دوماً النزاهة والشفافية وحيارب الفساد يف العامل.
مجاعات  بي  العالقة  وطبيعة  الفساد،  فضيحة  حيثيات  الورقة  هذه  يف  نستعرض  سوف 
الضغط، واالحتاد األورويب، واإلجراءات اليت قام با البملان األورويب ملواجهة هذه األزمة، وطبيعة 

القرارات اليت اختذها بذا الصدد، وما أبرز التداعيات السياسية املستقبلية؟
أواًل: فضيحة فساد الربملان األورويب

ليست املرة األوىل اليت حتصل فيها فضائح فساد مايل وغريه يف البملان األورويب، إذ سبق أن 
حصلت عديد من الفضائح قام با أعضاء يف البملان األورويب، الذي يسمح ملئات من مجاعات 
ا لصاحل قطاعات  الضغط ابلعمل والتأثري على قراراته، وال تعمل هذه اجلماعات لصاحل الدول، وإنَّ
مثل الزراعة، والصناعة، والشركات الكبى. كما توجد لكثري من املقاطعات اإلقليمية يف الدول 
األعضاء ممثليات، أو أشخاص يعملون لصاحلها، فضاًل عن بعض األعضاء السابقي يف البملان 
املصاحل  يعملون كمؤثرين داخله لصاحل جهات أخرى؛ ولتفادي أي تضارب يف  الذين  األورويب 
حياول البملان األورويب تنظيم عمل هذه اجلماعات عن طريق مدونة سلوك لألشخاص، وسجل 
شفافية، إذ إنَّ كلَّ شخص يريد أن يعمل كمؤثر داخل البملان األورويب جيب أن يكون مسجاًل يف 
هذا السجل«1. فعلى سبيل املثال تنفق شركة )فولكس فاجن( حوايل )3( ماليي يورو سنوايً على 

1. فضيحة فساد هتز البملان األورويب.. ماذا بعد سقوط إيفا كايلي وما عالقتها بقطر؟ متاح على الرابط:
https://tinyurl.com/2qkj87f3

فضيحة الفساد في البرلمان األوروبي
 والتداعيات المستقبلية

إعداد: خضير عباس الدهلكي*

*  طالب دراسات عليا، برانمج الدكتوراه يف السياسات العامة، يف مجاعة النهرين يف العراق.
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ممارسة الضغط يف بروكسل، ومخسة من أعضاء مجاعات الضغط املرتبطة با لديهم تصريح دخول 
إىل البملان األورويب. عقدت شركة صناعة السيارات األملانية -يف عام 2022- ستة اجتماعات 

مع مفوضية االحتاد األورويب2.
ألربعة  اهتامات  ديسمب 2022-  األول/  كانون   9 -يف  البلجيكية  السلطات  وجَّهِت 
م تلقوا ُرًشى مالية، وهدااي من دولة قطر؛ للتأثري على  أشخاص مرتبطي ابلبملان األورويب على أنَّ
َهت هلم  عملية صنع القرار؛ وقد نفت قطر من جانبها ارتكاب أي خمالفات. والبملانيون الذين ُوجِّ

االهتامات، واْعُتِقلوا، وُصوِدَرت أمواهلم يف منازهلم هم:
)إيفا كايلي(: سياسية اشرتاكية يواننية كانت أحد نواب رئيس البملان األورويب اليت سبق أن  .أ

دافعت عن قطر داخل البملان األورويب ابلضد من الذين وجَّهوا انتقادات لقطر؛ بشأن معاملتها 
السيئة للعمال األجانب؛ وبعد اعتقاهلا قرَّر حزبا االشرتاكي اليوانين )ابسوك( طردها من صفوفه، 

ومجَّدِت اليوانن ممتلكاهتا يف البالد.
)بيري أنطونيو ابنزيري(: عضو سابق يف البملان األورويب من يسار الوسط اإليطايل ومؤسس  .أ

مجاعة )Fighting Impunity( )مكافحة اإلفالت من العقاب( الناشطة غري اهلادفة للربح، 
ا )مجاعة ضغط( يف بروكسل؛  والداعمة للعدالة؛ واملسجَّلة كمنظمة غري حكومية متارس أنشطة، وكأنَّ

وقد قامت عن طريق آليات عملها بتقدمي خدمات لدولة خليجية.
برملاين،  .أ مساعد  سياسي  مستشار  وهو  )كايلي(،  السيدة  قرين  جيورجي(:  )فرانشيسكو 

وجماالت ختصصه هي الشؤون اخلارجية، وحقوق اإلنسان، والشرق األوسط3.
)نيكولو فيجا- اتالمانكا(: وهو األمي العام ملنظمة »ال سالم بدون عدالة« الناشطة يف  .أ

مضمار حقوق اإلنسان، وسيادة القانون. 
كما رفع البملان األورويب الحقاً احلصانة البملانية عن النائَبي األوروبَيي البلجيكي »مارك  .أ

2. Daniel Freund ,These four measures could curb the risk of corruption in 
Europe, Available at the link : https://www.theparliamentmagazine.eu/news/
article/regulate-lobbying-curb-corruption-eu-institutions 

3.  تعرَّف على املشتبه بم يف قضية فساد البملان األورويب، متاح على الرابط: 
https://arabic.euronews.com/2022/12/22/eu-parliament-corruption-four-
suspects-qatar-gulf-countries 

https://www.theparliamentmagazine.eu/news/article/regulate-lobbying-curb-corruption-eu-institutions
https://www.theparliamentmagazine.eu/news/article/regulate-lobbying-curb-corruption-eu-institutions
https://arabic.euronews.com/2022/12/22/eu-parliament-corruption-four-suspects-qatar-gulf-countries
https://arabic.euronews.com/2022/12/22/eu-parliament-corruption-four-suspects-qatar-gulf-countries
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اترابيال«، واملشرع اإليطايل »أندراي كوتسويل« اللذين ينتميان إىل كتلة »االشرتاكيي الدميقراطيي«؛ 
الرتباطهما يف فضيحة الفساد املرتبطة بدوليت قطر واملغرب4.

ولفهم طبيعة االرتباط بي بعض البملانيي األوروبيي ودولة قطر من املفيد استعراض بعض 
األنشطة لألمساء املشار إليها، وعلى النحو اآليت:

وقَّع )بيري أنطونيو ابنزيري( على صفقة للتعاون مع )علي بن صميخ املري( رئيس اللجنة   
الوطنية حلقوق اإلنسان يف قطر )NHRC( يف 26 أبريل/ نيسان 2018، يف اجتماع جلنة 
إنَّ  املري  قال  األورويب،  البملان  أعضاء  من  عدد  أمام  بروكسل. ويف حديثه  )DROI(5∗ يف 
قطر قطعت »أشواطاً هائلة« يف إصالحات حقوق اإلنسان، وقام )ابنزيري( بزايرة قطر، واللقاء 
برئيس الوزراء القطري آنذاك )عبدهللا بن انصر بن خليفة آل اثين(، ونظريه احلقوقي املري، وأشاد 

ابإلصالحات العمالية يف قطر قبل الشروع مببارايت كأس العامل لكرة القدم.
شاركت قطر -يف عام 2019- يف تنظيم أول مؤمتر هلا يف الدوحة ابلشراكة مع البملان   

األورويب، وكان حمور املؤمتر حماربة اإلفالت من العقاب، وقد أشاد )ابنزيري( بقطر بوصفها نقطة 
»مرجعية«؛ ملعايري حقوق اإلنسان العاملية. 

زارت )إيفا كايلي( انئب رئيس البملان قطر -يف شباط 2020-، وشاركت يف مؤمتر عمالقة   
وسائل التواصل االجتماعي والدميقراطية. والذي ُعِقَد يف الدوحة يومي 16 و17 فباير2020، 
واملنظم ابلشراكة مع البملان األورويب بعنوان »وسائل التواصل االجتماعي التحدايت وطرائق تعزيز 
احلرايت ومحاية الناشطي«6. وهذه النشاطات جزء من ضمن خطة هتدف إىل تلميع صورة دولة 
قطر، وخصوصاً فيما يتعلَّق حبقوق العمال، إذ يشكِّل العمال املهاجرون ما يقرب من )90%( 
العمال يف قطر، إذ عمل املسؤولون يف قطر وابالستعانة بشبكة عالقات تضم مسؤولي سياسيي 
انتهاكات حقوق  مبا يسمَّى  تندِّد  اليت  اإلعالمية  احلملة  ملواجهة  األوروبية؛  الدول  وإعالميي يف 
العمال األجانب يف قطر، وكانت هذه قضية حساسة بصورة خاصة العام املاضي مع استضافة قطر 

4. البملان األورويب جيّرِد انئبي من احلصانة لتمكي القضاء من التحقيق معهما يف فضيحة فساد، متاح على الرابط: 
https://tinyurl.com/2qkj87f3

.)DROI( 5.∗ اللجنة الفرعية حلقوق اإلنسان
6.How Qatar used a secret deal to bind itself to the EU Parliament, Available at 
the link: https://www.politico.eu/article/qatar-used-secret-deal-bind-itself-eu-
parliament-corruption-eva-kaili-pier-antonio-panzeri 

https://www.politico.eu/article/qatar-used-secret-deal-bind-itself-eu-parliament-corruption-eva-kaili-pier-antonio-panzeri
https://www.politico.eu/article/qatar-used-secret-deal-bind-itself-eu-parliament-corruption-eva-kaili-pier-antonio-panzeri
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لبطولة كأس العامل لكرة القدم يف 2022. 
اثنياً: التداعيات التشريعية والقانونية

يَعدُّ االحتاد األورويب موضوَع الفساد من أخطر ما ميثِّل هتديداً ألمنه ومسعته، وملواجهة هذه 
اآلفة أنشأ البملان يف عام  2012 اللجنة اخلاصة املعنية ابجلرمية املنظمة، والفساد، وغسل األموال 
جلنة ))CRIM، وُصوِدَق على توصياهتا من قبل البملان يف عام 2013، وإعادة النظر فيه، 
واإلقرار أبنَّ الفساد ميثِّل هتديداً كبرياً ألمن االحتاد األورويب، ودعا البملان املفوضية إىل نشر التقرير 
اخلاص مبكافحة الفساد، ويف التقرير األخري، دعا املفوضية أيضاً إىل النظر يف دمج آليات املراقبة 

املختلفة على مستوى االحتاد األورويب يف إطار أوسع ملراقبة سيادة القانون7.
سنوايً  األورويب  االقتصاد  يكلِّف  الفساد  أنَّ  األوروبية  للمفوضية  تقرير  أن كشف  سبق 
)120( مليار يورو )161 مليار دوالر(، وهو ما يشكِّل حتدايً لالحتاد األورويب. وذكر التقرير أنَّ 
الدول األعضاء يف االحتاد اختذت يف السنوات األخرية مبادرات ملواجهة هذه اآلفة، ولكنَّها غري 
كافية. ودعا التقرير إىل ضرورة تعزيز املراقبة القانونية، خصوصاً فيما يتعلَّق مبناقصات القطاع العام، 
تقيُّداً ابألخالق؛  أكثر  تبنِّ سياسة  إىل  األوروبيي  السياسيي  العقوابت، وكذلك دعوة  وتشديد 
للمسامهة يف حماربة هذه الظاهرة. وتسعى املفوضية األوروبية من وراء التقرير إىل إطالق نقاش واسع 
الوطنية،  والبملاانت  األورويب،  والبملان  األعضاء،  الدول  مبشاركة  الفساد،  مكافحة  تدابري  حول 
والقطاع اخلاص، واجملتمع املدين، وستـُْنَشأ آلية لتبادل اخلبات بي الدول األعضاء، واملنظمات غري 

احلكومية، وأصحاب املصلحة8.
ب  يرحِّ البملان األورويب سبق أن أصدر يف شهر متوز 2021 قراراً  جتدر اإلشارة إىل أنَّ 
بنظام االحتاد األورويب العاملي للعقوابت املفروضة يف ملف حقوق اإلنسان، ودعا إىل إدراج الفساد 
ع  كجرمية يعاقب عليها القانون. وحثَّ البملان املفوضية األوروبية على تقدمي اقرتاح تشريعي يوسِّ
نطاق قانون حقوق اإلنسان واجلرمية املنظمة ليشمل هذه اجلرائم. ويرى البملان األورويب أنَّه ينبغي أن 
يكون أعضاء البملان األورويب قادرين أيضاً على اقرتاح حاالت انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان؛ 
لزايدة شرعية نظام اجلزاءات. واعتمد النص أبغلبية )584( صوت مؤيد، وعارضه )73( صواتً، 

7. Combating corruption in the European Union, European Parliamentary 
Research Service – December 2022 ,p8

https://tinyurl.com/2fyfdnhe :8. الفساد يكبد أورواب سنوايً 120 مليار يورو، متاح على الرابط
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وامتناع )33( عضواً عن التصويت9.
حترَّك البملان األورويب على إثر كشف الفضيحة واعتقال البملانيي األوروبيي، وبرد فعل    

سريع وغاضب، وقام ابختاذ إجراءات عديدة، وقرارات أبرزها: 
أيَّد قادة جمموعة البملان األورويب إصالحات جديدة يف أعقاب فضيحة الفساد الكبى ففي .  

بيان أصدرته رئيسة البملان األورويب »روبرات ميتسوال« أعلنت عزمها على اختاذ إجراءات سريعة 
وحامسة، وإنَّ اإلصالحات بداية جديدة؛ لتعزيز النزاهة واالستقاللية واملساءلة يف البملان األورويب. 
ومتثِّل اإلصالحات اخلطوات األوىل يف إعادة بناء الثقة يف صنع القرار األورويب، وتشمل تشديد 
اللوائح على املشرعي السابقي يف االحتاد األورويب الذين يرغبون يف الضغط على املؤسسة التشريعية 
َن إناء تصاريح الدخول الدائمة للمشرعي السابقي  الكبى يف أورواب بعد ترك مناصبهم، كما ُضمِّ

يف االحتاد األورويب10.
مسح البملان األورويب يف 16/1/ 2023 للنيابة العامة األوروبية بطلب رفع احلصانة عن .  

أعضائه، إبمجاع شبه كامل )610 أصوات داعمة، و26 صواتً رافضاً وامتناع تسعة أعضاء عن 
التصويت(، إذ وافق البملان يف سرتاسبورغ على تعديل النظام الداخلي للمؤسسة، والسماح للنيابة 
العامة األوروبية بتقدمي طلبات لرفع احلصانة البملانية. بعد أن كانت سلطات الدول األعضاء يف 

االحتاد األورويب متلك وحدها صالحية طلب رفع حصانة النواب قبل التعديل املذكور11.
أعلى النموذجاعتمد البملان -يف 17/ 2/ 2023- قرارين بشأن مسألة الشفافية والنزاهة .  

يف صنع لقرار يف االحتاد األورويب يتعلقان بـ:
االنتهاكات،  .أ حالة  يف  املالية  العقوابت  ذلك  يف  مبا  السلوك،  قواعد  ملدونة  أفضل  تنفيذ 

وإدخال مزيد من األنشطة اخلاضعة للعقوابت، وحظر أي أنشطة مدفوعة األجر ميكن أن تؤدِّي إىل 
تضارب يف املصاحل مع تفويض أعضاء البملان األورويب؛ وعملية املوافقة على الرحالت املدفوعة من 
دول اثلثة، وفحص إضايف ملساعدي أعضاء البملان األورويب وموظفي البملان العاملي يف جماالت 

9. أعضاء البملان األوروبيون يف الفساد يف نظام العقوابت األورويب، متاح على الرابط:
http://asf.news/31947 
10. How Qatar used a secret deal to bind itself to the EU Parliament, op .cit

11. البملان األورويب يسمح للنيابة العامة األوروبية بطلب رفع حصانة أعضائه ، متاح على الرابط :
https://arabic.euronews.com/2023/01/17/european-parliament-european-union-
brussels-corruption-qatar

http://asf.news/31947
https://arabic.euronews.com/2023/01/17/european-parliament-european-union-brussels-corruption-qatar
https://arabic.euronews.com/2023/01/17/european-parliament-european-union-brussels-corruption-qatar
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صارمة  رقابة  فرض  وكذلك  والدفاع،  واألمن  اخلارجية  الشؤون  يف  سيَّما  ال  احلساسة،  السياسة 
على متويل املنظمات غري احلكومية، وحيث على مراجعة اللوائح احلالية؛ لتعزيز الشفافية يف إدارهتا 
وميزانيتها ونفوذها األجنيب واألشخاص ذوي السيطرة الكبرية12. ويبتغي أعضاء البملان األورويب من 
 َ جلنة )ING2( واهليئات املسؤولة األخرى مراجعة قواعد أخالقيات البملان قبل الصيف. وتُبنِّ

القرار أبغلبية )401( صوت مقابل ثالثة، وامتناع )133( عضو عن التصويت.
على  .أ بناًء  األورويب،  االحتاد  ملؤسسات  مستقلة  أخالقيات  هيئة  إىل  دعوَته  البملان  يؤكِّد 

مقرتحات أعضاء البملان األورويب يف سبتمب 2021؛ الستعادة ثقة املواطني. جيب أن متيِّز هذه 
القواعد املؤسسية، والسلوك غري األخالقي. وتعمل  اهليئة بوضوح بي األفعال اإلجرامية، وخرق 
 ،)OLAF( بطريقة تكميلية مع هيئات االحتاد األورويب األخرى مثل مكتب مكافحة االحتيال
َ القرار  ومكتب املدعي العام )EPPO(، وحمقق الشكاوى، واحملكمة األوروبية املدققي، وقد تُبنِّ

أبغلبية )388( صوت مقابل )729(، وامتناع )76( عن التصويت13.
اعتمد النواب األوروبيون -يف 17/2/2023- توصية جديدة، تدعو إىل منع ممثلي املغرب .  

من دخول مقرات املؤسسة التشريعية األوروبية، إىل حي انتهاء حتقيقات السلطات البلجيكية يف 
قضية الفساد املزعومة املتصلة بقطر واملغرب، إذ أعرب أعضاء البملان األورويب عن »قلقهم العميق 
إزاء مزاعم الفساد من جانب السلطات املغربية«. وصوَّت على التوصية اجلديدة )401 انئب(، 

واعرتض عليها ثالثة نواب، فيما امتنع )133( آخرين14.
دعت »أورسوال فون ديرالين« رئيسة املفوضية األوروبية مؤسسات االحتاد األورويب أن تكون .  

والنزاهة، ويف عام 2019، منحت  يتعلق ابألخالق والشفافية  فيما  منفتحة، وال تشوبا شائبة 
انئب رئيس املفوضية )فريا جوروفا( من مجهورية التشيك، مسؤولية إنشاء »هيئة أخالقيات مستقلة 

12. Corruption allegations: MEPs push for ambitious changes and quick 
progress, Available at the link: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-
room/20230214IPR75103/corruption-allegations-meps-push-for-ambitious-
changes-and-quick-progres   
13. Corruption allegations: MEPs push for ambitious changes and quick progress 
, op, cit. 

14. حىت انتهاء »حتقيقات الفساد« قرار من البملان األورويب ضد ممثلي املغرب، متاح على الرابط:
https://www.alhurra.com/morocco/2023/02/17/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D
9%87%D8%A7%D8%A1-8 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230214IPR75103/corruption-allegations-meps-push-for-ambitious-changes-and-quick-progres
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230214IPR75103/corruption-allegations-meps-push-for-ambitious-changes-and-quick-progres
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230214IPR75103/corruption-allegations-meps-push-for-ambitious-changes-and-quick-progres
https://www.alhurra.com/morocco/2023/02/17/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://www.alhurra.com/morocco/2023/02/17/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
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مشرتكة بي مجيع مؤسسات االحتاد األورويب«. وظل هذا االقرتاح متعثراً بي مؤسسات االحتاد 
األورويب. ومن املؤكَّد أنَّ هذه الفضيحة ستسرع من وترية اإلصالحات داخل مؤسسات االحتاد 
األورويب والبملان األورويب، مبا يدفع ملزيد من الشفافية والنزاهة، ال سيَّما يف جمال العالقات املالية.

اثلثاً: التداعيات السياسية
عب أ.  الفساد  مكافحة  أنشطة  متابعة  يف  نشاطاً  أكثر  يكون  األورويب ألن  االحتاد  سيعمل 

حلدود، وتعزيز التشريعات العاملية ضد املالذات الضريبية، وغسل األموال، وكذا اسرتداد األصول.
وسُتطبَّق بعض القيود اليت جيب أخذها يف االعتبار يف مجيع األوقات15.

الفساد عب ب.  مكافحة  أنشطة  متابعة  يف  نشاطاً  أكثر  يكون  األورويب ألن  االحتاد  سيعمل 
احلدود، وتعزيز التشريعات العاملية ضد املالذات الضريبية، وغسل األموال، وكذا اسرتداد األصول. 

قد تؤثِّر هذه الفضيحة على مسعة االحتاد األورويب وإجنازاته، وسينعكس هذا سلباً على إقبال ج. 
الناخبي ومشاركتهم يف انتخاابت البملان األورويب يف العام 2024، وقد تذهب أصوات الناخبون 
لدعم األحزاب املعتدلة، أو األحزاب اليمينية الشعبوية، وخصوصاً أنَّ األخرية أبرز املستفيدين من 
ا اعتادت توجيه االنتقادات واالهتامات ملؤسسات االحتاد األورويب،  هذه الفضيحة، ال سيَّما أنَّ

والنخب السياسية التقليدية.
الدميقراطية لالحتاد األورويب، وتقوية د.  الشرعية  ستؤدِّي فضيحة »قطرغيت« ملواجهة آتكل 

الدبلوماسية األوروبية. ومن املرجَّح أن يسعى االحتاد األورويب إىل اتباع القيم األوروبية، مثل املساءلة 
السياسية، فضاًل عن املصاحل اجليوسياسية، مبا يف ذلك أمن الطاقة، بطريقة أكثر براغماتية.

من الطبيعي أن تتأثَّر العالقات االقتصادية بي االحتاد األورويب وقطر، ومن احملتمل أن ختضع  . 
مجيع النشاطات التجارية مع قطر ألعلى درجات التدقيق اآلن، ومنها موضوع منح مسات الدخول 
)شنغن( للمواطني القطريي، وسُتقيَّم من ابب الضرورة، بدل خدمة مصاحل الشركاء اآلخرين، مع 
الناشئة عن تقليل  الطاقة  القطري يف ظل أزمة  للغاز  امللحة  الدول األوروبية للحاجة  إدراك قادة 

15. Alina Mongyubidi, The Good, the Bad and the Ugly: Controlling Corruption 
in the European Union, European Research Center on Anti-Corruption and 
State-building )ERCAS( Hirt, Berlin, March 2013,p45.
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إمدادات الغاز الروسي؛ بسبب الغزو العسكري الروسي لألراضي األوكرانية.
يف ضوء جمرايت الفضيحة، وما تبعها من حتقيقات واعتقاالت سيـَُعاد تقييم خطة »االحتاد و. 

األورويب« يف التصدِّي بفعالية لالنتهاكات احلقوقية اليت حتدث يف دول اخلليج، وبصورة ال تؤثِّر يف 
الوقت نفسه على مساعي توثيق العالقات الثنائية، ممَّا يعن أنَّ دول االحتاد األورويب سوف تستمر 
إبعطاء األولوية ملصاحل األعمال، والتجارة، والطاقة على ملف حقوق اإلنسان، والدميقراطية، وحرية 
الرأي األمر الذي يصدق معه القول إنَّ املصاحل تعطل حىت النصوص القانونية الصارمة بصورة أو 

أبخرى.


