
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
جامعة زيان عاشور باجللفة

كلية احلقوق والعلوم السياسية
قسم العلوم السياسية

الواقع األمني الراهن للنظام اإلقليمي األورويب 
من منظور مركب األمن اإلقليمي

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاسرت  علوم سياسية
السياسة اخلارجيةحتليل: ختصص

.إشراف األستاذ:                                                       إعداد الطالب 
.معمري خالد. لخذاري جلول                                                د-

2017/ 2016: الموسم الجامعي



وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
زيان عاشور باجللفةجامعة 

كلية احلقوق والعلوم السياسية
قسم العلوم السياسية

الواقع األمني الراهن للنظام اإلقليمي األورويب 
من منظور مركب األمن اإلقليمي

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاسرت  علوم سياسية
حتليل السياسة اخلارجية: ختصص

:جلنة املناقشة

ً .............................................نور الدینمكاوي. أ.1 .رئیسا
.مشرفاً ومقرراً ................................................. معمري خالد  . أ.2
ً ................................................. میھوبي حبیب . أ.3 .مناقشا

2017/ 2016: الموسم الجامعي



 






فایزة 

 
 

 

 


 

 



الواقع األمني الراهن للنظام اإلقلیمي األوروبي
من منظـــور مركب األمن اإلقلیمي

:خطة الدراسة
مقدمة

.اإلطار النظري لمركب األمن اإلقلیمي األوروبي: الفصل األول
.اإلطار المفاهیمي لألمن: المبحث األول
.مفهوم األمن: المطلب األول
.مستویات األمن: المطلب الثاني
.مدرسة كوبنهاغن وتوسیع مفهوم األمن: المطلب الثالث
.مركب األمن اإلقلیمي: المبحث الثاني
.السیاق العام لمركب األمن اإلقلیمي: المطلب األول
.األمن اإلقلیمي وعالقته بالتهدیدات الجدیدة: المطلب الثاني
.أشكال التعاون األمني اإلقلیمي: المطلب الثالث
.تهدیدات األمنیة الراهنة على األمن اإلقلیمي األوروبيال: المبحث الثالث
.الهجرة كتهدید لألمن األوروبي: المطلب األول
.اإلرهاب كتهدید لألمن األوروبي: المطلب الثاني
.التقدیرات األوروبیة لظاهرة اإلرهاب: المطلب الثالث
)تالمستویات والرهانا(مركب األمن اإلقلیمي األوروبي : الفصل الثاني
.البناء المؤسساتي لإلتحاد األوروبي: المبحث األول
.الهیكل المؤسسي لالتحاد األوروبي: المطلب األول
.أوجه التكامل ضمن االتحاد األوروبي: المطلب الثاني
.مستویات تحلیل مركب األمن اإلقلیمي األوروبي: المبحث الثاني
ة وتأثیرها على التحدیات األمنیة األوروبی–واقع العالقات األوروبیة : المطلب األول

.التي تواجه االتحاد االوروبي
.العالقة بین االتحاد االوروبي والقوى الكبرى: المطلب الثاني
.عالقة االتحاد األوروبي بالدول المغاربیة: المطلب الثالث



.رهانات األمن اإلقلیمي األوروبي: المبحث الثالث
.روبیة الراهنةالبنیة األمنیة األو : المطلب األول
ضعف األداء األمني واالستخباراتي األوروبي في مواجهة العملیات : المطلب الثاني

.اإلرهابیة
.التحدیات واالستراتیجیات األمنیة األوروبیة: الفصل الثالث
. السیاسات األوروبیة لمواجهة التحدیات األمنیة: المبحث األول
.اآللیات األوروبیة لمواجهة تحدیات الهجرة غیر الشرعیة: المطلب األول
.السیاسات األوروبیة في مواجهة تحدیات اإلرهاب: المطلب الثاني
.السیاسات األمنیة األوربیة في ظل توجهات حلف الناتو: المبحث الثاني
).التعاون واألمن( حلف الناتو واالتحاد األوروبي : المطلب األول

.التوجهات الجدیدة لحلف الناتو: لمطلب الثانيا
.السیاسات األمنیة األوروبیة تجاه األزمة األوكرانیة: المبحث الثالث
.أسباب األزمة األوكرانیة: المطلب األول
.التدخل األوروبي في أوكرانیا وتداعیاته: المطلب الثاني







مقدمـــــــــــــــــة

أ

یــــــدرج موضــــــوع الدراســــــة فــــــي حقــــــل الدراســــــات األمنیــــــة فــــــي العالقــــــات الدولیــــــة 
.اإلقلیميوالذي یدخل ضمن العالقات التعاونیة بین الدول على المستوى 

ـــــــرى خـــــــالل ال ـــــــث ســـــــاهمت التحـــــــوالت الكب ـــــــرن العشـــــــرینحی ـــــــي ظهـــــــور وتغیـــــــر ق ، ف
مـــــن مفهـــــومالعدیـــــد مـــــن المفـــــاهیم التـــــي كانـــــت ســـــائدة خـــــالل الحـــــرب البـــــاردة، بدایـــــة 

إلـــــى تعـــــداهول التقلیـــــدي العســـــكري بـــــل لالـــــذي لـــــم یعـــــد یقتصـــــر علـــــى المـــــد(األمـــــن 
مـــــا وكـــــذا، وذلـــــك بفعـــــل التغیـــــر فـــــي طبیعـــــة وبنیـــــة التهدیـــــدات )المـــــدلول االجتمـــــاعي

ــــه الدراســــات األمنیــــة فــــي انتقالهــــا مــــن الطــــابع العســــكري ا لتقلیــــدي إلــــى الطــــابع عرفت
بشــــــري، ونتیجــــــة لهــــــذه التحــــــوالت طــــــابع مجتمعــــــيي، وصــــــوال إلــــــىالعســــــكري النــــــوو 

لــــــم ن أمــــــن الــــــدول والمجتمعـــــات واألفــــــراد، والتــــــي ضــــــفـــــي طبیعــــــة وبنیــــــة التهدیـــــدات 
ـــــدول والمجتمعـــــات واألفـــــراد  ـــــل أن مـــــن ال ـــــذاتها، ب ـــــل دول ب ـــــد مـــــن قب تعـــــد محـــــل تهدی

ــــد مــــن هــــدداأصــــبح م والتهدیــــدات غیــــر العســــكریة ذات راألخطــــامــــن قبــــل نمــــط جدی
ـــــــب اســـــــتجابة ومعالجـــــــة جدیـــــــدة ومختلفـــــــة حســـــــب  طـــــــابع اجتمـــــــاعي، وهـــــــذا مـــــــا تطل

.طبیعة هذه التهدیدات
م تــــــلألمــــــنالجدیــــــدة والمتمثلــــــة فــــــي األبعــــــاد غیــــــر العســــــكریة األمنیــــــةهــــــذه القضــــــایا 

والعــــــالمي، خاصــــــة بعــــــد اإلقلیمــــــياألمــــــنترتیبــــــات أعمــــــالضــــــمن جــــــدول إدراجهــــــا
وتصــــــــاعد إقلیمیــــــــةقـــــــوة روزبــــــــ، حیـــــــث شــــــــهد العـــــــالم 2001ســــــــبتمبر 11أحـــــــداث
.على النظام العالمياألمریكیةالهیمنة

ـــــافأخـــــذت ـــــرى مـــــع ىســـــعتأوروب ـــــافس القـــــوى الكب ـــــة فـــــي ظـــــل تن ـــــة قوی لضـــــمان مكان
أمنیــــــــةتهدیـــــــدات ظهـــــــوروكـــــــذاار نزاعـــــــات علـــــــى حــــــــدودها الشـــــــرقیة، ودظهـــــــور بـــــــ

.جدیدة
ــــــى  ــــــاموا بتوســــــیع مفهــــــوم األمــــــن لیســــــتوعب األكــــــادیمیینویرجــــــع الفضــــــل إل ــــــذین ق ال

ـــــــي طبیعـــــــة  ـــــــةاألخطـــــــارهـــــــذا التحـــــــول ف ـــــــي مـــــــن األمنی ـــــــر (أبرزهـــــــاوالت الهجـــــــرة غی
).الشرعیة واإلرهاب

..) اتصــــــاالت ومعلومــــــات( مها ظــــــاهرة العولمــــــة مــــــن دلتســــــهیالت التــــــي تقــــــلونتیجــــــة 
ىإلــــــباإلضــــــافة) بطالــــــة وغــــــالء المعیشــــــة( االقتصــــــادیة األزمــــــةأخــــــرىومــــــن جهــــــة 
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ب

ن عوامـــــل الرغبـــــة فـــــي الهجـــــرة مـــــاد ز ذلـــــك كـــــل الـــــدمار الـــــذي خلقـــــه الربیـــــع العربـــــي، 
.واإلرهابو التطرف حوسهولة االنسیاق ن

ـــــة بمقـــــدور، كمـــــا لـــــم یعـــــد األخطـــــارلـــــم تعـــــد أي دولـــــة فـــــي منـــــأى عـــــن هـــــذه  أي دول
.والدولياإلقلیميمواجهتها لوحدها لما لها من أبعاد خطیرة على األمن 

:ا للدراسةأهمیة-1
:األهمیة العلمیة للدراسة

ــــةكــــون موضــــوع الدراســــة ینــــدرج ضــــمن مجــــال الدراســــات  فــــي حقــــل العالقــــات األمنی
ـــــذي  ـــــة وال ـــــدة باســـــتفاضالدولی ـــــة الجدی ـــــدات األمنی ـــــاردة بظهـــــور التهدی عـــــد الحـــــرب الب

بالغــــــة، وكــــــذا الطــــــرح الجدیــــــد الــــــذي أكادیمیــــــةبأهمیــــــةى ظــــــفــــــإن هــــــذا الموضــــــوع یح
األمنــــــي مــــــن منظــــــور مركــــــباألوروبــــــياألمنــــــيطــــــار دراســــــة الواقــــــع إیتناولــــــه فــــــي 

.اإلقلیمي
: العملیة للدراسةاألهمیة
:یة من خاللملالعأهمیتهتكمن 

ـــــــــي یخـــــــــتص بدراســـــــــتها - ـــــــــة الت ـــــــــي(المنطق ـــــــــل قـــــــــوة ) االتحـــــــــاد األوروب ـــــــــذي یمث وال
.كبرى وما مدى نجاحها على مستوى التعاون األمني) اقتصادیة(
ــــــى - ــــــهكمــــــا تتجل ــــــيأهمیت ــــــياإلتحــــــادأطــــــرافإدراكف ــــــة، للتحــــــدیات األوروب األمنی

.التي تتطلب تعاونًا شامًال 
ـــــة - ـــــاركمـــــا تشـــــكل هـــــذه الدراســـــة محاول ـــــةالسیاســـــات الختب ـــــة حـــــول األمنی األوروبی

).الهجرة واإلرهاب(التي تواجهها على أرض الواقع األمنیةالتهدیداتاخطر 
وٕاعطائهـــــا) الهجـــــرة والتنمیـــــة واإلرهـــــاب(خاصـــــة مـــــع تزایـــــد االهتمـــــام الـــــدولي بقضـــــایا 

.سبتمبر11أحداثبعدا امنیًا خاصة بعد 
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كیــــف تـــنعكس التحــــدیات األمنیـــة الراهنــــة علـــى هندســــة : مشـــكلة البحثیـــة ال-2
.األمن اإلقلیمي األوروبي

الجدیـــــدة علـــــى مركـــــب مـــــا مـــــدى انعكـــــاس التهدیـــــدات األمنیـــــة : التســـــاؤل األول
.األمن اإلقلیمي
.كیف تتشكل البنیة األمنیة األوروبیة: التساؤل الثاني

.فروض الدراسة-3
تســــتوعب الهندســــة الجدیــــدة لألمــــن اإلقلیمــــي األوروبــــي التحــــوالت األمنیـــــة .أ

.الراهنة ، كاستجابة لمستویات مركب األمن اإلقلیمي
. زیز االنكفاء األمني الذاتيتشكل التحدیات األمنیة األوروبیة دافعا لتع.ب
:اختیار الموضوعأسباب-4
ــــــيیــــــة كثیــــــرة مالدراســــــات العلأنمــــــع : أســــــباب موضــــــوعیة- میــــــدان العالقــــــات ف

ــــــــة بالقضــــــــایا المتســــــــارعة والمتشــــــــابكة أنهــــــــاالدولیــــــــة إال  ــــــــة وعامــــــــة مقارن ــــــــى قلیل تبق
.والتحوالت الدولیة المفاجئة

راهن مــــــن الــــــاألوروبــــــياألمنــــــيتحلیلیــــــة للواقــــــع نظــــــرةتقــــــدیم تحــــــاولفهــــــذه الدراســــــة 
، عبــــــــر األوروبــــــــيالتــــــــي تواجــــــــه االتحــــــــاد واألخطــــــــارخــــــــالل التهدیــــــــدات الجدیــــــــدة، 

الهجــــــــرة، (لمحاربــــــــة هــــــــذه المخــــــــاطر األوروبیــــــــةاألمنیــــــــةإلــــــــى السیاســــــــات التطــــــــرق 
).اإلرهاب

 إن هــــذه الدارســــة تقـــــدم رؤیــــة تحلیلیـــــة جدیــــدة لمجـــــال مهــــم مـــــن العالقــــات الدولیـــــة
األمنيوهو المجال 

 11إحـــــــــداثوخاصـــــــــة البـــــــــاردةبعـــــــــد الحـــــــــربىأدت التحـــــــــوالت الدولیـــــــــة الكبـــــــــر
األمــــــــنإعــــــــادة صــــــــیاغة اســــــــتراتیجیات القــــــــوى الكبــــــــرى فــــــــي مجــــــــال إلــــــــى ســــــــبتمبر 

ـــــة الهجـــــرة واإلرهـــــاب  ـــــدة وهـــــذواألخطـــــارومحارب ـــــمـــــا یثیـــــر االجدی دینا ســـــؤاال مهمـــــًا ل
فــــي منطقــــة مهمــــة أال وهــــي اإلتحــــاد األمنــــيهــــو مــــا مــــدى جــــدوى التعــــاون والتكامــــل 

.األوروبي
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:أسباب ذاتـــــیة
األوروبیــــــةبالشــــــؤون اتــــــهواهتماماألمنیــــــةمجــــــال الدراســــــات إلــــــىمیــــــوالت الــــــدارس -

.إثراء المكتبة بمرجع جدیدفيألزمته اختیار هذا الموضوع، وكذا إرادته
ــــــــيسیاســــــــات االتحــــــــاد جــــــــواب مقنــــــــع حــــــــول إیجــــــــادفــــــــي رغبتــــــــيوكــــــــذا - األوروب

) االنتقـــــاء-العمالـــــة(مصـــــالحها الخاصـــــة بـــــین فـــــتح بـــــاب الهجـــــرة لحیانـــــًا أالمتناقضــــة 
الجهــــــادیین خــــــارج أمــــــامبــــــاب الثــــــم غلقــــــه ومعاقبــــــة المهــــــاجرین وبــــــین تجنیــــــد وفــــــتح 

هم وســـــجنهم بعـــــد عـــــودتهم، وبـــــین مـــــا تـــــراه عمـــــًال ومعـــــاقبتهم وقـــــتل) ســـــوریا(أراضـــــیها 
ـــــنفس واألرض خـــــارج أراضـــــیها  ـــــدفاع عـــــن ال ـــــرره بال ـــــًا داخـــــل أراضـــــیها، ومـــــا تب إرهابی

).فلسطین–إسرائیل(
:أهداف الدراسة. 5

:نقسمها إلى أهدافتسعى هذه الدراسة لتحقیق عدة 
:مستوى نظري

ــــق  ــــة الــــذي عرفــــه األمنــــين التحــــول فــــي البعــــد مــــهــــذه الدراســــة تنطل للعالقــــات الدولی
.بع نهایة الحرب الباردةاألمنیةحقل الدراسات 

ــــــة والجدیــــــدة : مــــــن خــــــالل ــــــك لتوضــــــیح لألمــــــنعــــــرض المفــــــاهیم التقلیدی ــــــة، وذل أهمی
) الشـــــامل(لألمـــــنالمفهـــــوم الجدیـــــد لألمـــــن ومضـــــامینه وبالتـــــالي فهـــــم الرؤیـــــة الجدیـــــدة 

ـــــدات  ـــــةوكـــــذا التهدی ـــــي األمنی ـــــدة الت ـــــة التعامـــــل اإلتواجـــــهالجدی ـــــي وكیفی تحـــــاد األوروب
.من مركب امن إقلیميضمعها 

:مستوى عملي
الجدیــــــدة التــــــي تواجــــــه االتحــــــاد األمنیــــــةتهــــــدف الدراســــــة لفهــــــم خلفیــــــات التهدیــــــدات 

).اإلرهاب-الهجرة(األوروبي 
لمواجهــــــة هــــــذه التحــــــدیات مــــــن خــــــالل األوروبــــــيوضــــــرورة تكامــــــل وتعــــــاون االتحــــــاد 

آلیــــــات جدیــــــدة للحــــــافظ علــــــى امــــــن واســــــتقرار المنطقــــــة، ومــــــدى وعــــــي دول االتحــــــاد 
علـــــــى أوروبـــــــاأقـــــــوى دول هبمـــــــدى خطـــــــورة هـــــــذه التهدیـــــــدات التـــــــي لـــــــم یعـــــــد بمقـــــــدور 

كوحـــــــدة كاملـــــــة علیـــــــه التعـــــــاون مـــــــع األوروبـــــــيلوحـــــــدها، وكـــــــذا االتحـــــــاد هـــــــاجهتموا
.هدیداتالقوى الكبرى للتصدي لهذه الت
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ـــــى أمـــــن  وهـــــدفنا مـــــن هـــــذه الدارســـــة هـــــو توضـــــیح مـــــدى خطـــــورة هـــــذه التهدیـــــدات عل
مركـــــب (خاصـــــة األوروبـــــيالتعـــــاون أهمیـــــةاألوروبـــــي وكـــــذا مـــــدى اإلتحـــــادواســـــتقرار 

.والدولي عامة) إقلیميأمني 
:سةاالدر حدود-6
ــــي قــــارة : ةالمكانیــــالحــــدود.أ ــــا لقــــد حــــددنا مكــــان الدراســــة ف ن االتحــــاد كــــو : أوروب

یمثــــــــــل مثــــــــــاال ناجحــــــــــًا فــــــــــي التكامــــــــــل والتعــــــــــاون خاصــــــــــة الجانــــــــــب األوروبــــــــــي
.االقتصادي

كونهـــــــا ) المغاربیــــــة(إفریقیـــــــاا إلـــــــى دول شــــــمال نوكــــــذا تطرقنـــــــا فــــــي موضـــــــوع دراســــــت
.أوروباالمصدر للهجرة واإلرهاب إلى 

11بأحـــــــداثلبـــــــادرة مـــــــرورًا نهایـــــــة الحـــــــرب ابدایـــــــة مـــــــن : ةالزمانیـــــــحـــــــدودال.ب
ــــــيتوســــــع االتحــــــاد وفتــــــرةســــــبتمبر ــــــى األوروب ــــــي رورةضــــــوصــــــوًال إل إســــــتراتیجیةتبن
الدامیــــة فــــي بــــاریس ومدریــــد ولنـــــدن األخیـــــرةألحــــداثاموحــــدة نتیجــــة أمنیــــةأوروبیــــة
.األخیرة

ــــــع لتتطــــــرق هــــــذه الدراســــــة : ةالموضــــــوعیحــــــدودال.ت ــــــيلواق ــــــراهن للنظــــــام األمن ال
ـــــــك إلبـــــــاألمـــــــنمـــــــن منظـــــــور مركـــــــب األوروبـــــــياإلقلیمـــــــي  أهمیـــــــةراز اإلقلیمـــــــي وذل

.الجدیدةاألمنیةالتكامل والتعاون لمواجهة التهدیدات 
:اإلطار المنهحي للدراسة-7
فـــــي دراســـــة الوصــــفيالمـــــنهج التــــاریخي بالجانـــــب أمــــدنالقـــــد : المــــنهج التـــــاریخي.أ

تفســـــیریة لبهـــــا، وكــــذا القــــدرة اتطارهــــا الزمـــــاني والتطــــورات التــــي لحقــــإفــــي الظــــواهر
المـــــــنهج التـــــــاریخي ال یكتفـــــــي بســـــــرد الوقـــــــائع بـــــــل یقـــــــدم أنا بهـــــــا كمـــــــا دنـــــــالتـــــــي یزو 

، وكـــــذا )واإلرهـــــابالهجـــــرة (ورًا للظـــــروف والمحـــــیط الـــــذي یحكـــــم مـــــیالد الظـــــواهر صـــــت
.والمراحل التي مرت بهااألمنیةوالتهدیدات ناألمالتطور في مفهوم 

ــــل ظــــاهر : المــــنهج الوصــــفي التحلیلــــي.ب الهجــــرة غیــــر تيوذلــــك مــــن خــــالل تحلی
.تجاه هذه الظواهراألوروبيووصف توجهات االتحاد ابواإلرهالشرعیة 
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همـــــــــن خـــــــــالل ظـــــــــروف دولـــــــــاألوروبـــــــــياإلقلیمـــــــــياألمـــــــــنوكــــــــذا وصـــــــــف مركـــــــــب 
وعالقتهـــــــا مـــــــع بعضـــــــها، وكـــــــذا وصـــــــف عالقـــــــة دول االتحـــــــاد مـــــــع القـــــــوى الكبـــــــرى 

.ة االتحاد مع الدول المغاربیة قوصف عال، وأیضاً )وروسیاأمریكیا(
ــــــة.ج ــــــنهج دراســــــة الحال ــــــات العل: م ــــــي جمــــــع البیان ــــــذي اســــــتخدم ف ــــــة مالمــــــنهج ال ی

التعمــــــق فــــــي أســــــاسم علــــــى و كمــــــا یقــــــ..) ، المؤسســــــاتاألفــــــراد(المتعلقــــــة بالوحــــــدات 
االتحــــاد (بهــــا جمیــــع المراحــــل التــــي مــــرّ أوتــــاریخ الوحــــدة مــــندراســــة مرحلــــة معینــــة

كـــــز هـــــذا المـــــنهج علـــــى الموقـــــف ر كمـــــا یات، وذلـــــك للوصـــــول إلـــــى تعمیمـــــ)األوروبـــــي
مـــــــن حیـــــــث ) دول األعضـــــــاء(وینظـــــــر إلـــــــى الجزئیـــــــات ) األوروبـــــــياالتحـــــــاد (الكلـــــــي 

الجزئیـــــات هـــــي جانـــــب مـــــن مظـــــاهر أنأســـــاسعالقتهـــــا بالكـــــل الـــــذي یحتویـــــه علـــــى 
.الحقیقة الكلیة 

ــــة : المــــنهج المقــــارن. د ــــي( األمــــنمســــتویاتلمقارن ــــي-إقلیمــــي -وطن ، ثــــم )دول
.اإلقلیمياألمنللمقارنة مستویات مركب 

:المفاهیمياإلطار -8
: مفهوم األمن/ 1

إن مفهــــــوم األمــــــن الواســــــع فیشــــــمل كــــــل مــــــا یحقــــــق االســــــتقالل السیاســــــي للدولــــــة 
وســــــــــالمة أراضــــــــــیها وضــــــــــمان االســــــــــتقرار السیاســــــــــي واالقتصــــــــــادي واالجتمــــــــــاعي 

تـــــأمین «الــــداخلي، فهــــو یشـــــمل تحقیــــق األمـــــن ببعدیــــه الــــداخلي والخـــــارجي، أي أنــــه 
ــــــأمین  ــــــًا، وت ــــــًا وخارجی ــــــي تتهــــــددها داخلی ــــــة والمجتمــــــع مــــــن األخطــــــار الت ــــــان الدول كی
مصــــــــالحها وتهیئــــــــة الظــــــــروف المناســــــــبة اقتصــــــــادیًا واجتماعیــــــــًا لتحقیــــــــق األهــــــــداف 

ـــــر عـــــن الرضـــــا العـــــام فـــــي المجتمـــــع ، ووفقـــــًا لهـــــذا الـــــرأي، فـــــإن »والغایـــــات التـــــي تعّب
تــــــامین كیـــــــان الدولــــــة داخلیـــــــًا :هــــــذا المفهــــــوم یرتكـــــــز علــــــى ثالثــــــة محـــــــاور رئیســــــیة

وخارجیـــــــــًا، وتحقیـــــــــق االســـــــــتقرار السیاســــــــــي واالجتمـــــــــاعي واالقتصـــــــــادي، وتحقیــــــــــق 
.الرضا التام ألفراد المجتمع

ســــــمة التغّیـــــر فهــــــو حقیقــــــة " األمــــــن" ومـــــن الســــــمات التـــــي یتصــــــف بهــــــا مفهـــــوم 
متغیـــــــــرة تبعـــــــــًا لظـــــــــروف الزمـــــــــان والمكـــــــــان، وفقـــــــــًا العتبـــــــــارات داخلیـــــــــة وخارجیـــــــــة، 

ـــــامیكي یتطـــــور بتطـــــور " األمـــــن"هـــــوم فمف ـــــل هـــــو مفهـــــوم دین ـــــیس مفهومـــــًا جامـــــدًا، ب ل
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ز

الظـــــــــروف، ویـــــــــرتبط ارتباطـــــــــًا وثیقـــــــــًا باألوضـــــــــاع والمعطیـــــــــات والعوامـــــــــل المحلیـــــــــة 
ــــــــــة  ــــــــــة حركی ــــــــــاألمن حال ــــــــــة، ف ــــــــــة والدولی ــــــــــة(واإلقلیمی ــــــــــة ال تتصــــــــــف ) دینامیكی مركب

).االستاتیكیة(بالجمود 
:ـــــیممفهوم اإلقلــــــــــــــــــــــ/ 2

هـــــــو مفهـــــــوم مكـــــــاني یحـــــــدد انطالقـــــــا مـــــــن البعـــــــد الجغرافـــــــي، وكثافـــــــة التبـــــــادل 
والمشــــــــاركة فــــــــي المؤسســــــــات والتجــــــــانس الثقــــــــافي، ویحــــــــدد اإلقلــــــــیم عملیــــــــًا بحجــــــــم 
المبـــــــادالت والتـــــــدفقات التجاریـــــــة، وصـــــــفات مكوناتـــــــه وقّیمـــــــه، وخیاراتـــــــه المشـــــــتركة، 

مــــدة، كمــــا یعبــــر اإلقلــــیم مــــن لــــذلك فهــــوة كیــــان دینــــامیكي متحــــرك ولــــیس مســــاحة جا
الناحیـــــــة القانونیـــــــة عــــــــن میـــــــدان عمــــــــل المنظمـــــــات اإلقلیمیـــــــة، حیــــــــث یظـــــــم عــــــــددًا 
ـــــــــة  ـــــــــدول التـــــــــي تجمـــــــــع بینهـــــــــا روابـــــــــط مشـــــــــتركة، أبرزهـــــــــا الجغرافی محـــــــــددًا مـــــــــن ال
واالقتصــــــادیة والتاریخیــــــة، إلــــــى جانــــــب إمكانیــــــة ارتباطهــــــا بــــــرؤى سیاســــــیة مشــــــتركة، 

عــــــب االتصــــــاالت دورًا كبیــــــرًا فــــــي إبــــــراز فضــــــًال عــــــن المؤسســــــات االجتماعیــــــة، وتل
طبیعـــــة اإلقلـــــیم، فهـــــو نظـــــام فرعـــــي مـــــن النظـــــام الـــــدولي، الـــــذي یمّیـــــزه نظـــــام تفاعـــــل 
األطـــــراف فیـــــه، ســـــواًء أكـــــان التفاعـــــل عـــــدائیا أم تعاونیـــــا، كمـــــا انـــــه ال یوجـــــد إجمـــــاع 

.حول رسم حدود األقالیم أو المنظمات الفرعیة وكذا عضویتها
:ــــیة مفهوم السیاسة األمن/ 3

إن التحــــــوالت التــــــي مســــــت مفهــــــوم األمــــــن باالنتقــــــال إلــــــى االهتمامــــــات بــــــأمن الفــــــرد 
بعــــــد الحــــــرب البــــــاردة طــــــرح مفــــــاهیم جدیــــــدة للسیاســــــة األمنیــــــة قائمــــــة علــــــى أســــــاس 

عریضــــــــة تضــــــــم سیاســــــــات : امــــــــن اإلنســــــــان، وبالتــــــــالي یقصــــــــد بالسیاســــــــة األمنیــــــــة
الدبلوماســـــــیة كـــــــأداة مختلفـــــــة للمســـــــاعدة والتعـــــــاون العســـــــكري، وتشـــــــدید أكثـــــــر علـــــــى 

بنـــــــاء الثقـــــــة، وتحســـــــین التفـــــــاعالت الدولیـــــــة والقـــــــدرة علـــــــى المســـــــاهمة فـــــــي التوســـــــع 
المثمــــــر للبرنــــــامج النــــــووي، مــــــن خــــــالل هــــــذا التعریــــــف یتبــــــین ان السیاســــــة األمنیــــــة 
تحتـــــــاج إلـــــــى قـــــــوة الدبلوماســـــــیة، مـــــــن طـــــــرف الوحـــــــدات السیاســـــــیة مـــــــن أجـــــــل بنـــــــاء 

ك نفهــــــم أن السیاســــــة األمنیــــــة فــــــي سیاســــــة أمنیــــــة داخلیــــــة وخارجیــــــة محكمــــــة، وكــــــذل
جوهرهـــــــــا هـــــــــي مجموعـــــــــة البـــــــــرامج المحـــــــــددة لتحقیـــــــــق أهـــــــــداف ومصـــــــــالح األفـــــــــراد 
والمجتمعـــــــــات، فالدولـــــــــة فـــــــــي سیاســـــــــتها األمنیـــــــــة یجـــــــــب أن تأخـــــــــذ فـــــــــي الحســـــــــبان 
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ـــــــي الجانـــــــب  ـــــــة ف احتیاجـــــــات أفرادهـــــــا األساســـــــیة وال یجـــــــب حصـــــــر السیاســـــــة األمنی
ـــــــــــع  ـــــــــــى جمی ـــــــــــز عل ـــــــــــل یجـــــــــــب التركی ـــــــــــب األخـــــــــــرى العســـــــــــكري الضـــــــــــّیق، ب الجوان

ثــــــالث " فوســــــتر"، حیـــــث یحــــــدد الباحــــــث ...)االقتصـــــادیة، الثقافیــــــة، واالجتماعیــــــة،(
ــــــة  ــــــة ألي سیاســــــة أمنی ــــــوى (أســــــس مختلف ــــــوى السیاســــــیة، الق ــــــوى االقتصــــــادیة، الق الق

).العسكریة
:أدبیات الدراسة-9
ــــــــــال ناصــــــــــر حامــــــــــد-1 ــــــــــین مكافحــــــــــة اإلرهــــــــــاب : مق ــــــــــا ب ــــــــــي أوروب المهــــــــــاجرون ف

، ینــــــــایر 163المنشــــــــور فــــــــي مجلــــــــة السیاســــــــة الدولیــــــــة، ع ومشــــــــكالت االنــــــــدماج،
2006.

حیـــــث جـــــاء فـــــي مقالـــــه التطـــــرق إلـــــى مختلـــــف أنـــــواع العنـــــف والشـــــغب التـــــي عرفتهـــــا 
الـــــدول األوروبیـــــة والتـــــي مســـــت أمنهـــــا واســـــتقرارها، وربـــــط هـــــذه األحـــــداث بالجالیـــــات 

.العربیة هناك
اءات ثــــــــــم كیــــــــــف قامــــــــــت بمواجهتهــــــــــا والتعامــــــــــل معهــــــــــا، وكیــــــــــف اتخــــــــــذت اإلجــــــــــر 

.والسیاسات التي اتبعتها بخصوصها
مـــــــن نفـــــــس المقـــــــال، أن الـــــــدول األوروبیـــــــة ) 66-65-64(وجـــــــاء فـــــــي الصـــــــفحات 

ــــــت علــــــى مراجعــــــة سیاســــــاتها المتعلقــــــة بمكافحــــــة اإلرهــــــاب وذلــــــك مــــــن خــــــالل  عمل
ـــــــــل  ـــــــــات مث ـــــــــوانین كالجنســـــــــیة " شـــــــــینغن"مراجعـــــــــة مواقفهـــــــــا مـــــــــن اتفاقی وبعـــــــــض الق

.واإلقامة
ــــــدوا حیــــــث یبــــــرز صــــــاحب المقــــــال مــــــن یقومــــــون بالهجمــــــات اإلرهابیــــــة هــــــم مــــــن ول

.وتربوا في البلدان األوروبیة والذین هم من أصول عربیة وٕاسالمیة
ــــدخل الســــریع  ــــوة أوروبیــــة للت ــــل إنشــــاء ق ــــة إجــــراءات مث ــــذا اتخــــذت عــــدة دول أوروبی ل

.وٕانشاء مراكز استقبال المهاجرین خارج حدود االتحاد/ على حدود االتحاد
2-Barry buzan and ale weover: legion and pawer the
structure of international security. Combtidag university.
Press.2003.p4.

.ي هذا المرجعحیث جاء ف



مقدمـــــــــــــــــة

ط

اســـــتخدام مصـــــطلح المركـــــب األمنـــــي وذلـــــك لتســـــهیل التحلیـــــل األمنـــــي علـــــى مســـــتوى 
أساســــــــیة النطــــــــاق اإلقلیمــــــــي، یمكــــــــن اعتبــــــــار المســــــــتوى اإلقلیمــــــــي كوحــــــــدة تحلیــــــــل 

.تنطلق من خاللها القضایا األمنیة
كمــــــا بــــــّین المرجــــــع أن نظریــــــة مركــــــب األمــــــن اإلقلیمــــــي تقــــــوم علــــــى مجموعــــــة مــــــن 
القواعـــــــد، باإلضـــــــافة إلـــــــى مســـــــتویات التحلیـــــــل التـــــــي تعتمـــــــد علیهـــــــا نظریـــــــة مركـــــــب 

.األمن اإلقلیمي
الجزائــــــر أوروبــــــا : البعــــــد المتوســــــطي لألمــــــن الجزائــــــري : عبــــــد النــــــور بــــــن عنتــــــر-3
.170لحلف األطلسي ، صوا

سیاســــــات محاربــــــة اإلرهــــــاب كمــــــا حــــــددها األمریكیــــــون وبعــــــض حلفــــــاؤهم الغــــــربیین، 
تجعـــــل مـــــن الممكـــــن الیـــــوم التـــــدخل فـــــي أي مكـــــان فـــــي العـــــالم تحـــــت هـــــذه الذریعـــــة 
ـــــة علـــــى اإلرهـــــاب، وهـــــذا  ـــــة الدولی لتحقیـــــق أهـــــداف إســـــتراتیجیة ال عالقـــــة لهـــــا بالحمل

وشــــركائه المتوســــطیین، خاصــــة بعــــد تجربــــة قــــد یــــؤثر علــــى بنــــاء الثقــــة بــــین الحلــــف 
).أفغانستان والعراق(

وأن مســـــألة مفهـــــوم األمـــــن متنـــــازع فیهـــــا حیـــــث أصـــــبح بعـــــد الحـــــرب البـــــاردة یغلـــــب 
علیـــــــه طـــــــابع الصـــــــراعات الداخلیـــــــة، مـــــــع صـــــــعوبة التمییـــــــز بـــــــین التهدیـــــــدات التـــــــي 

.تشكل خطرا فعلیًا وغیرها من التهدیدات
ـــــــــي-4 ـــــــــه، مفهـــــــــوم: ســـــــــلیمان عبـــــــــد هللا الحرب األمـــــــــن مســـــــــتویاته وصـــــــــیغه وتهدیدات

ـــــة، العـــــدد  ـــــان، مركـــــز دراســـــات الوحـــــدة العربی ـــــوم السیاســـــیة، لبن ـــــة للعل ـــــة العربی المجل
.22. 19ص .2008، 19

األمـــــن اإلقلیمـــــي یعمـــــل علـــــى تـــــأمین مجموعـــــة مـــــن الـــــدول داخلیـــــًا ودفـــــع التهدیـــــدات 
صـــــیاغة تـــــدابیر محـــــددة، بـــــین مجموعـــــة مـــــن الـــــدول ضـــــمن نطـــــاق رالخارجیـــــة عبـــــ

.إقلیمي واحد
ویعتمـــــد ذلـــــك علـــــى توافـــــق إرادات أساســـــها المصـــــالح الذاتیـــــة لكـــــل دولـــــة والمصـــــالح 

.المشتركة بین مجموعة دول النــــــــظام
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ـــــدول  ـــــدولي وأن أغلبیـــــة ال كـــــم اعتبـــــر األمـــــن اإلقلیمـــــي جـــــزءًا ال یتجـــــزأ مـــــن األمـــــن ال
یا تحــــــــدد عالقاتهــــــــا األمنیــــــــة مــــــــن منطلقــــــــات إقلیمیــــــــة، رغــــــــم تعاملهــــــــا مــــــــع القضــــــــا

.العالمیة، فاإلقلیم یسیطر على منظور األمن
ـــــــــة-5 ـــــــــدات : مـــــــــذكرة فریجـــــــــة لدمی ـــــــــي لمواجهـــــــــة التهدی إســـــــــتراتیجیة األمـــــــــن األوروب

ـــــة لنیـــــل شـــــهادة الماجســـــتیر، فـــــي  ــــــرة مكمل األمنیـــــة الجدیـــــدة الهجـــــرة نموذجـــــا، مذكـــــــــــــ
.العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة

ــــــى بعــــــض المفــــــاهیم كــــــاأل من والتهدیــــــدات الجدیــــــدة، والهجــــــرة الشــــــرعیة باإلضــــــافة إل
.والغیر شرعیة، یوضح المرجع آلیات جدیدة لمكافحة الهجرة غیر شرعیة

:یم الدراسةنظت-10
: المطروحـــــــةاإلشـــــــكالیةعـــــــن اإلجابـــــــةوبغـــــــرضهجیـــــــة المتعبـــــــة ناعتمـــــــادا علـــــــى الم

:ارتأینا التقسیم الهیكل التالي
اإلحاطـــــةبهـــــدف متوازنـــــةثـــــالث فصـــــول إلـــــىمقدمـــــة الموضـــــوع ثـــــم قســـــمنا الدراســـــة 

.بكافة جوانب الموضوع
.األوروبياإلقلیمي األمنطار النظري لمركب اإل: المعنون بــاألولفالفصل 

ـــــد مفهـــــوم إلـــــىاألولتطرقنـــــا فـــــي المبحـــــث  ـــــه وتطـــــوره األمـــــنتحدی مـــــن خـــــالل تعریف
ـــــى  ـــــم إل ـــــى إســـــهاماتمســـــتویاته أهـــــمث ـــــب كوبنهـــــاغنمدرســـــة باإلضـــــافة إل فـــــي الجان

.األمني
اإلقلیمـــــي مـــــن خـــــالل إبـــــرازاألمـــــنالمبحـــــث الثـــــاني تناولنـــــا فیـــــه نظریـــــة مركـــــب أمـــــا

.التعاون األمنيوكذا التهدیدات وأشكالاإلقلیمياألمنالسیاق العام لمركب 
الهجـــــرة (الجدیـــــدة األمنیـــــةوفـــــي المبحـــــث الثالـــــث تحـــــدثنا عـــــن التهدیـــــدات والمخـــــاطر 

.اإلقلیميلألمن، كتهدید )واإلرهاب
ــــــ ـــــون بـ ـــــاني المعن ـــــي اإلقلیمـــــياألمـــــنمركـــــب : وفـــــي الفصـــــل الث المســـــتویات (األوروب

ــــات ــــا مــــن). والرهان ــــه تطرقن ــــيخالل ــــه األولالمبحــــثف ــــا مــــن خالل ــــذي أردن إبــــرازوال
خاصــــــة فــــــي السیاســــــة التكاملیــــــةوالتجربــــــة األوروبــــــيالهیكــــــل المؤسســــــاتي  لالتحــــــاد 

.األمنیة الموحدة



مقدمـــــــــــــــــة

ك

مـــــــن األوروبـــــــياإلقلیمـــــــياألمـــــــنالمبحـــــــث الثـــــــاني فعالجنـــــــا مســـــــتویات مركـــــــب أمـــــــا
إلـــــــى باإلضـــــــافةمـــــــع بعضـــــــها، اإلقلـــــــیموعالقـــــــة دول هخـــــــالل ظـــــــروف بعـــــــض دولـــــــ

ـــــيعالقـــــة االتحـــــاد  ـــــة األوروب ـــــوى العالمی ـــــأبرز الق ـــــة )أ.م.روســـــیا و و(ب وكـــــذلك عالق
) .مجاورإقلیم(بالدول المغاربیة األوروبياالتحاد 

ـــــا فیـــــه عـــــن رهانـــــات : أمـــــا المبحـــــث الثالـــــث  الـــــذي األوروبـــــياإلقلیمـــــياألمـــــنركزن
اإلرهابیـــــةاألحـــــداثالـــــراهن مـــــن خـــــالل ابـــــرز األوروبـــــياألمنـــــيتناولنـــــا فیـــــه الواقـــــع 

ـــــوالتـــــي خل ـــــيت اضـــــطراب داخـــــل االتحـــــاد ق ـــــو وكـــــذا األوروب بأنهـــــادول االتحـــــاد طر ت
اإلجـــــرامرهـــــاب بمافیـــــا اإلوارتبـــــاطفـــــي دولهـــــا اإلرهـــــابالطـــــرف عـــــن معاقـــــل غـــــضت

ـــــــــــــراوالمخـــــــــــــدرات  ـــــــــــــا وأخی ـــــــــــــرازأردن ـــــــــــــيالجهـــــــــــــازضـــــــــــــعف أداء أســـــــــــــبابإب األمن
.لمواجهة هذه العملیات اإلرهابیةاألوروبياالستخباراتي و 

األوروبیةاألمنیةبــــ االستراتیجیات : المعنون: أما الفصل الثالث
لمواجهــــــة تحــــــدیات الهجــــــرة األوروبیــــــةفبــــــدأنا فــــــي المبحــــــث األول بالسیاســــــة األمنیــــــة 

الغیـــــر الشـــــرعیة واإلرهـــــاب مـــــن خـــــالل آلیـــــات جدیـــــدة فـــــي ظـــــل تعـــــاون وتكامـــــل دول 
.األوروبياالتحاد 

ـــــا إلـــــى السیاســـــة  ـــــةاألمنیـــــةوفـــــي المبحـــــث الثـــــاني تطرقن فـــــي ظـــــل توجهـــــات األوروبی
.حلف الناتو

لنـــــاتو لحلـــــف امنیـــــةاألبالسیاســـــة او العقیـــــدة األوروبـــــيإلبـــــراز مـــــدى ارتبـــــاط االتحـــــاد 
التعـــــاون الكبیــــــر بـــــین االتحـــــاد األوروبـــــي وحلــــــف النـــــاتو فـــــي المجــــــال إلبـــــرازوذلـــــك 
.خارج االتحاد األوروبيحتىاألمني
ـــــــثوأخیـــــــرا ـــــــي المبحـــــــث الثال ـــــــي للسیاســـــــة : ف ـــــــراز الجانـــــــب التطبیق ـــــــا إب ـــــــةأردن األمنی

األوربـــــــي كســـــــبها یریـــــــد االتحـــــــاد أزمـــــــة، كونهـــــــا األوكرانیـــــــةاألزمـــــــةتجـــــــاه األوروبیـــــــة
.ى روسیاف في وجهة القوى العظمللوقو 

ك
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كانـــــــت متخفیـــــــة تحـــــــت مضـــــــلة مـــــــع نهایـــــــة الحـــــــرب البـــــــاردة ظهـــــــرت ظـــــــواهر جدیـــــــدة 
إلــــــىإقلــــــیماختلفــــــت فــــــي طبیعتهــــــا مــــــن الظــــــواهر، هــــــذه )االمریكیــــــة الســــــوفیاتیة(المواجهــــــة 

ـــــا وأوروبـــــا الشـــــرقیة ظهـــــرت النزاعـــــات االثنیـــــة، وظهـــــرت آخـــــر فمـــــثال فـــــي دول آســـــیا وٕافریقی
والبطالـــــة كمـــــا ظهـــــرت واألمـــــراضالمجاعـــــةكأخطـــــارالفـــــرد، بوجـــــودأخطـــــارا تتعلـــــق أیضـــــا

ـــــدیمقراطيموجـــــة التحـــــول  فـــــي العدیـــــد مـــــن دول العـــــالم، والمطالبـــــة بالمشـــــاركة السیاســـــیة، ال
تعــــــن آلیــــــاواقــــــع البحــــــث مأمــــــاالــــــدول فوضــــــعهــــــذه الظــــــواهر فــــــي شــــــكل تحــــــدیات إن 

هــــــذا الواقــــــع الجدیــــــد ســــــایرت سیاســــــات الــــــدول طبیعـــــــة ممختلفــــــة عمــــــا كانــــــت علیــــــه، أمــــــا
، فقبلهــــــا كانــــــت كمــــــا غیــــــرت آلیــــــات مواجهتهــــــا حســــــب طبیعــــــة التهدیــــــدالجدیــــــدةالتهدیــــــدات 

ــــــوى  ــــــوازن الق ــــــى الوضــــــع القــــــائم، األحــــــالفوٕاســــــتراتیجیةسیاســــــة ت العســــــكریة، مســــــیطرة عل
ــــــر طبیعــــــة التهدیــــــدات و أمــــــا حا ــــــًا وبتغی ــــــذي لی ــــــد ال ــــــى التهدی ــــــم یعــــــد یقتصــــــر عل ــــــه إذ ل فواعل

بــــــل امتــــــد لیشــــــمل تهدیــــــدات مغــــــایرة، الجریمــــــة المنظمــــــة تشــــــكله الوحــــــدة السیاســــــیة وحــــــدها، 
الفواعـــــــلفة، وهـــــــذا مـــــــا جعـــــــل التعـــــــاون بـــــــین مختلـــــــالبیئیـــــــواألخطـــــــاروالهجـــــــرة واإلرهـــــــاب

.اإلقلیمياألمنب ضرورة حتمیة لتحقیق األمن الوطني إلى جان
ــــــــة النظریــــــــة أمــــــــا ــــــــات النظریــــــــة والتصــــــــورات ظهــــــــرتمــــــــن الناحی ــــــــد مــــــــن المقارب العدی

ــــــــع ا ــــــــة المفســــــــرة للواق ــــــــة، والمفاهیمی ــــــــت المعرفی ــــــــاردة، فســــــــابقًا كان ــــــــي بعــــــــد الحــــــــرب الب ألمن
ـــــرى المنظـــــورات ـــــة( الكب ـــــة اللعبـــــة، ظهـــــرت ) الواقعیـــــة اللیبرالی ـــــردع النـــــووي ونظری كنظریـــــة ال
ـــــــــات  ـــــــــرنظری ـــــــــل أكث ـــــــــالفرد، كوحـــــــــدة التحلی ـــــــــة، النســـــــــویة( ارتباطـــــــــًا ب ـــــــــة، النقدی ، ...)البنائی

باإلضـــــافة، )المجتمعـــــياآلمـــــناإلنســـــانياألمـــــن الشـــــامل األمـــــن : ( أیضـــــاً ومفـــــاهیم جدیـــــدة 
.اإلقلیميظهور مدارس طورت تصورات معرفیة سابقة منها مفهوم األمن إلى

دها وعــــــدم قــــــدرة الــــــدول لوحـــــــدها الجدیــــــدة وبحكـــــــم تعــــــداألمنیــــــةوفــــــي ظــــــل التهدیــــــدات 
أمــــامضــــرورة حتمیــــة اإلقلیمــــياألمــــن أصــــبحســــرعة انتشــــارها إلــــىإضــــافةعلــــى مواجهتهــــا 

.هذه التهدیدات
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:ناإلطار المفاهیمي لألم: المبحث األول
: مفهوم األمــــــــــــــــــــــــــن:المطلب األول

م بــــالغموض، ســــالعالقــــات الدولیــــة التــــي تتُعــــرف عــــن هــــذا المفهــــوم أنــــه أكثــــر المفــــاهیم فــــي 
إشــــــكالیاتن المفهــــــوم یثیــــــر مـــــا جعلــــــه یفتقــــــر إلــــــى تعریــــــف محــــــدد وبشـــــكل قــــــاطع وذلــــــك أل

:أهمهامعرفیة، 
.كون الدراسات األمنیة ما زالت جزءًا من حقل العالقات الدولیة-
إن المفهـــــــوم یحـــــــوي عناصـــــــر معیاریـــــــة ال یمكـــــــن االتفـــــــاق علـــــــى تعریفهـــــــا، ســـــــواء مـــــــن -

.1باالعتماد على البیانات والدراسات اإلمبریقیةأوة النظریة الناحی
جـــــــــدیًا، كمفـــــــــاهیم العـــــــــدل والســـــــــالم والحریـــــــــة أكادیمیـــــــــاهتمامـــــــــاً ا إن المفهـــــــــوم لـــــــــم یلـــــــــق -

.والمساواة
:األمن لغةً .أ

فــــي اللغــــة العربیــــة وكمــــا جــــاءت معانیــــه فــــي القــــرآن الكــــریم، هــــو عكــــس األمــــنمفهــــوم 
.الخوف والفزع، فهو الطمأنینة بعدم توقع او حدوث مكروه

ــــــن( اشـــــتق المفهـــــوم  ـــــْأَمُن، َأْمنـــــًا، : مـــــن فعـــــل) األمـــ ـــــَن، َی ـــــم یخـــــف َأِم ـــــان، أي اطمـــــأن ول وآَم
.بین األمن والخوففهو آمن، حیث نجد اغلب آیات القرآن الكریم تربط أو تقابل 

ــــــِه قــــــال هللا تعــــــالى  ــــــِن َأِو اْلَخــــــْوِف َأَذاُعــــــوا ِب ــــــَن اْألَْم ــــــى ۖ◌ َوإَِذا َجــــــاَءُهْم َأْمــــــٌر ِم ــــــْو َردُّوُه ِإَل َوَل
ُسوِل َوإَِلٰى ُأوِلي اْألَْمِر ِمْنُهمْ  . 83النساء اآلیة .الرَّ

ـــــــِت قـــــــال هللا تعـــــــالى  ـــــــُدوا َربَّ َهـــــــَذا اْلَبْی ـــــــْن * َفْلَیْعُب ـــــــَنُهْم ِم ـــــــوٍع َوآَم ـــــــْن ُج ـــــــْم ِم الَّـــــــِذي َأْطَعَمُه
.4-3قریش اآلیة . َخْوفٍ 

ــــــــةلألمــــــــنأنممــــــــا ســــــــبق نعــــــــرف  ــــــــي الشــــــــرع أهمی ــــــــه مــــــــن اإلســــــــالميبالغــــــــة ف ــــــــث أن حی
اإلنســـــانيلالجتمــــاع الضــــروریات المادیــــة والمعنویــــة أیضــــًا، وكمــــا یكـــــون للفــــرد فهــــو أیضــــاً 

.العام

مكملة لنیل شهادة ، مذكرة "استراتیجیة األمن االوربي لمواجهة التهدیدات األمنیة الجدیدة ، الهجرة نموذجاً :" فریجة لدمیة-1
.سیاسة مقارنة: الماجستیر في العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة، تخصص
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:األمن اصطالحـــــاً . ب
مـــــرتبط بمصـــــلحة الدولـــــة، وتعزیزهـــــا باالعتمـــــاد األمـــــنحســـــب المنظـــــور التقلیـــــدي فـــــإن 

التـــــي تهـــــدد وحـــــدتها الترابیـــــة، وذلـــــك ألن الدراســـــات األخطـــــارإلدارة علـــــى القـــــوة العســـــكریة، 
.تطورت في إطار المدرسة الواقعیة التي عایشت الحرب الباردةاألمنیة

):یِّقض(تعریف لألمــــــــــن من منظور تقلیدي 
ــــى ســــالمتها مــــن : الموســــوعة السیاســــیة- ــــدول للحفــــاظ عل األمــــن القــــومي مــــا تقــــوم بــــه ال

، نتیجــــــة ضــــــغوط أجنبیــــــةالداخلیــــــة، والخارجیــــــة التــــــي قــــــد توقعهــــــا تحــــــت ســــــیطرة األخطــــــار
.1خارجیة أو انهیار داخلي

األمـــــن هـــــو حمایـــــة الدولـــــة مـــــن الســـــیطرة علیهـــــا :تعریـــــف دائـــــرة المعـــــارف البریطانــــــیة -
.من قوى أجنبیة

إن األمــــة تبقــــى فــــي وضــــع آمــــن إلــــى الحــــد الــــذي ال تكــــون فیــــه :تعریــــف والتــــر لیبمــــان-
ــــالقیم األساســــیة، إ ذا كانــــت ترغــــب بتفــــادي وقــــوع الحــــرب، وتبقــــى قــــادرة عرضــــة للتضــــحیة ب

.2صون هذه القیم عن طریق انتصارها في حرب كهذهعلى 
:ما سبق من التعاریف التقلیدیة یمكن أن نسجل مالحظات أهمهامن خالل 

.تركز على الدولة كفاعل رئیسي فیما یتعلق باألمن-
علـــــى غیــــــره مـــــن األبعـــــاد، ممـــــا یجعـــــل التهدیـــــد الخــــــارجي لألمـــــنتقـــــدم البعـــــد العســـــكري -

.الرئیسیة ألمن الدولاألولویاتوالخوف من السیطرة األجنبیة، من 
وفـــــــي ظـــــــل التطــــــــورات المتزایـــــــدة علــــــــى الصـــــــعید العـــــــالمي، وبــــــــروز عملیـــــــات التكامــــــــل 
ــــــــى الســــــــاحة  ــــــــاعلین جــــــــدد عل ــــــــة، كف ــــــــوذ المؤسســــــــات الدولی ــــــــاد نف ــــــــدولي، وازدی والتعــــــــاون ال

لـــــــم یعـــــــد یقتصـــــــر علـــــــى امـــــــن الـــــــدول، زاد االهتمـــــــام بموضـــــــوع األمـــــــنأنالدولیـــــــة، وكـــــــون 
.المفاهیمیة للموضوعةاألمن الستیعاب هذه التغیرات في مستوى المعالج

المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، : ، بیروت03، الجزء األول، الطبعة"موسوعة السیاسة:" عبد الوهاب الكیالني وآخرون-1
.33، ص 1990

مركز : ، جون بیلس، ستیف سمیث، عولمة السیاسة العالمیة، ترجمة"حرب البادرةاالمن الدولي في حقبة ما بعد ال:" جون بیلس -2
.414، ص 2004الخلیح لألبحاث، االمارات العربیة المتحدة، 
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: تعریف روبرت ماكنمارا
األمــــــن ال یعنــــــي تــــــراكم الســــــالح : یــــــربط التنمیــــــة بــــــاألمن-جــــــوهر األمــــــن-فــــــي مؤلفــــــه 

ـــى الـــرغم مـــن أنـــه  ـــیس هـــو القـــوة العســـكریة عل ـــى الـــرغم مـــن أنـــه قـــد یكـــون جـــزءًا منـــه، ول عل
ه قــــــد یحتــــــوي قــــــد یشــــــتمل علیهــــــا، ولــــــیس هــــــو النشــــــاط العســــــكري التقلیــــــدي بــــــالرغم مــــــن أنــــــ

.هو التنمیة وبدون التنمیة ال یمكن الحدیث عن األمن األمنعلیه، إن 
:تعریف باري بوزان

ـــــــاش حـــــــول مســـــــعى التحـــــــرر مـــــــن التهدیـــــــد، وٕاذا نقلنـــــــا  ـــــــي حالـــــــة األمـــــــن یصـــــــبح النق ف
ــــدرة الــــدول والمجتمعــــات، علــــى الحفــــاظ علــــى  ــــاش إلــــى النظــــام یصــــبح األمــــن متعلــــق بق النق

.هویتها المستقلة وتكاملها الوظیفي
:وثتعریف ویلر وكین ب

ذا امتنعــــــــــوا عــــــــــن ال یمكــــــــــن لألفــــــــــراد والمجموعــــــــــات تحقیــــــــــق األمــــــــــن المســــــــــتقر، إال إ
.حرمان اآلخرین منه، وال یتحقق ذلك إال إذا ُنِظر لألمن على انه تحرر وانعتاق

:تعریف دفید دومینیك
ــــــوفر الوســــــائل الالزمــــــة  ــــــد أو أي شــــــكل للخطــــــر، وت ــــــق وضــــــع مــــــا مــــــن التهدی هــــــو خل

.للتصدي للخطر، في حال أصبح ذلك ممكناً 
:مستویات األمن: المطلب الثاني

:ثالث مستویات أساسیة لألمن وهيیمكن إیجاز
sécurité) القومي(األمن الوطني -1 national*:

ـــــــة هـــــــو عبـــــــارة عـــــــن اإلجـــــــراءات التـــــــي : یعـــــــّرف أمـــــــین هویـــــــدي األمـــــــن القـــــــومي ألي دول
ـــــــاظ علـــــــى كیانهـــــــا ومصـــــــالحها فـــــــي الحاضـــــــر  تتخـــــــذها الدولـــــــة فـــــــي حـــــــدود طاقتهـــــــا، للحف

، ویتمحــــــــور المســــــــتوى الــــــــوطني 1والدولیــــــــةوالمســــــــتقبل، مــــــــع مراعــــــــاة المتغیــــــــرات اإلقلیمیــــــــة 

sécurité(تجــدر االشــارة إلــى ان الدراســات العربیــة اقتبســت مصــطلح االمــن القــومي مــن اللغــة الفرنســیة -* national ( ، اللغــة
ومرة نجد بالصیغة األمن القومي لیتاسب والحالـة / ، وترجم بصفة االمن الوطني للداللة على القطریة )nation security( االنجلیزیة 

.لألمة العربیة أي األمن القومي العربي
.04/03/2013یوم www.moqatel.com.:أسس ومبادئ األمن الوطني، على الموقع -1
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لألمــــــــن باألســــــــاس علــــــــى مجموعــــــــة األخطــــــــار الداخلیــــــــة والخارجیــــــــة التــــــــي تمــــــــس الكیــــــــان 
.الداخلي للدولة

:1هناك مدرستان مختلفان لدراسة موضوع األمن الوطني هما
تركــــــــز علــــــــى الجانــــــــب العســــــــكري والتهدیــــــــد الخــــــــارجي والدولــــــــة : المدرســـــــة اإلســــــــتراتیجیة-

.في تحلیل العالقات الدولیةكوحدة وحیدة 
ــــــة(المدرســــــة المعاصــــــرة- ــــــد ال ): التنموی ــــــرى أصــــــحاب هــــــذه المدرســــــة ان مصــــــادر التهدی ی

ـــــداخلي ویقـــــدمون نظـــــرة  ـــــد ال ـــــد الخـــــارجي إنمـــــا أیضـــــا علـــــى التهدی تقتصـــــر فقـــــط علـــــى التهدی
.أوسع لمجال األمن القومي الذي یشمل أبعاد اقتصادیة، اجتماعیة وثقافیة

لي فــــاألمن یقصــــد بــــه الحفــــاظ علــــى البیئــــة الداخلیــــة للدولــــة مــــن أجــــل فعلــــى المســــتوى الــــداخ
ـــــــذي یمـــــــس باســـــــتقرار المجتمـــــــع، وعلـــــــى  ـــــــف ال ـــــــر العنی ـــــــوع مـــــــن أنـــــــواع التغی مكافحـــــــة أي ن
المســـــــتوى الخـــــــارجي یعنـــــــي طریقـــــــة تعاملهـــــــا مـــــــع مختلـــــــف التـــــــأثیرات القادمـــــــة مـــــــن البیئـــــــة 

ــــــر الشــــــرعیة، ــــــة كاإلرهــــــاب، الهجــــــرة غی ــــــدات مختلف ــــــة مــــــن تهدی تجــــــارة المخــــــدرات، الخارجی
.وحتى التدخل العسكري

Sécuritéاألمن اإلقلیمي -2 Régionale:
ـــــین المعســـــكرین  ـــــافس شـــــدید ب ـــــي عرفـــــت تن ـــــاردة الت ظهـــــر هـــــذا المســـــتوى خـــــالل الحـــــرب الب

الشـــــــرقي لضـــــــمان الشـــــــرقي والغربـــــــي، حیـــــــث كانـــــــت وحـــــــدات سیاســـــــة ضـــــــمن المعســـــــكرین 
أخــــــــرى ضــــــــمن المعســــــــكرمصــــــــالح معینــــــــة تحــــــــت مظلــــــــة االتحــــــــاد الســــــــوفیاتي، ووحــــــــدات

بزعامـــــــة الوالیـــــــات المتحـــــــدة األمریكیـــــــة وتســـــــعى هـــــــي األخـــــــرى لتحقیـــــــق مصــــــــالح الغربـــــــي
.معینة

:2ارتبط نظام األمن اإلقلیمي بتوجهات فكریة في أدبیات العالقات الدولیة أبرزها
المدرســـــة اإلقلیمیـــــة التـــــي نشـــــأت لمواجهـــــة فكـــــرة العالمیـــــة، حیـــــث دعـــــا أنصـــــار اإلقلیمیـــــة -

إلــــــى بنــــــاء تجمعــــــات تكــــــون بمثابــــــة الوســــــیلة األكثــــــر فعالیــــــة للحفــــــاظ علــــــى األمــــــن والســــــلم 

.22-21، ص ص "والعالقات بین منظمة حلف الشمال األطلسي والدول العربیةاألمن الوطني :" میسي شیبي خل-1
.55، ص1985، لبنان، دار الكتاب العربي، "النظریة في العالقات الدولیة:" ناصف حتي -2
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الــــدولیین مقابــــل أصــــحاب المدرســــة العالمیــــة التــــي تــــدعوا إلــــى إقامــــة حكومــــة عالمیــــة تضــــم 
.نع الحروبجمیع الدول لحفظ االستقرار، وم

مدرســـــــة التكامـــــــل ودورهـــــــا فـــــــي دفـــــــع عجلـــــــة اإلقلیمیـــــــة، حیـــــــث كـــــــان لمنظـــــــري الوظیفـــــــة -
وخاصــــــة الوظیفــــــة الجدیــــــدة إســــــهامات كبیــــــرة فــــــي دفــــــع التكامــــــل الــــــوظیفي علــــــى المســــــتوى 

.اإلقلیمي
مســــــتجدات البیئــــــة الدولیــــــة، حیــــــث أن ظهــــــور أي امدرســــــة الــــــنظم ومســــــاهمتها فــــــي إبــــــراز -

ط العالقـــــــات وأنـــــــواع المصـــــــالح بـــــــین اإلطـــــــار الكـــــــوني واألطـــــــر تشـــــــابه أو تبـــــــاین فـــــــي أنمـــــــا
.اإلقلیمیة المختلفة یؤدي إلى نشأة النظام اإلقلیمي

ویقصــــد بــــاألمن فــــي إطــــاره اإلقلیمــــي، تكامــــل مجموعــــة مــــن الــــدول والتــــي یجمــــع فیمــــا بینهــــا 
مجموعـــــــة مـــــــن المصـــــــالح واألهـــــــداف المشـــــــتركة، وتنشـــــــأ فیمـــــــا بینهـــــــا تحالفـــــــات اقتصـــــــادیة 

.كوسیلة لضمان أو بناء األمن اإلقلیميوعسكریة 
مفهـــــوم سیاســـــي یطلـــــق علـــــى السیاســـــة األمنیـــــة :" یعـــــرف أیضـــــا األمـــــن اإلقلیمـــــي علـــــى أنـــــه 

المشـــــتركة التـــــي تبلورهـــــا الوحـــــدات السیاســـــیة المشـــــكلة للنظـــــام اإلقلیمـــــي، لمواجهـــــة مخـــــاطر 
.1التهدیدات الخارجیة المشتركة لإلقلیم

ـــــى ت ـــــع التهدیـــــد یعمـــــل نظـــــام األمـــــن اإلقلیمـــــي عل ـــــدول داخلیـــــا، ودف أســـــیس مجموعـــــة مـــــن ال
الخــــارجي عنهــــا بمــــا یكفــــل لهــــا األمــــن واالســــتقرار إذ مــــا توافقــــت مصــــالح وغایــــات وأهــــداف 
هـــــذه المجموعـــــة أو تماثلـــــت التحـــــدیات التـــــي تواجههـــــا، وذلـــــك عبـــــر صـــــیاغة تـــــدابیر محـــــددة 

ـــــا مـــــن توافـــــق اإلرادات ـــــة ضـــــمن نطـــــاق إقلیمـــــي واحـــــد انطالق ـــــدول المعین ـــــین ال والمصـــــالح ب
.2الذاتیة والمشتركة

تســـــعى الـــــدول مـــــن اجـــــل الحفـــــاظ علـــــى أمنهـــــا إلـــــى الـــــدخول فـــــي اتفاقیـــــات ومعاهـــــدات مـــــع 
دول أخــــــرى ســــــواء مجــــــاورة لهــــــا أو غیــــــر مجــــــاورة، وفــــــي الواقــــــع العملــــــي هنــــــاك تحالفــــــات 

ــــــف شــــــمال األطلســــــي، منظمــــــة األمــــــن والتعــــــاون األوروبــــــي، وكمــــــا : كثیــــــرة نــــــذكر منهــــــا حل

، ص 2008العربیـة، النهضة، لبنان، دار 1، ط"موسعة المصطلحات السیاسیة والفلسفیة والدولیة:" ناظم عبد الواحد الجاسور -1
123.

:، على الموقع"في القانون الدولي العاماإلقلیمياألمننظام :" خلیل حسین-2
. html1982-post-www.drkhalilhussien.blogspot.com/01/blog 19/03/2013یوم.
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ـــــى تعزیـــــز نجـــــد تجمعـــــات إقل ـــــي، وتســـــعى هـــــذه التنظیمـــــات إل ـــــة أخـــــرى كاالتحـــــاد األوروب یمی
ـــــین أعضـــــائها، كالحـــــد مـــــن التســـــلح التقلیـــــدي واالنتشـــــار النـــــووي، والتعـــــاون  التعـــــاون فیمـــــا ب

.المشترك لمكافحة اإلرهاب والجریمة المنظمة وتجارة المخدرات
Sécurité: األمن الدولي -3 International:

اإلقلیمــــــي ینحصــــــر فــــــي إطــــــار منطقــــــة إقلــــــیم معــــــین، فــــــإن األمــــــن الــــــدولي إذا كــــــان األمــــــن 
.یشمل على كل دولة عضو من أعضاء البیئة الدولیة

لقـــد بــــرزت فكــــرة هــــذا النظــــام فــــي العالقــــات الدولیـــة بعــــد نهایــــة الحــــرب العالمیــــة األولــــى مــــع 
منــــع قیــــام حــــرب عالمیــــة أخــــرى، ومــــع نهایــــة الحــــرب عاألمــــم التــــي لــــم تســــتطةنشــــأة عصــــب

.العالمیة الثانیة نشأ تنظیم دولي جدید تحت اسم هیئة األمم المتحدة
یعتبــــر األمــــن الــــدولي أكبــــر وأوســــع وحــــدة تحلیــــل فــــي الدراســــات األمنیــــة كونــــه مــــرتبط بــــأمن 
كـــــــل دولـــــــة عضـــــــو فـــــــي النســـــــق الـــــــدولي، وتحقیـــــــق األمـــــــن الـــــــدولي یتطلـــــــب آلیـــــــات عمـــــــل 

لــــه فــــي ظــــل عصــــبة األمــــم جماعیــــة منهــــا نظــــام األمــــن الجمــــاعي الــــذي كــــان أول تطبیــــق
النظـــــام الـــــذي :" لمنـــــع نشـــــوب الحـــــروب واحتوائهـــــا، والمقصـــــود بنظـــــام األمـــــن الجمـــــاعي هـــــو

تعتمـــــــد فیـــــــه الـــــــدول فـــــــي حمایـــــــة حقوقهـــــــا إذا مـــــــا تعرضـــــــت لخطـــــــر خـــــــارجي، لـــــــیس علـــــــى 
ـــــى أســـــاس التضـــــامن والتعـــــاون إ وســـــائلها الدفاعیـــــة الخاصـــــة، أو مســـــاعدة حلفاؤهـــــا و  نمـــــا عل

ــــل فــــي تنظــــیم دول  ــــة والفّعالــــة لتحقیــــق هــــذه الحمایــــةالمتمث ، ویكــــون 1"یــــزود بالوســــائل الكافی
األمـــــــن الـــــــدولي مـــــــن خـــــــالل التعـــــــاون والتنســـــــیق الـــــــدولي فـــــــي إطـــــــار أمـــــــن أوســـــــع وشـــــــامل 

.وثائق دولیة ملزمة التطبیق والتنفیذهتحتضن وتقنن وسائله وغایات
:2لتحقیق األمن الدولي توجب توافر مجموعة من الشروط

:، إال في حالتین فقطةالقوة أو التهدید في العالقات الدولیحظر اللجوء إلى .أ
مــــــن خــــــالل الجهــــــاز الــــــدولي، الــــــذي یجــــــب أن یكــــــون مســــــؤوال عــــــن تنفیــــــذ نظــــــام األمــــــن -

.الجماعي

.203، ص 2008، لیبیا، دار الرواء، "السیاسة الدولیة بین النظریة والممارسة:" زیاد عبي هللا مصباح -1
".نظام األمن اإلقلیمي في القانون الدولي العام:" خلیل حسین -2
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ــــــي - ــــــك الت ــــــة، ال تخــــــرج عــــــن تل ــــــوافر شــــــروط معین ــــــة بت ــــــنفس مرهون ــــــدفاع عــــــن ال ــــــة ال حال
.من میثاق األمم المتحدة51نصت علیها المادة 

.االلتزامات الناشئة عن المعاهدات المبرمة بین الدول األعضاءاحترام .ب
.عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول األخرى.ج
.تسویة المنازعات الدولیة بالوسائل السلیمة.د

ـــــي خـــــال مـــــن العـــــدوان وخـــــروق حقـــــوق  ـــــدولي إلیجـــــاد نظـــــام أمـــــن دول ـــــة المجتمـــــع ال إن رغب
.لكبیر فیما بین الدول الكبـــرىاإلنسان أمر صعب في ظل األطماع والتنافس ا

:مستویات األمن 

مؤشرات المقارنة
األمن الدولى الواقعیة

الوقعیة الجدیدة/ 

األمن المجتمعي

)مدرسة كوبنھاجن(

األمن اإلنساني

(UNDP)

األفراداألقلیات/ المجموعاتالدولاألمن لمن؟
الرفاهیة/ السالمةالمجموعاتیةالهویة االستقالل/ الوحدة الترابیة القیم المهددة

الحریة/ 
األمن في مواجهة أیة

مخاطر
المأزق األمني روبرت جیرفیس

Rebert Jervis
المأزق المجتمعي

باري بوزان
Barry Buzan

عدم تلبیة
الحاجات
األساسیة

للفرد
John Burton

المجموعات(األخرىالدول /المجتمع/ السلطةالدول األخرىمصادر التهدید
)األخرى في شكل عنف مباشر أو بنیوي

استخدام القوة العسكریة بشكلوسائل تحقیق األمن
منفرد

تنسیق جمیع وسائل-
الضغط اللزام أطراف
النزاع بإیقاف العنف

العمل على إیقاف العنف-
العمل على الدروب-

الثالثة للدبلوماسیة
التنمیة االقتصادیة-

لتحقیق سالمالمتساندة 
متساند

استخدام القوة-
بشكل جماعي

الضوابط-
المؤسسیة
والدمقرطة

التنمیة-
االقتصادیة
المتساندة

التدخل حسب ما تملیهدور الطرف الثالث
المصلحة الوطنیة

التدخل ألغراض إنسانیة
)االعتبارات األخالقیة واإلنسانیة(

التحالفاتطبیعة وواقع قیود تدخل الطرف الثالث 
الدولیة 

سوء استخدام (السیادة ومصالح الدول الكبرى
.غیاب إجماع دولي حول معاییر إجازة التدخل) التدخل اإلنساني
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:هاغن وتوسیع مفهوم األمننمدرسة كوبـــــــــــــــــــ: المطلب الثالث
، ورائـــــدها بـــــاري بـــــوزان أول مـــــن ســـــاهم فـــــي 1985للســـــالم ارتبطـــــت بمعهـــــد كوبنهـــــاغن

إعــــــــادة صــــــــیاغة مفهــــــــوم األمــــــــن، وفــــــــتح مجــــــــاالت جدیــــــــدة للبحــــــــث فــــــــي حقــــــــل الدراســــــــات 
ـــــــة ـــــــى األمنی ـــــــذهبت المدرســـــــة إل ـــــــرن العشـــــــرین، ف ـــــــامن مـــــــن الق ـــــــد الث ـــــــذ العق القطـــــــاع أن، من

، إال انــــــه لــــــیس القطــــــاع الوحیــــــد فهنــــــاك األمــــــنالعســــــكري رغــــــم أهمیتــــــه فــــــي تحدیــــــد مفهــــــوم 
، والقطـــــــــــــــاع )الـــــــــــــــدول والمنظمـــــــــــــــات الدولیـــــــــــــــة، المجتمـــــــــــــــع الـــــــــــــــدولي(قطـــــــــــــــاع سیاســـــــــــــــي 

ـــــــذي ركـــــــز علیـــــــه بـــــــوزان هـــــــو أمـــــــا، )منظومـــــــات الســـــــوق العالمیـــــــة(االقتصـــــــادي القطـــــــاع ال
مـــــــا یســـــــمى بــــــــاألمن ) اإلنســــــــاناألمـــــــم، الثقافــــــــات، األدیـــــــان وحقـــــــوق (القطـــــــاع االجتمـــــــاعي

.ع البیئيزائد القطاالمجتمعي 
ـــــر القطاعـــــات  ـــــةوتعتب ـــــذكر ذات األمنی ـــــي أهمیـــــةســـــابقة ال ـــــة مـــــا األمـــــنبالغـــــة ف ـــــي مرحل ، ف

بعـــــد الحـــــرب البـــــاردة، ورغـــــم أن الدولـــــة لیســـــت الموضـــــوع الوحیـــــد لمعالجـــــة موضـــــوع األمـــــن 
.المجتمعي یبقى مرتبطًا بالدولةاألمنإال أن بوزان یؤكد على أن 

ــــــدات collectivitésففــــــي نظــــــر بــــــوزان ان الجماعــــــات  ــــــه مــــــن التهدی هــــــي مــــــا یجــــــب تأمین
لكنـــــــــه لــــــــــم یحــــــــــدد أي الجماعــــــــــات المقصــــــــــودة، ومنــــــــــه ال یمكــــــــــن معرفــــــــــة هــــــــــدف األمــــــــــن 
المجتمعـــــي، اهـــــو الجماعـــــات أم هویـــــة جماعیـــــة یتطلـــــب بناءهـــــا، واالنتقـــــاد الـــــذي وجـــــه إلـــــى 

؟بوزان ما الذي یهدد الهویة
ینامیكیـــــة لمـــــدركات األمـــــن، كمـــــا تقـــــد مدرســـــة كوبنهـــــاغن إطـــــارًا مالئمـــــًا لدراســـــة الطبیعـــــة الد

ــــیس مفهومــــًا ثابتــــًا بــــل هــــو بنــــاء اجتمــــاعي، یتشــــكل عبــــر الممارســــة  مــــن خــــالل أن األمــــن ل
.1وبشكل دینامیكي

:األمنـــــــــــــــــــنة
ــــــدها إســــــهاماتهــــــي أیضــــــًا مــــــن  ــــــرمدرســــــة كوبنهــــــاغن ورائ ــــــي ویف ــــــي ،19952أول وتعن

الطـــــابع األمنـــــي علـــــى ظـــــاهرة لـــــم تكـــــن تشـــــكل تهدیـــــدًا أمنیـــــًا، أي تحویـــــل قضـــــیة أو إضـــــفاء

یة للسیاسة العامة، العدد ، المجلة الجزائر "المعضلة األمنیة المجتمعیة ، خطاب األمننة وصناعة السیاسة العامة:" عادل زقاع -1
.68، ص 2011األول، سبتمبر 

2 -barry buzan, ole waever and jaap de wild , security : anew frame work for analsis, united king
dom, boulder lynne rienner publishers, 1998, p:32.
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التحســــــیس بوجـــــود تهدیــــــد أمنــــــي، وذلــــــك أورهـــــان اجتمــــــاعي إلــــــى قضـــــیة أو تهدیــــــد أمنــــــي، 
.من خالل الخطاب

ـــــال ـــــة، أي تحویلهـــــا : مث ـــــل مشـــــكلة أمنی ـــــة، ب ـــــر شـــــرعیة لیســـــت مشـــــكلة اجتماعی الهجـــــرة الغی
اســـــتثنائیة، ولنجــــــاح اســـــتعجالیهإجـــــراءاتیـــــة، تســـــتدعي بواســـــطة الخطـــــاب إلـــــى قضـــــیة أمن

:مننة یجب توفر ما یليعملیة األ
یمكــــــــن طبیعــــــــة الرهــــــــان االجتمــــــــاعي المــــــــراد أمننتــــــــه، أي لــــــــیس كــــــــل رهــــــــان اجتمــــــــاعي-

).قابلیة التحویل(تحویله إلى قضیة أمنیة 
لــــیس كـــــل خطــــاب سیاســــي یمكــــن أن یقنـــــع بتحویــــل القضــــیة إلــــى مســـــألة : قــــوة الخطــــاب-

.مهددةأمنیة
.تكون في مواقع السلطةأنیجب : الفواعل األمنیة المعنیة باألمننة-

:التهدیدات األمنیة الجدیدة
یفهـــــم مــــــن مصــــــطلح التهدیــــــد علــــــى أنــــــه التحـــــذیر والوعیــــــد، وســــــعي طرفــــــًا مــــــا للتســــــبب 
بالشـــــّر واألذى وفــــــي ظـــــل طبیعــــــة ال عســـــكریة أصــــــبحت ســـــمة التهدیــــــدات األمنیـــــة الحالیــــــة 

التلــــــوث ( منهــــــا والمتطــــــورة أصــــــبح مــــــن الصــــــعب أن یعــــــرف التهدیــــــد، رغــــــم حضــــــور أثــــــره 
تهدیـــــدات رغـــــم أنهـــــا تأخـــــذ طـــــابع أمنـــــي، فهـــــي وغیرهـــــا مـــــن ال) البیئـــــي، االحتبـــــاس الحـــــراري

إال انـــــه یصـــــعب تحدیـــــد المســـــؤولین عـــــن إحـــــداثها، دول أم فواعـــــل كمـــــا أن هـــــذه التهدیـــــدات 
.األمنیة أصبحت ممتدة زمنیًا ومكانیاً 

:تعریف باري بوزان
.1وافق مع مقاربته القطاعیة لألمن مع تصنیٍف قطاعي للتهدیدات األمنیة

ــــدات تســــتهدف القطــــاع - تســــتهدف القــــدرات العســــكریة للدولــــة، مــــا یهــــدد : العســــكريتهدی
.الوحدة الترابیة للدولة

1 - Barry Buzan, People Stat And Fear The International Searity Problem In International Relations.
Great Britain, Wheatsheef  Book Ltd; 1983, P 85.
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داخلـــــي مـــــا : تأخـــــذ التهدیـــــدات األمنیـــــة بعـــــدین:تهدیـــــدات تســـــتهدف القطـــــاع السیاســـــي-
یمـــــــّس بقـــــــّیم الدیمقراطیـــــــة، والخـــــــارجي وهـــــــو تـــــــأثیر النظـــــــام الـــــــدولي، علـــــــى الدولـــــــة كوحـــــــدة 

.أساسیة
یتعلــــق بمــــدى تــــوفیر المــــوارد الطبیعیــــة وقــــدرة :االقتصــــاديتهدیــــدات تســــتهدف القطــــاع -

.الدولة على تلبیة متطلبات السكان
االجتمــــــاعي –تســــــتهدف التكامــــــل الوحــــــدوي الثقــــــافي :تهدیــــــدات ذات طــــــابع مجتمعــــــي-

.للعناصر االجتماعیة
تــــــرتبط بالنشـــــــاط اإلنســــــاني المــــــدمر للطبیعـــــــة :تهدیــــــدات تســــــتهدف القطـــــــاع البیئــــــي-

ــــــــة بــــــــالثورة فــــــــي مجــــــــال والمتســــــــبب فــــــــي تــــــــدهو  ــــــــم یضــــــــیف لهــــــــا التهدیــــــــدات المتعلق رها، ث
.التكنولوجیة

ي ســـــیاق التهدیـــــدات األمنیـــــة الجدیـــــدة نشـــــیر إلـــــى مـــــا قّدمـــــه روبـــــرت كـــــابالن، فـــــي مقـــــال وفـــــ
:القادمة، أن -الفوضى اآلتیة–تحت عنوان the atlanticنشره بمجلة 

ــــــــدًا لألمــــــــن  النــــــــدرة، الجریمــــــــة، االكتظــــــــاظ الســــــــكاني، العشــــــــائریة، األمــــــــراض، تشــــــــكل تهدی
، حیـــــــث یقـــــــدم }بالنســـــــیج االجتمـــــــاعي لكوكبنـــــــا{: العـــــــالمي ویمكـــــــن لهـــــــا تـــــــدمیر مـــــــا أســـــــماه 

.كابالن إفریقیا نموذجًا لتهدیدات الظواهر سابقة الذكر، كما اعتبرها رمزًا للجهاد
مركــــز الفلنــــدي للدراســـــات الروســــیة واألوروبیــــة، خمســـــة وجــــاء فــــي دراســـــة بحثیــــة قــــام بهـــــا ال

.أنواع من التهدیدات تهدد امن األفراد، الدولة والمجتمع
.تعرض األفراد لتهدید الجرائم واألمراض: مخاطر فردیــــــة-
اتســـــــاع نطـــــــاق المخـــــــاطر الفردیـــــــة لیشـــــــمل القطاعـــــــات المجتمعیـــــــة، : مخـــــــاطر مجتمعیـــــــة-

.كاألوبئة ومشاكل البیئة
.الهجرة الغیر شرعیة، الالجئین، اإلرهاب: ت عابرة للحدود تهدیدا-
هــــــي المشـــــكالت التــــــي تتحـــــول مــــــن أزمـــــات داخلیــــــة لتصـــــبح أزمــــــات : األزمـــــات الزاحفـــــة-

.إقلیمیة 
تحــــــّول األزمــــــات الزاحفــــــة إلـــــى نكبــــــات تصــــــاحبها خســــــائر فادحــــــة، : الكـــــوارث المحتملــــــة-

. تتسع إلى عدة أقالیم كاألعاصیر
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:مركب األمن اإلقلیمي: المبحــــث الثاني
:السیاق العام لمركـــب األمن اإلقلــــــــــــــــــیمي: المطلب األول

security(باري بوزان أول من استخدم مصطلح المجمع األمني او المركب األمني 

complex( واعتبار المستوى اإلقلیمي، وذلك لتسهیل التحلیل األمني على مستوى النطاق ،
، فالدول تحدد عالقاتها األمنیةكوحدة تحلیل أساسیة، تنطلق من خاللها القضایا اإلقلیمي

أومع بقاء تعاملها مع القضایا العالمیة طبعًا، ولیس عالمیة،إقلیمیةاألمنیة من منطلقات 
.1الخارجیة الفاعلیة ومختلف القوى المؤثرة على المركب األمنياألطراف

ـــــة األساســـــیة : ویقصـــــد بالمركـــــب األمنـــــي ـــــرتبط اهتماماتهـــــا األمنی ـــــدول ت مجموعـــــة مـــــن ال
ــــــــث ال یمكــــــــن النظــــــــر إال  ــــــــةأوضــــــــاعهامــــــــع بعضــــــــها، بحی ــــــــأى عــــــــن األمنی ــــــــة، بمن الوطنی

علــــــى مجموعــــــة مــــــن الشــــــروط، اإلقلیمــــــياألمــــــنبعضــــــها الــــــبعض، وتقــــــوم نظریــــــة مركــــــب 
وصــــــف أي مجموعــــــة دول، إال لإقلیمــــــيبحیــــــث ال تســــــتطیع اســــــتعمال تعبیــــــر مركــــــب أمــــــن 

درجـــــــة مـــــــن االعتمـــــــاد األمنـــــــي، تكـــــــون كافیـــــــة لتأســـــــیس امتلكـــــــت الوحـــــــدات السیاســـــــیة : إذا
.المحیطة بهااألمنیةمجموعة مترابطة ومتمیزة عن األقالیم 

:وتقوم نظریة مركب األمن اإلقلیمي على مجموعة من القواعد
ــــــي المســــــافات القصــــــی-1 ــــــدات تنتقــــــل بصــــــورة أســــــهل ف ــــــب التهدی رة عكــــــس المســــــافات أغل

.الطویلة
إذا كــــــــان (مركــــــــب األمــــــــن قــــــــد یكــــــــون مخترقــــــــًا مــــــــن قبــــــــل القــــــــوى العالمیــــــــة أنتعتبــــــــر -2

).المركب على نطاق واسع
.اإلقلیمي هي مكّون رئیسي لألمن الدولياألمنإن مركبات -3
األقــــــالیم لهــــــا درجــــــة كبیــــــرة مــــــن االســــــتقاللیة فــــــي وضــــــع أنمــــــاط مرتبطــــــة بـــــــدینامكیتها -4

.2اإلقلیمیة

، المجلة العربیة للعلوم الساسیة، لبنان، مركز دراسات "مفهوم األمن مستویاته وصیغه وتهدیداته:" سلیمان عبد هللا الحربي -1
.20، ص 2008، 19الوحدة العربیة، العدد

2 - barry buzan and ole weaver : legions and powers the structure of international sucurity ,
combridge university  press ,2003, p4.
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فـــــي الدراســـــات األمنیـــــة یســـــهل عملیـــــة تكّیـــــف اإلقلیمـــــياســـــتعمال مفهـــــوم مركـــــب األمـــــن -5
هیكلـــــــة اســـــــتراتیجیات السیاســـــــة الخارجیــــــــة للـــــــدول بواســـــــطة تقیـــــــیم كفـــــــاءة الســــــــیاق وٕاعـــــــادة
.اإلقلیمي

:مستویات التحلیـــــــــــــــل
أربع مستویات للتحلیلRSCTاإلقلیميب األمن تحدد نظریة مرك

یقصــــــد بــــــه الظــــــروف المحلیــــــة للــــــدول المشــــــكلة لمركــــــب : المســــــتوى الــــــداخلي أو المحلــــــي.1
.على نقاط الضعف المتولدة بالداخلالتركیز، مع اإلقلیمياألمن 

ــــــة .2 مــــــع بعضــــــها، والتــــــي تحــــــدد اإلقلــــــیمأي عالقــــــة دول : دولــــــة–مســــــتوى العالقــــــات دول
.في حد ذاتهاإلقلیممالمح 

.خاصة المجاورة رىاألخاألقالیممع اإلقلیمتفاعل .3
المیـــــة خاصـــــة الكبـــــرى، بـــــالقوى العاإلقلـــــیمأي عالقـــــة : اإلقلـــــیمدور القـــــوى العالمیـــــة فـــــي .4

.واإلقلیمیةالعالمیةبنیان األمن یعني تفاعل 
: اإلقلیميمتغیرات تجسد المركب األمني 

.عن جیرانهإقلیميما یمّیز مركب أمن : BOUNDARYالحد -
ANARCHICالبنیة الفوضویة - STRUCTURE : یجب أن یتكّون مركب األمن

.من وحدتین مستقلتین ذاتیًا أو أكثر، وهي من شروط تكوین نظام إقلیمياإلقلیمي
.الذي یغطي توزیع القوة بین الوحدات : POLARITYالقطبیة -
SOCIALالبناء االجتماعي - CONSTRUCTION : وهو الذي یوضح أنماط الصداقة

.1والعداوة بین الوحدات
subcomplexمركبــــــــات فرعیــــــــة اإلقلیمــــــــينجــــــــد داخــــــــل مركــــــــب األمــــــــن أنكمــــــــا یمكــــــــن 

ــــــر فمــــــثال نجــــــد داخــــــل مركــــــب الشــــــرق إقلیمــــــيحیــــــث تتواجــــــد ضــــــمن مركــــــب  األوســــــطكبی
.2)اإلفریقي، المغرب العربي، القرن األوسطالخلیج، الشرق ( مركبات فرعیة

1 - BARRY BUZAN AND OLE WEAVER: op cit.p53.
، مذكرة لنیل شهادة "ي نحو بنیة امنیة شاملة وهویة إستراتیجیة في المتوسطالتصّور األمني االوروب:" حمزاوي جویدة-2

.85، ص 2011-2010دراسات مغاربیة ومتوسطیة في التعاون واألمن، : الماجستیر في العلوم السیاسیة، تخصص
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ــــةاألقــــالیمن أنجــــد  ــــة، مــــن حیــــث البنی ــــدولي متباین ــــى المســــتوى ال ــــاعالت عل ومــــن حیــــث التف
لألمــــــن اإلقلیمیــــــةمتعــــــددة مــــــن مركبــــــات األمــــــن، فالبنیــــــة أنــــــواعهــــــذا مــــــا أدى إلــــــى تشــــــكیل 

ــــــى توزیــــــع القــــــوة، فمــــــثال نجــــــد الوالیــــــات المتحــــــدة  فــــــي األمریكیــــــةالــــــدولي قائمــــــة أساســــــًا عل
، الیابــــــان، الصــــــین، روســــــیا، والبــــــاقي فــــــي األوروبــــــياإلتحــــــاد یــــــأتي، ثــــــم األعلــــــىالمســــــتوى 

.1الترتیبآخر 
فــــي العــــالم، مقســــمة اإلقلیمــــيیــــز إحــــدى عشــــر نوعــــًا مــــن مركبــــات األمــــن كمــــا یمكــــن أن نم

.إلى ثالث فئات
ممثلـــــــــة فـــــــــي شـــــــــمال أمریكـــــــــا، ) centered(ثالثـــــــــة منهـــــــــا تســـــــــمى المركبـــــــــات المركـــــــــزة -

.وهي متكونة من قوة عالمیة أو بعض المؤسسات الجماعیة،األوروبياالتحاد 
ــــإذا كــــان المركــــب مشــــكل  ــــوة عالمیــــة فإنهــــا ســــتهیمن علــــى اإلف ــــیم، ویصــــبح مركــــب مــــن ق قل

متكامـــــل إقلــــیمإذا تشـــــكل مــــن الوجــــود المؤسســــاتي فهــــو أمــــاالقطبیــــة، أحــــاديامــــن إقلیمــــي 
.من خالل مؤسسات 

great: مركب القوى العظمى- power complex)الیابان والصین) (شرق آسیا( ،
إقلیميمركب أمن (یشكالن قلب هذا المركب وهما یمثالن أكثر من قوة واحدة في المركب

).مزدوج
ممثلـــــــة فـــــــي الشـــــــرق standardوهـــــــي ســـــــبعة مركبـــــــات تســـــــمى معیاریـــــــة أو نموذجیـــــــة -

ـــــــــوب  ـــــــــوب آســـــــــیا، جن ـــــــــا، غـــــــــرب أمریكـــــــــااألوســـــــــط، جن ـــــــــرن إفریقی ـــــــــي، الق ـــــــــا، اإلفریق إفریقی
.أي قوة عالمیة داخل المركببالنوع بغیاالجنوبیة ویتمیز هذاإفریقیاالوسطى، 

التهدیدات وأشكال ( :وعالقته بالتهدیدات الجدیدةاإلقلیمياألمن:المطلب الثاني
):التعاون األمنـــــــــــي 

ـــــــات أ ـــــــاردة فـــــــي اســـــــتقاللیة دینامكی ـــــــة الحـــــــرب الب ـــــــى المســـــــتوى األمـــــــندت نهای خاصـــــــة عل
.اإلقلیميثالثة تأثیرات أساسیة على مفهوم األمن أنتجت، إذ اإلقلیمي

إذ أصــــــــبحت تتضــــــــمن قضــــــــایا وفواعــــــــل غیــــــــر األمنیــــــــةالتغیــــــــر فــــــــي طبیعــــــــة األجنــــــــدة -1
.عسكریة

1 - amitar acharya ; the emerging regional architecture of world politics, USA, sheridan press, val 59,
n4, july 2007, p630.
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.األقالیمرفع غطاء القوى العظمى على بعض -2
، في دول العالم اإلقلیميالتغیر في طبیعة وكثافة اختراق القوة العالمیة لمركبات األمن -3

منطقة : الثالث، كما برزت أیضا بعد الحرب الباردة في فكرة النظام الدولي قسم إلى عالمین
.zone of conflict1ومنطقة نزاع zone of peaceسالم 

تنســـــــیق السیاســـــــات إلـــــــىاتخـــــــاذ خطـــــــوات متدرجـــــــة تهـــــــدف : نـــــــهأاإلقلیمـــــــياألمـــــــنیعـــــــّرف 
موحــــدة فــــي أنهــــاسیاســــة دفاعیــــة موحــــدة، كمــــا إلــــىمــــن طــــرف، لتصــــل أكثــــرالدفاعیــــة بــــین 

علـــــى اإلقلیمـــــياألمـــــنتقـــــدیرها لمصـــــادر التهدیـــــد وطـــــرق مواجهتهـــــا، ومـــــنهم مـــــن یـــــرى فـــــي 
ـــــــدابیر  ـــــــر ت ـــــــة عب ـــــــدات الخارجی ـــــــدفعها للتهدی ـــــــًا، ب ـــــــدول داخلی ـــــــامین لمجموعـــــــة مـــــــن ال ـــــــه ت ان

تأراداواحــــد، ویــــتم مــــن خــــالل توافــــق إقلیمــــيإطــــارمحــــددة بــــین مجموعــــة مــــن الــــدول فــــي 
.2المصالح الذاتیة لكل دولة، والمصالح المشتركة للمجموعةأساسها

مجموعــــة مــــن الــــدول المرتبطــــة مــــع بــــأمنانــــه كــــل مــــا تعلــــق اإلقلیمــــياألمــــنوأیضــــا یعــــرف 
ـــــه خـــــارج  ـــــة فی ـــــق أمـــــن أي دول ، لكـــــن اإلقلیمـــــياألمـــــننظـــــام إطـــــاربعضـــــها وال یمكـــــن تحقی

اإلقلـــــیمأمـــــن دول األوســـــطفمـــــثال فـــــي الشـــــرق األنظمـــــةهـــــذا التعریـــــف ال ینطبـــــق علـــــى كـــــل 
ــــــي  ــــــات ونزاعــــــات كالصــــــراع العرب ــــــاك خالف ــــــث نجــــــد العكــــــس هن ــــــیس مــــــرتبط ببعضــــــه، حی ل

.المغرب والجزائر-ودول الخلیجإیران-اإلسرائیلي
ــــذا ال یمكــــن القــــول  ــــك األمــــنهــــو حاصــــل جمــــع اإلقلیمــــياألمــــنأنل ــــوطني لكــــل دول ذل ال

ـــــیم ـــــوفر قناعـــــة جاإلقل ـــــل ضـــــرورة ت ـــــي لهـــــا مصـــــالحاألطـــــرافمیـــــع ، ب ـــــة ومســـــتمرة الت متبادل
حلـــــــول مشـــــــتركة فـــــــي قضـــــــایا مشـــــــتركة، بحیـــــــث تضـــــــمن حقـــــــوق ومصـــــــالح جمیـــــــع إلیجـــــــاد
.3إرادتهیفرض أنطرف ألي، وال یمكن ومتوازنةبصورة متكافئة األطراف

، إذ األهــــــدافیریــــــد تحقیــــــق مجموعــــــة مــــــن اإلقلیمــــــيوممــــــا ســــــبق نخلــــــص إلــــــى أن األمــــــن 
فـــــــي اإلرادةیــــــدافع علــــــى الوحـــــــدات المشــــــكلة لإلقلـــــــیم، بتنمیــــــة القــــــدرات العســـــــكریة وتوحیــــــد 

1 - barry buzan and ole weawer ; op cit , p18.
.19سلیمان عبد هللا الحربي، مرجع سابق، ص-2
، أكتوبر 126، مجلة السیاسة الدولیة، العدد"المخاطر والفرص: االمن اإلقلیمي واستقرار الشرق األوسط:" مصطفى كامل محمد-3

.203، ص 1996
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مواجهـــــــة الخطـــــــر، بنـــــــاء الـــــــذات وتنمیـــــــة المـــــــوارد لتحقیـــــــق التكامـــــــل بشـــــــتى مســـــــتویاته بـــــــین 
.اإلقلیميوحدات النظام 

معیقــــــــة لعملیــــــــة التعــــــــاون وأخــــــــرىهنــــــــاك عوامــــــــل مســــــــاعدة أنإلــــــــى لإلشــــــــارةكمــــــــا البــــــــد 
.اإلقلیمياألمنيوالتكامل 

المجموعـــــات التـــــي فیهـــــا دول كبـــــرى ال تكـــــون ذات طـــــابع : القـــــوىوتـــــوازنحجـــــم الدولـــــة .1
.الهیمنةإلىتكاملي فالدول الكبرى تمیل 

ـــــــیمالعالقـــــــات بـــــــین دول .2 ـــــــادة فـــــــي المصـــــــالح : اإلقل ـــــــص التـــــــوتر والخالفـــــــات والزی مـــــــع نق
.یكون التعاون أسهلاألعضاءالمشتركة بین 

.1اإلقلیمياألمنيالتجانس التاریخي والثقافي یساعدان على التعاون .3
ــــــات وإلیجــــــاد ــــــل آلی ــــــة مالءمــــــة لتفعی ــــــى الوحــــــدات المشــــــكلة للنظــــــام اإلقلیمــــــياألمــــــنبیئ عل
:أهمهااالرتكاز على أسس ومقومات نذكر اإلقلیمياألمني

ووضـــــع حلــــــول حاســــــمة لهـــــا لمنــــــع التــــــدخل اإلقلــــــیمتجـــــاوز الخالفــــــات والنزاعـــــات داخــــــل .1
.اإلقلیمالخارجي المهدد ألمن وسیادة 

االبتعــــاد عــــن القـــــوة العســــكریة فــــي ســـــعیها لتغییــــر الوضــــع الـــــراهن أو التهدیــــد بهــــا وعـــــدم .2
.التدخل في الشؤون الداخلیة

ــــــدام.3 ــــــزات إق األمــــــنالــــــدول عــــــن التنــــــازل الطــــــوعي عــــــن جــــــزء مــــــن ســــــیادتها للتمتــــــع بمی
.الجماعي

المجتمــــــــع المــــــــدني فــــــــي مختلــــــــف وٕاشــــــــراكوالحریــــــــات العامــــــــة اإلنســــــــانحقــــــــوق احتــــــــرام .4
.النشاطات السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة واألمنیة

.من األمن الدوليیتجزأجزء ال اإلقلیمياألمنمع اعتبار .5
وزیـــــــادة االعتمـــــــاد األصـــــــعدةالعمـــــــل علـــــــى زیـــــــادة التفـــــــاعالت بـــــــین الـــــــدول علـــــــى كافـــــــة .6

.بین الدولیمياإلقللألمنالمتبادل 

، "، في التسلح ونزع السالح واألمن الدولي21التعاون األمني اإلقلیمي في أوائل القرن :" ألیسون ، ج، ك، بیلز و اندروكوتي -1
.351، ص 2006حسن حسن وآخرون، لبنان، مركز الوحدة العربیة، : ترجمة
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:االقلیمي أشكال التعاون األمني: المطلب الثالث
ـــــيالتعـــــاونإن  ـــــات أشـــــكاالیأخـــــذ اإلقلیمـــــياألمن ـــــي قـــــد األمنیـــــةمختلفـــــة، مـــــن الترتیب الت
تــــــنقص وفقــــــا لنطاقهــــــا وآلیاتهــــــا وحســــــب نوعیــــــة التهدیــــــدات التــــــي تواجههــــــا، نــــــذكر أوتزیــــــد 

:من هذه الترتیبات 
األمن الجماعيunion Securityاألمن المتحد collective defenceالدفاع الجماعي 

collecticve security ،المشترك األمنcommon security األمن الشامل ،global
securityاألمن التنسیقي، األمن التعاوني ،.

، األمنیـــــةأشـــــكالهاهـــــي صـــــیغ مركبـــــة تختلـــــف فـــــي الترتیبـــــاتوحســـــب جیفـــــري كیمـــــب هـــــذه 
خارجیــــــة، أخــــــرىمــــــع إقلیمیــــــةأو بعضــــــها، قــــــوى اإلقلیمیــــــةفهــــــي القــــــوى أطرافهــــــاأمــــــا عــــــن 

.مع قوى خارجیة وأطرها رسمیة، وغیر رسمیةاإلقلیمیةبعض القوى 
ذات الصـــــلة بـــــالقرن الواحـــــد والعشـــــرین اإلقلیمـــــياألمنـــــيوهنـــــاك مـــــن یحـــــدد نمـــــاذج لتعـــــاون 

.األمنیةالجماعي، النظام األمني، الجماعة األمنالتحالفات، : في أربع
:اإلقلیمياألمني الجدیدة للتعاوناألنماط

ـــــيالحـــــوار -1 ـــــة : وٕادارة الصـــــراعاتاألمن ـــــة االقلیمی ـــــك مـــــن خـــــالل المؤسســـــات األمنی وذل
، 1995ســـــنة األســـــیان: التـــــي تـــــوفر أطـــــر التواصـــــل والحـــــوار بـــــین الـــــدول األعضـــــاء، مثـــــل

.ضمت دول كانت سابقًا معادیة لهذا التكتل
أشــــكالفــــي أواخــــر القــــرن العشــــرین بــــرزت : وضــــع أشــــكال جدیــــدة للتعــــاون العســــكري-2

ــــــدة للتعــــــاون العســــــكري  ــــــي اإلقلیمــــــيجدی ــــــاتو، والت كالشــــــراكة مــــــن اجــــــل الســــــالم التابعــــــة للن
.الدفاعیةالدبلوماسیةتتبع 

كـــــاألمنتشـــــار المفـــــاهیم الجدیـــــدة لألمـــــن فـــــي ظـــــل ان: اإلنســـــانوحقـــــوق الدیمقراطیـــــة-3
ــــــةالمنظمــــــات أصــــــبحتاإلنســــــاني ــــــة الحكــــــم اإلقلیمی ــــــي تعزیــــــز وحمای ــــــدور بــــــارز ف تقــــــوم ب

.الراشد
إن التكامـــــل االقتصـــــادي : األوســـــعاألمنـــــي األعمـــــالالتكامـــــل االقتصـــــادي وجـــــدول -4

الن هـــــذا التكامـــــل االقتصـــــادي یحـــــّد مـــــن احتمـــــال وقـــــوع نزاعـــــات أمنیـــــةلـــــه أبعـــــاد اإلقلیمـــــي
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عســــــكریة بــــــین الــــــدول المشــــــاركة، فهــــــو یخلــــــق مصــــــالح مشــــــتركة ویرفــــــع مــــــن أوسیاســــــیة، 
.1واآلباك واألسیاناألوروبيتكالیف استخدام القوة، وهذا ما كان وراءه التكامل 

ــــــرى اإلقلیمــــــيالتعــــــاون األمنــــــي ألشــــــكالومــــــن خــــــالل مــــــا ســــــبق فــــــي دراســــــتنا  یمكــــــن ان ن
:للظاهرة األمنیة في هذه النقاطاإلقلیميالتحلیل أهمیة

بصـــــــفة دقیقـــــــة، عنـــــــدما یركـــــــز األمنیـــــــةیتعامـــــــل مـــــــع المشـــــــكالت اإلقلیمـــــــيإن المـــــــدخل -
یهمـــــل البعـــــد الـــــدولي، معینـــــة وبالتـــــالي یحـــــیط بجمیـــــع المتغیـــــرات األمنیـــــة، والمنطقـــــةعلـــــى 

.م أقالیم العالمتدخل القوى الكبرى في تفاعالت معظوذلك بفعل 
خاصـــــــة بعـــــــد الحـــــــرب البـــــــاردة، خلـــــــق مشـــــــكالت اإلقلیمیـــــــةانفجـــــــار النزاعـــــــات المســـــــلحة -

الدراســـــــة التـــــــي ُعرفـــــــت بـــــــالحلول أهمیـــــــة، فـــــــي عـــــــدة منـــــــاطق ممـــــــا زاد فـــــــي إقلیمیـــــــةأمنیـــــــة 
.اإلقلیميلمشكالت األمن اإلقلیمیة

هــــــذا المـــــــدخل یراعــــــي االخـــــــتالف بــــــین منـــــــاطق العــــــالم خاصـــــــة فــــــي مشـــــــكالت انتشـــــــار-
التعامـــــــــل مـــــــــع كـــــــــل المنـــــــــاطق أوعلـــــــــى معالجـــــــــة رالتســـــــــلح، فالمـــــــــدخل العـــــــــالمي ال یقـــــــــد

تنـــــاول مســـــائل مثـــــل نـــــزع الســـــالح فـــــي إطـــــار أنتؤكـــــد األمـــــم المتحـــــدة ةنظمـــــوالعوامـــــل، فم
.بكثیر من تطبیق نهج عالميأسهلإقلیمي 

–الهجـــــرة (األوروبي االقلیميالتهدیدات األمنیة الراهنة على األمن:المبحث الثالث
):اإلرهاب

ـــــت  ـــــة وتحـــــدیات اختلف ـــــاردة شـــــهد العامـــــل تحـــــوالت عمیق ـــــرة مـــــا بعـــــد الحـــــرب الب فـــــي الفت
فـــــي طبیعتهـــــا ومصـــــادرها، عـــــن التـــــي میـــــزت النظـــــام الـــــدولي ســـــابقًا، إن العـــــالم الیـــــوم أمـــــام 

.مصادر جدیدة للخطروأمامخطیرة خاصة في حوض المتوسط، أمنیةتهدیدات 
أصـــــبحت تعـــــرف نشـــــاطًا متزایـــــدا لهـــــذه التهدیـــــدات، الجریمـــــة بكـــــل أوروبـــــاإن منطقـــــة 

ــــــــدات اإلرهــــــــاب راتدمحــــــــأنواعهــــــــا مــــــــن  ــــــــى الهجــــــــرة باإلضــــــــافةوتجــــــــارة أســــــــلحة، وتهدی إل
، )الشرعیة وغیر الشرعیة(

.341-326بیلز و أندرو كوتي، مرجع سابق، ص . ألسیون ،ج ، ك-1
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ــــــي  ــــــيلألمــــــنإن هــــــذه الظــــــواهر المهــــــددة بشــــــكل حقیق ــــــدما األوروب زادت خطورتهــــــا عن
شــــبكة مــــن العالقــــات فیمــــا بینهــــا، تربطهــــا مصــــالح إطــــارتعمــــل مــــع بعضــــها فــــي أصــــبحت

.1حقیقیة في المنطقةأمنیةمشتركة لتشكل معضلة 
دول جنــــــــوب وشــــــــرق أمــــــــامهنــــــــاك تحــــــــدیات أنتــــــــرى األوروبیــــــــةوجهــــــــة نظــــــــر الــــــــدول أن

شـــــمال المتوســـــط، وهـــــي األوروبیـــــةالمتوســـــط، هـــــذه األخیـــــرة هـــــي تهدیـــــدات حقیقیـــــة للـــــدول 
عـــــن دراســـــتنا فهـــــي تركـــــز أمـــــاالوقـــــت تهدیـــــدات لـــــدول جنـــــوب وشـــــرق المتوســـــط، فـــــي نفـــــس 

كونهمـــــا أخـــــذا الحّیـــــز الكبیـــــر فـــــي النقاشـــــات ) الهجـــــرة واإلرهـــــاب(ظـــــاهرتي أوعلـــــى حـــــالتي 
.، ولما لهما من تأثیر بالغ األهمیة على استقرار وامن المنطقةاألوروبیةوالحوارات 

:كتهدید لألمن األوروبية الهجــــــــــــــــــــر :المطلب األول
أو الجماعـــــات األفـــــرادتعبیـــــرًا عـــــن رغبـــــة أنهـــــاالمتتبـــــع للمســـــار التـــــاریخي للهجـــــرة یـــــدرك 

أمـــــاالغنـــــى المنشـــــود، إلـــــى، هربـــــًا مـــــن الفقـــــر األحســـــنفـــــي تغییـــــر ظـــــروفهم المعیشـــــیة إلـــــى 
ــــــــة األســــــــبابعــــــــن  التــــــــي تــــــــدفعهم للهجــــــــرة فهــــــــي متباینــــــــة، سیاســــــــیة واقتصــــــــادیة واجتماعی

ـــــول فـــــي هـــــذا الصـــــدد الـــــدیموغرافي الفرنســـــي  ـــــة، ویق ـــــد صـــــوفي"وثقافی إمـــــا ان ترحـــــل " (ألفری
).یرحل البشر حیث توجد الثرواتأنالثروات حیث یوجد البشر وٕاما 

الالشـــــرعیة، ألنهـــــا بوتاریخیـــــًا لـــــم تكـــــن الهجـــــرة ظـــــاهرة مجّرمـــــة، لـــــذا لـــــم تكـــــن توصـــــف
.عمار األرض وتوفیر الید العاملةإ كانت تساهم في 

ـــــــت أوروبـــــــاكانـــــــت  تـــــــرى فـــــــي الهجـــــــرة أنهـــــــا مســـــــألة اجتماعیـــــــة واقتصـــــــادیة، ثـــــــم تحول
أمننــــــة الهجــــــرة أحــــــد الجوانــــــب وأصــــــبحتتــــــدریجیًا لتصــــــبح مســــــألة أمنیــــــة بكــــــل المقــــــاییس، 

ــــــدة اإلنســــــانیة ــــــةللعقی ــــــةاألمنی أصــــــبحتالمجتمعــــــي األمــــــن، ومــــــع انتشــــــار مفهــــــوم األوروبی
الهویــــــة احــــــد مواضــــــیع األمــــــن التــــــي یجــــــب حمایتهــــــا مــــــن الهجــــــرة وغیرهــــــا، للوصــــــول إلــــــى 

.على مستوى الخطاب ثم الممارساتواإلرهابالربط بین الهجرة والجریمة 
مـــــــن خـــــــالل ربطهـــــــا بالقضـــــــایا جدیـــــــداً ســـــــبتمبر أعطـــــــت لهـــــــا بعـــــــدًا 11أحـــــــداثوبعـــــــد 
ـــــــدول المســـــــتقبلة، خاصـــــــة دول وأصـــــــبحتمـــــــا ینـــــــتج عنهـــــــا مـــــــن آثـــــــار األمنیـــــــة، ل تـــــــؤرق ال

.االتحاد األوروبي

.218، ص 1998القاهرة، مركز المحروسة للبحوث للتدریب والنشر، " التعاون المتوسطي:" مخیمر أسامة-1
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ـــــىالهجـــــرة أصـــــبحتلقـــــد  ـــــياالتحـــــاد إل ـــــرةوخاصـــــة األوروب ـــــین األخی فـــــي صـــــورة الالجئ
الســــــوریین تســــــبب المتاعــــــب لــــــدول االتحــــــاد بــــــدءا مــــــن تــــــوفیر المســــــكن والعمــــــل ومشــــــاكلهم 

ــــــي عــــــدم التواصــــــل األصــــــلیینمــــــع الســــــكان  ــــــي مواجهــــــات بســــــبب ف ــــــم دخــــــولهم ف معهــــــم، ث
، ومـــــع اســـــتمرار تـــــدفق الالجئـــــین نحـــــو ســـــبتمبر11أحـــــداثالتمییـــــز الـــــذي ازداد حـــــدًة بعـــــد 

ـــــــا ـــــــدانهم، جـــــــاءت أوروب ـــــــي بل ـــــــؤس ف ـــــــارین مـــــــن الحـــــــرب والب ـــــــامف ـــــــرةاألرق أنتظهـــــــر األخی
.تلقى ربع ملیون طلب لجوءاألوروبياالتحاد 
، بإحـــــداث انقســـــام عمیـــــق بـــــین األوروبـــــيلـــــدول االتحـــــاد أزمـــــةأســـــوأالهجـــــرة أحـــــدثتلقـــــد 

ـــــذا بـــــدأت أكثـــــردول غـــــرب وشـــــرق أوروبـــــا، فمـــــثال المجـــــر  المتشـــــددین حیـــــال المهـــــاجرین، ل
هــــــذه الــــــدول تركــــــز علــــــى الهجــــــرة غیــــــر الشــــــرعیة لتجــــــد لهــــــا آلیــــــات وحلــــــول واســــــتراتیجیات 

هجــــرة، لتصــــل مســــتهم الظــــاهرة، وأیضــــا مــــع الــــدول المصــــدرة للأطــــرافبالتعــــاون مــــع أمنیــــة
.العلیاهاألن تدرج ظاهرة الهجرة ضمن سیاساتاألوروبیةالدول 

:immigrationتعریف الهجــــــــــــــــــــــرة/1
ــــــى المســــــتویین  ــــــر عل ــــــداول بشــــــكل كبی ــــــر شــــــرعیة مفهــــــوم مت األكــــــادیميإن الهجــــــرة الغی

العملــــــي السیاســــــي، ممــــــا صــــــعب فــــــي تحدیــــــد مفهومــــــه لتعقــــــد الــــــدوافع وتطــــــور الظــــــاهرة أو
.نفسها، وتعدد المقاربات المفسرة لها، لذا وجب علینا تفكیك المفهوم

كلمـــــة أمـــــاجـــــاء لفـــــظ الهجـــــرة مـــــن فعـــــل هجـــــر أي تباعـــــد، : التعریـــــف اللغــــــــــــــــــــــــــــــوي.أ
غیــــره، والهجــــرة هــــي النــــزوح واالنتقــــال مــــن لــــىإهــــاجر تعنــــي تــــرك وطنــــه وانتقــــل مــــن مكــــان 

ــــى أرض  ــــه إلــــى أو ، أخــــرىأرض إل ــــد العــــرب هــــي خــــروج البــــدوي مــــن بادیت صــــل الهجــــرة عن
.1المدن

إذن فـــــالهجرة لغـــــة تفیـــــد الرحیـــــل والســـــفر والخـــــروج مـــــن األرض، وتطلـــــق كلمـــــة مهـــــاجر عـــــن 
الشــــخص الــــذي یقــــوم بــــالهجرة، وفــــي اللغــــة العربیــــة تطلــــق علــــى الوافــــد علــــى الــــبالد والنــــازح 

إلــــى le migrantمنهــــا علــــى حــــد ســــواء، بعكــــس اللغــــة الفرنســــیة عنــــدما ینتقــــل المهــــاجر 

، "الهجرة الغیر مشروعة االنتشار واالشكال واالسالیب المتبعة، مكافحة الهجرة الغیر مشروعة:" أحمد عبد العزیز األصقر -1
.11-09، ص 2010، الریاض، جامعة نایف العربیة للعلوم االمنیة، 1طبعة 
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هــــــذا بالنســــــبة للبلــــــد الجدیــــــد، وهــــــو مهــــــاجر نــــــازح ،*immigrantبلــــــد آخــــــر یســــــمى وافــــــدًا 
emigrant** بالنسبة للبلد األصلي ،.

، لمـــــن اإلســـــالمدار إلـــــىاالنتقـــــال مـــــن دار الكفـــــر اإلســـــالمیةوتعنـــــي الهجـــــرة فـــــي الشـــــریعة 
یـــــــأمن علـــــــى نفســـــــه ومالـــــــه وعرضـــــــه ودینـــــــه، حیـــــــث ورد لفـــــــظ الهجـــــــرة فـــــــي أنال یســـــــتطیع 

َقـــــاُلوا ۚ◌ قَــــاُلوا ُكنَّـــــا ُمْسَتْضــــَعِفیَن ِفــــي اْألَْرِض ۖ◌ قَــــاُلوا ِفـــــیَم ُكنــــُتْم آیــــات كثیــــرة قولـــــه تعــــالى 
.97النساء، اآلیة ۚ◌ َأَلْم َتُكْن َأْرُض اللَّـِه َواِسَعًة َفُتَهاِجُروا ِفیَها 

:اصطالحاً الهجـــــــــــــــــرة . ب
واختالفهــــــا ســــــببه تبــــــاین فــــــي المفــــــاهیم تــــــداوًال فتعــــــدد التعــــــاریفأكثــــــرإن المفهــــــوم مــــــن 

الظــــــــاهرة والخلفیــــــــات التــــــــي یــــــــتم التعامــــــــل معهــــــــا فــــــــي هــــــــذا المفهــــــــوم، لــــــــذا نجــــــــد أســــــــباب
مـــــن قبـــــل الـــــدول ذلـــــك انـــــه یختلـــــف بـــــاختالف المعـــــاییر إجمـــــاعالمصـــــطلح ال یحـــــوز علـــــى 

.عند كل دولة 
ن یعـــــّرف الهجـــــرة علـــــى أنهـــــا االنتقـــــال فردیـــــًا أو جماعیـــــًا مـــــ): الـــــدیموغرافیا(علـــــم الســـــكان -

دینیــــــا، أوسیاســــــیا أواقتصــــــادیا أوموقــــــٍع إلــــــى آخــــــر، مــــــن أجــــــل وضــــــع أفضــــــل اجتماعیــــــا 
.مؤثر في توزیع السكان داخل الدولعامل أنهاكما یشیر هذا التعریف إلى 

ـــــــــــة االجتماعیـــــــــــة كتغیـــــــــــر الحرفـــــــــــة : علـــــــــــم االجتمـــــــــــاع - الطبقـــــــــــة أو فهـــــــــــي تبـــــــــــدل الحال
اجتماعیــــــة واقتصــــــادیة بالدرجـــــــة بأســــــبابالهجــــــرة مرتبطـــــــة أن، كمــــــا 1غیرهــــــااالجتماعیــــــة و 

.األولى
كلمـــــــــة تـــــــــدل علـــــــــى االنتقـــــــــال المكـــــــــاني او الجغرافـــــــــي لفـــــــــرد أو : الموســـــــــوعة السیاســـــــــیة-

.المرجوة من الهجرةاألهدافز على جماعة، وفي هذا التعریف لم یرك

أو، فإن للهجرة مفهومان، احدهما عام یعني الحركة "m. tribalat"األستاذوحسب -
أشخاصالفصل اآلني في االنتقال إلى دولة غیر الدولة األصل، واآلخر خاص یعني دخول 

.1یقیمون لفترة معینة فوق إقلیم دولة غیر دولتهم
*- immigrant: ce qui vient s'installer dans un pays étranger .
**- emigrant : quitter son pays pour aller s'établir ailleurs.

شهادة ، مذكرة مكملة لنیل "استراتیجیة االتحاد االوروبي لمواجة التهدیدات االمنیة الجدیدة الهجرة نموذجا:" جة لدمیةیفر -1
.سیاسة مقارنة: الماجستیر في العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة، تخصص
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داخلیـــــة (ومـــــن خـــــالل مـــــا ســـــبق ذكـــــره فـــــإن الهجـــــرة أنـــــواع، فـــــیمكن تصـــــنیفها حســـــب المكـــــان 
دائمــــــة (الزمــــــان وحســــــب) وقســــــریةإرادیــــــة(القــــــائمین بهــــــا إرادةوأخــــــرى حســــــب ) وخارجیــــــة
ــــــة ــــــا )ومؤقت هجــــــرة شــــــرعیة وأخــــــرى (، وصــــــنف آخــــــر حســــــب مشــــــروعیتها وقانونیتهــــــا یعطین

).غیر شرعیة
ـــــــة- ــــــق : الهجــــــرة الشرعیــــــــــــ ــــــي تــــــتم وف األعــــــرافوهــــــي الهجــــــرة المنظمــــــة والقانونیــــــة الت

ــــى حــــدى ــــة عل ــــانون كــــل دول ــــق ق ــــًا وف ــــتم والقواعــــد الشــــرعیة والشــــكلیة المتعامــــل بهــــا دولی ، وی
جـــــوًا وتشـــــترط طبعـــــًا تقـــــدیم جـــــواز الســــــفر أوالـــــدخول مـــــن األمـــــاكن المحـــــددة بـــــرًا أو بحـــــرًا 

خاصــــــة (وتأشــــــیرة الســــــفر، ومــــــؤخرًا أصــــــبح القــــــانون الــــــدولي هــــــو المشــــــّرع والمــــــنظم للهجــــــرة 
وتشـــــــــرف علیـــــــــه منظمـــــــــات دولیـــــــــة مثـــــــــل األمـــــــــم المتحـــــــــدة وفروعهـــــــــا ) مـــــــــن أجـــــــــل العمـــــــــل

.المتخصصة او المنظمات ذات العالقة
فــــإذا كانــــت الهجـــــرة بصــــفة عامـــــة تطــــرح مشــــكالت خاصـــــة تتعلــــق أساســـــًا باالنــــدماج حیـــــث 
یتمتــــــع المهــــــاجرین بكافــــــة الحقــــــوق وفقــــــًا للقــــــوانین المحلیــــــة والدولیــــــة، فــــــإن الظــــــاهرة المثیــــــرة 

.السریةأوللقلق تتعلق بالهجرة الغیر شرعیة 
ــــر شــــرعیة- ــــة األمــــم المتحــــدة : الهجــــرة الغی لمكافحــــة الجریمــــة حســــب مــــا جــــاء فــــي اتفاقی

ــــــيالمنظمــــــة ــــــإن الهجــــــرة الغیــــــر الشــــــرعیة تعن عبــــــور الحــــــدود دون تقّیــــــد : (الغیــــــر وطنیــــــة ف
.2)بالشروط الالزمة للدخول المشروع إلى الدول المستقبلة

الغیـــــــر نظامیـــــــة، كونهـــــــا مخالفـــــــة أوفـــــــیمكن تســـــــمیتها بـــــــالهجرة الغیـــــــر قانونیـــــــة أو الســـــــریة 
وتعــــــاني غالبیــــــة دول العــــــالم خاصــــــة الصــــــناعیة التــــــي تتــــــوفر فیهــــــا فــــــرص العمــــــل للقــــــوانین

إذن فــــــالهجرة الغیــــــر شــــــرعیة هــــــي جریمــــــة وانتهــــــاك للقــــــانون . مــــــن هــــــذا النــــــوع مــــــن الهجــــــرة
ـــــة دون ضـــــحایا ـــــة وهـــــي تهدیـــــدًا محـــــتمًال للســـــیادة والهوی ، كمـــــا تعكـــــس ضـــــعف ســـــیطرة الدول

.3لتقییدهاالقومیة لذا تسعى الحكومات 

الجزائر واالمن في : العوامل والسیاسات في الملتقى الدولي: الهجرة في المجال األورو متوسطي :" سمیر محمد عیاد-1
.220، ص 2008، جامعة  قسنطینة، "المتوسط

.تهریب المهاجریناتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة -2
http//:www.ahrnar.org/de: على الموقع 23/01/2013: ، یوم "الهجرة الغیر شرعیة:" ابراهیم محمد عیاش -3

bat/show.art.asp? aid=144798.
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لهجـــــرة الغیـــــر شـــــرعیة هـــــي التـــــي تـــــتم بطـــــرق غیـــــر قانونیـــــة نظـــــرًا لصـــــعوبة الهجـــــرة عمومـــــا ا
.مستحیلةاألخیرةأصبحتالشرعیة، حیث 

.تشمل جنسیات دول ثالثبأنها ظاهرة متنوعةاألوروبیةالمفوضیة تعتبرهاكما 
بمســــــاعدة الدولــــــة بطــــــرق غیــــــر شــــــرعیة ربمــــــا بوثــــــائق مــــــزورة، اوإقلــــــیمالــــــذین یــــــدخلون -1

.التجارأوالمهربین أوشبكات الجریمة المنظمة، 
ـــــــة وبتأشـــــــیر -2 ـــــــدخلون بصـــــــورة قانونی ـــــــذین ی ـــــــون ویغیـــــــرون غـــــــرض ةال صـــــــالحة لكـــــــنهم یبق

.یبقون دون موافقة السلطاتالزیارة، ف
.1لذین یطلبون اللجوء السیاسي وال یحصلون علیه ویبقون في البالدا-3

المتعبـــــة للقیـــــام بـــــالهجرة الغیـــــر شـــــرعیة فإنهـــــا أیضـــــًا غیـــــر شـــــرعیة فقـــــد األســـــالیبأمـــــا عـــــن 
التعاقــــــــد مــــــــع أو. تســــــــتخدم القــــــــوارب الصــــــــغیرة لعبــــــــور البحــــــــر غیــــــــر مبــــــــالین بالمخــــــــاطر 

اســــــــتخدام جــــــــوازات أوشــــــــركات التهریــــــــب أو الــــــــزواج المؤقــــــــت للحصــــــــول علــــــــى اإلقامــــــــة، 
ــــه باســــم  ــــك متعــــارف علی ــــة"مــــزورة، كــــل ذل ــــاه حــــرق كــــل " الحرق ــــي األوراقومعن ــــروابط الت وال

.یجد هویة جدیدة في بلدان االستقبالأنأملوبهویته على تربط الفرد بجذوره 
:أســــــــــــــــــباب الهجرة إلى أوروبا/2
ـــــنظم الحكـــــم فـــــي بلـــــدانهم والعمـــــل ضـــــدهم : أســـــباب سیاســـــیة.أ وتتمثـــــل فـــــي المعارضـــــین لل

ـــــــدان أكثـــــــرفـــــــي الخـــــــارج، ومـــــــن  بریطانیـــــــا (التـــــــي وفـــــــرت الملجـــــــأ للمعارضـــــــة األوربیـــــــةالبل
ــــــــدســــــــبتمبر 11أحــــــــداث، وبعــــــــد )وفرنســــــــا التوجیهــــــــات أصــــــــبحتالنظــــــــر فیــــــــه حیــــــــث أعی

المطبقـــــة علـــــیهم تجعـــــل مـــــن سیاســـــة اللجـــــوء واإلجـــــراءاتالمتعلقـــــة باســـــتقبال طالـــــب اللجـــــوء
.مما هي منظومة حمایةأكثرمنظومة ردع 

ــــــاب اقتصـــــادیة.ب ـــــدني مســـــتوى منهـــــا اأســـــبابعـــــدة : أسبــــــــ ـــــة وت ـــــاع معـــــدالت البطال رتف
ـــــــة التنمیـــــــة  ـــــــدول المغاربیـــــــة بالخصـــــــوص مـــــــع قل المعیشـــــــة فـــــــي دول جنـــــــوب المتوســـــــط، وال

وبــــــین دول الشــــــمال، وبالتــــــالي فــــــالهجرة االقتصــــــادیة واالجتماعیــــــة، والفــــــارق واضــــــح بینهمــــــا 

، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في العلوم "البعد األمني للهجرة الغیر شرعیة في إطار العالقات األورومغاربیة:"ختو فایزة-1
.36، ص2010-1995دراسات استراتیجیة وامنیة، : السیاسیة، تخصص
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الضــــــــفة الشــــــــمالیة هــــــــي الحــــــــل، مــــــــع عــــــــدم وجــــــــود وصــــــــفات لحلــــــــول جــــــــاهزة علــــــــى إلــــــــى
.1دیموغرافي، االقتصادي، واالجتماعيال: المستویات 

ـــــــة.ج ـــــــة وثقافی ـــــــاع فـــــــي معـــــــدالت النمـــــــو : أســـــــباب اجتماعی ـــــــه ارتف إن مـــــــن ابـــــــرز عوامل
.السكاني بشكل ال یتناسب مع معدالت النمو االقتصادي

فـــــــإن الشـــــــباب یبحـــــــث عـــــــن الحریـــــــة، ومواكبـــــــة أفضـــــــلفـــــــإلى جانـــــــب البحـــــــث عـــــــن فـــــــرص 
ـــــى  ـــــبس وغیرهمـــــا، وقـــــد یتعـــــداها إل ـــــي المســـــكن والمل ـــــافى مـــــع اعرافـــــه أعمـــــالالحضـــــارة ف تتن
الجریمـــــة المخـــــدرات ثــــــم إلـــــىوعاداتـــــه ودینـــــه، ممـــــا ینجـــــر عنهـــــا آثـــــارًا قــــــد تجـــــر صـــــاحبها 

.فاإلرهابالتطرف 
ــــــدفقات الهجــــــرة  ــــــرةوت ــــــدًا كبیــــــرًا خاصــــــة بعــــــد األخی لــــــى العــــــراق إلــــــى عرب حــــــالعرفــــــت تزای

ــــــاالســــــوریة نحــــــو األزمــــــة ــــــىباإلضــــــافة، إذن أوروب ــــــإن الهجــــــرة مــــــن الشــــــرق إل مــــــا ســــــبق ف
ـــــاباتجـــــاه األوســـــط غلـــــب علیهـــــا طـــــابع الهـــــروب مـــــن االضـــــطهاد والحـــــرب والتعســـــف أوروب

.والظلم والقتل بشتى أنواعه، بحثًا عن مالذ آمن
العوامـــــل التـــــي تســـــبب مشـــــاكل أهـــــمأن موضـــــوع الهجـــــرة مـــــن األوروبـــــيویـــــرى االتحـــــاد 

ـــــــي  قادمـــــــة، االقتصـــــــادیة واالجتماعیـــــــة لســـــــنوات ة مـــــــع المشـــــــاكلا مـــــــواز أوروبـــــــااالنـــــــدماج ف
ــــــدماج هــــــم عرضــــــة لالســــــتقطاب مــــــن فا ــــــذین یواجهــــــون مشــــــاكل االن ــــــةاألوســــــاطل ، اإلجرامی

.2األصلیینالى دخولهم في مواجهات مع السكان باإلضافةاألصولیةوالتنظیمات
.سبتمبر11التمییز الذي زادت حدته بعد أحداث وذلك بسبب 

والجریمـــــــة المنظمـــــــة، وخلـــــــق األمنیـــــــةمشـــــــاكل اتصـــــــال الهجـــــــرة بالمســـــــائل إلـــــــىباإلضـــــــافة
العنـــــــف وأعمـــــــالشـــــــبكات مافیـــــــا تـــــــدیر اقتصـــــــاد الـــــــدول المســـــــتقبلة، والتطـــــــرف والعنصـــــــریة 

.3واإلرهاب
:األوروبيلألمن یدهدكتالهجرة الغـــــــــــیر شرعیة /3

، افریل 124، مجلة السیاسة الدولیة، العدد "التعاون المتوسطي بین مطرقة الهجرة وسندان التطرف:" ولید محمود عبد الناصر-1
.113، ص1996

Alain Gresh. Dominique Vidal. Golf Clefs . Pour Une Guerre Annancée .Paris: Leوفاء سعد الشربیني -2
Monde Editions 1991. P46.

، بیروت، لبنان، مركز دراسات الوحدة "سیاسات دول االتحاد االوروبي في المنطقة العربیة بعد الحرب الباردة:" الحاج علي -3
.241- 145، ص2005العربیة، 
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ـــــت الهجـــــرة تهـــــدد  ـــــد كان ـــــالق ـــــل أوروب ـــــب یمكـــــن 11أحـــــداثقب ســـــبتمبر الرتباطهـــــا بجوان
ـــــــدیمو اإلخـــــــالل: او نوجزهـــــــا فـــــــي  ـــــــد (غرافي، وبالوضـــــــع االقتصـــــــادي بـــــــالنمو ال منافســـــــة الی

ـــــة  ـــــةالعامل ـــــة، كمـــــا أدى، ممـــــا )األوروبی ـــــى انتشـــــار البطال ـــــتإل ـــــات كان تطـــــرح مشـــــكل األقلی
ـــــــي تطالـــــــب بحقوقهـــــــا  كـــــــون المهـــــــاجرین مصـــــــدر (المشـــــــاكل الصـــــــحیة إلـــــــىباإلضـــــــافةالت

المشـــــاكل االجتماعیـــــة التـــــي یخلفهـــــا المهـــــاجرون مـــــن إلـــــىباإلضـــــافة، )لألوبئـــــة واألمـــــراض
األوســــــــــــط، ومشــــــــــــاكل المخــــــــــــدرات القادمــــــــــــة مــــــــــــن الشــــــــــــرق 1دعــــــــــــارة واالتجــــــــــــار بالبشــــــــــــر

).أفغانستان(
:سبتمبر 11أحداثبعد ألوروباعن تهدیدات الهجرة أما

جــــاء الــــرد حازمــــًا مــــن طــــرف المجتمــــع الــــدولي وتــــم ربــــط الهجــــرة الغیــــر األحــــداثبعــــد هــــذه 
ــــــــذین باإلرهــــــــابشــــــــرعیة  ــــــــرًا مــــــــن المهــــــــاجرین المســــــــلمین  ال ــــــــا تســــــــتقبل عــــــــددًا كبی ، فأوروب

شــــجعتهم لكســـــب الیــــد العاملـــــة الرخیصــــة، واآلن واجهـــــت صــــعوبات فـــــي مــــا یتعلـــــق بمســـــألة 
انتغتون ســــــابقًا، وجــــــاء مــــــن نحــــــن ؟ مثلمــــــا طرحــــــه صــــــاموئیل هــــــ: الهویــــــة، وأصــــــبح الســــــؤال

ـــــــي مقتطفـــــــات فوكویامـــــــا فرنســـــــیس  ، مـــــــن خـــــــالل )الهویـــــــة والهجـــــــرة والدیمقراطیـــــــة(أیضـــــــًا ف
ــــى  ضــــرورة ترحیــــل اكبــــر عــــدد مــــن المهــــاجرین غیــــر الشــــرعیین المســــلمین الغیــــر قــــادرین عل

.2االندماج مع القیم الغربیة المسیحیة
السیاســـــیة ألحـــــداثاظهـــــور ملـــــف الهجـــــرة الغیـــــر شـــــرعیة إلـــــى مقدمـــــة 2005عرفـــــت ســـــنة 

فـــــي النظـــــام الـــــدولي، ابتـــــدءا مـــــن تفجیـــــرات ، وذلـــــك للتغیـــــرات الدولیـــــة الحاصـــــلة أوروبـــــافـــــي 
أعمـــــــالفرنســـــــا أحـــــــداث2005أكتـــــــوبر، وفـــــــي )مصـــــــاب700قتیـــــــل و25(2005لنـــــــدن 

.وٕافریقیاالعنف والشغب ضد العنصریة قام بها أبناء المهاجرین من المغرب العربي 
لمراجعـــــة سیاســـــته األوروبـــــيمـــــا دفـــــع االتحـــــاد أمنیـــــةمدریـــــد فهـــــي ذات طبیعـــــة أحـــــداثأمـــــا 

والجریمـــــــة المنظمـــــــة، وكـــــــذا موقفهـــــــا مـــــــن اتفاقیـــــــة شـــــــنغن واإلرهـــــــابفـــــــي مكافحـــــــة الهجـــــــرة 
، فأصــــــــبح اللــــــــوم علــــــــى المهــــــــاجرین الغیــــــــر شــــــــرعیین العــــــــرب واإلقامــــــــةوقــــــــوانین الجنســــــــیة 

، مجلة السیاسة الدولیة، مصر، مؤسسة االهرام، "المهاجرون في اوربا بین مكافحة االرهاب ومشكلة االندماج:" ناصر حامد -1
.63، ص 42، المجلد163العدد 

المجلد ، 165، مجلة السیاسة الدولیة، مصر، مؤسسة االهرام، العدد "معظلة الهویة الهجرة والدیمقراطیة في اوروبا:" ولید الشیخ -2
.71- 70، ص 2006، 141
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، اإلســـــالمیةالـــــدول إلـــــىنتمـــــون هـــــم مهـــــاجرین یاألحـــــداثوالمســـــلمین الن مـــــن یقـــــوم بهـــــذه 
فــــــــــي المجتمعــــــــــات وٕادمــــــــــاجهموولـــــــــدوا وتربــــــــــوا فــــــــــي دول المهجــــــــــر ولــــــــــم یـــــــــتم اســــــــــتیعابهم 

.األوروبیةمشكلة تؤرق الدول إلى، لذا تحولت الهجرة األوروبیة
ـــــــات األعمـــــــالإن هـــــــذه  ـــــــت الجالی تحـــــــت منظـــــــار أوروبـــــــافـــــــي اإلســـــــالمیةوالتفجیـــــــرات جعل

ســـــبتمبر دورًا هامـــــًا فـــــي التـــــأثیر 11أحـــــداث، لعبـــــت باإلرهـــــابالشـــــك واالهتمـــــام الجمـــــاعي 
فــــــي أوروبــــــا، ألنهــــــا أخــــــذت بعــــــدًا دینیــــــًا وبــــــذلك بــــــرز التوجــــــه علــــــى الهجــــــرة الغیــــــر شــــــرعیة
أســــــلحةالــــــدولي مــــــع انتشــــــار واإلرهــــــابالمتطرفــــــة اإلســــــالمیةالــــــذي یــــــربط بــــــین الحركــــــات 

.1األوروبيباألمنالدمار الشامل، وبالتالي تم ربطها كلها 
بأوروبـــــا، إلـــــى مـــــا یعـــــرف األوروبـــــيد فـــــي تفـــــاقم المشـــــكلة اتســـــاع عضـــــویة االتحـــــاد ومـــــا زا

، الــــذي األوروبــــياألمــــنالشــــرقیة وتزایــــد توافــــد المهــــاجرین، وهــــذا مــــا یزیــــد فــــي التــــأثیر علــــى 
.خطرأومعرضًا ألي تهدید أصبح
ــــــــاهــــــــذه التحــــــــدیات وجــــــــدت وأمــــــــام ــــــــع، یحــــــــتم علیهــــــــا وضــــــــع أمــــــــرأمــــــــانفســــــــها أوروب واق

.تقییدهاأواستراتیجیات للحد من الظاهرة 
: كتهدید لألمن األوروبياإلرهـــــــــــــــــــــــــــاب: المطلب الثاني

ـــــــى مـــــــر اإلرهـــــــابالمتعـــــــارف علیـــــــه هـــــــو ان ظـــــــاهرة  قدیمـــــــة مـــــــن خـــــــالل الحـــــــروب عل
فــــــــي حــــــــق هابیــــــــةإر تصــــــــنف كجریمــــــــة ) الحــــــــروب(األخیــــــــرةوالعصــــــــور، فكانــــــــت األزمنــــــــة
، واآلثـــــار التـــــي تتركهـــــا هـــــذه الحـــــروب والخســـــائر المادیـــــة والبشـــــریة وتكـــــالیف هـــــذه اإلنســـــانیة

ـــــه أصـــــبح  ـــــة وفـــــي أســـــرع وقـــــت اإلرهـــــابالحـــــروب، ومن یحقـــــق أهدافـــــه المنشـــــودة بأقـــــل تكلف
ــــــــى  ــــــــة بكــــــــل اإلرهــــــــابأصــــــــبحالحــــــــروب، إعــــــــالنممكــــــــن، دون الحاجــــــــة إل ظــــــــاهرة عالمی

عرقیــــــــة أوجماعــــــــات دینیــــــــة أومجتمــــــــع أوثقافــــــــة أوة قــــــــال یــــــــرتبط بمنطألنــــــــهالمقــــــــاییس 
.معینة

، مذكرة لنیل )"دراسة حالة الحوار المتوسطي األطلسي(احتواء أم لهندسة إقلیمیة : "الحوارات االمنیة في المتوسط:" زهیرة حواس -1
- 2010دراسات مغاربیة ومتوسطیة في التعاون واألمن ، باتنة، جامعة االخضر: شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، تخصص

.164، ص 2011
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ـــــاط الظـــــاهرة  ـــــة ناتجـــــة ) اإلرهـــــاب(ومـــــع ارتب ـــــة وتكنولوجی ـــــة وثقافی بعوامـــــل سیاســـــیة واجتماعی
عـــــن التطـــــورات الســـــریعة فـــــي العصـــــر الحـــــدیث، فقـــــد ازدادت الظـــــاهرة أیضـــــًا فـــــي التصـــــاعد 

.بدایة القرن الواحد والعشرین
تـــــم تســـــلیط ) فـــــي أمریكـــــا-هداف مركـــــزي التجـــــارة العـــــالمیناســـــت(ســـــبتمبر 11أحـــــداثومـــــع 

ــــة  ــــًا ألمــــن الجماعــــة الدولی ــــدًا حقیقی ــــى الظــــاهرة بشــــكل جــــّدي، وأصــــبح یمثــــل تهدی الضــــوء عل
والداخلیـــــة أیضـــــًا، ویعـــــد تحـــــدیًا مســـــتمرًا ألمـــــن الـــــدول واســـــتقرارها، كمـــــا یعـــــد انتهاكـــــًا لحقـــــوق 

علــــــى المجتمــــــع لمــــــا یخلفــــــه مــــــن اإلنســــــان بدایــــــة مــــــن الحــــــق فــــــي الحیــــــاة، وخطــــــرًا عظیمــــــًا 
ضـــــیاع لألمـــــن وتـــــدمیر للممتلكــــــات وانتهـــــاك للحرمـــــات وتــــــدنیس للمقدســـــات وقتـــــل وخطــــــف 

.المدنیین وتهدیدًا لحیاتهم
فیهـــــا قـــــیم اســـــتفحل عالمیـــــًا ویســـــتوي فـــــي ذلـــــك الـــــدول المتقدمـــــة التـــــي ترســـــختاإلرهـــــابإن 

والبلــــــدان المتخلفــــــة التــــــي ظلـــــت تعــــــاني الــــــنقص الفــــــادح فــــــي الحریــــــات . الحقـــــوق والحریــــــات
ســــــبتمبر نقطــــــة هامــــــة ومنعطفــــــًا تاریخیــــــًا فــــــي تقــــــدیرات 11أحــــــداثوالحقــــــوق، لقــــــد كانــــــت 

المجتمـــــع الـــــدولي، لمـــــدى خطـــــورة الظـــــاهرة ومـــــدى حجـــــم اآلثـــــار التـــــي تتركهـــــا، كمـــــا كانـــــت 
.اإلرهابالتي تواجهها الدول للقضاء على یضًا منعرجًا في التحدیات أ

:مفهــــــــــــــــــوم اإلرهـــــــــــــــــــاب /1
ـــــرز التحـــــدیات اإلرهـــــابإن ظـــــاهرة  ـــــى مـــــن أب ـــــه ســـــابقًا، تبق ـــــدمها كمـــــا اشـــــرنا إلی ورغـــــم ق

ــــــزال اإلرهــــــابالمفروضــــــة علینــــــا فــــــي عالمنــــــا المعاصــــــر، ومــــــن المفارقــــــات ان ظــــــاهرة  ال ت
إلــــى المـــــداخل باألســـــاسبــــال تعریــــف جـــــامع وشــــامل وال اتفـــــاق حــــول مفهومهــــا، هـــــذا یرجــــع 

وأبعادهـــــا وصـــــورها، بمعنـــــى آخـــــر أســـــبابهاالمعتمـــــدة فـــــي دراســـــتها، وأیضـــــًا صـــــعوبة معرفـــــة 
ـــــه عمـــــًال  ـــــى أن ـــــًا عل ـــــه مـــــا یفســـــره طرف ـــــًا إأن ـــــة (رهابی ـــــیس بالضـــــرورة) مجتمـــــعأودول یكـــــون ل

.طرٍف آخرأونظر دولة عمًال إرهابیًا من وجهة 
مــــــــا یصــــــــدر عــــــــن أمــــــــاعمــــــــٌل مشــــــــروع، الفلســــــــطینیینضــــــــد اإلســــــــرائیلیةالجــــــــرائم : مثــــــــال

.إرهابيعمل الفلسطینیین
: اإلرهابمصطلح بإشكالیةوفیما یتعلق 
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بــــــین البــــــاحثین إجمــــــاعحیــــــث ال یوجــــــد : مــــــا یتصــــــل بالمفــــــاهیم والمصــــــطلحات والمعــــــاني-
ــــد المفهــــوم، ومــــن جهــــة  ــــاهیم األخــــرى أخــــرىحــــول تحدی ــــه مــــع المف ــــف، الجریمــــة (تداخل العن

تأصــــــــیله نظریــــــــًا مأمــــــــا، ونتیجــــــــة لتســــــــییس المصــــــــطلح أصــــــــبح یشــــــــكل عائقــــــــًا )السیاســــــــیة
.ومنهجیاً 

ــــــوي للظــــــاهرة- ــــــل البنی ــــــي التحلی ــــــاد القیمــــــي ف ــــــاب : 1نقــــــص الموضــــــوعیة والحی ــــــة وغی الذاتی
حلیـــــل ظـــــاهرة السیاســـــیة، فعنـــــد تاتواالهتمامـــــالموضـــــوعیة ناتجـــــة عـــــن اخـــــتالف المصـــــالح 

.الجوانب الذاتیة یؤدي إلى التحّیز والبعد عن الحیاد القیميوٕابرازاإلرهاب
علــــم قــــائم إیجــــادأصــــبح مــــن الضــــرورة : اإلرهــــابغیــــاب التكــــوین المعرفــــي الــــذاتي حــــول -

علـــــى المســــــتوى النظـــــري والمنهجـــــي، ویرتكــــــز علـــــى التــــــرابط بذاتـــــه ومســـــتقل ویمثــــــل حقیقـــــة 
.مع المعارف ذات الصلة

ــــــجإشـــــكالیة- یصـــــطدم الباحـــــث فـــــي ظـــــاهرة اإلرهـــــاب بعـــــدم وجـــــود مـــــنهج : تتصـــــل بالمنهــــــ
خصوصـــــــیة الظـــــــاهرة، االعتبـــــــارفـــــــي ویأخـــــــذقـــــــائم بذاتـــــــه یعـــــــالج الموضـــــــوع بموضـــــــوعیة، 

والتشـــــــــتت المعرفـــــــــي فالفوضـــــــــىدون التـــــــــأثر بالمعـــــــــارف الخارجیـــــــــة والسیاســـــــــیة الموجهـــــــــة، 
.اإلرهابهوم مختلفة حال دون تحدید مفإیدیولوجیاتوبروز 

:اإلرهــــــــــــــــــاب لغةً .أ
ــــــــذین یســــــــلكون طریــــــــق العنــــــــف لتحقیــــــــق اإلرهــــــــابیون ــــــــى ال ــــــــق عل هــــــــذا الوصــــــــف یطل

.2السیاسیة عادةأهدافهم
فهـــــو یشـــــیر إلـــــى الـــــذعر والرعـــــب والخـــــوف، ) رّهـــــب(مشـــــتقة مـــــن فعـــــل اإلرهـــــابفكلمـــــة 

.فكلمة رّهب ومشتقاتها ذكرت في القرآن الكریم في عدة مواضع
ـــــاْرَهُبونِ قـــــال هللا تعـــــالى  ـــــِدي أُوِف ِبَعْهـــــدُِكْم َوِإيَّـــــاَي َف ـــــوا ِبَعْه ـــــةَوَأْوُف . 40البقـــــرة اآلی

.32القصص اآلیة الرَّْهبِ َواْضُمْم ِإلَْيَك َجَناَحَك ِمنَ وقال أیضًا 

، جامعة نایف للعلوم االمنیة، مركز الدراسات والبحوث، الریاض، "مستقبل اإلرهاب في هذا القرن:" أحمد فالح العموش -1
.16، ص 2006

یع، الجزائر، ، المكتبة الوطنیة الجزائریة، دار الخلدونیة للنشر والتوز "مكافحة االرهاب بین السیاسة والقانون:" وقاف العیاشي -2
.09، ص 2006
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ــــيیشــــیر المصــــطلح إلــــى الرعــــب : المعــــاجم العربـــــــــــــــیة- قــــاموس لســــان العــــرب والخــــوف ف
والراهـــــب مـــــن . وكـــــذا أرهبـــــه وخّوفـــــه. رهبانـــــاً -رهبـــــة-رّهـــــب: مصـــــطلح اإلرهـــــاب مـــــن فعـــــل 
.هللا أي الخائف من عقاب هللا

.إلقامة سلطته من یلجأ إلى اإلرهاب : واإلرهاب في المنجد تعني
-Terrorisme :إرعــــــاب ولــــــیس إرهــــــاب، : ترجمتهــــــا الصــــــحیحة فــــــي اللغــــــة العربیــــــة هــــــي

.جرى الناس على استعمالهااألخیرةوهذه 
كلمة اإلرهاب لغویًا أصلفي قاموسهما الالتیني أن : bailly–bereal:األستاذان -

لهما نفس المعنى، وهو tresأو ters:جاءت من الالتینیة، حیث أن الفعل الالتیني 
هو الفعل االنجلیزیةفي اللغة terrosimeكما تجمع المراجع ان مصدر كلمة ) الرجفان(

.أي الرعب والخوف الشدیدterreurواستحدث منه كلمة tersالالتیني 
ــــــــة الفرنســــــــیة - ــــــــى المصــــــــطلح رعــــــــب وخــــــــوف : 1694قــــــــاموس األكادیمی ــــــــه معن جــــــــاء فی

.خطٍر قریبأوفس صورة شّر حاضٍر في النشدید، اضطراب عنیف تحدثه
:اإلرهـــــــــــــــــــــــاب اصطالحــــاً .ب
: اإلرهــــــــــاب في الفقه العربـــــــــي-1
ـــــه الجحنـــــي- ـــــه : الفقی ـــــهعّرف ـــــرة ضـــــد الشـــــعوب بأن ـــــدة، وجریمـــــة خطی ـــــة معق ظـــــاهرة دولی

واالســــــتقرار ویعّطــــــل مشــــــروعات التنمیــــــة واالزدهــــــار، األمــــــنوالحكومــــــات، ویقــــــّوض دعــــــائم 
.  1ویسبب اضرارًا فادحة على كّل المستویات

ــــه : شــــریف بســــیوني- ــــة إســــتراتیجیةعّرفــــه بان ــــًا تحفزهــــا بواعــــث عقائدی عنــــف محــــّرم دولی
ـــــة ـــــف مرعـــــٍب داخـــــل شـــــریحة خاصـــــة مـــــن مجتمـــــع معـــــین للوصـــــول إلحـــــداث، إیدیولوجی عن

ـــــى الســـــلطة  ـــــام بالفعـــــل أوإل ـــــب أو منظمـــــة، بغـــــض النظـــــر عـــــن مـــــن ق ـــــة لمطل ـــــام بدعای القی
).ألجل دولةأوأنفسهمألجل (
: اإلرهاب في الفقــــــــــــه الغربي-2

اإلرهاب والعولمة، اكادیمیة نایف للعلوم األمنیة، مركز : ، اعمال ندوة"هالتعریف باالرهاب وأشكال:" عبد الرحمان رشدي الهواري -1
.20، ص 2002، 01الدراسات والبحوث، الریاض، الطبعة 
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-Bruce hofman : في كتابه داخل اإلرهابinside terrorisme1998 : اإلرهاب
.معینةأهدافعنف فكري مخطط له، وذلك باستخدام القوة لتحقیق 

:اإلرهاب عملیة رعب تتألف من ثالثة عناصر:walterالفقــــــــیه -
ردة الفعـــــل العاطفیـــــة الناجمـــــة عـــــن أقصـــــى درجـــــات –التهدیـــــد باســـــتخدامه أوفعـــــل العنـــــف 

أوالتــــــــأثیر الـــــــذي یصـــــــیب المجتمـــــــع بســـــــبب العنــــــــف -الخـــــــوف الـــــــذي یصـــــــیب الضـــــــحایا
.التهدید باستخدامه

اســـــــــتخدم مصـــــــــطلح : 1994الصـــــــــادرة عـــــــــام األمریكیـــــــــةدائــــــــــرة المعـــــــــارف االجتماعیـــــــــة -
حـــــزب تحقیـــــق أوأســـــلوب یحـــــاول مـــــن خاللـــــه مجموعـــــة منظمـــــة أولوصـــــف نهـــــج اإلرهـــــاب

.أهدافها المعلنة، باستخدام العنف المنظم بصفة أساسیة 
ـــــــــات تعـــــــــّرف اإلرهـــــــــــــــــــاب- ـــــــــدولي أول اتفاقیـــــــــة عّرفـــــــــت : اتفاقی فمـــــــــثًال عـــــــــن المســـــــــتوى ال

:هي1937اإلرهاب سنة 
ـــــة اإلجرامیـــــةاألعمـــــالهـــــو : لقمـــــع ومعاقبـــــة اإلرهـــــاباتفاقیـــــة جنیـــــف الموجهـــــة ضـــــد دول

.1عامة الجمهورأومعینین أشخاصأذهانما بهدف خلق الرعب في 
 ــــــــــى المســــــــــتوى ــــــــــة : اإلقلیمــــــــــيعل ــــــــــةاالتفاقی مــــــــــن مجموعــــــــــةتعــــــــــدد: 1977األوروبی

الخطــــرة األفعــــاللهــــا كــــل وأضــــافتاألفعــــال منهــــا مــــا كــــان محرمــــًا ســــابقًا باتفاقیــــات دولیــــة، 
.وأصولهم، إذا كانت تخلق خطرًا اجتماعیاً األشخاصالتي تهدد حیاة 

 مـــــــن األولــــــىویــــــرى فیهـــــــا الــــــبعض أنهـــــــا : 1998االتفاقیــــــة العربیـــــــة لمكافحــــــة اإلرهـــــــاب
ــــــي تؤكــــــد  ــــــدولي الت ــــــى المســــــتوى ال ــــــد مفهــــــوم إجمــــــاعنوعهــــــا عل ــــــى تحدی ــــــة عل ــــــدول العربی ال

.اإلرهابعلمي ودقیق لمصطلح 
، یقـــــع وأغراضـــــهوهـــــو كـــــل فعـــــل مـــــن أفعـــــال العنـــــف أو التهدیـــــد بـــــه أیـــــًا كانـــــت بواعثـــــه 

الرعــــــب بــــــین النــــــاس أو إلقــــــاءإلــــــىفــــــردي او جمــــــاعي، ویهــــــدف إجرامــــــيتنفیــــــذًا لمشــــــروٍع 
أوالضــــــــرر بالبیئــــــــة إلحــــــــاقأوللخطــــــــر وأمــــــــنهمتعــــــــریض حیــــــــاتهم أووٕایــــــــذائهمتــــــــرویعهم 

، دار الفكر المعاصر دمشق، "اإلرهاب الدولي والنظام العالمي الراهن، حورات لقرن جدید:" أمل الیازجي ، محمد عزیز شكري -1
.63، ص 2002أفریل 01الطبعة 
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أواالســــــــتیالء علیهــــــــا، أواحتاللهــــــــا أوخاصــــــــة الأوالعامــــــــة األمــــــــالكأوبأحــــــــد المرافــــــــق 
.الوطنیة للخطرتعریض احد الموارد 

مـــــــن خـــــــالل دراســـــــتنا الســـــــابقة حاولنـــــــا االحاطـــــــة بعـــــــدة اتجاهـــــــات تحـــــــاول تحدیـــــــد الظـــــــاهرة 
التــــــي واألشــــــكالصــــــعوبة تعــــــدد وســــــائل العنــــــف وتبــــــاین الصــــــور أمــــــامومفهومهــــــا، إال أننــــــا 

یضــــــًا بتطــــــور العلــــــم والتكنولوجیــــــا واســــــتعمال تقنیــــــات أ، وهــــــي متطــــــورة اإلرهــــــابیونینتهجهــــــا 
ـــــد خلصـــــت الدراســـــة 11هجمـــــات متطـــــورة مثلمـــــا حصـــــل فـــــي  ـــــىســـــبتمبر ومنـــــه فق ـــــاط إل نق
.ثالث هامة في تحدید المفهوم

لــــیس وقفــــًا علــــى فكــــٍر سیاســــي معــــّین، وٕانمــــا هــــو تقنیــــة یســــتعین بهــــا كــــل مــــن اإلرهــــاب-1
حتـــــى تلجـــــأ إلیـــــه، لجماعـــــة مـــــا وجیـــــةإیدیوللـــــه مصـــــلحة فیهـــــا، ولـــــیس بالضـــــرورة أن یكـــــون 

.في مرحلة معّینةبل هو أسلوب عمل
ـــــر تبعـــــًا لحجـــــم األضـــــرار -2 ـــــد أوالوصـــــف الجرمـــــي لإلرهـــــاب ال یتغی عـــــدد الضـــــحایا، فق

بــــدون ضــــحیة، وقــــد یكــــون عــــدد كبیــــر مــــن الضــــحایا والخســــائر إرهــــابيیكــــون هنــــاك عمــــل 
.إرهابيبأنهمن عمل ال یوصف 

الغالــــــب الـــــدافع لإلرهــــــاب، لــــــذلك ال یمكـــــن فصــــــل السیاســــــة العمـــــل السیاســــــي هـــــو فــــــي -3
).إرهاب الدولة-اإلرهاب الدولي(عن دراسة ظاهرة اإلرهاب في مجالي

یأخــــــذ صــــــورًا متباینــــــة األخیــــــركمــــــا وصــــــفنا فــــــي دراســــــتنا صــــــعوبات تحدیــــــد المفهــــــوم، الن 
ـــــــدى بعـــــــض  تعكـــــــس ) جماعـــــــات الیمـــــــین المتطـــــــرف(وأشـــــــكاًال عـــــــّدة، إذ تظهـــــــر الظـــــــاهرة ل

جنـــــوب (فـــــي دول اإلرهـــــابهیم عنصـــــریة مثلمـــــا یعـــــرف بكراهیـــــة األجانـــــب كمـــــا یظهـــــر مفـــــا
ـــــدول المغاربیـــــة  ـــــةأعمـــــالفـــــي شـــــكل ) المتوســـــط وال ـــــة مـــــن طـــــرف جماعـــــات إجرامی وتخریبی

.متطرفة معارضة للسلطة، تطمع في إرساء معاییر جدیدة للحكم
ــــــيأمــــــا عــــــن المفهــــــوم  ــــــد اعتاألوروب ــــــدیني ال یتوقــــــف عن أعمــــــالبارهــــــا لمشــــــكلة التطــــــرف ال

تمـــــاعي داخلیـــــة تـــــؤثر علـــــى النســـــیج االجإخطـــــارعنــــف وٕارهـــــاب وتخریـــــب، بـــــل یتعـــــداه إلـــــى 
.األوروبیةواستقرار الدول 
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):المتباینة(وصور اإلرهــــــــــــــــــــــاب أشكال /2
:من حیث الموضوع والغایة.أ

مالخطـــــف واحتجـــــاز الرهـــــائن والقتـــــل والتهدیـــــد وهـــــي جـــــرائإلـــــىیهـــــدف : العـــــاماإلرهـــــاب-
أوم عصــــابات هــــمنــــافع ومــــن یقــــوم بهــــا أوفــــي القــــانون العــــام وذلــــك للحصــــول علــــى فدیــــة 

.1مافیا
بالفوضــــــىیتســــــم ألنــــــهیســــــتمد أحوالــــــه مــــــن المــــــذهب الشــــــیوعي : االجتمــــــاعياإلرهــــــاب-

ــــــــة بهــــــــدف  ــــــــدة فــــــــي المجتمــــــــع فــــــــي كــــــــإیدیولوجیــــــــةتحقیــــــــق إلــــــــىوالثوری ل مؤسســــــــاته جدی
.المختلفة

ـــــة كاأولحكـــــم اوهـــــو موجـــــه ضـــــد نظـــــام : السیاســـــياإلرهـــــاب- رمـــــوز ل غتیـــــارمـــــوز الدول
أوالدســـــتوريورؤســـــاء، لتحویـــــل نظـــــام الحكـــــم وهـــــو موجـــــه ضـــــد الدولـــــة ســـــواء فـــــي شـــــكلها 

.مؤسساتها السیاسیة  والقانونیة
:من حیث الجهة القائمة به. ب
: األفراد والمنظماتإرهاب-

ــــــوم بهــــــا األعمــــــال ــــــي یق ــــــرادالت لحســــــابهم الخــــــاص األخــــــرىوالعصــــــابات والمجموعــــــات األف
ــــــــــــى  ــــــــــــدول مثــــــــــــل خطــــــــــــف الطــــــــــــائرات، احتجــــــــــــاز الرهــــــــــــائن واالعتــــــــــــداء عل دون دعــــــــــــم ال

ـــــةالمنظمـــــات أشـــــهر، أمـــــا الدبلوماســـــیین ـــــة رئیســـــها ) اآلرغـــــون(اإلرهابی وهـــــي منظمـــــة یهودی
250(1948مینــــــــاحیم بــــــــیغن، وأشــــــــهر مــــــــا ارتكبتــــــــه مجــــــــزرة دیــــــــر یاســــــــین فــــــــي مــــــــارس

).امرأة وطفل100ضحیة منهم 
: الدولـــــــــــةإرهاب-

ــــــي- ــــــر مجموعــــــات : داخل ــــــة، وعب ــــــه الســــــلطة مــــــن خــــــالل مؤسســــــات الدول ــــــوم ب ــــــةتق إرهابی
عرقیـــــة أقلیــــات: جماعــــات مــــن المـــــواطنین مثــــل أوســـــاطتؤسســــها الدولــــة لبـــــث الرعــــب فــــي 

عــــــــن ممارســــــــة وٕابعــــــــاده، وتریــــــــد الدولــــــــة مــــــــن خاللــــــــه قهــــــــر الشــــــــعب 2لغویــــــــةأودینیــــــــة أو
.المواطنین في دعم المعارضةإرادةإضعافأخرىالسیاسة، ومن جهة 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، عن مذكرة لونیسي "الممتلكات االساسیة في القانون الدولي الجنائي:" عبد هللا سلیمان -1
.علي

.356، ص 2005، دار الفكر الجامعي، االسكندریة "المحكمة الجنائیة الدولیة:" بیومي حجازي عبد القتاح-2
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أجهزتهــــــــایكــــــــون مباشــــــــرًا عنــــــــدما تقــــــــوم الدولــــــــة بالعمــــــــل اإلرهــــــــابي بوســــــــاطة : خــــــــارجي-
، وغیــــر مباشــــر عنــــدما تقــــوم الدولــــة الفلســــطینیینفــــي حــــق إســــرائیلالرســــمیة مثلمــــا تقــــوم بــــه 

تلــــــك إضــــــعافوالمنشــــــقین لدولــــــة مــــــا وذلــــــك بقصــــــد بتــــــدریب وتمویــــــل وتســــــلیح المعارضــــــین
ـــــــة أو تغیـــــــر الحكـــــــم فیهـــــــا، مثـــــــال لمجاهـــــــدي خلـــــــق (وٕایوائـــــــهنظـــــــام صـــــــدام حســـــــین : الدول

.إیرانفي إرهابیةودعمها لتنفیذ عملیات ) اإلیرانیة
): الوسط الذي ینتشر فیه(من حیث النطاق .ج
هـــــو الـــــذي یـــــتم التخطـــــیط لـــــه وتنفیـــــذه داخـــــل حـــــدود الدولـــــة الواحـــــدة، : اإلرهـــــاب الـــــداخلي-

ویكــــــون الجنــــــاة والضــــــحایا رعایــــــا تلــــــك الدولــــــة، وال یشــــــكل اعتــــــداءًا علــــــى مصــــــلحة محمیــــــة 
مـــــراً أمحلـــــي بعوامـــــل خارجیـــــة إرهـــــابأي ثر تـــــأأصـــــبحبقواعــــد القـــــانون الـــــدولي العـــــام، لكـــــن 
.لمحضةحتمي مما ینفي عنه صفة المحلیة ا

ـــــــي- –الــــــركن المــــــادي : الــــــذي تتــــــوفر فیــــــه ثالثــــــة أركــــــاناإلرهــــــابهــــــو : اإلرهــــــاب الدولـــــــــ
ــــدولي-الــــركن المعنــــوي ــــركن ال ــــركنین . ال ــــینبالنســــبة لل نجــــدهما فــــي كــــل جریمــــة، أمــــا األولی

ـــــركن  ـــــثال ـــــدولي(الثال ـــــدما) ال ـــــوفر عن ـــــًا أو یكـــــون العمـــــل فیت ـــــه شخصـــــًا أجنبی ـــــائم ب یكـــــون الق
ـــــة  ـــــر مـــــن دول ـــــه أواإلرهـــــابي یمـــــّس مصـــــالح أكث ـــــدولي بكامل ـــــى المجتمـــــع ال إذا هـــــرب أوحت

ــــــة  إذا كــــــان مكــــــان أوغیــــــر التــــــي ارتكبــــــت فیهــــــا الجریمــــــة أخــــــرىمرتكبــــــو العمــــــل إلــــــى دول
.التحضیر للعملیات اإلرهابیة في غیر مكان وقوعها

):التي ُینفذ بهاةلطریقا(من ناحیة الشكل -د
 الصّور التقلیدیة لإلرهاب :
.*1التهدید بهاأوخطف الطائرات وتغییر مساراتها بالقوة -
سیاســـــــیة أو جـــــــرائم الســـــــطو ألغـــــــراضاختطـــــــاف الرهـــــــائن وحجـــــــزهم وغالبـــــــًا مـــــــا تكـــــــون -

أوالبنــــــوك أوالمســــــلح ویكــــــون ضــــــحایاها مــــــن شخصــــــیات سیاســــــیة هامــــــة فــــــي الحكومــــــات 
.االجتماعات الدولیةأوممثلي الدول في المؤتمرات 

، حیث قام بعض مناهضي النظام الحاكم في البیرو باختطاف طائرة تابعة إلحدى الشركات 1930أول اختطاف طائرة كان في -*1
.المحلیة للطیران
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وتخریـــــــب المبـــــــاني والمنشـــــــآت العامـــــــة ذات ومنهـــــــا جـــــــرائم تـــــــدمیر : األعمـــــــال التخریبیـــــــة-
ـــــــــــوك، ســـــــــــفارات، وســـــــــــائل (االقتصـــــــــــادیة والسیاســـــــــــیة األهمیـــــــــــة ، شـــــــــــركات مواصـــــــــــالتبن
آبـــــاد، ومــــــا حـــــدث فـــــي الجزائــــــر إســـــالم، مـــــثًال تفجیــــــر الســـــفارة المصـــــریة فــــــي ...)الطیـــــران

األمـــــــمومقـــــــر برنـــــــامج لالجئـــــــین، باســـــــتهداف مقـــــــر المفوضـــــــیة العلیـــــــا 2007دیســـــــمبر 11
.مقتل العشرات من األبریاءإلىأدىالمتحدة للتنمیة والذي 

یعـــــــّد أســـــــلوب التصـــــــفیات الجســـــــدیة قـــــــدیمًا وتقلیـــــــدیا للجماعـــــــات : االغتیـــــــاالت السیاســـــــیة-
ــــــز بســــــهولة الوصــــــ ــــــة، ویتمی ــــــىول اإلرهابی ــــــف إل ــــــي تق ــــــد الجهــــــة الت الهــــــدف وصــــــعوبة تحدی

الــــــرئیس المصــــــري اغتیــــــال، 1963نــــــوفمبراغتیــــــال جــــــون كینیــــــدي : وراء الحــــــادث، فمــــــثالً 
، اغتیـــــال الـــــرئیس الجزائـــــري محمـــــد بوضـــــیاف جـــــوان 1981أكتـــــوبرالســـــادات أنـــــورمحمـــــد 
1982 .
الصور المعاصرة لإلرهاب:

ــــــى -اإلرهــــــاب الممتــــــاز(اســــــتعملت مــــــؤخرا مفــــــاهیم مبهمــــــة  إحــــــداثاإلرهــــــاب الهــــــادف إل
ــــــــى )اإلرهــــــــاب العظــــــــیم–كــــــــوارث  ــــــــة عل المعاصــــــــرة لإلرهــــــــاب، واألوجــــــــهاألشــــــــكال، للدالل

.األخیرةولتعبیر عن مظاهر العنف اإلرهابي المسجل خالل السنوات 
ــــــال ــــــي : مث ــــــةاســــــتخدم جماعــــــة : 1995/ 20/03ف ــــــرو غــــــازًا ســــــامإرهابی ــــــي محطــــــة میت ًا ف

.في الیاباناألنفاق 
:الكیمائیة في العملیات اإلرهابیةاألسلحة-

ــــــان  ــــــي الیاب ــــــت 1993منظمــــــة اوم شــــــیزیكو ف ــــــوم حــــــول قصــــــر إطــــــالقحاول ســــــّم البوتیولین
.المباني الحكومیة في طوكیو لكن المحاولة فشلت أهمالیاباني، وكذا اإلمبراطور

): استخدام المیكروبات(البیولوجیة في العملیات اإلرهابیة األسلحة-
: صــــــعب، مثــــــل إنتاجهــــــاالكیمیائیــــــة مــــــن حیــــــث القــــــدرة الفتاكــــــة لكــــــن األســــــلحةهــــــي تفــــــوق 

ومـــــع العلـــــم أنـــــه لـــــم یجـــــد لحــــــد ... الجمـــــرة الخبیثـــــة، الطـــــاعون، األیبـــــوال، الحمـــــى الصــــــفراء
ــــــــة مــــــــع بقــــــــاء باألســــــــلحةإرهــــــــابياآلن هجــــــــوم  ــــــــةإمكانالبیولوجی اســــــــتعمالها مــــــــن طــــــــرف ی

.والحیوان والنباتاإلنسانعلى بلغیه، ألن آثارها إرهابیةجماعات 
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:النوویة في العملیات اإلرهابیةاألسلحة-
التــــــي ال تخضــــــع لســــــیطرة أي (ســــــبتمبر أظهــــــرت قــــــدرة الجماعــــــات اإلرهابیــــــة 11هجمــــــات 

، مثـــــل تنظـــــیم القاعـــــدة القـــــدرة علـــــى تنفیـــــذ هجمـــــات إرهابیـــــة معقـــــدة، وانـــــه إذا امتلكـــــت )دولـــــة
نوویـــــة فإنهـــــا ال تبـــــالي باســـــتخدامها كمـــــا اكتشـــــف علمـــــاء ومهندســـــون مـــــن باكســـــتان أســـــلحة

قنابـــــل إلنتـــــاجبـــــاعوا تصـــــمیمات لقنابـــــل نوویـــــة ومعـــــدات وبریطانیـــــا وألمانیـــــا ومالیزیـــــا بـــــأنهم
.، هذا ما أثار الشك في وصولها إلى الجماعات اإلرهابیة1نوویة
.1994فشل تنظیم القاعدة في الحصول على الیورانیوم المخصب : مثال

:أسباب ودوافــــــــــــــــــع اإلرهاب/3
ــــــــى اتخــــــــاذ  ــــــــبعض انــــــــه مــــــــن الضــــــــروري التركیــــــــز عل ــــــــة لمكافحــــــــة یــــــــرى ال تــــــــدابیر عاجل

ـــــــى أســـــــبابه لكـــــــن فـــــــي دراســـــــتنا أردنـــــــا البحـــــــث عـــــــن  األســـــــباباإلرهـــــــاب، دون التركیـــــــز عل
للقضــــــــاء علیهــــــــا، إجــــــــراءالكامنــــــــة وراء العمــــــــل اإلرهــــــــابي، وتشــــــــخیص الظــــــــاهرة قبــــــــل أي 

ــــــي یتخــــــذها  ــــــرة األخیــــــرة، والصــــــّور الت ــــــا توســــــعه فــــــي الفت كمــــــا أشــــــرنا (وخاصــــــة عنــــــدما رأین
ــــــــزامن تشــــــــخیص أنلكــــــــن یجــــــــب ) ســــــــابقاً  ــــــــاث الظــــــــاهرة، األســــــــبابیت مــــــــع الســــــــعي الجتث

فـــــي اللجنــــــة الدولیــــــة الخاصـــــة بمســــــألة اإلرهــــــاب : وانطلقنـــــا مــــــن قـــــول المنــــــدوب النمســــــاوي 
الــــــــدولي، دون دراســــــــة اإلرهــــــــابإدانــــــــةنقتصــــــــر علــــــــى أنمــــــــن العبــــــــث والنفــــــــاق (الــــــــدولي 
وظروفــــــه أســــــبابهمــــــن ذكــــــر المجــــــردةاإلدانــــــةالعمیقــــــة والكامنــــــة وراءه، الن هــــــذه األســــــباب

ســـــوف تطبعنـــــا بطـــــابع االنحیـــــاز وعـــــدم الموضـــــوعیة والمحافظـــــة علـــــى األمـــــر الواقـــــع، الـــــذي 
التــــــي ال الظــــــروفیضــــــًا فــــــي أیتجلــــــى لــــــیس فقــــــط فــــــي الظلــــــم والعنــــــف االجتمــــــاعي، لكــــــن 

.2تطاق وال یتحمل ان تعیشها الشعوب المقهورة

، دار النهضة العربیة ، القاهرة، "حیازة واستخدام اسلحة نوویة في ضوء احكام القانون الدولي:" محمد حجازي محمود . د-1
.145، ص 2005

/ 2003، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق ، جامعة سطیف، "مشكلة المعیاریة في تعریف االرهاب الدولي:" میهوب یازید -2
.44، ص 2004

).انقالب(لطة من الحكام أي بطرق حرة كاالنتخابات، أم تّم اغتصاب السلطة كیفیة تقلد الس: المقصود بالشرعیة-*
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ــــــي هــــــذا الصــــــیاغ أن اإلرهــــــاب مــــــرتبط ب: السیاســــــیةاألســــــباب.أ ــــــنظم المهــــــم ف طبیعــــــة ال
السیاســــــیة ودرجــــــة الشــــــرعیة التــــــي تســــــتند إلیهــــــا، ومــــــدى توفیرهــــــا لحمایــــــة حقــــــوق اإلنســــــان 

*.وحریاته العامة
النـــــاتج عـــــن دیكتاتوریـــــة الدولـــــة وعنفهـــــا وكبحهـــــا لحقـــــوق األفـــــراد نتیجـــــة للكبـــــت السیاســـــي-

.المؤدیة لإلرهاباألسبابوحریاتهم، خاصة السیاسیة هي احد 
تخلــــــف األحــــــزاب السیاســــــیة عــــــن المشــــــاركة فــــــي حــــــّل المشــــــاكل التــــــي تواجههــــــا الدولــــــة، -

السیاســـــیة الداخلیـــــة األســـــبابوعـــــدم قیامهـــــا بـــــدور ملمـــــوس فـــــي تقـــــدیم الحلـــــول، وهـــــذا احـــــد 
.المؤدیة لإلرهاب

للتربیـــــة السیاســـــیة الســـــلیمة وعـــــزوفهم ) خاصـــــة الشـــــباب(فقـــــدان فئـــــة كبیـــــرة مـــــن المجتمـــــع -
فــــــي التغییــــــر، وفقــــــدانهم الثقــــــة هم، لعــــــدم اقتنــــــاعهم بجــــــدوى صــــــوتعــــــن المشــــــاركة السیاســــــیة

. االنتخاباتفي نتائج 
تتمثــــــل فــــــي مــــــدى التنــــــوع واالنســــــجام الثقــــــافي فــــــي : االجتماعیــــــة والثقافیــــــةاألســــــباب.ب

الثقــــــافي والحضــــــاري قلــــــت المیــــــوالت اإلرهابیــــــة بســــــبب االنصــــــهارالمجتمــــــع، فكلمــــــا كــــــان
.األساسیةحول القضایا اإلجماعلى سیادة الهویة العامة، ویسهل الوصول إ

ـــــة و  ـــــف الكمـــــا تلعـــــب االثنی تنـــــوع العرقـــــي دافعـــــًا قویـــــًا للجماعـــــات المســـــیطرة للجـــــوء إلـــــى العن
معینــــــة، یزیــــــد مــــــن احتمالیــــــة إیدیولوجیــــــةأوالتمییــــــز العنصــــــري وأیضــــــًا التعصــــــب لفكــــــر أو

.العنف والطائفیة
بحركــــــــة ظــــــــاهر العامــــــــل االقتصــــــــادي ذات الصــــــــلة تتعــــــــدد م: االقتصــــــــادیةاألســــــــباب.ج

ـــــــي للمجتمـــــــاإلجـــــــرام ـــــــي المجتمـــــــع كـــــــالتوزیع الطبق ـــــــات االقتصـــــــادیةف : ع الصـــــــناعي، والتقلب
ــــــــة األســــــــعار ویعــــــــد تغییــــــــب الحــــــــق فــــــــي المســــــــاواة االقتصــــــــادیة . والفقــــــــر والكســــــــاد والبطال

لــــة توزیــــع والمادیــــة بــــین طبقــــات المجتمــــع، والــــذي یّولــــد ظــــاهرة الفقــــر والبطالــــة، وغیــــاب عدا
.كلها تعّد أسباب اللجوء إلى اإلرهاب. الثروات االقتصادیة

ــــــیة.د أمنیـــــة یمكـــــن اســـــتغاللها مـــــن طـــــرف الجماعـــــاتهنـــــاك ثغـــــرات : األســـــباب األمنــــــــــــ
.اإلرهابیة
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الموكـــــل إلیهــــا مهمـــــة التـــــامین األمنیــــةلــــدى بعـــــض الكـــــوادر األمنـــــيالحــــس عــــدم ارتفـــــاع-
.والحراسة بحیث ال یمیزون بین الخطر اإلرهابي في مرحلتي التوقع والوقوع

ـــــؤدي إلـــــى زیـــــادة األمنیـــــةاألجهـــــزةفشـــــل - ـــــي ومواجهتـــــه ممـــــا ی ـــــي احتـــــواء الحـــــدث األمن ف
.النشاط اإلرهابي

تقّیـــــــد حریـــــــاتهم دون األخیـــــــرةبحیـــــــث هـــــــذه األمـــــــنعـــــــدم الثقـــــــة بـــــــین المـــــــواطنین وجهـــــــاز -
.مبرر قانوني

:الخصائص الممّیــــــــــــــــــزة لإلرهــــــــــــاب/4
ــــــد بــــــذلكأوالعنــــــف أواســــــتخدام القــــــــــــــوة .أ ــــــات اإلرهابیــــــة یصــــــاحبها : التهدی أغلــــــب العملی

متخـــــــذي القـــــــرار، وقـــــــد ال أواســـــــتخدام العنـــــــف لنشـــــــر الرعـــــــب لـــــــدى الجمـــــــاهیر أوالتهدیـــــــد 
، والعنــــف لــــیس )االلكترونــــياإلرهــــاب( القــــوة ظــــاهرًا فــــي العمــــل اإلرهــــابيوأیكــــون العنــــف 

.هدفًا بقدر ما هو وسیلة لتحقیق ما یسمى بمحصلة الرعب 
ال یحـــــدث العنـــــف فـــــي النشـــــاط اإلرهـــــابي إال إذا كـــــان : التنظـــــیم المتصـــــل بالعنـــــــــــــــــف.ب

مســــــتمرة ونشــــــاط متســــــٍق یــــــؤدي إلــــــى خلــــــق حالــــــة عــــــدم إرهــــــابمنظمــــــًا مــــــن خــــــالل حملــــــة 
.االستقرار والرعب، ثم یصل إلى غایته

ــــــاسي لإلرهـــــاب.ج تكمـــــن خطـــــورة وأهمیـــــة العمـــــل اإلرهـــــابي فـــــي كونـــــه : الهـــــدف السیـــــــــــــــ
ـــــى متخـــــذي القـــــرارات  یســـــتهدف النظـــــام الحـــــاكم، والقـــــرار السیاســـــي مـــــن خـــــالل الضـــــغط عل

.سیاسیة للجماعة اإلرهابیةالسیاسیة، لتحقیق المطالب ال
ــــــیة.د ـــــي یعكســـــها : ال یســـــتهدف الضحــــــــــ ـــــدى العمـــــل اإلرهـــــابي هـــــو ردة فعـــــل الت الهـــــام ل

، كمــــــا رأینــــــا فــــــي غالــــــب العملیــــــات اإلرهابیــــــة أّن الضــــــحایا جــــــاء )الرعــــــب والخــــــوف(عملــــــه 
.بهم القدر إلى مكان العملیات اإلرهابیة

العمـــــــل اإلرهـــــــابي الحـــــــدیث ال یعتـــــــرف بالحـــــــدود : ةال یتقّیـــــــد بالحـــــــدود اإلقلیـــــــــــــــــــــمی.ه
للدولــــة حیــــث تنجــــز عملیــــة إرهابیــــة فــــي أراضــــي دولــــة معّینــــة ضــــد مصــــالح دولــــة اإلقلیمیــــة
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ــــــة مســــــرح العملیــــــات، أو، أخــــــرى ــــــة غیــــــر الدول ــــــي دول ــــــة إرهابیــــــة ف عــــــن أمــــــایخطــــــط لعملی
.1الضحایا فیكونون رعایا عّدة دول ومن جنسیات مختلفة

ـــــل .و ــــــمة ضـــــد اإلنســـــانیةیمّث عنـــــدما كـــــان اإلرهـــــاب، القتـــــل واإلبـــــادة الجماعیـــــة : جریــــــــــ
، مــــــــن ذلــــــــك ة بالحیــــــــاءمخّلــــــــالواألعمــــــــالوالتنكیــــــــل وقطــــــــع الــــــــرؤوس بالخنــــــــاجر والســــــــیوف 

.اإلنسانیةأصبح اإلرهاب جرائم ضد 
ـــــثر .ز ــــن جهــــة أو أكـــــــــــ ــــة وقوعــــه مــــن جهــــة واحــــدة او:وقوعــــه م ــــه إمكانی اإلرهــــاب لدی

.یشترك فیه أكثر من طرف أن، وممكن )منظمةأوجماعة أو دولة أوفرد (أكثر 
اإلرهــــــابیین هــــــو جــــــذب انتبــــــاه الــــــرأي أهــــــدافحــــــد أ:جــــــــــــذب انتبــــــاه الــــــرأي العـــــــــــــــــام.ح

ــــاك جــــرائم قتــــل العــــام ــــة ، فهن ــــاك عملی ــــاه الجمــــاهیر، وهن یكــــون فیهــــا ضــــحایا، ال تجــــذب انتب
ــــة ربمــــا بــــدون ضــــحایا ت لقــــى صــــدى واســــع فــــي المجتمــــع وســــببه یعــــود إلــــى الوحشــــیة إرهابی

.في التنفــــــــــــــــیذ
ــــــــث ــــــــب الثال ـــــــــرة اإلرهــــــــاب: المطل ــــــــة لظاهــــــــــــــــ ـــــــــرات األوروبی ــــــــة ( التقدیـــــــــــــــــ الرؤی

):األوروبیة
ــــــى للسیاســــــة الخارجیــــــة األوروبیــــــة  ، إن اإلرهــــــاب )خــــــافیر ســــــوالنا(اعتبــــــر الممثــــــل األعل

هــــــو تحــــــدي اســــــتراتیجي لكــــــل أوروبــــــا بشــــــكل متزایــــــد، وان هــــــذه الحركــــــات اإلرهابیــــــة لــــــدیها 
مـــــــوارد جدیـــــــدة كمـــــــا تـــــــرتبط مـــــــع بعضـــــــها بشـــــــبكات الكترونیـــــــة، وهـــــــي مســـــــتعدة الســـــــتخدام 

ــــــه فــــــي الالعنــــــف غیــــــر المحــــــدود إلحــــــداث إصــــــابات بلیغــــــة، كمــــــا حــــــدد أســــــالیب  تصــــــدي ل
وبنـــــــاء األمــــــن الجـــــــواري عبـــــــر تقویـــــــة -عســـــــكریة–التعــــــاون الـــــــدولي عبـــــــر مقاربــــــة مدنیـــــــة 

.التعاون العسكري مع دول الجوار األوروبي
فبالنســــبة لالتحــــاد األوروبــــي أصــــبح اإلرهــــاب مشــــكلة أمنیــــة مــــن نــــوع جدیــــد، فــــدول االتحــــاد 
كانـــــــت تتعامـــــــل بدبلوماســـــــیة كبیـــــــرة مـــــــع وســـــــائل اإلرهـــــــاب فهـــــــي تخشـــــــى وصـــــــول تیـــــــارات 
إســــالمیة إلــــى الحكــــم ألنهــــا تهــــدد مصــــالحها ومــــن جهــــة أخــــرى تعــــارض اإلرهــــاب المضــــاد 

ــــــــة الممارســــــــة ضــــــــ ــــــــة والسیاســــــــة العنیف د الحركــــــــات األصــــــــولیة دفاعــــــــا عــــــــن وٕارهــــــــاب الدول

، 2002، مجلة السیاسة الدولیة، "اإلرهاب الجدید ، الشكل الرئیسي للصراع المسلح في السیاسة الدولیة:" احمد ابراهیم محمود -1
.50-45ص 
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ــــــي تعــــــاني اإلرهــــــاب ــــــدول الت ــــــي ال ــــــات 11وبعــــــد أحــــــداث . رعایاهــــــا ف ــــــت الوالی ســــــبتمبر تبن
ــــــــة سیاســــــــة  ــــــــى اإلرهــــــــاب(المتحــــــــدة األمریكی ــــــــي ) الحــــــــرب عل وأصــــــــبحت مــــــــن أولویاتهــــــــا ف

.سیاستها تجاه النظام العالمي الجدید
ین الــــدول األوروبیــــة وأمریكــــا وظهــــر التنــــاقض جلیــــًا فــــي تفســــیر الظــــاهرة وكیفیــــة احتوائهــــا بــــ

وأیضـــــًا الـــــدول المغاربیـــــة، فكانـــــت المواقـــــف األوروبیـــــة متباینـــــة بـــــین مـــــن یتبـــــع نهـــــج أمریكـــــا 
ودول أخـــــرى لـــــم توافـــــق علـــــى هـــــذا الـــــنهج وظهـــــر ذلـــــك فـــــي الحـــــرب ) المواجهـــــة العســـــكریة(

.على العراق وأفغانستان
رج عـــــــــن اإلطـــــــــار ورغـــــــــم هـــــــــذا االخـــــــــتالف إال أن المواقـــــــــف األوروبیـــــــــة ال یمكـــــــــن أن تخـــــــــ

اإلدراكـــــي الـــــذي وضـــــعته أمریكـــــا، وذلـــــك علـــــى اعتبـــــار وجـــــود عالقـــــات وظیفیـــــة فـــــي تنـــــاول 
ــــــف شــــــمال األطلســــــي  ــــــي إطــــــار حل ــــــة، ف ــــــل هــــــذه القضــــــایا األمنی ــــــاتو(مث خاصــــــة بعــــــد ) الن
ــــــى اعتــــــداءات وتفجیــــــرات ، لنــــــدن 2004مدریــــــد : تعــــــرض العدیــــــد مــــــن العواصــــــم الغربیــــــة إل

.2016، ألمانیا 2016وكسل ، بر 2016-2015-1995، باریس 2005
ـــــــا، كمـــــــا ال یمكـــــــن أن  ـــــــى ألوروب ـــــــذلك أصـــــــبح اإلرهـــــــاب مـــــــن الهـــــــواجس والمخـــــــاوف األول ل

ســــبتمبر مثلـــــت نقطــــة نوعیــــة هامـــــة فــــي تطــــور الظـــــاهرة 11نغفــــل أیضــــًا علـــــى أن أحــــداث 
الـــــذي یعتمـــــد علـــــى شـــــبكات ) باإلرهـــــاب الجدیـــــد(، وبـــــدت اقـــــرب إلـــــى مـــــا یعـــــرف )اإلرهـــــاب(

افة إلــــــــى كونــــــــه أكثـــــــر إصــــــــرارًا علــــــــى اســــــــتخدام أســــــــلحة الــــــــدمار تنظیمیـــــــة واســــــــعة باإلضــــــــ
.الشامل

ـــــا التســـــلح فـــــي العـــــالم وكـــــذا ســـــهولة حصـــــول  ومـــــع التطـــــور الســـــریع والمـــــذهل فـــــي تكنولوجی
ـــــــم، مـــــــن أدوات التســـــــلیح وكـــــــذا  ـــــــه العل ـــــــى احـــــــدث مـــــــا وصـــــــل إلی ـــــــة عل الجماعـــــــات اإلرهابی

ــــــال، أصــــــبح مــــــن الســــــهل  ــــــي وســــــائل االتصــــــال واالنتق ــــــر ف ــــــى الجماعــــــات التطــــــور الكبی عل
.اإلرهابیة أن تخطط وتقوم بتنفیذ أنواع جدیدة من عملیاتها

ـــــــف دول العـــــــالم مـــــــن الظـــــــاهرة، وبعـــــــد : إذن  بعـــــــد هـــــــذه األحـــــــداث ومـــــــا رســـــــمته مـــــــن مواق
ــــــات اإلرهابیــــــة فمــــــثال قــــــرار مجلــــــس  ــــــة الشــــــدیدة مــــــن طــــــرف المجتمــــــع الــــــدولي للعملی اإلدان

ــــــــة الهجمــــــــات اإلرهابیــــــــة1373األمــــــــن  ــــــــورك یــــــــدین إدانــــــــة كامل التــــــــي حصــــــــلت فــــــــي نیوی
.وواشنطن ویعتبرها عمًال یهدد السلم واألمن الدولیین
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اســــــتراتیجیا (وجــــــاء تجــــــاوب حلــــــف النــــــاتو تلقائیــــــا مــــــع واشــــــنطن، بســــــبب ثقــــــل األخیــــــرة 
، حیــــــــث صــــــــنف حلــــــــف شــــــــمال األطلســــــــي ظــــــــاهرة اإلرهــــــــاب ضــــــــمن )وسیاســــــــیا وعســــــــكریاً 

المفـــــــاهیم اإلســـــــتراتیجیة لعـــــــام المخـــــــاطر التـــــــي تهـــــــدد امـــــــن الـــــــدول األعضـــــــاء، فـــــــي وثیقـــــــة 
1991-1999 .
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:البناء المؤسساتي لإلتحاد األوروبي:المبحث األول
دولـــــــــة و آخـــــــــرهم 28یضـــــــــم األوروبیـــــــــةهـــــــــو جمعیـــــــــة دولیـــــــــة للـــــــــدولاالتحـــــــــاد األوروبـــــــــي

، تأســــــس بنــــــاء علــــــى اتفاقیــــــة معروفــــــة 2013یولیــــــو1التــــــي انضــــــمت فــــــيكرواتیــــــاكانــــــت
م، ولكـــــن العدیـــــد مـــــن أفكـــــاره موجـــــودة منـــــذ 1992الموقعـــــة عـــــاممعاهـــــدة ماســـــترختباســـــم

.خمسینات القرن الماضي
مــن أهــم مبــادئ االتحــاد األوروبــي نقــل صــالحیات الــدول القومیــة إلــى المؤسســات الدولیــة 

لكــن تظــل هــذه المؤسســات محكومــة بمقــدار الصــالحیات الممنوحــة مــن كــل دولــة . األوروبیــة
حیـــث إنـــه یتفـــرد بنظـــام فـــدراليهـــذا االتحـــاد علـــى أنـــه اتحـــادلـــذا ال یمكـــن اعتبـــار ىعلـــى حـــد

.سیاسي فرید من نوعه في العالم
نظاما سیاسیا وقانونیـا فاإلتحاد األوروبي هو فاعل دولي له سمات فریدة ویشكل، من ثم، 

.یختلف عن كل أشكال النظم السیاسیة والقانونیة المعروفة عن الفاعلین الدولیین
فاإلتحاد األوروبـي لـیس بدولـة، وٕان كـان نظامـه السیاسـي والقـانوني یتسـم بـبعض السـمات 

ة حكومیـة، والخصائص التي التوجد إال في الدول الفدرالیة والكونفدرالیـة، وال هـو بمنظمـة دولیـ
عامــة أو متخصصــة، وٕان كــان نظامــه السیاســي والقــانوني یتســم بــبعض الســمات والخصــائص 
التي التوجد إال في المنظمـات الدولیـة الحكومیـة، وال هـو بـالطبع منظمـة دولیـة غیـر حكومیـة، 

.1ألنه كیان دولي حكومي نشأ باتفاق إرادي بین الدول والحكومات
أة االتحـــاد األوروبـــى بعــد انتهـــاء الحـــرب العالمیــة األولـــى، إلـــى وترجــع البـــادرة األولـــى لنشــ

أفكــار بعــض األوروبیــون حــول وضــع إطــار إنشــاء منظمــات إقلیمیــة تــؤمن الشــعوب األوروبیــة 
فــى مواجهــة بعضــها الــبعض، وتكفــل لهــم نــوع مــن األمــن والتعــاون؛ بمــا یحقــق لشــعوب القــارة 

.2األوروبیة قدر أفضل من األمن والرفاهیة

، الطبعة 2004، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، السنة "ربیااإلتحاد األوروبي و الدروس المستفادة ع" ،حسن نافعة.د-1
.36األولى ص

السنة ، جامعة بنها كلیة الحقوق ,الفصل الدراسي الثاني، "محاضرات في مادة التنظیم الدولي اإلقلیمي:" إیمان أحمد عالم.د-2
.72ص ، 2012-2011الجامعیة 
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وكانت أولى هذه األفكار نحو تحقیق هذه األهداف، هى فكرة ونستن تشرشـل؛حینما نـادى 
بإتحــاد أوروبــى، أثنــاء حــدیث لــه أمــام جامعــة زیــوریخ، وتوالــت االتحــادات والتكــتالت األوروبیــة 

ثـم جماعـة الفحـم والصـلب . 1949وكانت أولها هى منظمة مجلس أوروبـا التـى أنشـأت عـام 
دول أوروبیة، ثم قام نفس األعضـاء السـتة األوروبیـون 6م والتى أنشأتها 1951األوروبیة عام 

ت الســوق بإنشــاء الجماعــة االقتصــادیة األوروبیــة، ونتیجــة اتحــاد المجمــوعتین األخیــرتین تكونــ
ذین شـــكلوا مـــع الجماعـــة الجدیـــدة التـــى أنشـــأت وهـــى جماعـــة الطاقـــة األوروبیـــة المشـــتركة، والـــ

مـا یعـرف بالجماعـات األوروبیـة، ثـم قـام األعضـاء فـى المجموعـات شـكلوا –الذریـة األوروبیـة 
. 1992األوروبیة الثالثة بإنشاء االتحاد األوروبى عام 

من أكثر مظاهر التعاون بین الـدول فـي العالقـات الدولیـة وتعتبر تجربة اإلتحاد األروبي
التـــي أدت إلـــى إحـــداث تغییـــرات مهمـــة فـــي الجغرافیـــا السیاســـیة ،بعـــد الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة 

بســبب النجــاح ، ورائــدة بكـل المعــاییر ،فـي التجــارب اإلندماجیــة فـي العــالموهــي األهــم .ألروبـا 
ممـا أهلـه لتشـكیل تكتـل ،علـى الصـعید اإلقتصـادي وبشـكل خـاص ،الكبیر الـذي حققـه اإلتحـاد 

تنــافس التكــتالت الدولیــة األخــرى ولــو لــم تمتلــك دول ،إقلیمــي مشــترك ومنظومــة أروبیــة موحــدة 
لما كان من الممكن أن تنجح فیما وصلت إلیـه مـن إنـدماج إقتصـادي أهلهـا ، اإلتحاد القدرات 

علـى الـرغم مـن وجـود التنـوع ،العـالمي لكي تؤدي دورا مهما على الصعید السیاسي في النظام 
.1الواضح بین دول اإلتحاد

مكنت المظاهر األولى من البناء الوحـدوي أثنـاء فتـرة التأسـیس وخـالل عقـدین مـن الـزمن 
الجماعات األوروبیة، من شق السبیل نحـو تحقیـق وحـدة أكثـر اتسـاعًا، رغـم مـا رافـق ذلـك مـن 

فتـــرة التأســـیس مـــن أزمـــات خارجیـــة، فقـــد اســـتطاعت أن تـــدخل صـــعوبات داخلیـــة وماصـــاحب
تعــــدیالت علــــى المؤسســــات الوحدویــــة القائمــــة لبلــــوغ طمــــوح إقامــــة الســــوق األوروبیــــة الكبــــرى 

، فأصبح من الالزم لتحقیـق هـذا الهـدف أن تقـوم الـدول األعضـاء 1992الموحدة في غضون 
الصـــلبة وٕاقامـــة صـــرح الوحـــدة بعـــد الســـبعینات بوضـــع أســـس جدیـــدة لجیـــل ثـــاني مـــن اللبنـــات 

، المجلة العربیة للعلوم السیاسیة، ربیع "-اإلتحاد األوروبي بین القدرات و التحدیات-: التنوعمتحدون في" : أحمد سعید نوفل-1
.)128:ص(، 2010
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السیاســیة، التــي ســتعمل تــدریجیًا وعلــى المــدى المتوســط مــن اختفــاء الســیادة الوطنیــة التــي مــا 
، األمـر الــذي مـن المنتظـر أن یــؤدي بالشـعوب األوروبیـة نحــو افتئـت دول اإلتحـاد متمســكة بهـ

.نطاقالسع ااالندماج الكلي في ظل إتحاد أوروبي و 
طمـــوح جـــاء االتفـــاق األوروبـــي األوحـــد لیـــدخل تعـــدیالت جوهریـــة علـــى واســـتجابة لهـــذا ال

المؤسســـات األوروبیـــة القائمـــة، وتوســـیع مجـــاالت اختصاصـــها فـــي میـــادین أخـــرى والتـــي تهـــم 
تــم تتــویج خطــوات الوحــدة األوروبیــة 1992فبرایــر 7وفــي ماســتریخت فــي ،النظــام األوروبــي

ـــالتوقیع علـــى االتفـــاق المؤســـس  توصـــل 1997وفـــي اتفـــاق أمســـتردام ،وبـــيلإلتحـــاد األور " ب
2000وشـــكل اتفـــاق نـــیس ،رؤســـاء الـــدول و الحكومـــات إلـــى اتفـــاق جدیـــد ألوروبـــا الموحـــدة 

خطــوة مهمــة نحــو توســیع اإلتحــاد األوروبــي أمــام دول أوروبــا الشــرقیة والوســطى والمتوســطیة 
ي إتفـاق نـیس حـول والبلطیقیة، كما أعتبر الدستور األوروبي خطوة حاسمة ومكملـة لمـا جـاء فـ

.مستقبل اإلتحاد األوروبي
:االتحاد األوروبىاتمعاهدأهم 

معاهدة ماستریخت-1
تــم التوقیــع علــى اتفاقیــة ماســتریخت مــن طــرف الــدول اإلثنــى عشــر 1992فبرایــر 7فــي 

ودخلـــت حیـــز التنفیـــذ فـــي فـــاتح ، 1إلقامـــة وحـــدة أوربیـــة تحـــل محـــل نظـــام الجماعـــات األوروبیـــة
.، ووقعت فى مدینة ماستریخت بهولندا19932نوفمبر 

وقــد تضــمنت بنــود هــذه المعاهــدة التحقیــق التــدریجى لالتحــاد النقــدى واالقتصــادى، واعتمـــاد -
.سیاسة خارجیة واحدة، وزمن مشترك یمكن تحویلهما إلى دفاع مشترك

.دة األخیرةتأسیس مواطنة أوروبیة، وتقویة االنصهار بین الدول الغنیة والفقیرة بعد مساع-
توســیع السیاســات الهادفــة إلــى تعزیــز الســوق األوروبیــة المشــتركة، وتعزیــز التعــاون التنفیــذى -

.والقضائى

.217، الطبعة األولى ، ص2010، دار المنهل اللبناني، بیروت، السنة "، "المنظمات القاریة و اإلقلیمیة: " خلیل حسین.د-1
.16: ، الطبعة األولى ، ص2005: المطبعة والوراقة الوطنیة، مراكش، السنة،"ماعي األوروبيالقانون الج: " بوعبید عباسي.د-2
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وتضـمنت معاهـدة ماسـتریخت أیضـا مجموعـة محــددة مـن األهـداف یسـعى االتحـاد األوروبــى -
.إلى تحقیقها عن طریق جمیع أشكال وصور االتحاد

.ضافة إلى سبعة أقسام وعدة بروتوكوالت وملحقاتوقد تضمنت المعاهدة مقدمة باإل-
باإلضـافة إلـى تأسـیس إتحـاد اقتصـادى ونقـدى؛ ومـا یتبعـه مـن خلـق عملـة موحـدة فـى جمیــع -

.الدول األعضاء، و تقنن المعاهدة تقلبات أسعار العمالت األوروبیة
.وكذلك التعاون الوثیق بین الحكومات فى مجال القضاء والشرطة

:أمسترداممعاهدة -2
قامت الدول أعضاء االتحاد األوروبى بالتوقیع على معاهدة أمستردام فى الثانى مـن أكتـوبر 

وقـد عـدلت هـذه االتفاقیـة فـى .م1999، ودخلـت حیـز النفـاذ فـى أول مـایو عـام 1997عام 
اتفاقیــة االتحــاد األوروبــى، وأیضــا فــى المعاهــدات الســابقة التــى أنشــأت الجماعــات األوروبیــة،
ویرمي اتفاق أمسـتردام إلـى وضـع أسـس إتحـاد موسـع بـین الشـعوب األوروبیـة، بمـنح الجماعـة 
ــــرارات  ــــة الموصــــوفة فیمــــا یخــــص بعــــض الق ــــدة، واســــتعمال األغلبی ــــة مســــؤولیات جدی األوروبی
المتعلقــة بالسیاســة الخارجیــة واألمــن المشــترك، فــي حــین لــم یــتم اإلتفــاق حــول مســألة إصــالح 

وفــي المقابــل اعتمــد المجلــس األوروبــي بأمســتردام . حــاد ألعضــاء جــددالمؤسســات وتوســیع اإلت
میثـــــاق اإلســـــتقرار والنمـــــو لضـــــمان التالقـــــي االقتصـــــادي بـــــین الـــــدول األعضـــــاء فـــــي اإلتحـــــاد 

.1االقتصادي و النقدي على المدى الطویل
:وقد حددت معاهدة أمستردام أهدافها على النحو التالى

.تنسیق السیاسات الوطنیة للدول األعضاء فى مجال التوظیف-
.إدماج السیاسات االجتماعیة المتعلقة بظروف العمل فى المعاهدة-
حمایة الحقوق األساسیة ومحاربة التمییز بأنواعه، وحمایـة مصـالح المسـتهلكین، والحـق فـى -

.المعلومات والشفافیة

، بحث لنیل الدكتوراه في القانون العام، وحدة المغرب في النظام "نظام تسویة النزاعات في اإلتحاد األوروبي: " أخصاص خلید -1
–2004: الجامعیة السنةكلیة الحقوق -أكدال- الدولي، جامعة محمد الخامس .)16 :ص(، 2005
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إنشــاء منظمــة الحریــة واألمــن والعدالــة، وتســهیل حریــة الحركــة وتقویــة التعــاون القضــائى -
.والرقابة على الحدود الخارجیة للدول األعضاء باالتحاد األوروبى

.التعاون على مستوى السیاسة الخارجیة واألمن-
ت المشـاركة مد السلطات التشریعیة للبرلمان األوروبى من خالل التوسـع فـى تطبیـق إجـراءا-

.فى اتخاذ القرار بین المجلس والبرلمان عند إقرار النصوص التشریعیة
.تشجیع مشاركة البرلمانات الوطنیة فى أعمال االتحاد-
.تقویة سلطات رئیس اللجنة-

:الهیكل المؤسسي لإلتحاد األوروبي: المطلب األول
مــن المؤسســات المؤسســات الرئیســة تضــم البنیــة المؤسســیة لإلتحــاد األوروبــي ثالثــة أنــواع 

لصــنع القــرار وتشــمل المجلــس بشــقیه المجلــس األوروبــي علــى مســتوى القمــة ومجلــس الــوزراء 
والمفوضیة والبرلمان، والمؤسسات والهیئات الرقابیة، وتشمل محكمـة العـدل األوروبیـة، وجهـاز 

المؤسسـات :قسـمینالمحاسبات أو محكمة المراجعین، واألجهزة والفـروع األخـرى وتنقسـم علـى 
جنـــــة اإلقتصـــــادیة واالجتماعیـــــة ولجنـــــة األقـــــالیم، للا: ملألجهـــــزة اإلستشـــــاریة المعاونـــــة وتشـــــوا

البنــك المركــزي وبنــك االســتثمار :والمؤسســات واألجهــزة المســتقلة ذات الطــابع الفنــي وتشــمل
تكامال فـي معظـم المجـاالت وتحقیـق سیاسـات تجد وغیرهم كما أن دول اإلتحاد إستطاعت أن 

.موحدة 
الهیكل المؤسسي لإلتحاد األوروبي

یتكون االتحاد األوروبى من خمسة أجهزة رئیسیة یتولى كل جهاز مهمة محـددة، یعمـل جاهـدا 
:على تحقیقها على أكمل وجه وفًقا لالختصاصات التى حددهاالمیثاق وهذه األجهزة هى

:المجلس-1
یعـد المجلــس الجهــة الرئیســیة لصـنع القــرار فــى االتحــاد األوروبـى، ویشــارك البرلمــان األوروبــى 

.فى السلطة التشریعیة
ویتشــكل المجلــس علــى مســتوى الــوزراء فــى االتحــاد األوروبــى أمــا فــى منظمــة مجلــس اوروبــا 

.فكان المجلس یتشكل على مستوى رؤساء الدول والحكومات
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:تشكیل المجلس. أ
المجلـــس مــن عـــدة لجــان فنیـــة فـــى مجــاالت الزراعـــة، والصــناعة والتجـــارة، والصـــحة، ویتشــكل

.ویمثل كل وزیر مختص باللجنة المختصة بنفس اختصاصه...والمالیة، وهكذا
:التصویت داخل المجلس الوزارى. ب

المجلس، مع وجـود تـوازن یتمتع كل بلد بعدد من األصوات التى تعكس عدد سكانه لتمثله فى
ویتم اتخاذ معظم القرارات عن طریق األغلبیة، أما المسائل الحساسـة ، لصالح الدول الصغرى

مثـــل الضـــرائب، أو اللجـــوء السیاســـى، أو الهجـــرة، أو السیاســـة الخارجیـــة واألمنیـــة؛ فیـــتم اتخـــاذ 
یــة تــارة أخــرى؛ نتیجــة ویــأت هــذا االخــتالف بــین اإلجمــاع تــارة واألغلب، القــرارات فیهــا باإلجمــاع

ألن منظمــة اإلتحــاد األوروبــى هــى أحیاًنــا منظمــة فــوق الــدول؛ أى تســرى قراراتهــا علــى جمیــع 
األوروبـــى الـــدول األعضـــاء كـــأمر ســـیادى؛ مثـــل قـــرار توحیـــد العملـــة فـــى جمیـــع دول االتحـــاد

ــا منظمــة بــین الــدول أى تســرى قراراتهــا علــى الــدول التــى صــوتت بالموافقــ ة وال الیــورو، وأحیاًن
.تسرى على الدول التى رفضت القرار محل التصویت

:اجتماعات المجلس الوزارى. ج
تعقـــد معظـــم االجتماعـــات فـــى بروكســـیل، رغـــم أن مقـــر المجلـــس فـــى لوكســـمبورج، وقـــد یعقـــد 

.المجلس فى أماكن أخرى، وینعقد المجلس فى أبریل ویونیو وأكتوبر من كل عام
وتتبـــــادل الـــــدول األعضـــــاء رئاســـــة المجلـــــس علـــــى كـــــل ســـــتة أشـــــهر، ویتقابـــــل رؤســـــاء الـــــدول 
والحكومات باإلتحاد األوروبى أربع مرات سنویا مثل المجلس األوروبى لرسـم السیاسـیة العامـة 

.وتحدید االهتمامات المشتركة لالتحاد األوروبى
:وظائف المجلس. د

.للمجلس وظائف تنفیذیة
القــانون داخــل تشــریعیة؛ فهــو الــذى یوافــق علــى اإلجــراءات التــى لهــا قــوةولــه أیضــا وظــائف 

دق علیهــا ولكـن لــیس مــن تلقــاء نفســه وٕانمــا بنــاء علــى اأقـالیم الــدول األعضــاء، وهــو الــذى یصــ
اقتــــراح مــــن المفوضــــیة األوروبیــــة؛ حیــــث توجــــد عالقــــة تبادلیــــة متوازیــــة بــــین االثنــــین فــــاقتراح 

إجمــاع المجلــس وفــى جمیــع األحــوال تملــك المفوضــیة ســحب المفوضــیة ال یمكــن تعدیلــه إال ب
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اقتراحهــا؛ وبالتــالى فــال یســتطیع المجلــس أن یتجــاوز وظــائف المفوضــیة فهــى الهیئــة المختصــة 
.بحمایة معاهدات االتحاد

:البرلمان األوروبى/ 2
اء یعــد البرلمــان األوروبــى الكیــان الوحیــد المنتخــب فــى اإلتحــاد األوروبــى، ویــتم انتخــاب أعضــ

ن وهـم مـواطنى االتحـاد أعوام مـن قبـل النـاخبی5مرة واحدة كل 785البرلمان األوروبى وعددهم 
.ویدیر البرلمان مكتب رئاسى منتخب من بین المجموعات السیاسیةي،األوروب

:تشكیل البرلمان األوروبى.أ
طبًقا لعدد سكان كل دولة، وتعـد ألمانیـا أكبـر الـدول مـن حیـث عـدد ویتألف البرلمان األوروبى

.النواب، وهناك دول صغیرة فى االتحاد األوروبى مثل لوكسمبورج
:انتخاب أعضاء البرلمان األوروبى.ب

یتم انتخاب البرلمان األوروبى باالقتراع العام المباشر ولكـن طبقًـا لتشـریعات الـدول، أى أنـه ال 
انتخابى موحد، ففى بریطانیـا یـتم االقتـراع المطلـق باألغلبیـة المطلقـة، وفـى انجلتـرا یوجد إجراء 

.یتم االقتراع باألغلبیة النسبیة فكل بلد یستخدم إجراء انتخابى خاص به
بعــض البلــدان، ویــتم االنتخــاب فیهــا علــى یــوم یونیــو فــى13و 9ي ویــتم االنتخــاب بــین یــوم

واحد، وبعضها اآلخر یتم االنتخاب فیها على یـومین، أى أن اإلجـراءات مختلفـة؛ ولكـن هنـاك 
.وحدة فى الهدف

:اجتماعات البرلمان األوروبى.ج
یعقد البرلمان األوروبى اجتماعاته الرئیسـیة فـى ستراسـبورج ویعقـد بعـض االجتماعـات األخـرى 

.بروكسیلفى 
وال یــتم تنظــیمهم (مثــل األحــزابویجلــس أعضــاء البرلمــان األوروبــى فــى مجموعــات سیاســیة 

تبعا للجنسیة ولكن بالتبعیة السیاسیة ویتم انتخاب الـرئیس مـن بـین أعضـاء البرلمـان األوروبـى 
لمدة عامین ونصف العام، وهو یشرف علـى جمیـع أعمـال البرلمـان ویمثـل البرلمـان فـى جمیـع 

قـات الدولیـة، وتعقــد جلسـات البرلمـان فــى الغالـب علًنــا وبعضـها یعقـد ســرا فـى اجتماعــات العال
.مغلقة
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:الجماعات السیاسیة األوروبیة.د
ینقســم االتحــاد األوروبــى إلــى مجموعــات سیاســیة تمثــل األحــزاب السیاســیة الرئیســیة التــى یــتم 

تعقـد بـین الوفـود المختلفـة للبرلمـان نفسـه، وهـذه المجموعـات تكوینها فـى إطـار االتفاقـات التـى
الدیمقراطیـة المسـیحیة والمجموعـة اللیبرالیـة، وأحـزاب المجموعـة االشـتراكیة، والمجموعـة:هـى

.الوسط والیمین، ومجموعات الیسار
:وظائف البرلمان األوروبى.ه
لقوانین األوروبیة، فهو شـریك المجلـس تتمثل المهمة األساسیة للبرلمان األوروبى فى إقرار ا-

.الوزارى فى هذه المهمة
ویختص البرلمان األوروبى بالمشاركة مـع المجلـس الـوزارى أیضـا باعتمـاد الموازنـة السـنویة -

.لالتحاد األوروبى
وتتدرج سلطة البرلمان األوروبـى فـى مجـال التشـریع والمشـاركة فـى اتخـاذ القـرار، فتكـون لـه -

التعبیـر فقـط عـن رأیـه إمكانیـةفى بعـض المجـاالت كمـا ذكرنـا سـابًقا ویكـون لـه سلطة التشریع
.فى مجاالت أخرى مثل السیاسة الخارجیة ومجال الدفاع واألمن الداخلى

ویختص البرلمان األوروبى بالتصدیق على المعاهدات المطروحة علیه متى قرر أنهـا مطابقـة 
.لقوانین االتحاد

األوروبى من خالل اللجان المتخصصة التى یرأسها ممثلون عـن المجموعـات ویعمل البرلمان 
والمجموعـات المختلفـة السیاسیة المختلفـة، التـى تـم انتخابهـا باالختیـار والتفـاوض بـین اللجـان

واللجنة الدسـتوریة ولجنـة المیزانیـة، ولجنـة اللجنة التأسیسیة:ومن أهم لجان البرلمان األوروبى
الشـئون الخارجیــة ویـتم فیهــا مناقشـة المســائل المتعلقـة بالسیاســة الخارجیـة؛ وهنــا علـى البرلمــان 

.غها المجلس على االتحاد األوروبىصیالسیاسیة التى یمتابعة التوجهات 
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:اللجنة المفوضیة األوروبیة / 3
مصـــالح أوروبـــا بأكملهـــا وتـــدعمها، وهـــى هیئـــة مســـتقلة عـــن تمثـــل المفوضـــیة األوروبیـــة -

.حكومات الدول األعضاء
ولیة ؤ عضــو ینتخــب رئــیس مـن بیــنهم، وهــم یتولــون مســ20تتكــون المفوضــیة األوروبیـة مــن -

المشـروعات، والصـناعة، والنقــل، واالتصـاالت، والتنمیــة :مجموعـة متنوعـة مــن الحقائـب مثـل
ولین تابعـــة ؤ میعـــا مجلـــس مكتـــب خـــاص وٕادارة عامـــة مـــن المســـالریفیـــة، ویعـــاونهم جو الزراعیـــة 

.للمفوضیة، وتتناول هذه اإلدارة النشاط العملى لكل القطاعات السیاسیة
بـــاقتراح مشـــروعات القـــوانین، فهـــى التـــى تقـــوم بصـــیاغة تخـــتص اللجنـــة المفوضـــیة األوروبیـــة

.ن األوروبى والمجلس الوزارىمشروعات القوانین األوروبیة الجدیدة، ثم تقوم بتقدیمها للبرلما
ون الحیـــاة ؤ وتقـــوم المفوضـــیة األوروبیـــة أیضـــا بتطبیـــق سیاســـة االتحـــاد األوروبـــى عنـــد إدارة شـــ

.الیومیة داخل االتحاد، ومتابعة أوجه إنفاق میزانیة االتحاد
وتقوم المفوضیة أیضا بالتأكد من االلتزام بالمعاهدات والقوانین األوروبیة، والتصـرف ضـد مـن 

.قومون بمخالفة قوانین االتحاد األوروبى وتقدیمهم إلى محاكمة عادلةی
:محكمة العدل األوروبیة / 4

وهي الجهاز القضائي لإلتحاد األوروبي ، تتكون المحكمة من قاضي من كل دولـه ویشـهد لـه 
ویقــوم المجلــس الــوزاري باختیــار أعضــاء المحكمــة ،1بالكفــاءة والخبــرة فــي المجــاالت القانونیــة

ویختـــار قاضـــي واحـــد مـــنهم لیكـــون رئیســـًا للمحكمـــة لمـــدة ثـــالث ، بنـــاء علـــى ترشـــیحات الـــدول
وقـــــد یتغیـــــر عـــــدد أعضـــــاء المحكمـــــة بتغیـــــر عـــــدد أعضـــــاء الجماعـــــة . ســـــنوات قابلـــــة للتجدیـــــد

الوســائل الالزمــة للقیــام ، ویضــع االتحــاد األوروبــي للقضــاة كــل ویعتبــرون مســتقلین.األوروبیــة
.بواجباتهم على أكمل وجه وحمایة استقاللیاتهم
:تشكیل محكمة العدل األوروبیة واختصاصاتها

یقـع مقــر محكمـة العــدل األوروبیــة فـى لوكســمبورج وتتكــون المحكمـة مــن قاضــى واحـد مــن كــل 
.دولة عضو من دول االتحاد ویوجد أیضًا ثمانیة نواب عموم فى تشكیل المحكمة

.215صمرجع سابق، ، "اإلتحاد األوروبي و الدروس المستفادة عربیا:"حسن نافعة.د-1





50

5وهنـاك دوائـر تشـكل مـن .قضاة، وهى تختص بالقضایا البسـیطة3هناك دوائر تشكل من 
بـالنظر فیهــا قضـاة، یـتم تشـكیلها لتخـتص بحالـة محـددة، أمــا القضـایا األكثـر حساسـیة تخـتص 

رئـیس دائـرتین تشـكل كـًال منهمـا قاضـى ویرأسـها رئـیس المحكمـة مـع 11دائرة كبیرة تشكل مـن
مثل خلع حـاكم محلـى أو :المحكمة بالقضایا ذات الطابع السیاسىقضاة وتختص هذه5من

.تنحى أحد قضاة المحكمة
وتتمتــع المحكمــة باالســتقالل التــام، وتخــتص بتفســیر قــانون االتحــاد األوروبــى، وتلتــزم المحــاكم 
فى الدول األعضاء بإحالة القضایا إلى محكمة العدل األوروبیة إلصدار األحكـام عنـد نشـوب 

.علق بقانون وطنى أو تابع لالتحاد األوروبىنزاع یت
وتخـــتص محكمـــة العـــدل األوروبیـــة أیضـــا بتســـویة المنازعـــات بـــین مختلـــف مؤسســـات االتحـــاد 
األوروبى والدول األعضاء فیه، كما أنه یجـوز ألى مـواطن أوروبـى إقامـة دعـوى أمـام محكمـة 

.شكل مباشرالعدل األوروبیة مادام األمر یتعلق بتصرف قانونى یؤثر علیه ب
:محكمة المحاسبین/ 5

ونصـت معاهـدة ماسـتریخت 1977م وبـدأت العمـل عـام1957نشأت محكمة المحاسـبین عـام 
علـــى اعتبارهـــا الجهـــاز الخـــامس األساســـى، ونصـــت معاهـــدة نـــیس علـــى ضـــرورة أن تتضـــمن 

.محكمة المحاسبین عضو من كل دولة من دول االتحاد
لیســت ذات اختصــاص قضــائى ولكــن إشــراف مــالى وهــى لیســت محكمــة بــالمعنى الفنــى فهــى

دولـة هـم أعضـاء االتحـاد 28ــــعضو ممثلـین ل28على المیزانیة، ومراجعتها، وهى تشكل من 
باإلجمــاع علــى تعییــنهم بعــد اســتثارة تختــارهم كــل دولــة عضــو ینــوب عنهــا ثــم یوافــق المجلــس

.البرلمان
سـنوات، ویجـب أن یكـون األعضـاء مسـتقلین، علـى درجـة عالیـة مـن الكفـاءة 6مـدة العضـویة 

ى عضــو مخــل مــن عضــویة االتحــاد أوتخــتص محكمــة العــدل األوروبیــة بإصــدار قــرار إقالــة 
.األوروبى
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:مهمة محكمة المحاسبین
تختص بمراجعة الحسـابات األوروبیـة ومراقبـة المیزانیـة وأوجـه صـرفها، والتأكـد مـن أن االتحـاد 
األوروبى ینفـق أموالـه طبقًـا لبنـود الصـرف المحـددة فـى المیزانیـة وبنحـو أكثـر فاعلیـة، وتحـتفظ 
محكمـــة المحاســـبین بســـجل الموازنـــة الخاصـــة باالتحـــاد األوروبـــى لضـــمان اإلدارة الجیـــدة لهـــذه 

ثـم تقـوم محكمـة المحاسـبین بإصـدار تقریـر یعطـى إلـى .ازنـة بواسـطة المفوضـة األوروبیـةالمو 
.البرلمان األوروبى؛ والذى یقرر بدوره صالحیة المفوضیة لتنفیذ الموازنة السنویة

أوجه التكامل بین دول اإلتحاد األوروبي: المطلب الثاني 
السیاسة الخارجیة واألمنیة المشتركة -

ن یتحــدث االتحــاد األوروبــي بصــوت واحــد فــي الشــؤون الدولیــة قدیمــة قــدم عملیــةأإن فكــرة 
ولكــن الجهــود التــي بــذلها االتحــاد فــي مجــال السیاســة الخارجیــة كانــت أقــل ،التكامــل األوروبــي

إال أن التغیــرات ة، ل الســوق المشــترك والعملــة الموحــدتقــدًما مــن الجهــود التــي بــذلت فــي مجــا
الجیوبولیتیكیــة بعــد انهیــار الــدول الشــیوعیة قــادت االتحــاد إلــى مضــاعفة جهــوده فــي التحــدث 

.1ما قاد إلى نتائج إیجابیة-والفعل بشكل موحد
كـان البـد ، اإلستراتیجي الناجم عن الحروب المتوالیة في یوغوسالفیا وفي ظل عدم اإلستقرار

ـــة وهـــو 2روبـــاو مـــن إعـــادة النظـــر فـــي قضـــیة األمـــن داخـــل أ ماســـرع بإعتمـــاد السیاســـة الدفاعی
حیـث أقـرت 1992بعد تأكید هویتها إنطالقا مـن معاهـدة ماسـتریخت سـنة ، واألمنیة األروبیة 

ومنظمـــة األمـــن ، روبـــا الغربیـــةو إتحـــاد أ–غ توفیقیـــة إنطالقـــا مـــن صـــی–دول اإلتحـــاد األروبـــي
وٕان د،واألمنیـة لإلتحـالسیاسـة الدفاعیـةوالتعـاون األوروبـي تنظیمـات أمنیـة معتمـدة فـي إطـار ا

3.اختلفت طریقة وحدود هذا اإلقرار

مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة ، "محددات السیاسة الخارجیة واألمنیة األوروبیة المشتركة:"حسین طالل مقلد. د -1
25المجلد –والقانونیة -العدد األول- .622ص , 2009

رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في القانون العام، "–رؤیة جنوبیة –السیاسة األروبیة لألمن والدفاع"" إدریس الكزدي-2
.14الصفحة 2006-2005السنة الجامعیة -سال–كلیة الحقوق –السویسي –جامعة محمد الخامس ,
بحث لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في القانون ،"لسیاسة الدفاعیة لإلتحاد األروبي والمجال المتوسطيا:" لناصري خلیل ا-3

السنة الجامعیة ، كلیة الحقوق الرباط- أكدال–جامعة محمد الخامس،وحدة التكوین والبحث المغرب في النظام الدولي ، العام 
51ص ،2003-2004
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یتجــــزأ مــــن السیاســــة الخارجیــــة واألمنیــــة إن السیاســــة األروبیــــة لألمــــن والــــدفاع هــــي جــــزء ال
لتوفرهـا علـى أطـر مؤسسـیة ، المشتركة التي تجیـب عـن جمیـع األسـئلة المتعلقـة بـأمن اإلتحـاد 

تقـوم بتخطـیط العملیـات وتنفیـذها ، المؤسسـاتعـة مـن و تتداخل على نطاق واسع مع خلق مجم
.1وٕادارة األزمات

عنـــدما وافـــق أعضـــاء 1970نمـــت األدبیـــات حـــول السیاســـة الخارجیـــة األوروبیـــة تـــدریجیا منـــذ 
.المجتمعات األوروبیة على تنسیق سیاساتها الخارجیة من خالل التعاون السیاسي األوروبي

:جیة لالتحاد بمحطات مهمة نذكر منهاتاریخًیا مرت عملیة تشكل سیاسة خار 
عبـر تأسـیس مجموعـة الـدفاع األوروبـي، 1954الخطوة األولى كانت محاولة طموحة في -أوال

وجمعــت كــال مــن الــدول األعضــاء فرنســا، بلجیكــا، ألمانیــا، .والتــي فشــلت فــي الدقیقــة األخیــرة
لهــا ألّنهــا تمــس الســیادة لكســمبورغ، إیطالیــا وهولنــدا، لكنهــا بــاءت بالفشــل بســبب رفــض فرنســا 

وقد كانت تلك الخطة الدافع للقادة األوروبیـین إلضـفاء صـبغة سیاسـیة علـى .القومیة الفرنسیة
.تعاونهم االقتصادي من أجل التنسیق في مجال السیاسة الخارجیة

عنـــــدما اتفـــــق وزراء خارجیـــــة الـــــدول 1970المحاولـــــة الثانیـــــة كانـــــت فـــــي تشـــــرین األول -ثانًیـــــا
التعـاون السیاسـي األوروبـي علـى "ي الجماعة األوروبیة على مـا یسـمىاألعضاء فاألوروبیة 

أن یتم من خالله تبادل المعلومـات وتنسـیق سیاسـات دولهـم الخارجیـة قـدر اإلمكـان فـي مجـال 
وتحــــت هــــذا العنــــوان بــــدأت تظهــــر بیانــــات االتحــــاد الرســــمیة التــــي تــــدین .السیاســــة الخارجیــــة 

تــدعم األمــم المتحــدة والمبــادرات الســلمیة حــول العــالم، ولكــن فــي االعتــداءات حــول العــالم، أو 
بعض األمور الحساسة والتي یكون ألحد الدول األعضـاء مصـلحة فیهـا لـم تكـن هنـاك قـرارات 

.تصاغ بسبب قاعدة اإلجماع في اتخاذ القرار
-11-1ودخلت حیـز التنفیـذ فـي1992-02-07التي وقعت في: تة ماستریخمعاهد-ثالثًا
وأسست االتحاد األوروبي الـذي هـدف إلـى تعزیـز التعـاون بـین الحكومـات األوروبیـة، 1993

فــــي الشــــؤون االقتصــــادیة والمالیــــة، وأنشــــئت السیاســــة األمنیــــة والخارجیــــة المشــــتركة لالتحــــاد، 

1- .Giovanni grevi , Damien helly and Daniel keohane ,european security and defence policy , the
european union institute for security studies , paris, 2009, p 19.
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ودفاعیــــة تســــتكمل بسیاســــة دفاعیــــة مشــــتركة عنــــدما تنضــــج الظــــروف، والتعــــاون فــــي العدالــــة 
.والشؤون الداخلیة

مكملة لهذا المشروع، فأكملت عملیة الدمج مـن خـالل إدخـال 1997ءت معاهدة أمستردام وجا
.أوروبا الغربیة داخل االتحاد ألوروبي وجعل المهمات الدفاعیة جزءا ال یتجزأ من آلیات قرار

االتحـــاد وحـــدد الجـــزء الخـــامس مـــن معاهـــدة ماســـتریخت أغـــراض السیاســـة الخارجیـــة واألمنیـــة 
:ا وهي المشتركة وأهدافه

.حمایة القیم المشتركة والمصالح األساسیة لالتحاد
صـــیانة اســـتقالل االتحـــاد، وقـــد اتخـــذ هـــذا اإلعـــالن بعـــدا سیاســـیا أكثـــر منـــه دفاعیـــا فـــي نـــص 

والتـي نصـت 1997ماسـتریخت، ویتبـین ذلـك مـن اإلضـافة التـي وردت فـي معاهـدة أمسـتردام 
ي، وعــن حــدوده الخارجیــة بوجــه أي اعتــداء علــى ضــرورة الــدفاع عــن اســتقالل االتحــاد األوروبــ

ـــه بعـــد دفـــاعي  . داخلـــي فـــي آٍن مًعـــا–خـــارجي وأمنـــي –محتمـــل وهـــو مفهـــوم واســـع النطـــاق ل
.لمحافظة على األمن والسلم الدولیینل

.تعزیز التعاون الدولي مع أفضلیة للجوار األوروبي حسب اتفاقیة لشبونة - 1996
.القضاء واحترام حقوق اإلنساندعم الدیمقراطیة واستقالل -

سیاســة والـذي یعــد خطــوة مهمـة فــي تطــویر ال1998إعــالن ســانت مــالو كـانون األول-رابًعـا
حیــــث وافــــق رئــــیس الحكومــــة البریطانیــــة طــــوني بلیــــر والــــرئیس ة، الدفاعیــــة واألمنیــــة المشــــترك

كــون هــذه أن تكــون لالتحــاد القــدرة علــى التحــرك المســتقل، وأن ت"الفرنســي جــاك شــیراك علــى 
القدرة مدعومـة بقـوات عسـكریة قویـة وفاعلـة، وكـذلك األدوات التـي یمكـن مـن خاللهـا اسـتخدام 

."هـذه القـوات، مـن أجـل الـرد السـریع علـى المخـاطر الجدیـدة واالسـتجابة لاللتزامـات الدولیـة 
الـدول كما ألزموا أنفسهم بأن هـذه المهمـة یجـب أن تكـون بـالتوافق مـع االلتزامـات الدولیـة لهـذه 

ممــا أســهم فــي إیجــاد حلــف شــمال األطلســي فعــال باعتبــاره أنــه یمثــل فــي إطــار حلــف النــاتو
مـن أجـل أن " :وجـاء فـي المـادة الثالثـة مـن اإلعـالن6 ."أساًسا للـدفاع الجمـاعي بـین أعضـائه

یتخذ االتحاد األوروبي قـرارات ویوافـق علـى العمـل العسـكري فـي حـال عـدم تحـرك النـاتو، فـإن 
األوروبـــي یجـــب أن تكـــون لـــه هیاكـــل مالئمـــة وقـــدرة علـــى تحلیـــل المواقـــف ومصـــادر االتحـــاد 
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، وتـأتي أهمیـة هـذا القـرار كونـه مكـن االتحـاد مـن التـدخل "االستخبارات والتخطیط االستراتیجي
نحن مصـممون علـى أن نوحـد جهودنـا لكـي " :وختم البیان بالقول.العسكري دون العودة للناتو

وقد حظي البیان بترحیـب مجلـس أوروبـا إذ أعلـن ."بر بقوة عن أهدافهنمكن االتحاد من أن یع
.رؤساء دول وحكومات االتحاد عن تأییدهم لقیادة اتحاد غرب أوروبا

فقد تـم إنشـاء مـا یسـمى : 1999حزیران 3-4اجتماع مجلس أوروبا في كولن في -خامًسا
األمنیـــة والسیاســـة ESDPوتـــم واعتبارهـــا كجـــزء مـــن السیاســـة الخارجیـــة واألمنیـــة،-بالسیاســـة 

الدفاعیــة وضــع اإلطــار المؤسســي للسیاســة الدفاعیــة واألمنیــة األوروبیــة، وتــم تدشــینه فــي قمــة 
وقـد تـم وضـع هـذه المؤسسـات .هلسنكي، حیث تضمن عدًدا مـن الهیاكـل المؤسسـیة المحوریـة

..2000وآذار 1999موضع التنفیذ ما بین تشرین األول 
وتـــم االتفـــاق علـــى إنشـــاء قـــوة عســـكریة :1999كـــانون األول 11-10قمـــة هلســـنكي-سادًســـا

بحلول كانون األول، یـتم إنشـاء قـوات " :أوروبیة قادرة على حفظ السلم وعملیات إدارة األزمات
ـــى 50تصـــل مـــابین  ـــا إل ـــى االنتشـــار خـــالل 60ألًف ـــدي قـــادرة عل ـــا جن ـــادرة علـــى 60ألًف ـــا وق یوًم

.االستمرار مدة عام على األقل
وضــــعت األســــس العملیــــة لنــــواة القــــوة العســــكریة 2000:كــــانون األول9-8قمــــة نــــیس-ســــابعا

األوروبیة من ناحیة، وأقرت القمة لجنتي تسییر القوة األوروبیة وهمـا اللجنـة السیاسـیة واألمنیـة 
ــدائمین، واللجنــة  وانتهــت القمــة .العســكریة وتضــم رؤســاء أركــان الجــیشوتضــم المنــدوبین ال

بصــیغة توفیقیــة بــین الــرغبتین األوروبیــة واألمریكیــة، حیــث جــرى حــذف الفقــرة التــي اعترضــت 
علیهــا مـــادلین أولبرایـــت، والتـــي كانـــت تتحـــدث عــن الـــدور المقتـــرح لالتحـــاد فـــي إدارة األزمـــات 
الدولیــة والعالقــات المســتقبلیة مــع حلــف النــاتو، أي ســقط االقتــراح الفرنســي الــذي كــان یــنص 

.على استقالل هیئة التخطیط العسكري للقوة األوروبیة
بــــدورها زودت معاهــــدة لشــــبونة 13/12/2007معاهــــدة لشــــبونة والسیاســــة الخارجیــــة-ثامنــــا 
فـي حـال مصـادقة جمیـع الـدول األعضـاء 2009ستدخل حیز التنفیذ قبل كانون الثانيوالتي 

حــاد األوروبــي فــي بروكســل، فقــد علیهــا االتحــاد بإطــار مؤسســي ثابــت ودائــم حســب بیــان لالت
اســـتحدثت منصـــب رئـــیس االتحـــاد، ومنحـــت ســـلطة انتخابـــه مـــدة عـــامین ونصـــف العـــام قابلـــة 
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بــــأ ن 31و 30للتجدیــــد مــــرة واحــــدة لمجلــــس رؤســــاء الــــدول والحكومــــات، وجــــاء فــــي المــــادتین 
ال تـــــؤثر فــــــي صـــــالحیات الـــــدول األعضـــــاء، كمـــــا هــــــم اآلن "المؤسســـــات الجدیـــــدة المحدثـــــة 

فیما یتعلق بتشكیل وصنع سیاساتهم الخارجیة أو تمثیلهم الوطني فـي الـدول الثالثـة موجودون،
."والمنظمات الدولیة 

ــــى دور معاهــــدة لشــــبونة ومســــاهمتها المســــتقبلیة فــــي حــــال تمــــت  ــــد عل ــــد مــــن التأكی وهنــــا ال ب
المصادقة من جمیع الدول األعضـاء فـي تفعیـل السیاسـة الخارجیـة واألمنیـة المشـتركة لالتحـاد

:وذلك من خالل
نهایة العمل الروتیني للرئاسة األوروبیة في العالقات الخارجیة، وتعدیل مـدة رئاسـة االتحـاد .1

مـن سـتة أشـهر إلــى سـنتین ونصـف قابلـة للتمدیــد مـرة واحـدة مـع بعــض الـدور لـرئیس المجلــس 
مـا ك13األوروبي لیس فقط في مجال الشؤون البروتوكولیة ولكـن فـي حـاالت األزمـات المـادة 

أصبح رئیس المجلس یعین مدة سنتین ونصـف السـنة، فـي حـال المصـادقة علـى االتفاقیـة مـن 
.جمیع الدول األعضاء

الســالم، مســاحة الحریــة، األمــن والعــدل، :وضــع أهــداف االتحــاد بشــكل مبســط وواضــح.2
التشــــغیل الكامــــل، التقــــدم االجتمــــاعي، اقتصــــاد الســــوق االجتمــــاعي، الصــــراع مــــع العنصــــریة 

.ل االجتماعي، وحمایة المواطنة والتجاه
.دولة27مالءمة مؤسسات االتحاد مع الوضع الجدید لالتحاد بعد توسعه لیشمل .3
.تأسیس مجلس الشؤون الخارجیة الجدید، وفصله عن مجلس الشؤون العامة .4

وخطـــت "السیاســـة الدفاعیـــة واألمنیـــة المشـــتركة "كمـــا حققـــت اتفاقیـــة لشـــبونة تقـــدما فـــي مجـــال
:خطوات قویة نحو تطویر الدفاع األوروبي وذلك عبر الخطوات اآلتیة 

فقــد 28و27توســیع مجــال السیاســة األمنیــة والدفاعیــة المشــتركة، وعملیاتهــا حســب المــواد 
إذا ماتعرضــــت دولــــة مــــن أعضــــاء االتحــــاد "تضــــمنت فقــــرة حــــول الــــدفاع المشــــترك جــــاء فیهــــا 

تضــــمنت فقــــرة حــــول "ن تقــــدیم المســــاعدة لهــــا، كمــــا األوروبــــي للهجــــوم فیتوجــــب علــــى اآلخــــری
التضـــامن،هذا یعنـــي أن االتحـــاد وكـــل الـــدول األعضـــاء ســـیقومون بتقـــدیم كافـــة وســـائل الـــدعم 

.للدولة العضو في حال تعرضها ألي اعتداء إرهابي أو كارثة طبیعیة 
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االتحــاد وســعت االتفاقیــة قــدرة االتحــاد علــى محاربــة اإلرهــاب، وعملیــات میدانیــة قــد یضــطر 
األوروبــي أو یطلــب منــه القیــام بمفــرده أو بالتعــاون مــع الــدول أو منظمــات أو تجمعــات دولیــة 

.أخرى في أوقات األزمات أو الكوارث الطبیعیة 
مفتـــوح لجمیـــع الـــدول التـــي تتعهـــد بالمشـــاركة فـــي بـــرامج التعـــاون"تعـــاون مـــنظم دائـــم "أقـــرار 

.العسكري والتجهیزات
ء للمشــاركة فــي العملیــات العســكریة بقیــادة االتحــاد األوروبــي فــي حــال اســتعداد الــدول األعضــا

.طلبت األمم المتحدة
واالهتمـــام بتطـــویر جـــیش أوروبـــي حقیقـــي وتنســـیق "وكالـــة الـــدفاع األوروبـــي "التأكیـــد علـــى دور

.1العمل لتجهیز مختلف الجیوش الوطنیة
:األوروبيمركب األمن اإلقلیمي تحلیل مستویات :المبحث الثاني
ــــــب األول ــــــات : المطل ــــــى التحــــــدیات : األوربیــــــة–األوروبیــــــةواقــــــع العالق وتأثیرهــــــا عل

.األوروبياألمنیة التي تواجه االتحاد 
التهدیـــــدات أمــــامأصــــبح ضــــرورة حتمیـــــة اإلقلیمـــــيســـــابقًا أن مركــــب األمــــن أســــلفناكمــــا 

ــــــدة، ومــــــا مــــــدى نجاحــــــه فــــــي إرســــــاء األمــــــن واالســــــتقرار  ، وانطالقــــــا مــــــن أن ألوروبــــــاالجدی
یتوقــــــف علــــــى عــــــدة عوامــــــل وجــــــب علینــــــا فــــــي دراســــــتنا أن اإلقلیمــــــياألمــــــننجــــــاح مركــــــب 

المحلیـــــــة التـــــــي تعیشــــــــها دول اإلقلـــــــیم، وواقـــــــع العالقـــــــات التـــــــي تربطهــــــــا الظـــــــروفنعـــــــرف 
ــــــیم ــــــة داخــــــل داخــــــل اإلقل ــــــات بعضــــــها جوهری ــــــد شــــــكلت خالف ــــــت ق ــــــي مجملهــــــا كان ــــــي ف والت

ــــدول، خاصــــة تنبــــع مــــن تضــــارب األوروبــــياإلتحــــاد  إلــــى أدىوهــــذا مــــا الكبــــرىمصــــالح ال
ــــــــي تواجــــــــه دول  ــــــــدات الت ــــــــي أمــــــــام التحــــــــدیات والتهدی ــــــــي وجــــــــه التعــــــــاون الحقیق ــــــــوف ف الوق
االتحـــــــاد، وهـــــــذا مـــــــا خلـــــــق انقســـــــامات خطیـــــــرة یـــــــرى الـــــــبعض أنهـــــــا ســـــــتؤدي إلـــــــى زعزعـــــــة 

.اإلتحاد

مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة ، "محددات السیاسة الخارجیة واألمنیة األوروبیة المشتركة:"حسین طالل مقلد . د -1
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فــــــي بعــــــض القضــــــایا بــــــین ألمانیــــــا وفرنســــــا مــــــن جهــــــة، : 15الخالفــــــات بــــــین األعضــــــاء -
اتفاقیــــــــــة السیاســــــــــة الزراعیــــــــــة المشــــــــــتركة (الزراعــــــــــي اإلنفــــــــــاقوبریطانیــــــــــا وهولنــــــــــدا حــــــــــول 

) بلیــــــــــون یــــــــــورو100(، التــــــــــي تــــــــــدعو إلــــــــــى صــــــــــرف نصــــــــــف میزانیــــــــــة االتحــــــــــاد )1990
.فرنسا وألمانیاأزعجكمساعدات زراعیة، وهذا ما 

أندون : 10لقــــــائم بــــــین بعــــــض األعضــــــاء فــــــي كیفیــــــة دعــــــم الــــــدول الجدیــــــدة الخــــــالف ا-
ل علـــــى تمویـــــل كامـــــل مـــــن قبـــــل االتحـــــاد لتصـــــل إلـــــى صـــــتتـــــأثر الـــــدول األصـــــلیة، حیـــــث تح

.مستوى بقیة الدول
وتتمثــــــل فــــــي كیفیــــــة انتخــــــاب رئــــــیس االتحــــــاد وهــــــل ینتخــــــب فــــــي كــــــل : مشــــــكلة دســــــتوریة-

أمشــــــعبیة المنتخبــــــة فــــــي دول االتحــــــاد، فــــــي المجــــــالس الأمدولــــــة، مباشــــــرة مــــــن المــــــواطنین 
ــــدفاع مــــع رئــــیس األوروبــــيمــــن خــــالل البرلمــــان  ، وأیضــــًا انتخــــاب وزیــــر الخارجیــــة ووزیــــر ال

.سیاسة خارجیة ودفاعیة واحدة، أم تعّینهم دولهم اأوروباالتحاد لتصبح 
ــــــدول الصــــــغرى فــــــي االتحــــــاد - ، مــــــن )لوكســــــمبورغ-هولنــــــدا-بلجیكــــــا-لنــــــدانف(تخــــــوف ال

ستحصـــــــل علـــــــى األخیـــــــرةالشـــــــرقیة الن أوروبـــــــانتهـــــــا بـــــــدخول دول جدیـــــــدة مـــــــن فقـــــــدان مكا
.من الدعماألسدحصة 

الســــــیادة الوطنیــــــة والنفــــــوذ الــــــدولي، خالفــــــات بــــــین الــــــدول الصــــــغیرة والكبیــــــرة فــــــي قضــــــیة -
ــــــزام بسیاســــــة االتحــــــاد  ــــــي االلت ــــــاوت ف ــــــاك تف ــــــيوهن ــــــدول الصــــــغرى األوروب ــــــین ال الموحــــــدة ب

ــــا كانــــت لهــــا مواقــــف مســــتقلة عــــن سیاســــات االتحــــاد، كموقفهــــا مــــن (والكبــــرى  فمــــثًال بریطانی
).الحرب على العراق، وقضایا اإلرهاب

ملیــــــون مســــــلم وســــــیزید العــــــدد 15قضــــــیة اخــــــتالف الثقافــــــات بــــــین دول االتحــــــاد فوجــــــود -
ــــــى باإلضــــــافةاالتحــــــاد، لغــــــة مســــــتعملة بــــــین شــــــعوب 15إذا دخلــــــت تركیــــــا ومــــــع وجــــــود  إل

ــــــي مســــــتویات المعیشــــــة  ــــــوب والشــــــرق ف ــــــین دول الشــــــمال والجن اتســــــاع الهــــــوة االقتصــــــادیة ب
....والسكن والبطالة

أتیحـــــتلـــــو : األوروبـــــياحـــــد مهندســـــي بنـــــاء االتحـــــاد " جـــــان مونیـــــه"یقـــــول فـــــي هـــــذا الصـــــدد 
.من جدید لكنت ركزت على الثقافة ولیس االقتصادأوروبالي فرصة بناء 
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إلـــــــى أدتوالتـــــــي ) ألمانیـــــــا، فرنســـــــا، بریطانیـــــــا(الخالفـــــــات التاریخیـــــــة بـــــــین دول االتحـــــــاد -
والثانیـــــــة والتـــــــي مـــــــن الصـــــــعب القضـــــــاء األولـــــــىحـــــــرب المائـــــــة ســـــــنة والحـــــــرب العـــــــالمیتین 

.علیها وتناسیها
الشـــــــــرقیة لیصـــــــــبح أوروبـــــــــابانضـــــــــمام دول االختالفـــــــــات حـــــــــول فكـــــــــرة توســـــــــیع االتحـــــــــاد-

ي كمــــــا تــــــرى ألمانیــــــا، بعكــــــس بریطانیــــــا الحــــــذرة مــــــن االنــــــدماج كاالتحــــــاد الفیــــــدرالي األمریكــــــ
، أمـــــا اســـــبانیا فهـــــي )أراضـــــیهاعلـــــى اإلســـــترلینيوترددهـــــا فـــــي تطبیـــــق الیـــــورو بـــــدل الجنیـــــه (

ــــــدعم  أكثــــــرألنهــــــاغیــــــر متحمســــــة لتوســــــعة االتحــــــاد لكــــــي ال تشــــــاركها دول جدیــــــدة، فــــــي ال
.المستفیدین

معــــــدل النمــــــو الســـــكاني إلــــــى ارتفــــــاع نســــــبة الشــــــیخوخة، انخفــــــاضأدى: النمـــــو الســــــكاني-
ـــــع 10ففـــــي فرنســـــا مـــــثًال  ـــــى 2020مالیـــــین تجـــــاوز ســـــنهم الســـــبعین، وسیصـــــل فـــــي مطل إل

ملیـــــون مطلـــــع 60ملیـــــون إلـــــى 83ملیـــــون، وفـــــي ألمانیـــــا ســـــیتراجع عـــــدد الســـــكان مـــــن 15
ملیـــــــون بعـــــــد 450ملیـــــــون ســـــــیتراجع إلـــــــى 500، وٕاذا كـــــــان عـــــــدد ســـــــكان االتحـــــــاد 2020

.سنة50
ــــدول االتحــــاد- ــــة ل ــــي السیاســــات الخارجی ــــي : خالفــــات ف ــــة مــــن الصــــراع ف ــــالمواقف المتباین ف

.ومن الحرب ضد العراق واإلرهاب یظهر ذلكاألوسطالشرق 
هـــــــــيوالتـــــــــي) بولنـــــــــدا والمجـــــــــر والتشـــــــــیك(الشـــــــــرقیة أوروبـــــــــاوالمهـــــــــم فـــــــــي دخـــــــــول دول -

ؤیـــــــــد سیاســـــــــتها، وتاألمریكیـــــــــةخاضـــــــــعة للنظـــــــــام الشـــــــــیوعي أصـــــــــبحت تعتنـــــــــق اآلن القـــــــــّیم 
، وتریـــــد )بولنـــــدا(األمریكـــــيوبالتـــــالي فـــــدّول أوروبـــــا الشـــــرقیة تســـــتفید مـــــن الـــــدعم االقتصـــــادي 

.األوروبیةالحصول على االستثمارات 
التـــــي تحــــیط بـــــدول الظــــروفالخالفــــات المحلیـــــة واهــــم إبـــــرازأردنــــا مــــن خـــــالل هــــذه النقــــاط 

التهدیــــــــدات األمنیــــــــة التــــــــي تعرفهــــــــا القــــــــارة أمــــــــاماالتحــــــــاد، والتــــــــي تشــــــــّكل عائقــــــــًا وتحــــــــدیًا 
.بالغةأهمیة، ویمكن إضافة النقاط التالیة التي نراها ذات األوروبیة
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:األلمانـــي داخــل اإلتحــاد األوروبي–التنافـــــــــس الفرنسي .1
ــــــذي یقــــــوم علیــــــه مركــــــب األمــــــن أنوهــــــذا مــــــا یمكــــــن  ندرجــــــه فــــــي المســــــتوى الثــــــاني ال

).قة دول اإلقلیم مع بعضهاعال(اإلقلیمي 
فرنســـــا، ایطالیـــــا، اســـــبانیا، (متوســـــطي یشـــــمل ســـــتة دول أوروبـــــيتســـــعى فرنســـــا لبنـــــاء تكتـــــل 
أن، إلــــــى جانـــــب الـــــدول المغاربیـــــة الخمــــــس، وهـــــذا مـــــا یمكــــــن )البرتغـــــال، الیونـــــان، قبـــــرص
ــــــوذ سیاســــــي  األلمانیــــــة أوروبــــــااقتصــــــادي داخــــــل االتحــــــاد، فــــــي مواجهــــــة –یكــــــون بنــــــاء نف

ـــــــا، فبعـــــــد توحـــــــّد األطلنطیـــــــة ـــــــب ةقـــــــو أصـــــــبحتألمانی ـــــــي قل ـــــــة ف ـــــــة صـــــــناعیة هائل دیموغرافی
لإلتحـــــــاد، اإلجمـــــــاليمـــــــن النـــــــاتج القـــــــومي %21.4ملیـــــــون ألمـــــــاني ینتجـــــــون 83، أوروبـــــــا

.1األوروبيلإلتحاد األولىلتصبح العاصمة االقتصادیة 
تریــــــــد التــــــــدخل فــــــــاألولىإلــــــــى خــــــــالف فرنســــــــا وألمانیــــــــا حــــــــول ســــــــعر الیــــــــورو، باإلضــــــــافة

األوروبیـــــةللمحافظـــــة علـــــى الســـــعر فـــــي مواجهـــــة الـــــدوالر والـــــّین، ممـــــا یزیـــــد فـــــي الصـــــادرات 
إلــــــــى الســــــــوق العالمیــــــــة، بینمــــــــا ألمانیــــــــا ال تریــــــــد التــــــــدخل فــــــــي السیاســــــــات النقدیــــــــة للبنــــــــك 

.األوروبيالمركزي 
ـــــأن یكـــــون االهتمـــــام  ـــــرى ب ـــــا ت ـــــافس فـــــإن ألمانی ـــــب آخـــــر مـــــن التن ـــــروفـــــي جان الســـــتیعاب أكث

السیاســـــــیة واالقتصـــــــادیة بـــــــدال مـــــــن باإلصـــــــالحاتل وســـــــط شـــــــرق أوروبـــــــا، التـــــــي قبلـــــــت دو 
باإلصـــــــالحاتفـــــــي جنـــــــوب المتوســـــــط، الـــــــذي یـــــــرفض االلتـــــــزام واألمـــــــوالتشـــــــتیت الجهـــــــود 
دول أنوألمانیــــــا، وهــــــذا كمــــــا تــــــرى فرنســــــا وفــــــي نظــــــر بریطانیــــــا األوروبیــــــةوفــــــق المعــــــاییر 

ــــدخول معهــــا فــــي اتحــــاد  ــــین الشــــمال والجنــــوب أوروبــــيالجنــــوب ال یمكــــن ال التســــاع الهــــوة ب
.اقتصادیا

:التباین في تعریف التهدیدات األمنـــــــیة الجدیدة وأسبابها.2
دول شــــــمال المتوســــــط لهــــــا مواقــــــف متباینــــــة أنحیــــــث نجــــــد األهمیــــــةبــــــالغ فــــــي األمــــــر

الجدیــــــدة وأســــــبابها، وهــــــذا مــــــا یــــــنعكس ســــــلبًا علــــــى آلیــــــات األمنیــــــةفــــــي تعریــــــف التهدیــــــدات 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة "التحدیات المتوسطیة لألمن القوي لدول المنطقة المغاربیة:" شاكري قوید -1
.89، ص 2011- 2001دراسات مغاربیة،: والعالقات الدولیة، تخصص
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ــــــى واســــــترات ــــــة إل ــــــف مــــــن دول مثــــــل اإلرهــــــاب أخــــــرىیجیات مواجهتهــــــا، وهــــــذه المواقــــــف تختل
.والجریمة والهجرة الغیر الشرعیة

:بالنسبة لدول الشمالاألولویاتالتناقض في ترتیــــــــــب .3
ففــــــي وســــــط وشــــــمال : تــــــرتبط بموقــــــع كــــــل دولــــــةاألوروبیــــــةإن الرؤیــــــة األمنیــــــة للــــــدول 

القــــــــارة ینظــــــــر إلــــــــى الفوضــــــــى الناشــــــــئة عــــــــن انهیــــــــار االتحــــــــاد الســــــــوفیاتي هــــــــي المصــــــــدر 
، أمـــــا فـــــي غـــــرب وجنـــــوب القـــــارة ینظـــــر إلـــــى أن التهدیـــــد األوروبـــــياألمـــــناألساســـــي لتهدیـــــد 

كمـــــا االقتصـــــادیة واالجتماعیـــــة والسیاســـــیة مـــــن جنـــــوب المتوســـــط، ولـــــه جـــــذورهأساســـــًا یـــــأتي
، وان القـــــوة العســـــكریة وحـــــدها ال تكفـــــي لضـــــمان *edward mortimerیقـــــول الباحـــــث 

.1، لذا وجب وضع سیاسة شاملة تتضمن كل الجوانباألوروبياألمن
العالقة بین االتحاد األوروبي والقوى الكبـــــــــــــــرى : المطلب الثاني

):الوالیات المتحدة االمریكیة(.1
موحـــــدة أوروبـــــاإقامـــــةبعـــــد الحـــــرب العالمیـــــة الثانیـــــة أرادت الوالیـــــات المتحـــــدة االمریكیـــــة 

وبعــــد . اقتصــــادیًا، لتكــــون حلیفتهــــا أمــــام االتحــــاد الســــوفیاتي وقــــدمت لهــــا مشــــروعًا ماریشــــال
االتحــــــــاد الســــــــوفیاتي ظهــــــــر الخــــــــالف جلیــــــــًا فــــــــي وجوهــــــــات النظــــــــر بــــــــین أوروبــــــــا انهیــــــــار

، حیــــــث شــــــعر العدیــــــد مــــــن الــــــدول االوروبیــــــة بأنهــــــا تســــــتطیع كیــــــةاألمریوالوالیــــــات المتحــــــدة 
ـــــــى نفســـــــها مـــــــن أي خطـــــــر  ـــــــى دعـــــــم )االتحـــــــاد الســـــــوفیاتي(االعتمـــــــاد عل ، دون الحاجـــــــة إل

ـــــا وفقـــــد التحـــــالف االمریكـــــي  ـــــدیها فكـــــرة توحیـــــد أوروب ـــــد ألمانیـــــا ترســـــخت ل أمریكـــــا ومـــــع توحی
خطـــــاب السیاســـــي لومنـــــه ظهـــــر ا. وظیفتـــــه) الـــــذي كـــــان فـــــي إطـــــار حلـــــف النـــــاتو(االوروبـــــي 
.األمریكیةمنتقدًا السیاسة األوروبي

ـــــــى  وٕاذا تفحصـــــــنا فـــــــي التـــــــاریخ نجـــــــد أن العـــــــداء بـــــــین اوروبـــــــا وأمریكـــــــا قـــــــدیم یرجـــــــع إل
ـــــدما هـــــاجر  ـــــونالحـــــربین العـــــالمیتین، عن ـــــى أمریكـــــا األوربی ـــــل مســـــتقبل العـــــالم(إل ) ألنهـــــا تمث

وبـــــــدأت أمریكــــــــا تتــــــــدخل فــــــــي الشــــــــؤون الداخلیــــــــة ألوربــــــــا وتحــــــــل مشــــــــاكلهم عبــــــــر مشــــــــروع 

.2007صحفي وباحث ومؤلف بریطاني، شغل منصب مدیر مكتب االتصاالت للجمعیة العامة لألمم المتحدة إلى غایة -*
، أفریل 2العدداالستراتیجي، العالم "للبعد األمني في المتوسط بعد نهایة الحرب الباردةاألوروبیةالرؤیة :" مصطفى بخوش -1

23، ص 2008
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ماریشــــــال، ثــــــم بعــــــد انتهــــــاء الحــــــرب العالمیــــــة الثانیــــــة أرادت اوروبــــــا إقامــــــة تعــــــاون مشــــــترك 
حلــــــف عســــــكري (، وراحــــــت تنشــــــئ األخیــــــرةن أمریكــــــا األمــــــر الــــــذي تخوفــــــت منــــــه عــــــابعیــــــد
ـــــيكـــــيأمری ـــــاتحـــــت قیادتهـــــا یحمـــــي ) أوروب مـــــن المـــــد الشـــــیوعي، كمـــــا دافعـــــت علیهـــــا أوروب

الســـــــوق (لـــــــدفاع عـــــــن مصـــــــالحها أقامـــــــت لســـــــابقًا أمـــــــام النازیـــــــة األلمانیـــــــة وبـــــــدورها اوروبـــــــا 
، كمــــا دعــــا إلــــى إنشــــاء قــــوة اوروبیــــة الــــذي جــــاء بفكرتــــه شــــارل دیغــــول) المشــــتركةاألوروبیــــة

إلـــــى األمریكیـــــةاألوروبیـــــةدأت تظهـــــر الخالفـــــات للعملیـــــات العســـــكریة ومنـــــذ ذلـــــك الوقـــــت بـــــ
ــــــان وصــــــلت أ ــــــى أوروب ــــــاق االتحــــــاد، عل ــــــى اتف ــــــة موحــــــدة منافســــــة إصــــــدارإل ــــــة اوروبی عمل

ـــــــة  ـــــــة االمریكی ـــــــورو(للعمل ـــــــي نجـــــــاح الی ـــــــت امریكـــــــا مشـــــــككة ف ـــــــرى -وكان ـــــــت ت أنكمـــــــا كان
).االقتصادیةاإلصالحاتمتابعة نالیورو سیبعد أوروبا عن التركیز ع

وأصــــــــــبح مــــــــــن الواضــــــــــح أن الخالفــــــــــات االوروبیــــــــــة االمریكیــــــــــة أساســــــــــها التنــــــــــافس علــــــــــى 
ـــــة  ـــــة العامـــــة للتجـــــارة والتعریف ـــــًا فـــــي تعـــــدیل االتفاقی ـــــك جلی المصـــــالح االقتصـــــادیة، وظهـــــر ذل
الجمركیــــــة، ثــــــم ظهــــــر مــــــرة اخــــــرى الخــــــالف حــــــول تجــــــارة المــــــوز والــــــذرة واللحــــــوم المعاجلــــــة 

ســـــــــــبتمبر 11ة االمریكیــــــــــة بعـــــــــــد احـــــــــــداث بالهرمونــــــــــات، وزاد تخـــــــــــوف الوالیـــــــــــات المتحـــــــــــد
علـــــى الیـــــورو وأصـــــبح تحـــــدیًا واضـــــحًا للـــــدوالر اإلقبـــــالفـــــي أزمـــــة اقتصـــــادیة، وزاد هـــــاودخول

.االمریكي
هنــــــاك خــــــالف واضــــــح فیمــــــا یخــــــص وجهــــــات النظــــــر فــــــي السیاســــــة الخارجیــــــة أنكمــــــا 

ــــــذكر منهــــــا  ــــــة، ون ــــــي : حــــــول القضــــــایا الدولی ــــــاك-العــــــراق-اإلســــــرائیليالصــــــراع العرب -وری
ــــــدولي ــــــا. اإلرهــــــاب ال ــــــم تفأوروب ــــــدؤ ل ــــــران ی ــــــى إی ــــــرارات امریكــــــا فیمــــــا یخــــــص الحضــــــر عل ق

ـــــــة اإلشـــــــارةوكوبـــــــا ولیبیـــــــا، كمـــــــا یجـــــــدر  ـــــــف االوروبیـــــــة الداخلی ـــــــى االخـــــــتالف فـــــــي المواق إل
-الدبلوماســـــــیة(بخصـــــــوص الحـــــــرب علـــــــى العـــــــراق مـــــــا خلـــــــق انقســـــــامات داخـــــــل االتحـــــــاد 

).الدفاع
ــــاولــــم یكــــن  ــــیج الثانیــــة وكــــان تابعــــًا موقفــــًا موحــــألوروب ألمریكــــادًا أیضــــًا فــــي حــــرب الخل

نشـــــیر إلـــــى ان الخـــــالف االمریكـــــي االوروبـــــي القـــــائم أنوأیضـــــا فـــــي حـــــرب البلقـــــان، ویمكـــــن 
هــــو ان اوروبـــــا تــــرفض اســـــتعمال القــــوة فـــــي حـــــل المشــــاكل والنزاعـــــات وتفضــــل اللجـــــوء إلـــــى 
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ســـــبتمبر بـــــالحرب علـــــى 11، التـــــي تبـــــرر ذلـــــك ومنـــــذ احـــــداثالقـــــانون علـــــى عكـــــس أمریكـــــا
حیــــــــث كانــــــــت اوروبــــــــا تهــــــــیمن علــــــــى لــــــــألدواراإلرهــــــــاب، ومــــــــا یالحــــــــظ أن هنــــــــاك تبــــــــادل 

.الشعوب في عصر االستعمار 
قــــــوة عســــــكریة إلنشــــــاءنقطــــــة الخــــــالف االخــــــرى هــــــي دعــــــوة بعــــــض الــــــدول االوروبیــــــة 

.وروبیة، مستقلة عن قوات حلف الناتو والخالف على مشروع الدفاع الصاروخيأ
ـــــر الـــــنفط نقطـــــة خـــــالف  الـــــتحكم أمریكـــــاوأوروبـــــا، حیـــــث تریـــــد أمریكـــــاخـــــرى بـــــین أیعتب

).مرتبط بالنفطاألوروبیةمستقبل اقتصاد الدول (في وصوله إلى أوروبا 
:عالقة االتحاد األوروبي بروســـیا. 2

هــــــذابــــــدأ9991عــــــامیاروســــــفــــــيالســــــلطةرأسعلــــــىینتبــــــو فالدیمیــــــرمجــــــيءمنــــــذ
االتحـــــــادانهیـــــــاریجـــــــةتنبعیـــــــدحـــــــدإلــــــىتضـــــــاءلتنابعـــــــدتـــــــدریجیاقوتـــــــهیســـــــتعیدالبلــــــد

.1991عامفي السابقالسوفیتي
نمــــــز فــــــيیاســــــرو منهــــــاعانــــــتالتــــــيالسیاســـــيرقــــــهقالتحالــــــةإنهــــــاءإلــــــىبــــــوتینعىســـــو 

.ینتسییلبوریساألسبق یسئالر 
میخائیـــــــــــلاألســـــــــــبقالـــــــــــرئیسفیهـــــــــــاأمـــــــــــرالتـــــــــــي—1987ســـــــــــنةمنـــــــــــذمـــــــــــرةوألول 

أوامـــــربإصـــــداربـــــوتینقـــــامقواعـــــدهإلـــــىســـــيو الر الحربـــــياألســـــطولبإعـــــادةغورباتشـــــوف
، الهـــــاديالمحـــــیطشـــــمالفـــــيه الدولیـــــةالمیـــــااألســـــطول إلـــــى هـــــذامـــــن كبیـــــرقســـــمإلعـــــادة

اإلجـــــراءهـــــذاوتمكـــــن بـــــوتین مـــــن خـــــالل.المتوســـــطاألبـــــیضوالبحـــــر، األطلســـــيوالمحـــــیط
أخــــــرىمــــــرةالضــــــهارهامســــــاعیهإطــــــارفــــــيالتاریخیــــــةروســــــیاهیبــــــةاســــــتعادةمــــــنالمهــــــم

.كبرىدولیةكقوة
وتجـــــدر اإلشـــــارة إلـــــى أن عالقـــــات روســـــیا مـــــع االتحـــــاد األوروبـــــي والتـــــي تعـــــد األكثـــــر 
تعقیـــــدًا فـــــي النظـــــام الـــــدولي شـــــهدت تحـــــدیات كبیـــــرة وكانـــــت علـــــى الـــــدوام مبعـــــث قلـــــق لـــــدى 
ــــــــا  ــــــــة بأوروب ــــــــة والقضــــــــایا المتعلق ــــــــي مجــــــــال الطاق ــــــــل ف ــــــــاج المتقاب الطــــــــرفین بســــــــبب االحتی

ضـــــــاربة والمشـــــــتركة فـــــــي آن واحـــــــد هـــــــي التـــــــي الشـــــــرقیة، ویمكـــــــن القـــــــول إن المصـــــــالح المت
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ـــــــت العالقـــــــات معقـــــــدة ومتشـــــــابكة بـــــــین هـــــــاتین القـــــــدرتین والالعبـــــــین األساســـــــیین فـــــــي  جعل
.توازن القوى على الصعید الدولي

ولكـــــن رغــــــم هــــــذا التــــــرابط االقتصــــــادي العمیـــــق بــــــین روســــــیا واالتحــــــاد األوروبــــــي والــــــذي 
ـــــائم ـــــه أن یمهـــــد األرضـــــیة لرســـــم مســـــتقبل ق ـــــى أســـــاس المشـــــاركة السیاســـــیة، كـــــان بإمكان عل

إّال أن التغیــــرات التــــي حصــــلت فیمــــا بعــــد قضــــت علــــى هــــذا األمــــل إلــــى درجــــة جعلــــت هــــذه 
.العالقات مهددة باالنهیار في أي لحــــــــــظة

ــــــى انتهــــــاج دبلوماســــــیة  ــــــي إل ــــــة ســــــعى االتحــــــاد األوروب ــــــدالع األزمــــــة األوكرانی ــــــل االن وقب
ًا ألهمیتهـــــا فـــــي تـــــأمین مـــــا یحتاجـــــه مـــــن الطاقـــــة، تجنبـــــه تصـــــعید الموقـــــف مـــــع روســـــیا نظـــــر 

ولهــــذا لـــــم یقـــــف األوروبیــــون إلـــــى جانـــــب حلــــیفهم رئـــــیس أوكرانیـــــا الســــابق فیكتـــــور یوشـــــنكو، 
.یدعون فقط إلى المصالحة والتراضي بین األطراف المتنازعة في هذا البلداوكانو 

ـــــــي أوكرانیـــــــا عـــــــام  ـــــــدأت بخـــــــروج تظـــــــاهرات2014ومـــــــع انـــــــدالع األزمـــــــة ف فـــــــي والتـــــــي ب
وانتقالهــــا فیمــــا بعــــد إلــــى شــــبه جزیــــرة القــــرم دخلــــت العالقــــات بــــین موســــكو واالتحــــاد " كییــــف"

األوروبـــــــي مرحلـــــــة جدیـــــــدة عنـــــــدما ســـــــعى األخیـــــــر إلـــــــى فـــــــرض عقوبـــــــات اقتصـــــــادیة علـــــــى 
ـــــاروســـــیا إلرغامهمـــــا علـــــى الت ـــــي . راجـــــع عـــــن موقفهـــــا حیـــــال أوكرانی ولكـــــن االتحـــــاد االورورب

.وظیف هذه األزمة لصالحهاموسكو على تبقي متخوفًا من قدرة
ولهـــــــذا لـــــــم یـــــــتمكن األوربیـــــــون مـــــــن اتخـــــــاذ إجـــــــراءات قاســـــــیة جـــــــدًا ضـــــــد روســـــــیا ســـــــوى 

فروســـــیا (العقوبــــات االقتصـــــادیة ألنهـــــم یخشـــــون مـــــن انقطـــــاع الـــــنفط والغـــــاز الروســـــي عـــــنهم 
بالمئـــــة مـــــن حاجـــــة أوروبـــــا للغـــــاز ومعـــــدل هـــــذا االحتیـــــاج آخـــــذ باالزدیـــــاد حیـــــث 30تـــــؤمن 
).2030في عام %50ان یصل إلى " ة األوروبیةالمفوضی"توقعت 

وفـــــي الواقـــــع یمكـــــن القـــــول أن شـــــفرة االتحـــــاد األوروبـــــي تعمـــــل بـــــبطء مـــــع روســـــیا، ورغـــــم 
ــــــتمكن مــــــن  ــــــم ی ــــــي مارســــــها االتحــــــاد ضــــــد موســــــكو ل الضــــــغوط السیاســــــیة واالقتصــــــادیة الت

.إرغامها على التراجع عن موقفها بشأن األزمة األوكرانیة
فــــي ظـــــل هـــــذه الظــــروف یمكـــــن النظـــــر إلــــى تصـــــریحات بـــــوتین األخیــــرة خـــــالل المـــــؤتمر 
االقتصــــادي الــــدولي فــــي ســــان بطرســــبورغ والتــــي أكــــد فیهــــا أن بــــالده ال تســــعى إلــــى فــــرض 
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إقامــــة عالقــــات متوازنــــة مــــع الجمیــــع ومــــن بینهــــا فــــي معــــاییر علــــى الــــدول األخــــرى وترغــــب 
ـــــدول األوروبیـــــة علـــــى أنهـــــا تصـــــریحا ت واعـــــدة وتشـــــیر إلـــــى رغبـــــة الـــــروس بعـــــدم أمریكـــــا وال

.تأزیم الموقف مع هذه الدول
والشــــــيء المهــــــم اآلخــــــر الــــــذي یمكــــــن اســــــتنتاجه مــــــن تصــــــریحات بــــــوتین هــــــو أن الــــــروس 
یطمحـــــون قبـــــل كـــــل شـــــيء إلـــــى النظـــــر إلـــــیهم مـــــن قبـــــل اآلخـــــرین كقـــــوة عظمـــــى والبـــــد مـــــن 

.احترامها
ـــــر مـــــ ـــــى ولكـــــن الملفـــــت للنظـــــر أن أمریكـــــا ســـــعت بكـــــل جهـــــد وأكث ن أي وقـــــت مضـــــى إل

ــــا  ــــادة نفوذهــــا فــــي أوروب ــــا لزی ــــي بشــــأن أوكرانی ــــین روســــیا واالتحــــاد األوروب توظیــــف األزمــــة ب
ومواصـــــلة هیمنتهـــــا علـــــى القـــــرار األوروبـــــي مـــــن جهـــــة، والـــــى ضـــــبط اإلیقـــــاع الروســـــي مـــــن 
جهـــــة أخـــــرى، وفـــــي حـــــال اســـــتمرت هـــــذه السیاســـــیة فلـــــیس مـــــن المســـــتبعد أن تقـــــوم واشـــــنطن 

.عیة الصاروخیة في األراضي األوكرانیةبنشر منظومتها الدفا
ـــــة،  ـــــدول األوروبی بالتأكیـــــد فـــــإن هـــــذا الوضـــــع ال یصـــــب فـــــي صـــــالح روســـــیا وأي مـــــن ال
ــــــــین موســــــــكو واالتحــــــــاد  ــــــــوتر ب ــــــــد مــــــــن اســــــــتمرار الت ــــــــى أمریكــــــــا هــــــــي المســــــــتفید الوحی وتبق

.األوروبي
ــــي مــــدى  ــــد للخــــروج مــــن هــــذه األزمــــة یكمــــن ف ــــدرة وفــــي هــــذا الحــــال فــــإن الســــبیل الوحی ق

األطــــــــراف المتنازعــــــــة علــــــــى صــــــــیاغة إســــــــتراتیجیة دبلوماســــــــیة فّعالــــــــة تركــــــــز علــــــــى كیفیــــــــة 
ــــــك فإننــــــا سنشــــــهد مواجهــــــات . تحقیــــــق المصــــــالح المشــــــتركة لهــــــذه األطــــــراف وفــــــي غیــــــر ذل

أكبـــــر فـــــي المســـــتقبل والتـــــي ســـــتقود بـــــدورها إلـــــى تنـــــافس تســـــلیحي بـــــدأت عالمتـــــه تلـــــوح فـــــي 
.األفق

:وروبي بالدول المغاربیةعالقة االتحاد األ : المطلب الثالث
:مزایا التعاون األورو مغاربي -1

فمجـاالتمشـتركة،رغیـأهـدافعلـىمبنیـةعالقـاتوفـقمغاربیـةاألوروالعالقـاتجـاءت
الهـدفإناالقتصـادي،المجـالففـي،الطـرفینلكـالالتنمیـةتحقیـقإلـىتسـعىمتشـابهةالتعـاون

والمغـرب،1995عـاممنـذتـونسمـنكـلمـعالحـرّ للتبادلمنطقةإنشاءهوكغایةالشراكةمن
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األخیـرةهـذهمـع2020عـامفـيهنـاكتكـونحیـث،2002عـاممنذوالجزائر،1995عاممنذ
.مثالً مشتركة،حّرةسوق
اتحـادمیالدمع،2005سبتمبر/أیلولفيالتنفیذحّیزالجزائریةاألوروبیةالشراكةاتفاقیةدخلت

اإلسـتراتیجیةفجـاءتالمشـتركة،للتنمیـةجدیـدةكاسـتراتیجیا2007عـاممنـذالمتوسـطأجـلمـن
لكـلالمسـاعداتةبرنامَجیـتفعیـلمـعالجـوار،وسیاسـاتالشـراكةاتفاقـاتعلـىمبنیـةاألوروبیـة

-2000(الثـانيوالمبـدأیـورو،ملیـون164بحـوالى)1999-1995(األولالمبـدأمـن
إلـىوالتقنیـةالمالیـةللمسـاعداتبرنامجـانهمـااللـذینیـوروملیـون338بحـوالى)2006

للتبـادلمنطقـةوخلـقواألمنـي،السیاسـياالسـتقرارتـدعیمبهـدفالمتوسـط،جنـوبأقطـار(
.)الحرّ 
مـنمشـتركًا،أمنـاً المنطقـةأمـنفیعتبـر،)األمنیـةالمقاربـة(واألمنـيالسیاسـيالمیـدانفيأما

فـالنمو. 1العضـویةفكـرةطـرحمـنبعیـدةالجـوارلـدولجدیـدةللتعـاونآلیـاتطـرحخـالل
تجـاورهم،التـياألوروبیـةالسـوقمعالعالقاتبتطوریرتبطالمغاربیةاألقطارفياالقتصادي

بحیـثوشـماله،المتوسـطاألبـیضالبحـرجنـوببـینالعمـلتقسـیمعلـىتترتـبالتـيوالمزایـا
حیـثالطـرفین،بـیناالرتبـاطعوامـلبحكـمالمتمّیزاالقتصاديالشریكاألوروبیةالدولتظلّ 
علـىسـاعدتعدیـدة،مباشـرةاتفاقیـاتبعقـدجـاءالطـرفینبیناالقتصاديالتعاونتدعیمإن

:منهاعوامل،عدةذلك
بـینالمسـافةلقـرباالتصـالوسـهولة)الجـوار(الجغرافـيالموقـعیعتبـر:الجغرافيالموقع-أ

یحتـاجطـرفكـلإنحیـثالمغاربیـة،األوروالعالقـاتفـيالحساسـةالعوامـلبینمنالدول
بینكلم05حوالي(المتوسطاألبیضالبحرضفتاتجمعهماإقلیمینهناكإنإذاآلخر،إلى

.)وٕاسبانیاالمغرب
األقطــارعلــىاألوروبیــةالــدولتمارســهالــذيالتــأثیرجــاء:الثقــافيالعامــل-ب

منذالمغاربیة

1 -Andreas Marchetti, «The European Neighborhood Policy: Foreign Policy at Eu’s Periphery,»  Zei
Discussion Paper; C 158 (2006), p. 16, <http://aei.pitt.edu/6830/>.
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أوروبیـة،مسـتعمراتهـيالعربـيالمغـربأقطـارغالبیـةإنحیـثاالسـتعمار،مرحلـة
مجتمعاتهـاتهیكـلالتـيالحاكمـةالمغاربیـةالنخبـةفجـلّ .ثانیـةأوروبیـةثقافـةوتملـك
اجتماعیـةجوانـبعـدةإنالقـولیمكـنكمـا.)فرنسـیةخاصـة(أوروبیـةثقافـةمثقفـة
االجتمـاعيالجـانبینبتـأثیرتتمثـلالمغاربیـةاألوروالعالقـاتتـدعیمفـيتسـاعدثقافیـة

المغـربأقطـارمـنإلیهـاالمهـاجرةالعمالـةفـياألوروبـياالتحـاددولفـيوالثقـافي
الـدولنمـوفـيوتـؤثرالمنشـأ،دولبـینالتقـاربعوامـلأحـدهـذهتمثـلحیـثالعربـي،

أحـدكـذلك،العربـي،المغـربأقطـارفـيالسـائدةاالجتماعیـةالبیئـةوتمثـل.األوروبیـة
الثقافیــةالعوامــلنتیجــةاألوروبــي،االتحــاددوللمــواطنيالســیاحيالجـذبعوامـل

.المشتركةواالجتماعیة
ذلـك،تؤكـدواألرقـاممغاربیـة،أوروبـافـيالعـربالمهـاجرینغالبیـةعتبـری:الهجـرةعامـلج

إنإذبعیـدة،تاریخیـةفتـرةمنـذوذلـكمرتفعـة،والالشـرعیةالشـرعیةالهجـرةنسـبإنحیـث
فـيمهـاجرمغـاربيمالیـینثمانیـةحـوالىهنـاك(االنـدماجعلـىیسـاعدالثقافاتبینالتمازج
.)أوروبا

خاصـةالعربـي،المغـربمنطقـةفـيواحـدالـرقمالمتعامـلأوروبـاتعـدّ :االقتصاديالعامل-د
:یليماالعربيالمغربأقطاروبینبینهاالتعاوننتیجةتحققوقد.الطاقةمجالفي

.العربيالمغربأقطارفياألولیةالموادمناألوروبیةالدولاستفادة
.األوروبیةللمنتجاتجدیدةأسواقفتح-
.أوروبافيرخیصةعاملةیداستخدام-
.الثالثةالمغاربیةاألقطارإلىأوروبیةوتقنیةمالیةمساعداتتقدیم-
.المغاربیةاألقطارداخلجدیدةاستثماراتفتح-

مـنیتحقـقأنیمكـنالالمغاربیـةاألقطـارفـيالتنمیـةتحقیـقفـيالتقنيالعاملأهمیةإنكما
للـدولمهمـاً عـامالً الطاقـةتعـدّ حیـثاألوروبـي،االتحـاددولمـنالتكنولوجیـانقـلدون

والغازالبترولمصادروأكبرأقربوٕانوالغاز،للبترولمنتجةغیردوالً باعتبارهااألوروبیة،
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الـذياألمـرالعربـي،المغربأقطاروبخاصةالمتوسط،البحرمنطقةهيالغربیةأوروباإلى
.إلیهاالطاقةمصادرتدفقاستمرارلضمانالمنطقةبهذهتهتماألوروبیةالدولیجعل

الفترةهذهمّیزماإنحیثتذبذبًا،الضفتینبینالطاقةبمجالالمرتبطةالعالقاتعرفتلقد
. الوضـعوهـذاالمتوسـط،األبـیضالبحـرحـوضأقطـارمـنالـواردةالطاقـةمصـادرتـوافرهـو

1973و1950عـاميبـینمـامرتفـعاقتصـادينمومعدلتحقیقعلىاألوروبیةالدولساعد
عجزوحدوثالنفط،أسعاروارتفاعوبعدها،1973عامأوروبافيالبترولیةاألزمةمنذلكن
التنـافسبـدأالماضـي،القـرنمـنالسـبعینیاتبدایـةمنـذاألوروبیـةالـدولمـدفوعاتموازینفي

.األمریكیةالمتحدةوالوالیاتكنداطرفمنسیَّماوالالمغاربیة،األقطاربترولعلى
فيتتمثلنشطةمتوسطیةسیاسةاألوروبياالتحادانتهج:واألمنيالسیاسيالعامل-ه

فیهـااألمـناسـتقرارعلـىوالعمـلالمنطقـة،فـيالشـیوعیةانتشـارخطـربمواجهـةالماضـي
آخـذةلكنهـاالمتوسـطیة،السیاسـةهـذهاسـتمرتفقـدحالیـًا،أمـا،)المشـتركةاألوروبیـةالسوق(

لخلـقالمنطقـةهـذهعلـىبـالتركیزالمنطقـة،علـىطـرأتالتـيالمسـتجّداتاالعتبـارفـياآلن
األوروبیـةالعالقـاتفـي1الـدوليالفاعـلأهمیـةعلـىاإلبقـاءوبالتـاليمتبادلـة،مصـالح

.المغاربیة
واألقطـاركاتحـاد،أوروبـابـینناجحةبینیةعالقاتتحقیقعلىالمحفزةالعواملهذهجلّ لكن

بـالمشـروطةأنهـارغـمبالشـراكة،والمتمثلـةالمرجـوةاألهـدافإلـىترتـقلـمالثالثـةالمغاربیـة
الطـرحهـوالمزایـالهـذهالمنـاقضأنونسـتنتج.واالنـدماجالتكامـلإمكانیـةثـمومـنعضـویة،

األوروالعالقاتعنالناجمةالمشاكلإلىبالتطرقوالمتمثلالعالقاتهذهطبیعةفيالسلبي
.)والمغربوتونس،الجزائر،علىبالتركیزدائماً (مغاربیة

مغاربّیةاألوروالعالقاتمشاكل-2
بینهمـا،مشـاكلوجـودینفـيالالمغاربیـةواألقطـاراألوروبیـةالـدولبـینالسـائدالتعـاونإن

وسـهولةالمشـتركة،والثقافـةالجغرافـي،القـربحیـثمـنبینهمـاالموجـودالتجـانسمـنفبـالرغم

1 -Kenneth Waltz, «Realist Thought and Neorealist Theory,» in: Andrew Linklater, International
Relations, Critique Concepts in Political Sciences (London; New York: Routeledge; Taylor and
Francis Group, 2000), vol. 1, pp. 322 and 1521-1535.
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إطـارفـيالتعـاونومشـاكلالمواضـیع،خـاللمـنالمشـاكلإلـىسـنتطرقأننـاإالاالتصـال،
.عام

مغاربیـةاألوروللعالقـاتمحـدداً قائمـاً توجهـاً هنـاكأنالمواضـیعخـاللمنبالمشاكلوُیقصد
:وهيأخرى،دونمنمعینةمجاالتفي

نحـوالمغاربیـةاألقطـارمـنالشـرعیةغیـرالهجـرةتسـجل:الشـرعیةغیـرالهجـرةمشـكلة-أ
نحـوالجزائـرومـنإسـبانیا،إلىالمغربمنالبحرعبرلمهاجرینالوفیاتمئاتسنویاً أوروبا
بعـضعرفتهـاالتـيللثـوراتنتیجـةكبیـراً تطـوراً عرفـتكمـا(إیطالیـانحـوتـونسومـنفرنسـا،

.)ولیبیاتونسوخصوصاً أمنیة،هشاشةتعانيالتيالمغاربیةاألقطار
الدوللمصلحةحرّ تبادلمنطقةخلقإلىالشراكةتهدف:االقتصادیةالمشاكل-ب

الرسـوملحقـوقخسـارةهنـاكأنرغـملهـا،سـوقاً المغاربیـةاألقطـارتعتبـرحیـثاألوروبیـة،
وطاقویـة،زراعیـةأقطـارهـيالمغاربیـةفاألقطـار،المغاربیـةاألقطـارإلـىبالنسـبةالجمركیـة

الشـمالبـیندائمـاً موجـودةفـالفجوة.صـناعیةدولهـيالتـياألوروبیـةالـدولعكـسعلـى
.ضعیفرفوطقويطرفبینمستمّرةوالعالقةالمتخّلف،والجنوبالمصّنع

لألقطـارالسیاسـیةلألنظمـةالمكّونـةالمؤسسـاتاخـتالفیسـاعدال:السیاسـیةالمشاكل-ج
مـعاتحـادعالقـةهـيالعالقـةطبیعةأنباعتباراألوروبیة،الدولمعالشراكةعلىالمغاربیة

الخارجیـة،عالقاتهـافـيیـؤثرالمغاربیـةاألقطـارفـيالداخلیةاألوضاعاستقرارفعدم.أقطار
هنـاكإنحیـث،)1(كبرىمعیاریةكقوةاألوروبيباالتحادوالمتمثلالجوار،دولمعوبخاصة

فیهـاتنتهـكالتـيالـدولمعالتعاملفيالشرطیةمبدأالمشتركةالخارجیةسیاستهامبادئمن
.سیاسیةإصالحاتدونمنتعاونالثمومنالعامة،الحریات

فقـدلـذاالسـلبي،المنظـوروفـقمعهـاالتعامـلعلینـاتوجـبالعالقـاتهـذهوواقـعمعطیـاتإن
:التالیةالمستویاتخاللمنإلیهابالتطرقتضّمنتهاالتيالمشاكلإبرازإلىعمدنا
.المواضیعخاللمن

1 -Ian Manners, «Normative Power Europe: A Introduction in Terms,» Journal of Common Market
Studies, vol. 40, no. 2 (2002), p. 238.
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علـىاألوروبیـةوالسـیطرةوالتبعیـةالهیمنـةبتكـریسمرتبطـةفهـيعامـة،التعـاونمشـاكلأمـا
االقتصـادیةالجوانـبعلـىوالتركیـزالداخلیـة،اإلصـالحاتفشـلظـلّ فـيالمغاربیـةاألقطـار

:هيالجوانبوهذه.األخرىالجوانبمنأكثر
ظـلّ فـيالمشـاكلهـذهتفسـر:لثالثـةاالعربـيالمغـربأقطـاربـینمـافـيالجـوارمشـاكل-

بالمئـةسـتةتتعـّدىالوالتـيالثالثـة،المغاربیـةاألقطاربینالبینیةالتعامالتفيسلبیةعالقة
وكـلمشـاكله،فـيالسـببهوالمجاورالقطرأنقطركلیرىحیثالخارجیة،تعامالتهامن

الداخلیـةالسیاسـیةوالمشـاكلالحدودیـةفالخالفـاتاآلخـر،الطـرفعلـىمشـاكلهیعلّـقطـرف
المؤسسـاتدورإحیـاءعـنعـاجزةالمغاربیـةاألقطـارجعـلعلـىعملـتقطـركـلفـي

.األوروبياالتحادتجاهموّحدةاستراتیجیابلورةوعنالتكاملیة،
المیـدانعلـىالتعـاونمجـالاقتصـرلقـد:األوروبياالتحادمعالمغاربیةاألقطارمشاكل-

إلـىالمقدمـةاألوروبیـةالمسـاعداتأمـا.الطاقـةمیـدانفـيوخصوصـاً والتجـاري،االقتصادي
السیاسـياإلصـالحنحـواألخیـرةهـذهانتقـالبضـرورةمشـروطةفهـيالمغاربیـة،األقطـار
الحاكمـةالنخـبمصـالحمعیتعارضربماوهذا،)الدیمقراطيالتحول(السلطةعلىوالتداول

.یخدمهاالإنهإذاألقطار،هذهفي
أناألوروبیـةالـدولتـرى:(أمنیةمقاربة)المغاربیةاألقطارمعاألوروبياالتحادمشاكل-

والجریمـةوالمخـدرات،واإلرهـاب،الشـرعیة،غیـرالهجـرة(تهدیـدمصـدرهيالمغاربیةالمنطقة
فـيأوروبـا،شـمالمـنإلیـهدولانضـمامعلـىبالعمـلاألوروبـياالتحـادنجـحوقـد،)المنّظمـة
اسـتثناء)1(أوروبـاشـرقمـنالـدولبعـضمـعالعضـویةفـرضدونمنالشراكةنحوتوّجهاته

األقطـاروبخاصـةالمتوسـط،بحـرمـنالجنوبیـةالجهـةتجـاهاألوروبیـةالجـوارسیاسـاتمـن
قطـراً معهـاتعاملهفيیؤكدحیثوالمغرب،وتونس،الجزائر،منكلوهيالثالثة،المغاربیة

السیاسـیة،اإلصـالحاتمـنبالمزیـدمشـروطةعالقـةظـلفـيللتعـاونمسـتعدّ أنـهبقطـر،
نجحـتمـاإذاهـللكـن،.ناجحـةفعلیـةشـراكةأليوكأساسالدیمقراطیة،نحوأكثروالتحول

1 -Roland Dannreuther, «Developping the Alternative to Enlargement: The Europen Neighbourd
Policy,» European Foreign Affairs Review, vol. 11, no. (2006), pp. 183-201.





70

واندماجشراكةفيتفّكرأنیمكنهافعلي،دیمقراطيتداولإلىبالوصولالثالثةاألقطارهذه
الجغرافي؟القربظلّ فياألوروبياالتحادمععضویةفي

:بــــــــــــــيو اإلقلــــــــــــیمي األور ن ــــــــــــرهانات األم: المبحث الثالث
:البنیة األمنیة األوروبیة الراهنــــــــــة: المطلب األول

وجــــــزءا أصــــــیًال مــــــن أزمــــــة الشــــــرق صــــــبحت القــــــارة العجــــــوز فــــــي قلــــــب المعركــــــةلقــــــد أ
وأصـــــبحت، واألدیـــــانتحولهـــــا إلـــــى احـــــد مـــــواطن اإلرهـــــاب العـــــابر للحـــــدود والـــــدول باألوســـــط
وتصـــــــــاعد األحـــــــــداثعنـــــــــف، فتســـــــــارع وأعمـــــــــالحـــــــــداثًا إرهابیـــــــــة أتترقـــــــــب یومیـــــــــًا أوروبـــــــــا

مدریـــــــدعلـــــــى العاصــــــمة االســــــبانیة 2004مــــــارس 11العملیــــــات االرهابیــــــة منـــــــذ هجمــــــات 
ــــــــالث قطــــــــارات  ــــــــي اســــــــتهدفت ث ــــــــاة دتو وأالت ، ألفــــــــینشخصــــــــًا، وجــــــــرح حــــــــوالي 191بحی

.وتبنى العملیة تنظیم القاعدة
ــــــم فــــــي  ــــــو 7ث ــــــد اربــــــع مســــــلمین 700شخصــــــًا وجــــــرح 56قتــــــل 2005یولی علــــــى ی

اســـــتهدفوا حـــــافالت بالعاصـــــمة البریطانیـــــة لنـــــدن وكـــــان لفرنســـــا نصـــــیبها مـــــن هـــــذه الهجمـــــات 
07اعمـــــــال عنـــــــف امتـــــــدت لثالثـــــــة أیـــــــام، ففـــــــي 2015حیـــــــث عرفـــــــت بـــــــاریس فـــــــي ینـــــــایر 

ـــــایر تـــــم اقتحـــــام مقـــــر شـــــارلي ایبـــــدو التـــــي أســـــاءت برســـــوماتها الك ـــــة إلـــــى الســـــید ین اریكاتوری
اعتــــــداءات إلــــــىباإلضــــــافةشخصــــــًا، 17وأســــــفرت عــــــن مقتــــــل الخلــــــق محمــــــد رســــــول هللا

ـــــاة  ـــــي اودت بحی ـــــوب فرنســـــا الت ـــــیس جن ـــــالي شـــــرطیة 105وٕاصـــــابة 84ن ـــــل أحمـــــد كولیب وقت
ـــــــو  ـــــــوب فرنســـــــا، وفـــــــي یونی ـــــــدیًا فـــــــي مـــــــونروج جن ـــــــًا بل ـــــــل یاســـــــین 2015وأصـــــــاب موظف قت

.طع رأسه قرب لیونصالحي مدیره إیرفیه كورنارا وق
ــــذي تبنــــاه باإلضــــافة ــــي بــــاریس وحصــــد الهجــــوم ال إلــــى الهجــــوم علــــى مســــرح بــــاتكالن ف

ـــــل المتشـــــدد العروســـــي عبالـــــة شـــــرطیًا 350قتیـــــــــــــًال و130تنظـــــیم داعـــــش  جریحـــــًا، كمـــــا قت
منزلهـــــا فـــــي مانیـــــا فیـــــل غـــــرب فرنســـــا، وطالـــــت یـــــد اقـــــتحمأنبالســـــكین وذبـــــح صـــــدیقته بعـــــد 

ـــــــّم قتـــــــل 2016مـــــــارس 22صـــــــمة البلجیكیـــــــة بروكســـــــل فـــــــي اإلرهـــــــاب العا شخصـــــــًا 32ت
.آخرین وذلك في مطار بروكسل الدولي، ومحطة میترو مالبیك 270وٕاصابة 





71

المتتبــــــع لهــــــذه االحــــــداث وتصــــــاعد العمــــــل اإلرهــــــابي فــــــي اوروبــــــا ال یمكــــــن ان یغفــــــل علــــــى 
:انها نتیجة طبیعیة لمجموعة من العوامل

ــــــــار حــــــــدود االتحــــــــاد االور -1 ــــــــي انهی ــــــــین أمــــــــاموب ــــــــرة) الســــــــوریون(موجــــــــات الالجئ ، األخی
فــــــي الحــــــدود هــــــو حصــــــاد االنهیــــــارغیــــــر معروفــــــة مــــــن اإلرهــــــابیین وهــــــذا بأعــــــدادالملغمــــــة 

لسیاســــات الـــــدول االوروبیـــــة والغربیــــة التـــــي ســـــببت خلــــًال خطیـــــرًا فـــــي التــــوازن العـــــالمي فـــــاقم 
.مشكلة الهجرة وساهم في تزاید عدد الالجئین

وحلفـــــــاؤه أســـــــقطوا نظامهـــــــا ومزقـــــــوا نســـــــیجها االجتمـــــــاعي فاألطلســـــــياألمثلـــــــةولیبیـــــــا أبـــــــرز 
.1أبواب العبور الغیر شرعي لالجئین والمهاجرین إلى أوروباوأوسعففتحوا اخطر 

ـــــــــائي االوروبـــــــــي -2 ـــــــــد : فشـــــــــل االمـــــــــن الوق ـــــــــى تجنی ـــــــــدو ال مـــــــــن اعتـــــــــداءات شـــــــــارلي ایب
لـــــى ســـــوریا، حیـــــث خططـــــوا االرهـــــابیین وتســـــهیل تـــــدریبهم وتســـــلیحهم وتمـــــویلهم ثـــــم عبـــــورهم إ

.وتحركوا ونفذوا دون ان تنجح اجهزة األمن من كشفهم
ال صـــــحیـــــث أصـــــبح ف: قلـــــق االوربیـــــون مـــــن التنـــــافس الـــــذي تشـــــهده الحـــــرب فـــــي ســـــوریا-3

مـــــن فصـــــول الصـــــراع الـــــذي یریـــــد الـــــبعض جعلـــــه مـــــدخًال إلـــــى نظـــــام عـــــاملي جدیـــــد، حیـــــث 
موجـــــات الهجـــــرة واللجـــــوء فـــــاقم تصـــــاعد المواجهـــــة فـــــي المنطقـــــة مـــــن أن یاألوربیـــــونیخشـــــى 

ــــــى  ــــــل أراضــــــیها ال ــــــة وربمــــــا تحوی ــــــدات االمنی ــــــاء والتهدی ــــــادة االعب ــــــالي زی ــــــاربهم وبالت ــــــى اق إل
.ساحة مواجهات مع اإلرهاب

ـــــــقالقلـــــــ-4 وتثیـــــــر احـــــــداث : وســـــــوریاوأوكرانیـــــــامْ رَ االوروبـــــــي مـــــــن تواجـــــــد روســـــــیا فـــــــي الِق
طائفیــــــة ومذهبیــــــة وقومیــــــة فــــــي القوقــــــاز والبلقــــــان انقســــــاماتاوكرانیــــــا مخــــــاوف اوروبــــــا مــــــن 

ـــــم تفهـــــم  ـــــا كمـــــا ل ـــــى غـــــرب اوروب ـــــذي یســـــتمد تأثیرهـــــا إل ـــــات الســـــوفیاتیة الســـــابقة ال والجمهوری
.اوروبا ماهیة التدخل الروسي في سوریا، هل هو دفاعي ؟ أم توسعي؟

النتیجــــــــــة الحتمیــــــــــة لهــــــــــذه االحــــــــــداث الهجــــــــــرة والالجئــــــــــین واإلرهــــــــــاب هــــــــــي مقــــــــــدمات -5
أخـــــــرىمـــــــن جهـــــــة اللیبرالـــــــيبـــــــین الیمـــــــین االوروبـــــــي المتطـــــــرف وبـــــــین الیســـــــار للمواجهـــــــة 

،2847مقال نشر في جریدة األخبار، العدد ، "معضلة اإلرھاب وصعود الیمین.. أزمة أوروبا:" وصفي األمین-1
www. Of.akhbar.com/mod 254855.
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ة تتــــــراكم والتخــــــوف مــــــن االســــــالموفوبیا تة وعنصــــــریتــــــفأســــــهم الیمــــــین ترتفــــــع ومبــــــررات عدائی
.أصبح واضحاً 

تحـــــدث الســـــیناتور الجمهـــــوري رون :أوروبـــــاداخلـــــي فـــــي اضـــــطراباإلرهـــــاب یخلـــــق -1
ـــــاة ســـــي إن إن عـــــن ان ـــــى قن ـــــا هـــــم جونســـــون إل ـــــي اوروب الـــــذینمنفـــــذي العمـــــل اإلرهـــــابي ف

ومــــــا حــــــدث فــــــي بلجیكــــــا وبروكســــــل بالتحدیــــــد ألالجئــــــینعــــــادوا مــــــن ســــــوریا عبــــــر موجــــــات 
ــــــد  ــــــر عاصــــــمة االتحــــــاد اإلرهــــــابیونكــــــان هــــــو مــــــا یری ــــــف األوروبــــــينشــــــره، فهــــــي تعتب وحل

.الناتو، إذ أنها تحوي مئات المقار والمراكز والمؤسسات التابعة لإلتحاد األوروبي
رون جونســــون یــــرى فــــي االضــــطراب الــــداخلي الحاصــــل فــــي أوروبــــا هــــو مفتــــاح لكثیــــر مــــن 

وتزایـــــــد عملیـــــــاتهم اإلرهابیـــــــة امـــــــام أوروبـــــــااأللغـــــــاز التـــــــي تحـــــــیط بتحركـــــــات داعـــــــش داخـــــــل 
كمـــــا أنـــــه مفتـــــاح لفهـــــم أســـــباب فـــــتح بـــــاب اللجـــــوء بشـــــكل األمنیـــــةالمشـــــبوه لألجهـــــزة العجـــــز 
.1إلى اوروبا ثم إعادة إغالقهمفاجئ

رون جونســـــــون ال یتحـــــــدث عـــــــن العملیـــــــات االرهابیـــــــة بـــــــل مـــــــا احدثتـــــــه مـــــــن خالفـــــــات 
مـــــن اجلهـــــا األوروبـــــيالتـــــي انشـــــأ االتحـــــاد المبـــــادئداخـــــل االتحـــــاد االوروبـــــي وتصـــــدع فـــــي 

).الدیمقراطیة(
مـــــن مـــــارس المنصـــــرم 25فـــــي أمریكیـــــةفقـــــد نشـــــرت مجلـــــة قـــــورین بولیســـــي صـــــحیفة 

وعلــــــى االتحــــــاد االوروبــــــي تطبیــــــق معــــــاییر . 2)ة بأوروبــــــافشــــــل كبیــــــر للحریــــــ(مقــــــاًال بعنــــــوان 
مـــــــع األوروبـــــــيمثـــــــاال عـــــــن االتفـــــــاق الـــــــذي أبرمـــــــه االتحـــــــاد وأعطـــــــتبجدیـــــــة، الدیمقراطیـــــــة

وغــــــان اتفــــــاق مخــــــزي، ألن أوردبأنــــــهأوروبــــــاوردوغــــــان لمنــــــع الالجئــــــین مــــــن الــــــدخول إلــــــى أ
ــــــى أمــــــواًال ووعــــــودًا باالن ــــــل تتاممــــــظتلق ــــــي المقاب ــــــي ف ــــــا عــــــن غاضــــــىلإلتحــــــاد االوروب اوروب

داخـــــــل تركیـــــــا تجـــــــاه معارضـــــــیه، وتركیـــــــز الســـــــلطة فـــــــي یـــــــده، الدیمقراطیـــــــةممارســـــــته غیـــــــر 
بأنــــــــهوقمــــــــع الصــــــــحافة والمنظمــــــــات الحقوقیــــــــة، وهــــــــذا مــــــــا وصــــــــفته الصــــــــحف االمریكیــــــــة 

ــــة فــــي أیصــــعق ( ــــاالدیمقراطی ــــدأتالتــــي ) وروب تعــــاني مــــن هشاشــــة العالقــــات فــــي صــــفوف ب
الشـــــرقیة الجدیـــــدة أوروبـــــادول ) عـــــدم تنـــــاغم(لـــــى حالـــــةكمـــــا أشـــــار المقـــــال ایضـــــًا إأعـــــدائها

.، مقال نشر في رأي الیوم، صحیفة عربیة مستقلة"وجھة اإلرھاب القادمة:" أمین صوصي علوي-1
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أنـــــه ) وربـــــانأفیكتـــــور (رئـــــیس وزرائهـــــا أعلـــــنالتـــــي ) المجـــــر(فمـــــثًال . فـــــي االتحـــــاد االوروبـــــي
تركیـــــــا أوردوغـــــــان وروســـــــیا (وانـــــــه یـــــــدعم ) لیبرالیـــــــةدولـــــــة غیـــــــر (یریـــــــد تحویـــــــل بـــــــالده إلـــــــى 

واحتقــــــار المهــــــاجرین، التعصــــــب الــــــدیني و حلیفــــــًا لــــــه لقمــــــع المعارضــــــةوجــــــدأنــــــه، و )بــــــوتین
.زعیم حزب القانون والعدالة البولندي وه

ــــــي  ــــــوان 28وف ــــــاًال بعن هجــــــوم إرهــــــابي (مــــــارس نشــــــرت الصــــــحیفة واشــــــنطن بوســــــت مق
بكثیـــــر، فاالضـــــطرابات التـــــي أكبـــــرأوروبـــــاإن مشـــــكلة .1)یكشـــــف الثغـــــرات األمنیـــــة ببلجیكـــــا

حـــــــدثت علـــــــى اثـــــــر تفجیـــــــرات بروكســـــــل كشـــــــفت حجـــــــم الخالفـــــــات داخـــــــل كـــــــل مـــــــن بلـــــــدان 
الناطقـــــــة بالهولندیـــــــة ) بـــــــین المنظمـــــــة الفالمانیـــــــة(االتحـــــــاد االوروبـــــــي وفـــــــي بلجیكـــــــا نفســـــــها 

ـــــــة( ـــــــة الوالونی ـــــــة بالفرنســـــــیة، حیـــــــث اته) والمنطق ـــــــة ألت امـــــــالناطق ـــــــى الثانی منطقـــــــة بأنهـــــــاول
كمـــــا أشـــــار المقـــــال إلـــــى عـــــدم تفـــــاهم دول االتحـــــاد االوروبـــــي حـــــول رهـــــاباإلمتســـــاهلة مـــــع 

ـــــین والمهـــــاجرین وتسلســـــل اإلرهـــــابیین، هـــــذا مـــــا یضـــــعف  ـــــة حـــــدودها مـــــن الالجئ ـــــة لحمای آلی
.التي تسمح بحریة التنقل داخل االتحاد) اتفاقیة شنغن(ویهدد 

اوروبـــــــا بشـــــــكل قضـــــــیة الالجئـــــــین الســـــــوریین التـــــــي فتحتهـــــــا أننـــــــه مـــــــن الواضـــــــح أكمـــــــا 
ــــي  ــــة ف ــــي رغب ــــت تخف ــــت قصــــیر كان ــــي وق ــــم اغالقهــــا ف مفــــاجئ ألغــــراض إنســــانیة مزعومــــة ت

) وتعمیـــــق الخالفـــــات بـــــین كیاناتهـــــا السیاســـــیةأوروبـــــاكفزاعـــــة لزعزعـــــة اســـــتقرار (اســـــتخدامها 
.أكثر تطرفًا تجاه الهجرة واإلسالمأصبحتالتي 
تفكــــك االتحــــاد (إمكانیــــة مــــن خــــالل االضــــطراب الــــداخلي فــــي اوروبــــا انإلیــــهص لــــخومــــا ن

.واردة بسبب التباین في المواقف تجاه قضایا الهجرة والالجئین واإلرهاب) األوروبي
.وفي نفس صیاغ الحدیث عن االضطراب الداخلي واحتمال تفكك االتحاد االوروبي

اعتباطیـــــةاإلرهـــــاب یضـــــرب اوروبـــــا وعواصـــــمها لـــــیس بطریقـــــة أننحـــــاول اإلشـــــارة إلـــــى 
لوصـــــول أحـــــزابو أفالهـــــدف مـــــن اختیـــــار تلـــــك العواصـــــم هـــــو التمكـــــین إســـــتراتیجیةن و و دأ

اضــــــطرابات داخــــــل المكونــــــات اإلثنیــــــة قوروبــــــا، وخلــــــأالیمــــــین المتطــــــرف إلــــــى الحكــــــم فــــــي 
قــــد تصــــل الــــى حــــد الحــــرب األهلیــــة كمــــا هــــي حــــرب البلقــــان األوروبیــــة،والدینیــــة والسیاســــیة 
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ــــةهــــات بحــــرب جأو ــــة رئیســــیة فــــي ألمانیــــا هــــي د: فمــــثالً أوروبی األوروبــــياالتحــــاد إنشــــاءول
ـــــــى التطـــــــرف اإلرهابیـــــــةفالهجومـــــــات  ـــــــى األحـــــــزابوٕایصـــــــالعلیهـــــــا ســـــــیدفع إل النیونازیـــــــة إل

.وروبا أعن عزلهاالحكم ثم 
لإلرهـــــــــاب كونهـــــــــا أقـــــــــرب إلـــــــــى الوالیـــــــــات المتحـــــــــدة اســـــــــتراتیجيهـــــــــي هـــــــــدف : اوبریطانیـــــــــ

ــــة وهــــ ــــي بســــهولة مــــا ســــیمكنها مــــن الخــــروج مــــن اإلتحــــاد واالمریكی هــــذا مــــا حــــدث (االوروب
فــــــي كثیــــــر مــــــن المواقــــــف أبرزهــــــا اإلتحــــــادولمــــــا بهــــــا أیضــــــا مــــــن خالفــــــات داخــــــل ) مــــــؤخراً 
.الیورو كعملة موحدةاعتماد 
ــــــدو ــــــةیب ــــــوى االوروبی ــــــدة تضــــــعف الق ــــــة جدی ــــــاك مــــــن یخطــــــط لرســــــم خــــــرائط اوروبی أن هن

الكبـــــرى وتعیــــــد النظـــــر فــــــي حـــــدودها الحالیــــــة عبــــــر مرحلـــــة تمهیدیــــــة تبـــــدأ بكــــــابوس مرعــــــب 
حتــــــــى ال یــــــــرى االوروبیــــــــون ســــــــبیال . یشــــــــبه الكــــــــابوس الــــــــذي یعیشــــــــه العــــــــالم العربــــــــي اآلن

ـــــي  ـــــرة، مثـــــل الت ـــــل إمـــــالءات جیوسیاســـــیة خطی ـــــه غیـــــر تقب ـــــى الـــــدول تملـــــىللخـــــالص من عل
).الكبیراألوسطالشرق (العربیة تحت اسم 

ــــ ــــا والقل ــــة مســــت أكبــــر عواصــــم اوروب ف والتخــــوّ قمــــن خــــالل مــــا ســــبق مــــن احــــداث دامی
الــــــذي صــــــاحبها وصــــــوًال إلــــــى تحقیــــــق اإلرهــــــاب ألهدافــــــه وخلــــــق االضــــــطراب الــــــداخلي فــــــي 

ــــــــي االوروبــــــــي وطــــــــأ رح فكــــــــرة إمكانیــــــــة تفكــــــــك وروبــــــــا، والتشــــــــكیك فــــــــي أداء الجهــــــــاز االمن
.في المواقف والقضایا الدولیةفات االتحاد االوروبي مع زیادة الخالفات واالختال

األوروبیـــــــةعلــــــى ســــــوریا انخرطــــــت العدیـــــــد مــــــن الــــــدول اإلرهابیـــــــةومنــــــذ بدایــــــة الحــــــرب 
ــــة وســــهلت لهــــ ــــة عــــن العناصــــر االرهابی ــــث رفعــــت كــــل اجــــراءات المراقب ــــال مفیهــــا، حی االنتق

:الى سوریا لتحقیق هدفین
.الدولة السوریة إسقاط: أولهما

الــــتخلص مــــن عــــدد كبیــــر منهــــا جــــراء ســــقوطهم قتلــــى فــــي الحــــرب، وهــــذا العمــــل : وثانیهمــــا
ـــــــي  ـــــــین ف ـــــــات المـــــــواطنین االوربی ـــــــد مئ ـــــــا تجنی ـــــــز التطـــــــرف وشـــــــهدت اوروب ـــــــي تعزی ســـــــاهم ف

إن مــــــن ذي قبــــــل،أســــــهلتحــــــركهم داخــــــل أوروبــــــا وأصــــــبح، اإلرهابیــــــةصــــــفوف الجماعــــــات 
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صــــــریحة إدانــــــةألنهــــــاوالغربیــــــة، األوروبیــــــةتكشــــــفها الحكومــــــات هــــــذه الحقیقــــــة ال یمكــــــن أن 
.لسیاساتها ومواقفها، لذا نجد بعض الدول تغض الطرف عن معاقل االرهاب 

:أوروبا تغض الطرف عن معاقل االرهاب في دولها-2
ــــــي  ــــــة ف ــــــاموا بالهجمــــــات االرهابی ــــــإن مــــــن ق ــــــة الســــــابقة ف ــــــا مــــــن الحقیق ــــــاانطالق أوأوروب

أبنــــــاء مــــــن أصــــــول عربیــــــة، وهــــــم ) شــــــباب أوروبــــــي(هــــــم أوروبــــــامــــــن یهــــــدد امــــــن بــــــاألحرى
لالنتقــــال للجهــــاد فــــي أوروبــــاولــــدوا فیــــه وتربــــوا فــــي مدارســــه، جنــــدوا فــــي المجتمــــع األوروبــــي

.اوروباإلىسوریا والعراق وتدربوا على ید قیادات داعش ثم عادوا 
كنها ال یســـــاألجانـــــبومـــــوازاًة مـــــع ذلـــــك فـــــإن وجـــــود امـــــاكن وبـــــؤر ارهابیـــــة مغلقـــــة علـــــى 

غایــــة فــــي الخطــــورة، حیــــث یكثــــر أمــــرحیویــــة أمــــاكن، وفــــي أوروبــــاغیــــرهم فــــي عواصــــم إال
ـــــي هـــــذه االمـــــاكن كـــــل  ـــــواعف ـــــركهم هـــــذه الـــــدول دون واألخالقـــــياالنحـــــراف الســـــلوكي أن ، وتت

:مراقبة ومحاسبة، فمثالً 
ــــك. أ ــــه اغلــــب االنتحــــاریین :  حــــي مولنبی فــــي ضــــواحي بروكســــل حــــي شــــعبي كــــان یقــــیم فی

ــــــه والجهــــــادیین ــــــاریس وبروكســــــل، یقطن ــــــات ب ــــــذوا عملی ــــــذین نف ــــــف مســــــلم خاصــــــة 600ال أل
ــــة فمــــثًال  قــــام بتفجیــــر نفســــه فــــي محطــــة میتــــرو مولنبیــــك ) ســــنة27خالــــد البكــــراوي (المغارب

ـــــــرب المؤسســـــــات  ـــــــةق ـــــــي عـــــــام األوروبی ـــــــه بالســـــــجن ف ـــــــي بروكســـــــل، وكـــــــان محكومـــــــا علی ف
قــــــام بســــــرقة ســــــیارات بــــــالقوة، وهــــــو مصــــــنف مــــــن قبــــــل ألنــــــه، مــــــدة خمســــــة ســــــنوات 2011

لصـــــالح عبـــــد (شـــــقة فـــــي بروكســـــلاســـــتأجرإرهـــــابي ویعتقـــــد انـــــه هـــــو الـــــذي بأنـــــهاألنتربـــــول 
).السالم

بــــــاریس إلــــــى) عبــــــد الســــــالم(الــــــذي قــــــاد الســــــیارة التــــــي حملــــــت األخــــــوین :محمــــــد عبرینــــــي
كســــــل، وهــــــذا لتنفیــــــذ الهجمــــــات، كمــــــا یواجــــــه عبرینــــــي اتهامــــــات لضــــــلوعه فــــــي هجمــــــات برو 

.یضًا في مولنبیكاألخیر نشأ أ
ـــــك. ب ـــــداحـــــي ســـــخلدرس فی ـــــاءمـــــن : فـــــي هولن ـــــه أحی العاصـــــمة السیاســـــیة الهـــــاي، تقطن

ـــــالحي الداعشـــــي، وال  ـــــرة غالبیتهـــــا مـــــن المتشـــــددین ووصـــــف هـــــذا الحـــــي ب جالیـــــة مســـــلمة كبی
جثـــــة هولندیـــــة قتلـــــت فـــــي ســـــوریا، وشـــــهد الحـــــي 11أبـــــدًا، حیـــــث عـــــادت الهولنـــــدیونیدخلـــــه 
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تـــــوترًا عالیـــــًا بعـــــد مقتـــــل هولنـــــدي مغربـــــي األصـــــل، عائـــــدًا مـــــن القتـــــال فـــــي ســـــوریا علـــــى یـــــد 
. 1الشرطة التي بدأت تتعقب العائدین

:ارتباط الهجمات اإلرهابیة بمافیا االجرام والمخدرات في أوروبا-3
الـــــداخلي لألمـــــنالعامـــــة لـــــإلدارةتحـــــدث المـــــدیر الســـــابق ) لوفیغـــــارو(فـــــي حـــــوار مـــــع جریـــــدة 

ـــــــي فرنســـــــا اخـــــــوهـــــــي م ـــــــة ف ـــــــارد ســـــــكوار ســـــــیني(برات داخلی ـــــــاط المتطـــــــرفین ) بیرن عـــــــن ارتب
المعــــــــروفین باســــــــم الجهــــــــادیین لــــــــدى االعــــــــالم الغربــــــــي بعــــــــالم االجــــــــرام ســــــــواء المــــــــنظم أو 

الشــــقیقیان بكــــراوي : أبرزهــــاعــــدة حــــاالت األخیــــرعلــــى مســــتویات صــــغیرة، وذكــــر اإلجــــرام
ــــــــىاإلجــــــــرامقــــــــدما مــــــــن عــــــــالم األخــــــــوانمنفــــــــذي تفجیــــــــرات بروســــــــكل، كــــــــون  اإلرهــــــــابإل

ـــــــین عـــــــالم  ـــــــائم حالیـــــــًا ب وعـــــــالم اإلجـــــــراموالتطـــــــرف، وهـــــــذا مـــــــا یمثـــــــل خطـــــــورة التفاعـــــــل الق
، حیـــــث قـــــدم 1995المتـــــورط فـــــي تفجیـــــرات فرنســـــا ) خالـــــد كلقـــــال(، ویـــــذكر أیضـــــًا اإلرهـــــاب

فـــــي ارتفـــــاع مقلـــــق للغایـــــة فـــــي الظـــــاهرةأنیضـــــًا، ویؤكـــــد أاإلجـــــرامهـــــذا االخیـــــر مـــــن عـــــالم 
.2، وان الكثیر من االرهابیین یؤمنون بأعمال اجرامیة لتمویل نشاطاتهمأوروبا

فــــي أســــتاذوهــــو ) بییــــر فــــارمین(وفــــي نفــــس الجریــــدة یؤكــــد الخبیــــر فــــي الشــــأن المغربــــي 
ــــــــىجامعــــــــة بــــــــاریس  ، اإلرهــــــــابن هنــــــــاك عالقــــــــة بــــــــین تهریــــــــب المخــــــــدرات وجــــــــرائم أاألول

عنــــدما نجــــح فــــي االختبــــاء مــــن تفجیــــر فرنســــا، حتــــى ) صــــالح عبــــد الســــالم(ویعطــــي مثــــاًال 
.یوم اعتقاله في بروكسل، بفضل تواطؤ عصابات االجرام المنظم

ــــین شــــبكات تهریــــب المخــــدرات  ــــاط ب ــــى االرتب كمــــا یشــــیر الخبیــــر فــــي الشــــأن المغربــــي ال
ناشـــــئة فـــــي اوروبـــــا خاصـــــة مـــــن شـــــمال المغـــــرب وبعـــــض المتطـــــرفین، وان بعـــــض الخالیـــــا ال

بروكســــل علـــــى عالقـــــة مـــــع هیاكــــل عصـــــابات تهریـــــب القنـــــب الهنــــدي القـــــادم مـــــن المغـــــرب، 
فــــــــي المغــــــــرب المخــــــــدراتكمــــــــا انتقــــــــد الســــــــلطات االوروبیــــــــة فــــــــي التغاضــــــــي عــــــــن زراعــــــــة 

ــــــــت هــــــــذا  ــــــــاط بــــــــین العصــــــــابات واالتجــــــــار بهــــــــا، وثب ــــــــةاالرتب ، ومافیــــــــا المخــــــــدرات اإلجرامی
ـــــورطین أنحیـــــث تبـــــین ، 2004یـــــرات مدریـــــد مـــــارس والجـــــرائم االرهابیـــــة عنـــــد تفج احـــــد المت

.، شبكة رؤیة اإلخباریة"أوربا تغض الطرف عن معاقل اإلرهاب في دولها:" سحر رمزي -1
.23، ص "مقال نشر في جریدة القدس العربي:" حوسین مجذوبي -2
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ـــــاجر بالمخـــــدرات وأ) تشـــــینو(یـــــدعى  ـــــى المتفجـــــرات مـــــن أي الصـــــیني كـــــان یت ـــــه حصـــــل عل ن
.مخدر القنب الهنديإعطائهشاب اسباني كان یعمل في المناجم، مقابل 

ویمكــــــــن أن نخلــــــــص إلــــــــى أن المتطــــــــرفین االرهــــــــابیین یســــــــتفیدون مــــــــن تجــــــــار المخــــــــدرات 
:المنظم على مستویینمواإلجرا

وأكثــــــرتطرفــــــًا أكثــــــربعــــــد تــــــوبتهم حیــــــث یصــــــبح المجــــــرم الســــــابق اســــــتقطاب مجــــــرمین -1
.استعدادًا لتنفیذ عملیات ارهابیة

االســــــــــتفادة مــــــــــن عائــــــــــدات المخــــــــــدرات وكــــــــــذا طــــــــــرق المهــــــــــربین واالختبــــــــــاء وتزویــــــــــر -2
.البطاقات والهویات

التـــــي تنطلـــــق (بمـــــا فیهـــــا االجـــــرام والمخـــــدرات االرهابیـــــةإن الحـــــدیث عـــــن ارتبـــــاط الظـــــاهرة 
ــــــى  ــــــامــــــن شــــــمال المغــــــرب إل ــــــا ) عبــــــر ســــــواحل اســــــبانیاأوروب ــــــىیقودن ــــــة ســــــبب إل أن معرف

.غلبأ 
المغــــرب، الجزائــــر، (مغاربیــــة مــــن أصـــول فـــي أوروبــــااإلرهابیــــةمنفـــذي العملیــــات -4

):تونس
كشـــــــفت عـــــــن 2015بـــــــاریس أحـــــــداثرأســـــــهاوعلـــــــى أوروبـــــــاالتـــــــي شـــــــهدتها فاألحـــــــداث

) بولحســـــــنأســـــــماء(القــــــبض علـــــــى خمســـــــة اشــــــخاص ومقتـــــــل رجـــــــل ونســـــــف امــــــرأة لنفســـــــها 
ــــة أصــــولفرنســــیة مــــن  ــــذي قتــــل كــــان بلجیكــــي مــــن اصــــول مغربی ــــة، وال ــــد (مغربی ــــد الحمی عب

.باریسألحداثوهو الرأس المدبر ) أبا عود
أصــــــــولبلجیكــــــــي مــــــــن ) نجــــــــم العشــــــــراوي(ل عــــــــن تــــــــورط ســــــــكمــــــــا كشــــــــفت تفجیــــــــرات بروك

.مغربیة، والذي فشل في تفجیر حزامه الناسف داخل المطار
مغربــــــي مــــــن إرهــــــابي) 2500-2000(مــــــا بــــــین أنوكشــــــف االنتربــــــول حســــــب معطیاتــــــه 

فـــــي العـــــالم، كمـــــا ســـــبق للمغـــــرب أن كشـــــف اإلرهـــــابألـــــف مطلوبـــــًا علـــــى قائمـــــة 25أصـــــل 
تنظـــــــیم مـــــــن مواطنیهـــــــا توجهـــــــوا الـــــــى العـــــــراق وســـــــوریا لالنضـــــــمام الـــــــى1122عـــــــن قرابـــــــة 

.االسالمیة وجبهة النصرةالدولة 
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:االسباب 
ـــــــبهم یمتلكـــــــون - ـــــــا أربعـــــــة مالیـــــــین ونصـــــــف اغل ـــــــي اوروب ـــــــة المغربیـــــــة ف ـــــــغ عـــــــدد الجالی تبل

تقطــــــن فــــــي فرنســــــا واســــــبانیا وبلجیكــــــا وألمانیــــــا وهولنــــــدا، %80جنســــــیات مزدوجــــــة، ونســــــبة 
الوقـــــت ، وفـــــي نفـــــسأخـــــرىإســـــالمیةجالیـــــة أيهـــــذا مـــــا یكـــــون نتیجتـــــه تـــــورطهم أكثـــــر مـــــن 

.یكونون أكثر الضحایا في التفجیرات 
حاســـــمًا فـــــي التطـــــرف، أوروبـــــاالجالیـــــة المغربیـــــة فـــــي ادربمـــــا ال یكـــــون عامـــــل كثـــــرة تعـــــد-

اإلرهــــــابيفـــــي المقابــــــل ایضـــــًا توجـــــد جالیــــــة تركیـــــة كثیــــــرة جـــــدًا وتورطهـــــا فــــــي العمـــــل ألنـــــه
والمغربیـــــــة، المغاربیـــــــةاألصـــــــولهنـــــــاك عوامـــــــل اخـــــــرى خاصـــــــة لـــــــذوي إذن، ضـــــــئیل جـــــــداً 

.تقودها للتنظیمات المسلحة
وأیضــــــا الجالیــــــة التركیــــــة یرجــــــع ) المغــــــرب، الجزائــــــر، تــــــونس(تواجــــــد الجالیــــــة المغاربیــــــة -

لبنــــاء اقتصــــادها بعــــد الحــــرب العالمیــــة إلــــى عنــــدما كانــــت اوروبــــا فــــي حاجــــة ماســــة للعمالــــة
ــــاء والســــكك والورشــــات  ــــي البن ــــة، للعمــــل ف ــــة . الثانی ــــة قوی ــــد عامل ــــب ی فهــــاجر إلیهــــا مــــا یتطل

والثقافــــة القرویــــة، حیــــث عاشــــوا األمیــــة، تطغــــى علــــیهم واألریــــافمــــن ینحــــدرون مــــن القــــرى 
أيلــــم یشــــكلوا أنهــــمفــــي تجمعــــات معزولــــة عــــن المجتمــــع الفرنســــي وعــــن ثقافتــــه، مــــع العلــــم 

.مشكلة او اي تهدید في اوروبا 
جدیــــــدة فــــــي أجیـــــالبــــــدأتالجدیــــــدة األلفیـــــةوبـــــدخول مرحلــــــة التســـــعینات والعقــــــد األول مــــــن 

ــــدا مــــن  ــــة مزی ــــاءالظهــــور ممثل ــــدأت المملكــــة أعب ــــا مــــع هــــذه الفتــــرة ب ــــأطیر الثقــــافي، وتزامن الت
ببنــــاء المســـــاجد وتمویــــل الجمعیـــــات، كمـــــا ) الفكــــر الوهـــــابي(العربیــــة الســـــعودیة فــــي تصـــــدیر 

.القادمة من شمال افریقیااإلسالمیةكانت ترسل دعاتها لتأطیر الجالیة أنها
المغـــــاربي تتمیــــز بخاصـــــیة ممثلـــــة فــــي قدرتـــــه علــــى الجمـــــع بـــــین اإلنســــانن عقلیـــــةأكمــــا -

ــــــة والممارســــــة  ــــــام) المتناقضــــــتین(العقلی ــــــي انســــــجام ت ــــــر عنهــــــا السوســــــیولوجي . ف جــــــاك (عب
ــــــرك ــــــي بــــــــ ) بی ــــــي هــــــذا )الفصــــــام الغیــــــر مرضــــــي(بعــــــد دراســــــته للمجتمــــــع المغرب ، ویقــــــول ف

بــــــــي بــــــــین التصــــــــویت لــــــــوخّیر المغر ) " محمــــــــد جســــــــوس(الصــــــــدد السوســــــــیولوجي المغربــــــــي 
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وذهــــــــب لیعــــــــیش فــــــــي اإلســــــــالمیةوالدولــــــــة العلمانیــــــــة، لصــــــــّوت للدولــــــــة اإلســــــــالمیةللدولـــــــة 
".الدولة العلمانیة

بولحســــــــن كانــــــــت تقبــــــــل علــــــــى المالهــــــــي مــــــــع الشــــــــباب، وتهــــــــتم أســــــــماءالمغربیــــــــة : مثــــــــال
للـــــــزي اإلســــــالمیةبالموضــــــة بعیــــــدة عــــــن النقــــــاب الــــــذي یتوافــــــق مــــــع نظــــــرة تنظــــــیم الدولــــــة 

ـــــالفكر وٕانهـــــا، أصـــــدقائهاحـــــد أشـــــرب الكحـــــول حســـــب وصـــــف الشـــــرعي، وت ـــــة ب ـــــت معجب كان
.السلفي، وال تخفي رغبتها في االنضمام الى تنظیم الدولة

ــــــة  ــــــیس االســــــتخبارات األلمانی ــــــه رئ ــــــذكر مــــــا قال ــــــي هــــــذا الســــــیاق ن ــــــو(وف ــــــي ) ارنســــــت أهرل ف
اجتمـــــــاع خبـــــــراء غربیـــــــون فـــــــي اســـــــتخبارات فـــــــي ألمانیـــــــا، أن خطـــــــر القاعـــــــدة یتنـــــــامى فـــــــي 

جغرافیـــــــًا أوروبـــــــان القاعـــــــدة فـــــــي المغـــــــرب االســـــــالمي لـــــــیس قریبـــــــة مـــــــن أو إفریقیـــــــال شـــــــما
.فحسب، إنما تشكل المجموعة االكثر نشاطًا في القاعدة حالیًا 

أن ) جیــــــل دیكورشــــــوفي(اإلرهــــــابلشــــــؤون مكافحــــــة األوروبــــــيكمــــــا صــــــّرح منســــــق االتحــــــاد 
ــــــل مزیجــــــًا متفجــــــرًا ال ســــــیما بعــــــد عــــــودة العنــــــف إفریقیــــــاشــــــمال  ــــــى الجزائــــــر وانتقــــــال تمث ال

ــــــــىصــــــــابات المحلیــــــــة الع ــــــــذ عملیــــــــات إإل رهابیــــــــة، تســــــــتهدف مصــــــــالح غربیــــــــة وبینهــــــــا تنفی
.عملیات انتحاریة

األداءالتــــــي تواجــــــه أوروبــــــا یبقــــــى الضــــــعف والتقصــــــیر فــــــي األمنیــــــةهــــــذه الرهانــــــات وأمــــــام
.األوروبي لغزًا محیراً واالستخباراتياألمني

وٕایقــــاففــــي مواجهــــة األوروبــــيواالســــتخباراتي األمنــــياألداءضــــعف : المطلــــب الثــــاني
:اإلرهابیةالعملیات 

والعالمیــــــة، بعــــــد كــــــل عملیــــــة ارهابیــــــة تهــــــز األوروبیــــــةتتــــــوالي التصــــــریحات والمواقــــــف 
ــــــذرف األوروبــــــيامــــــن واســــــتقرار االتحــــــاد  ، فســــــقوط الضــــــحایا والمصــــــابین یشــــــكل مناســــــبة ل
ـــــــوندمـــــــوع بعـــــــض الساســـــــة  ـــــــذاألوروبی كیر بصـــــــواب مـــــــواقفهم مـــــــن القضـــــــایا ، ومناســـــــبة للت
وحمایــــــــة اإلرهــــــــابوالتطــــــــرف، والحــــــــدیث عــــــــن هزیمــــــــة اإلرهــــــــابالدولیــــــــة ومــــــــن محاربــــــــة 

ـــــــة ـــــــوق الدیمقراطی ـــــــادة اإلنســـــــانوحق ـــــــان المشـــــــترك لق ـــــــي البی ـــــــاس كمـــــــا جـــــــاء ف وســـــــالمة الن
منفــــــتح، دیمقراطــــــيانــــــه هجــــــوم علــــــى مجتمــــــع : جمــــــات بروكســــــلبعــــــد هاألوروبــــــياالتحــــــاد 
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رأي الباحــــث ســــوى رفــــع للمعنویــــات فقــــط ولــــو فــــي الوقــــت الحــــالي، یكــــون هــــذا الحــــدیث فــــي
ـــــــت فتنـــــــامي وتتـــــــالي العملیـــــــات االرهابیـــــــة  وتطـــــــور اســـــــلوب المتطـــــــرفین فـــــــي اختیـــــــار التوقی

.لدلیل دامغ على حجم المعانات التي تنتظرها القارة العجوزواألدوات
الیمــــــین المتطــــــرف تتحــــــد لتحمــــــل مــــــن المواقــــــف نجـــــد ان احــــــزاباآلخــــــرفـــــي الجانــــــب 

بترحیـــــــــل مالیـــــــــین ، وتطالـــــــــب اإلرهـــــــــابياالقلیـــــــــات المســـــــــلمة والالجئـــــــــین مســـــــــؤولیة العمـــــــــل 
لألنظمـــــةالمســـــلمین كعقابـــــًا جماعیـــــًا، وجـــــاءت المواقـــــف العربیـــــة مختلفـــــة تحمـــــل المســـــؤولیة 

والعـــــــــالم، كمـــــــــا یحمـــــــــل الـــــــــبعض أوروبـــــــــافـــــــــي اإلرهـــــــــاببقایاهـــــــــا بنشـــــــــر أوالدیكتاتوریـــــــــة 
.ة للسیاسة الخارجیة التي تنتهجها اوروبا خاصة في الشرق االوسطالمسؤولی

خباراتیة تســـــــاألجهـــــــزة األمنیـــــــة واالمـــــــاذا عـــــــن . اذن امـــــــام هـــــــذه المواقـــــــف وهـــــــذه االتهامـــــــات
:األوروبیة

ـــــــات أنمـــــــا هـــــــو معـــــــروف  ـــــــذت بواســـــــطة خالالعملی ـــــــة نف ـــــــا محـــــــدودة عـــــــددیًا اإلرهابی ی
مــــــن المعــــــادالت وأســــــقطتبســــــرعة أهــــــدافهاإلــــــى، نجحــــــت فــــــي الوصــــــول )ذئــــــاب منفــــــردة(

ــــة والضــــحایا مــــا شــــّكل رعبــــًا حقیقیــــًا، وربمــــا یكــــون هــــذا االخیــــر هــــو المســــتهدف مــــن األمنی
ـــــــى أرقـــــــام، أكثـــــــر مـــــــن اإلرهابیـــــــةاألنشـــــــطة الضـــــــحایا وحجـــــــم الخســـــــائر، فقبـــــــل التطـــــــرق إل

ــــىعوامــــل اخفــــاق االجهــــزة األ ــــه مــــن الضــــروري المــــرور عل ــــة یــــرى الــــدارس ان منیــــة االوروبی
ــــــي ف ــــــة ـــــــــــــــــــــــــــأهــــــم جهــــــاز امن ــــــات االرهابی التوقــــــع واالســــــتباق بعــــــد جمــــــع (ي مواجهــــــة العملی

أناإلرهــــــابحیــــــث یجمــــــع المختصــــــون فــــــي دراســــــة : "جهــــــاز االســــــتخبارات") المعلومــــــات
، وهـــــــذا اإلرهـــــــابيحاســـــــم لمواجهـــــــة العمـــــــل أمــــــروجــــــود معلومـــــــات اســـــــتخباراتیة جیـــــــدة هـــــــو 

:1یعاني من صعوبات نذكر أهمهااألخیر
ـــــــى منـــــــاطق عدیـــــــدة، فـــــــال -1 الجماعـــــــات االرهابیـــــــة هـــــــي جماعـــــــات صـــــــغیرة وموزعـــــــة عل

).كما یحصل في مواجهة الدول(یمكن التعرف على نوایا االرهابیین وتقییم قدراتهم 

2016جوان 07، مقال في جریدة الوطن، "التقصیر الفرنسي في األداء االستخباراتي:" إسراء احمد إسماعیل -1
Alwatan ws paper.ar/?p=33972
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مـــــا وأكثـــــرعناصـــــر بشـــــریة فـــــي عملیـــــات التجســـــس إلـــــىاالســـــتخباراتیة تحتـــــاج األجهـــــزة-2
هــــــي التجســــــس التقنــــــي وهــــــو لــــــم یجــــــد مــــــع المجموعــــــات االرهابیــــــة ةخیــــــر تســــــتعمله هــــــذه األ

.المنفردة
ــــــةاالســــــتخباراتیة األجهــــــزةاعتمــــــاد -3 ــــــة األوروبی المعلومــــــات الخاصــــــة بالتحركــــــات التكتیكی

، لكـــــــــن تحركـــــــــات المجموعـــــــــات إرهابیـــــــــةعملیـــــــــة أيالتـــــــــي تســـــــــبق اإلرهابیـــــــــةللمنظمـــــــــات 
.العتماد علیها امرًا غیر مجداالرهابیة هي في حد ذاتها ضئیلة جدًا، ما یجعل ا

:األوروبیةاألمنیةاألجهزةاقـــــــــــــــإلخفأخرىعوامل -
-2014(شـــــــهدت الفتـــــــرة: رهابـــــــًا محـــــــتمالً مـــــــدد المفـــــــاجئ لكتـــــــل بشـــــــریة قـــــــد تحمـــــــل إالت-1

ــــــاب الهجــــــرة ) 2016 ــــــتح ب ــــــل ســــــكانیة مــــــع ف ــــــامي كت ــــــرةتن ــــــتج األخی ــــــد تن ــــــي ق أنشــــــطة، والت
محتملــــــــة، لــــــــذلك كــــــــان مــــــــن المهــــــــم المتابعــــــــة االمنیــــــــة عبــــــــر جمیــــــــع المعلومــــــــات إرهابیــــــــة

مــــــن هــــــم بعیــــــدین عــــــن التــــــورط والعمــــــل علــــــى المجموعــــــات الســــــتبعادوالمالحقــــــة والتوقیــــــف 
.التي لدیها امكانیة التورط في العمل 

:تتم المهام االمنیة على جانبین هما: تهدیدات عشوائیة أماممربكة أمنیةمهام -2
ــــــي تــــــامین  ــــــاط الحیویــــــة الرئیســــــیة واســــــتقراء ســــــیناریوهات الخطــــــر المتوقــــــع، وف األجهــــــزةالنق
المتطـــــــورة، علیهـــــــا تعظـــــــیم العمـــــــل فـــــــي الجانـــــــب االول لتضـــــــییق احتمـــــــال الجانـــــــب األمنیـــــــة

ــــــة ــــــات االرهابی ــــــب االخــــــر العملی ــــــي الجان ــــــاني، لكــــــن نجــــــد ف ــــــین اســــــتهداف الث ــــــراوح مــــــا ب تت
بواســـــطة انتحـــــاریین وعبـــــوات 2016مطـــــار بروكســـــل مـــــارس : منشـــــآت حیویـــــة كبیـــــرة مثـــــل 

ناســــفة، وصــــوال إلـــــى عملیــــات قتـــــل وطعــــن باســــتخدام الســـــالح االبــــیض مثـــــل عملیــــة قطـــــار 
.20161في ألمانیا یولیو ) بافاریا(
عــــــدم أوات غیــــــاب المعلومــــــ: الجفــــــاف المعلومــــــاتي فــــــي ظــــــل تعثــــــر خطــــــوط االتصــــــال-3

ـــــذاتي،  ـــــدول االوروبیـــــة التـــــي تتنـــــافس فیمـــــا بینهـــــا والرغبـــــة فـــــي االســـــتحواذ ال تكاملهـــــا بـــــین ال

، المركز اإلقلیمي للدراسات "إرهاب محدود الكلفة، لماذا أخفقت أجهزة األمن األوروبیة أمام الهجمات العشوائیة:" خالد عكاشة-1
اإلستراتیجیة، القاهرة، 
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نقـــــص ضـــــخ إلـــــىباإلضـــــافةمـــــن تحقیـــــق نجـــــاح اســـــتباقي األوروبیـــــةاألمنیـــــة األجهـــــزةحـــــرم 
.المعلومات تجاه الوحدات االمنیة العاملة على االرض

ــــــي -4 ــــــي ف ــــــةاألجهــــــزةاخــــــتالل هیكل ــــــل وا: األمنی ــــــي هیاكــــــل الجهــــــاز الخل ــــــيضــــــح ف األمن
ـــــــدول األوروبـــــــي وحـــــــدات عســـــــكریة فـــــــي منظومـــــــة مكافحـــــــة االرهـــــــاب أشـــــــركت، فـــــــبعض ال

وهنــــــــاك توصــــــــیات الســــــــتحداث نظــــــــام معلومــــــــاتي متطــــــــور، یكــــــــون عملــــــــه مقتصــــــــر علــــــــى 
، كمـــــا )جهـــــاز اســـــتخبارات أوروبـــــي(، ثـــــم ظهـــــر باســـــم األوروبـــــيبالـــــداخل اإلرهـــــابمكافحـــــة 

بشـــــكل یصـــــعب االمنیـــــة داخـــــل كـــــل دولـــــة فـــــي االتحـــــاد تعـــــددت مقترحـــــات تطـــــویر االجهـــــزة 
.حصره

فرضـــــــــت دول فرنســـــــــا وألمانیـــــــــا : القیـــــــــود التشـــــــــریعیة والسیاســـــــــیة علـــــــــى أجهـــــــــزة األمـــــــــن-5
ها الزمنـــــــي والمكـــــــاني، وتباینــــــت صـــــــورها وامتــــــدادتوبلجیكــــــا حـــــــاالت مــــــن الطـــــــوارئ تعـــــــدد

عًا مـــــن تحـــــد مـــــن مجـــــال عمـــــل االجهـــــزة االمنیـــــة فـــــي مســـــاحة أكثـــــر اتســـــااإلجـــــراءاتفهـــــذه 
المعتــــــاد، فمــــــثًال تلــــــك الخاضــــــعة للقیــــــود والضــــــوابط التشــــــریعیة والقانونیــــــة المنظمــــــة للنســــــق 

).فرض حظر للتجوال-الجبریةاإلقامة-االحتجاز-التنصتأعمال(
ــــــدارس اعطــــــاء مثــــــال حــــــي عــــــن ضــــــعف  األمنــــــي واالســــــتخباراتي األداءوممــــــا ســــــبق اراد ال

ـــــار فرنســـــا مـــــن خـــــالل هجـــــوم  ـــــدو(واخت ـــــانأحیـــــث ) شـــــارلي ایب ـــــى عیـــــب ب هـــــذا االخیـــــر عل
:االستخبارات الفرنسیة، من خالل نقطتین هامتین

والمســــــؤولون ) مانویــــــل فــــــالس(وبــــــاعتراف رئــــــیس الــــــوزراء الفرنســــــي : القصــــــور األمنــــــي . 1
) كواشـــــي(األخـــــوینعـــــن األمـــــن الـــــداخلي بأنـــــه یوجـــــد تـــــراٍخ فـــــي المراقبـــــة المفروضـــــة علـــــى 

مرتكبــــــي الهجــــــوم خاصــــــة مــــــع وجــــــود تــــــاریخ ســــــابق مــــــن التطــــــرف والعنــــــف لهمــــــا، كمــــــا أن 
.1السلطات الفرنسیة كانت على علم بسجلهما االمني

ــــــداخلي . 2 مــــــن ) كواشــــــي(األخــــــوینوظهــــــر مــــــن خــــــالل نقــــــل ملــــــف : ضــــــعف التنســــــیق ال
ضـــــــــیاع إلـــــــــىأدىالـــــــــداخلي لمصـــــــــلحة أخـــــــــرى محلیـــــــــة، ممـــــــــا لألمـــــــــنالمدیریـــــــــة العامـــــــــة 

،الالزمــــــةاألمنیـــــة، وبالتـــــالي عـــــدم اتخــــــاذ التـــــدابیر األمنیــــــةلمعلومـــــات وضـــــعف التقـــــدیرات ا

.إسراء أحمد إسماعیل، مرجع سابق، نفس الصفحة-1





83

) محمــــد مـــــراح(كـــــان تعــــدیًال اتخــــذ مـــــن قبــــل الســـــلطات الفرنســــیة بعــــد هجـــــوم اإلجــــراءوهــــذا 
.، وهذا ما یدل على عدم جدوى التعدیل2012مارس 

ــــــى أن الهجمــــــات  ــــــدارس إل ــــــص ال ــــــدو اإلرهابیــــــةویخل ــــــن تتأیب وقــــــف فــــــي المــــــدى نهــــــا ل
، وتنطلــــــــق مــــــــن تبنــــــــي األمنیــــــــةوقفهــــــــا إلــــــــى مقاربــــــــات تتعــــــــدى الحلــــــــول اجالقریــــــــب ویحتــــــــ

ــــدأ مــــن إســــتراتیجیة األمــــن العــــالمي أصــــبح كــــًال ال یتجــــزأ مــــا یحــــتم أنواضــــحة وشــــاملة، تب
ــــــى  ــــــة أعل ــــــا العمــــــل بفاعلی ــــــر أوروب ــــــة االرهــــــاب إلطفــــــاءكب ــــــق والمســــــاعدة فــــــي محارب الحرائ

.لجنوبیةالمنتشر على طول حدودها ا
ـــــــول سیاســـــــیة إیجـــــــادتســـــــارع فـــــــي أنوعلیهـــــــا  وعلیـــــــه تكثیـــــــف ) ســـــــوریا ولیبیـــــــا(ألزمتـــــــيحل

.فیهما، بمساعدة جمیع القوى الفاعلة عالمیاً اإلرهابالجهود لمحاربة 
ــــى معرفــــة اســــباب جنــــوح الشــــباب إلــــى التطــــرف كمــــا یــــرى الــــدارس اهمیــــة عمــــل اوروبــــا عل
خارجهـــــا، ممـــــا ســـــیؤدي حتمـــــًا إلـــــى تصـــــحیح افكـــــار االنـــــدماج أوأوروبـــــاســـــواًء فـــــي داخـــــل 

.، مع مراعاة الفروق الدینیة والثقافیةاألوروبيفي الوسط 
كمــــــا یركــــــز الــــــدارس علــــــى ضــــــرورة الكــــــف عــــــن سیاســــــة المعــــــاییر المزدوجــــــة إزاء الصــــــراع 

.في دولتهمالفلسطینیینحلول تضمن حقوق إیجاد، مع اإلسرائیلي-العربي
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:السیاسات األوروبیة لمواجهة التحدیات األمنیة: المبحث األول
:اآللیات األوروبیة لمواجهة تحدیات الهجرة غیر الشرعیة: المطلب األول

آلیـــــات متعـــــددة لمواجهـــــة الهجـــــرة -جمـــــاعيالللعمـــــلكإطـــــار–اعتمـــــد االتحـــــاد األوروبـــــي 
:غیر الشرعیة نستعرضها تفصیال في اآلتي

:اآللیة األمنیة.1
:تشكیـــل قوات األوروفورس. أ 

1995یعـــــود قـــــرار تشـــــكیل القـــــوات األوروبیـــــة الخاصـــــة إلـــــى اجتمـــــاع لشـــــبونة فـــــي مـــــاي 
حیــــــث قــــــررت الــــــدول األوروبیــــــة األربــــــع المطلــــــة علــــــى حــــــوض البحــــــر األبــــــیض المتوســــــط 

ـــــي تشـــــكلت بالفعـــــل عـــــام  ـــــة تعـــــرف 1996تشـــــكیل هـــــذه القـــــوات، الت ، وتتكـــــون مـــــن قـــــوة بری
euro: بـــــــ force" وأخــــرى بحریــــة أیضــــًا بــــــــ ، "euro mar force " وبالتــــالي فهــــي

ــــــة وٕانســــــانیة تقررهــــــا  ــــــارات أمنی ــــــرًا وبحــــــرًا العتب ــــــدخل ب ــــــوة خاصــــــة یمكنهــــــا الت ــــــارة عــــــن ق عب
فـــــــورس مـــــــن قـــــــادة القـــــــوات البریـــــــة -القیـــــــادة العامـــــــة لهـــــــذه القـــــــوات، وتتكـــــــون قیـــــــادة األورو

ل، واســـــبانیا مهمتهـــــا حمایـــــة امـــــن واســـــتقرار والبحریـــــة فـــــي كـــــل مـــــن فرنســـــا، ایطالیـــــا، البرتغـــــا
یل هـــــــذه القـــــــوات تطبیقـــــــًا لفكـــــــرة الـــــــدفاع األوروبـــــــيكویعـــــــد تشـــــــألوروبـــــــاالحـــــــدود الجنوبیـــــــة

لیتبنـــى االتحـــاد األوروبـــي فیمـــا بعـــد cjtf(combined joint task force(المشـــترك 
، حیـــــــــث وافقـــــــــت دول االتحـــــــــاد األوروبـــــــــي 2002نـــــــــوفمبر فكـــــــــرة قـــــــــوات التـــــــــدخل الســـــــــریع 

تشــــكیل مثــــل هــــذه القــــوات فــــي الخمــــس عشــــر آنــــذاك بمــــا فــــي ذلــــك بریطانیــــا التــــي عارضــــت 
بـــــادئ األمـــــر خشـــــیة تعـــــارض أهـــــدافها مـــــع أهـــــداف حلـــــف شـــــمال األطلســـــي، علـــــى تشـــــكیل 
قــــــوات للتــــــدخل الســــــریع هــــــدفها المحافظــــــة علــــــى االســــــتقرار واألمــــــن األوربــــــي، إلــــــى جانــــــب 

حمایـــــة منـــــابع الـــــنفط، حمایـــــة (لتـــــدخل الســـــریع فـــــي أیـــــة أزمـــــات تـــــؤثر فـــــي مصـــــالح أوروبـــــا ا
...).الرعایا األوروبیین في الخارج

ـــــم یحـــــدد األهـــــداف  ـــــدخل الســـــریع ل ـــــة للت ـــــوات األوروبی ـــــالرغم مـــــن أن قـــــرار تشـــــكیل الق وب
التــــــي تســــــمى لتحقیقهــــــا هــــــذه القــــــوات فــــــإن التــــــدخل فــــــي حــــــوض البحــــــر األبــــــیض المتوســــــط 

ــــي بشــــكل خــــاص بقصــــد منــــع أو الحــــد مــــن و عــــام شــــكلب لهجــــرة غیــــر ادول الشــــمال اإلفریق
ـــــــدخل  ـــــــة للت ـــــــوات األوروبی ـــــــرز أهـــــــداف الق ـــــــب المخـــــــدرات یعـــــــد أب الشـــــــرعیة واإلرهـــــــاب وتهری
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ـــــا  ـــــا وأن أوروب ـــــة ألوروب ـــــوذ تقلیدی ـــــاطق نف ـــــر من ـــــاطق تعتب ـــــى أســـــاس أن هـــــذه المن الســـــریع عل
ــــــــــات المتحــــــــــدة األ ــــــــــوى أخــــــــــرى خاصــــــــــة الوالی ــــــــــان تهــــــــــدد نفوذهــــــــــا ال تســــــــــمح لق مریكیــــــــــة ب

وتتــــــــزعم فرنســــــــا ومعهــــــــا دول جنــــــــوب أوروبــــــــا األخــــــــرى هــــــــذا االتجــــــــاه علــــــــى -ومصــــــــالحها
اعتبـــــار أنهـــــا دول متوســـــطیة تاریخیـــــا وجغرافیـــــًا مـــــن ناحیـــــة وعلـــــى أســـــاس أنهـــــا مهـــــددة قبـــــل 
غیرهـــــا مـــــن دول االتحـــــاد األوروبـــــي بعـــــدم االســـــتقرار واألمـــــن فـــــي حـــــوض البحـــــر األوروبـــــي 

.واألمن في حوض البحر المتوسط من ناحیة أخرىبعدم االستقرار 
:إنشاء وكالة فرونتكس.ب

هذا وبالموازاة مع اتفاقیات إعادة اإلدخال وفي إطار تشدید الحراسة على الحدود األوروبیة 
وكالة أوروبیة 2004للحد من ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة أنشأ االتحاد األوروبي في أكتوبر 

اني بشأن الحدود الخارجیة للدول األعضاء في میدان حمایة الحدود إلدارة التعاون المید
border security. هیئة مستقلة ومتخصصة مكلفة بتنسیق باسم (االتحاد األوروبي

:1مهامها" frontexفرونتكس "
 تنسیق التعاون العملیاتيopérationnel coopération بین الدول األعضاء في مجال

.إدارة الحدود الخارجیة
 عــــــن طریــــــق تطــــــویر معــــــاییر (مســــــاعدة الــــــدول األعضــــــاء علــــــى تــــــدریب حــــــرس الحــــــدود

..).مشتركة للتدریب، عقد ندوات وورشات عمل لموظفي السلطات المختصة
تطویر األبحاث ذات الصلة بالسیطرة على الحدود الخارجیة ومراقبتها.
ـــــــــي الظـــــــــروف التـــــــــي تســـــــــتدعي زیـــــــــادة الـــــــــدعم التقنـــــــــي مســـــــــاعدة الـــــــــدول ا ألعضـــــــــاء ف

.والعملیاتي على الحدود
 رعایــــــا (تزویـــــد الـــــدول األعضـــــاء بالــــــدعم الـــــالزم فـــــي تنظـــــیم عملیــــــات العـــــودة المشـــــتركة

).الدول الثالث الذین یقیمون بصورة غیر شرعیة في الدول األعضاء
القــــوارب غیــــر الشــــرعیین هــــذا ورغــــم الســــعي الحثیــــث للوكالــــة مــــن أجــــل وقــــف مهــــاجري
نجاحــــــًا أقــــــل فــــــي 2008مــــــن إفریقیــــــا إلــــــى االتحــــــاد األوروبــــــي إال أنهــــــا صــــــادفت عــــــام ألــــــــ 

حمـــــل الـــــدول األوروبیـــــة علـــــى التعـــــاون مـــــع بعضـــــها فضـــــال عـــــن دول الشـــــمال اإلفریقـــــي إذ 

/http://www.frontex.europa.eu: وكالة حراسة الحدود األوروبیة -1
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التـــــي تولتهـــــا هـــــذه الوكالـــــة علـــــى تـــــدفق المهـــــاجرین بـــــین شـــــمال " نوتیلـــــوس"ركـــــزت العملیـــــة 
الیــــا ومالطــــا، لكــــن لــــم تبعــــد أحــــدا إلــــى شــــمال إفریقیــــا، ویعــــزى إخفاقهــــا فــــي هــــذه إفریقیــــا وایط

االخـــــتالف فـــــي الـــــرأي حـــــول المســـــؤولیة عـــــن المهـــــاجرین الـــــذین تـــــم إنقـــــاذهم " العملیـــــة إلـــــى 
ــــــة "مــــــن البحــــــر ــــــرا"، كمــــــا أدت عملی ــــــرونتكس أثنــــــاء عــــــام " هی ــــــى درع 2008الخاصــــــة بف إل

ین إلـــــى غـــــرب افریقیـــــا كـــــانوا متـــــوجهین مهـــــاجرًا غیـــــر مـــــوثق373وآالف4وتشـــــتیت نحـــــو 
ـــــــ  ــــــوس، 2009إلــــــى جــــــزر الكنــــــاري أمــــــا فــــــي عــــــام ألـ ، فقــــــد تــــــأخرت العملیــــــة الثانیــــــة لنوتیل

بســــــبب عــــــدم اتفــــــاق مالطــــــا وایطالیــــــا علــــــى الدولــــــة المســــــؤولیة عــــــن استضــــــافة األشــــــخاص 
ــــة لفــــرونتكس فــــي  ــــم إنقــــاذهم مــــن البحــــر، وللمــــرة األولــــى فــــي تاریخهــــا أســــفرت عملی الــــذین ت

عـــــن اعتـــــراض وٕاعـــــادة مهـــــاجرین مـــــن وســـــط البحـــــر المتوســـــط إلـــــى لیبیـــــا 2009جـــــوان 18
ألمانیـــــة فـــــي العملیـــــة نوتیلـــــوس الرابعـــــة، المنســـــقة مـــــن قبـــــل حـــــرس " بومـــــا"وشـــــاركت طوافـــــة 

مــــــــیال 29مهــــــــاجرًا علــــــــى مســــــــافة 75الحــــــــدود االیطــــــــالي، فــــــــي اعتــــــــراض قــــــــارب یحمــــــــل 
یطـــــــالي ســـــــلم المهـــــــاجرین إلـــــــى جنـــــــوب المبـــــــادوزا وتناقلـــــــت التقـــــــاریر أن حـــــــرس الحـــــــدود اال

ســــــلموا " قـــــارب دوریـــــة لیبـــــي، قــــــام األخیـــــر بـــــنقلهم إلـــــى طــــــرابلس، حیـــــث وحســـــب التقـــــاریر،
.إلى وحدة عسكریة لیبیة

علـــــــى الـــــــرغم مـــــــن البرنـــــــامج المكثـــــــف لمراقبـــــــة الحـــــــدود المشـــــــددة والمنســـــــقة فـــــــي سیاســـــــة 
مراقبــــــــة دخــــــــول المهــــــــاجرین، قــــــــراءة وثــــــــائق الســــــــفر آلیــــــــا وٕانشــــــــاء قــــــــوات حــــــــرس : الجــــــــوار

ـــــة باســـــتقبال وضـــــبط المهـــــاجرین  الحـــــدود، تـــــدریب الشـــــرطة والجـــــیش للـــــدول الشـــــریكة المكلف
ــــإن اإلحصــــائیات  ــــي مجــــال الشــــرطة، ف ــــى إبعــــاد فرنســــا والتعــــاون ف 841ألــــف 19تشــــیر إل

مهـــــــاجرًا غیـــــــر شـــــــرعي مـــــــن 8000وٕایقـــــــاف الجزائـــــــر 2005مهـــــــاجر غیـــــــر شـــــــرعي ســـــــنة 
.منـــــــهم یستعملونها منطقة عبـــور%90، 2007سنة ) بلداً 19(جنسیات مختلفة 

مهــــــاجرًا 517ألــــــف مهــــــاجرًا، وتســــــویة وضــــــعیة 42كمــــــا نجحــــــت ایطالیــــــا فــــــي ترحیــــــل 
ــــر شــــرعي ســــنة قــــارب هجــــرة 70، هــــذا وتشــــیر األرقــــام إلــــى وصــــول مــــا یقــــارب 2006غی

غیـــــــر شـــــــرعیة إلـــــــى ایطالیـــــــا قادمـــــــة مـــــــن الـــــــدول المغاربیـــــــة، علـــــــى رأســـــــها الجزائـــــــر بســـــــنیة 
.2009ســــــنة 40%



–

87

:د الحراسة األمنیة على الحدود األوروبیةتشدی. ج
طـــــولعلـــــىالحراســـــةلتشـــــدیداألمنیـــــةاإلجـــــراءاتمـــــنالعدیـــــداألوروبیـــــةالـــــدولاتخـــــذت
، األوروبــــــياالتحــــــادطــــــرفمــــــنلالممــــــو اإلســــــبانيالمشــــــروع؛ بینهــــــامــــــنیــــــذكر، ســــــواحلها
ــــاالقاضــــي ــــوهیصــــلحــــدوديء جــــدارببن ــــىعل ــــارإل ــــرادارمجهــــزجــــداروهــــو، ســــتة أمت ب

ــــــدة ــــــةالصــــــوروبكــــــامیراتللمســــــافات البعی ــــــةوأجهــــــزة، الحراری ــــــيللرؤی وباألشــــــعةالظــــــالمف
.الحمراءتحت

بوســـــائلزةهـــــمج، اإللكترونیـــــةللمراقبـــــةمراكـــــزبإنشـــــاءاســـــبانیاقامـــــتنفســـــهالوقـــــتوفـــــى
لحراســـــةمـــــدمججهـــــازوهـــــو، "ســـــیف"بجهـــــازالمراكـــــزهـــــذهودعمـــــت، وراداراتلیلـــــيإشـــــعار

ـــــىباإلضـــــافة،المضـــــیق ـــــقصـــــناعيقمـــــرع إطـــــالقمشـــــرو إل فـــــرس"شـــــبكةاســـــمعلیـــــهأطل
ــــة"البحــــر ــــاتلمراقب ــــرالهجــــرةعملی ــــةســــریعةشــــبكةوهــــوالشــــرعیةغی ویعتبــــر، البحــــرلمراقب
التــــــاریخفــــــيرةمــــــألولإذ، الشــــــرعیةغیــــــرالهجــــــرةمجــــــال مكافحــــــةفــــــيرائــــــداالنظــــــامهــــــذا

ـــــــادل لمراقبـــــــة حركـــــــةصـــــــناعیةأقمـــــــارإشـــــــاراتعبـــــــر، بینهـــــــامعلومـــــــاتالمنطقـــــــةدولتتب
ــــوارب ــــبوأیضــــاالشــــرعیینغیــــرالمهــــاجرینق النظــــامویســــمح، البحــــرعبــــرالمخــــدراتتهری
ومواقـــــــع، الشـــــــرعیینریـــــــغالمهـــــــاجرینتـــــــدفقحـــــــولالمســـــــتمرةالمعلومـــــــاتبتوزیـــــــعالجدیـــــــد

ط االتصـــــالربـــــربـــــعاإلنقـــــاذعملیـــــاتتنســـــیقإلـــــىالمشـــــبوهة باإلضـــــافةالقـــــواربواعتــــراض
.1بلدكلفيبالشرطة

:اإلدخالإعادةاتفاقیات-
مفروضـــــة اتفاقیـــــاتهـــــياألصـــــلیةمـــــواطنهمإلـــــىوٕاعـــــادتهمالمهـــــاجرینترحیـــــلاتفاقیـــــات

، الشـــــــرقیةابـــــــوأور المتوســـــــطجنـــــــوبفـــــــيالمجـــــــاورةالبلـــــــدانعلـــــــىاألوروبیـــــــةالبلـــــــدانمـــــــن
ــــــدانوتســــــعى ــــــىالغربیــــــةاألوروبیــــــةالبل مــــــعالشــــــراكةباتفاقیــــــاتاالتفاقیــــــاتهــــــذهإدمــــــاجإل
ـــــــدان ـــــــذكرســـــــالفةالبل ـــــــىال ـــــــرالهجـــــــرةمواجهـــــــةتصـــــــبححت هـــــــذهسأســـــــمـــــــنالشـــــــرعیةغی
ــــن، 2*الشــــراكة ــــاتمــــنالنــــوعهــــذاصوی ــــةتعهــــداتعلــــىاالتفاقی مــــوقعینطــــرفینبــــینمتبادل

:، متحصل علیها من"البعد األمني في مكافحة الهجرة غیر شرعیة:" نادیة لیتیم، فتیحة لیتیم -1
www.digital.ahram.org.eg/checkpart.aspx?serial=409039

اتفاق ترحیل أبرامكما تم : مثالاألوروبیةترحیل المهاجرین غیر الشرعیین في اتفاقیة الشراكة الجزائریة " فرض" وقع -*2
.ومنذ ذلك الحین أصبح هذا االتفاق موضوع تحیین منتظم1998المهاجرین غیر الشرعیین بین تونس وایطالیا سنة 
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ـــــــق ـــــــةمـــــــواطنيأومواطنیهمـــــــابإعـــــــادةتتعل ـــــــة ثالث ـــــــوادول ـــــــىدخل الطـــــــرفینحـــــــدأأراضـــــــيإل
والــــــدولاألوروبــــــياالتحــــــادســــــعىذلــــــكأجــــــلمــــــن)قانونیــــــةغیــــــر(وشــــــرعیةغیــــــربصــــــورة

ـــــــهاألعضـــــــاء ـــــــىفی ـــــــاعإل ـــــــدانإقن ـــــــدولللمهـــــــاجریناألصـــــــلیةالبل ـــــــيوال عبرهـــــــایمـــــــرونالت
ــــــىبالموافقــــــة المتعلقــــــةالسیاســــــاتإطــــــارفــــــيإلعــــــادة اإلدخــــــالبنــــــودأواتفاقیــــــاتعقــــــدعل

.تنتهجهاالتياإلنمائیةبالمساعدات
ـــــــدتها بعـــــــالتـــــــيوٕازاء المقاومـــــــة  ـــــــدول ضأب ـــــــى إعـــــــادة -ال ـــــــة عل غیـــــــر المتحمســـــــة للموافق

ــــى أراضــــیها  ــــة ثالثــــة إل ــــي إلــــى مــــا اســــماه فــــي ألجــــ—إدخــــال مــــواطني دول االتحــــاد األوروب
تینــــــي نالمفــــــوض األوروبــــــي المعنــــــي بالقضــــــاء والشــــــؤون الداخلیــــــة فرانكــــــو فرا2006مــــــارس

".جرر"أو)عصي("رافعات"
وفـــــي إطـــــار السیاســـــة التـــــي انتهجهـــــا االتحـــــاد األوروبـــــي للتوقیـــــع علـــــى اتفاقیـــــات إعـــــادة

ادة اإلدخـــــال التـــــي عقـــــدت مـــــع دول اإلدخـــــال أو اتفاقیـــــات التعـــــاون التـــــي تتضـــــمن بنـــــود إعـــــ
ــــوب، فــــإن اتفاقیــــة كوتونــــو ــــي وقعــــت ســــنة ال*الجن مــــع الــــدول اإلفریقیــــة وبحــــر 2000ـــــــالت

ـــــل تاریخـــــا مهمـــــا فالمـــــادة الكـــــاریبي ـــــا 13والمحـــــیط الهـــــادي تمث ـــــة تتضـــــمن فعلی مـــــن االتفاقی
ــــــدا قیاســــــیا إلعــــــادة ــــــل بإعــــــادة وٕاعــــــادة طــــــرفكــــــل دولــــــة " علــــــى أنصاإلدخــــــال یــــــنبن تقب

ــــــة " أراضــــــى فــــــئالموجــــــودین بصــــــورة غیــــــر قانونیــــــة إدخــــــال أي مــــــن مواطنیهــــــا طرفــــــادول
صكمــــا یفــــتح هــــذا الــــن"الشــــكلیات الدولــــة وبــــدون مزیــــد مــــنبنــــاء علــــى طلــــب تلــــك" ىأخــــر 

رتیبــــــــات إلعــــــــادة ت" األطــــــــراف إذا دعــــــــت الضــــــــرورة أي مــــــــن،"دالمجــــــــال إلمكانیــــــــة اعتمــــــــا
.1"الجنسیةعدیمي صثة أو أشخاإدخال مواطني دولة ثال

اتفاقیـــــات إعـــــادة اإلدخـــــال العدیـــــد مـــــن اإلشـــــكاالت منهـــــا مـــــا تعلـــــق بالطـــــابعتثیـــــرهـــــذا و 
الســــــري لهــــــذه االتفاقیــــــات التــــــي تمكنــــــت بعــــــض األوســــــاط الصــــــحفیة األوروبیــــــة مــــــن النفــــــاذ 

.إلیها وكشف تعارضها مع التشریعات األوروبیة المنظمة لظاهرة الهجرة

االتحاد األوروبي بالدول اإلفریقیة ودول جزر 2005العالموالمنقحة في 2000جوان 23الموقعة في "ونكوتو "تربط اتفاقیة - -*
ووضع سیاسة التعاون التي انتهجتها المجموعة بین 9751والمحیط الهادي، وتحل محل نظام اتفاقیات لومي الذي بدأ في الكاریبي

.الدول األعضاء في االتحاد األوروبي والدول اإلفریقیة ودول بحر الكاریبي والمحیط الهادي
، عملیات االعتقال والطرد الجماعي للمھاجرین اللذین یمنعون من "ال احد یرید أن یھتم بأمرنا" موریتانیا" منظمة العفو الدولیة، -1

impact22 .annesty.org/ar/region/mauritania: متحصل علیھ من " الدخول إلى اوروربا
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وســــــــائل اإلعـــــــــالم األوروبیـــــــــة إلــــــــى أن هـــــــــذه االتفاقیـــــــــات وردت ضتـــــــــذهب بعـــــــــكمــــــــا 
ــــــي شــــــكل ــــــا ف ــــــدان المصــــــ) مقایضــــــة(صــــــفقات أحیان ر بإعــــــادة المهــــــاجرین دتتعهــــــد فیهــــــا بل

بعــــــض منحهــــــاأو )الغــــــاز فــــــي لیبیــــــا مــــــثال(شــــــراء بعــــــض موادهــــــا غیــــــر الشــــــرعیین مقابــــــل
.االمتیازات 

مراكـــــز" بــــــــ یتعلـــــقآخـــــرإشـــــكاالتثیـــــراإلدخـــــالإعـــــادةاتفاقیـــــاتفـــــإنذلـــــكعـــــنالفضـــــ
انتظـــــارفــــيالشـــــرعیینغیــــرالمهـــــاجرینحجــــزفیهـــــایــــتممراكـــــزوهــــي" (ةاألوروبیـــــالحجــــز

ــــدانهم  ــــى بل ــــرحیلهم إل ــــوقتنتهــــكممارســــات مــــنتشــــهدهومــــا )األصــــلیةت منهــــا ، اإلنســــانحق
mayotte*1الفرنســـــــيالحجــــــزمراكـــــــزعــــــنمـــــــثالالفرنســــــیةاإلعـــــــالموســــــائلكشـــــــفتهمــــــا 

ـــــــلعیتســــــيذالــــــ ظهــــــرت**الفرنســــــیةالصــــــحافةعرضــــــتهاالتــــــيالصــــــورلكــــــنمهــــــاجرا60ــ
ومغلقــــة"قــــذرة"غرفــــةداخــــلویتكدســــونأفارقــــةأغلــــبهممهــــاجر100مــــنیضــــم أكثــــرهانهــــ

تعرفهـــــــاالتـــــــيالظـــــــروفنفـــــــسوهـــــــيمـــــــةئالمالالصـــــــحیةالشـــــــروطفیهـــــــاتنعـــــــدم، بإحكـــــــام
م حقـــــوقمنظمـــــاتمـــــندیـــــدعالاهتمـــــاممثـــــاركانـــــتوالتـــــيالحجـــــز األوروبیـــــةمراكـــــزمعظـــــ

رغیـــــــالمهـــــــاجرینســــــعيظـــــــلفـــــــيخاصــــــةالميعـــــــوالالعــــــام األوروبـــــــيوالـــــــرأياإلنســــــان
ـــــىالشـــــرعیین ـــــا صـــــوتهمإیصـــــالإل ـــــتكاأی ـــــةكالمظـــــاهرة، طـــــرقالن ـــــياالحتجاجی قادهـــــاالت

"لمبـــــدوزا"بایطالیـــــایقـــــعأوروبـــــي حجـــــزكـــــزمر أشـــــهرفـــــي المحتجـــــزینالشـــــبابمـــــنمئـــــات
مونـــاتاانو غ"عبـــارةbernardo de rubeis***"ریبـــبسلـــيبرنـــاردو"علیـــهأطلـــق لـــذياو 

.1إعادتهملمخططاتورفضهمإقامتهمظروفعلى احتجاجا"ایطالیا

ـــــي؟ ةجزیـــــر هـــــيmayoutteأومـــــایوت-* فـــــيتقـــــعقمـــــرالجـــــزرأرخبیـــــلمـــــنجـــــزءوهـــــيلفرنســـــاتابعـــــةدينـــــالهالمحـــــیطف
ـــــاالمـــــنالشـــــماليالطـــــرف ـــــینل الفاصـــــلقن ـــــدةرتعتبـــــو ومدغشـــــقرموزمبیـــــقب ـــــعالقمـــــرجـــــزرفـــــيالوحی ـــــررتالتـــــياألرب عـــــامق
. فرنسیةأرضاتبقىآن1976

ــــــدةكشــــــفتهاالصــــــور-** شــــــركةموظــــــفطــــــرفمــــــنصــــــورت، الیســــــاريالتوجــــــهذاتالفرنســــــیةlibérationلییراســــــیونجری
إن" ؛ بقولهـــــاالحـــــدثهـــــذاعـــــنالجریـــــدةوعلقـــــت، المصـــــورالشـــــریطمـــــننســـــخةعلـــــىونســـــیلییراوحصـــــلتمـــــایوتفـــــي دودحـــــال

شــــعاریختزلهــــاوالتــــياإلنســــانحقــــوقاحتــــرامإلــــيالداعیــــةالفرنســــیةالثــــورةالفرنســــیة ومبــــادئبالجمهوریــــةیلیــــقالالمركــــزهــــذا
."ومساواةأخوةحریة؛ الجمهوریة

صـــــیتها وفاقـــــت شـــــهرتها عدیـــــد المـــــدن االیطالیـــــة لوثــــــوق التـــــي ذاع " لمبـــــدوزا" رئـــــیس بلدیـــــة الجزیـــــرة االیطالیـــــة الصـــــغیرة -***
.صلتها بالهجرة غیر الشرعیة

http:// www. Attariq.org/spip.php?article 497، متحصل علیھ من "غوانتانامو ایطالیا" -"لمبدوزا-1
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:األطرافددةمتعو الثنائیةاألمنیةاقیاتتفاال -
الشـــــــــــمالدولمـــــــــــعالمشـــــــــــتركالتعـــــــــــاونسیاســـــــــــةاألوروبـــــــــــياالتحـــــــــــاددولنـــــــــــتتب

غیـــــرالهجـــــرةمكافحـــــةأجـــــل مـــــنجماعیـــــةوأخـــــرىثنائیـــــةاتفاقیـــــاتإبـــــرامعبـــــر،اإلفریقـــــي
عـــــــامبطـــــــرابلسوٕایطالیـــــــالیبیـــــــابـــــــین المبرمـــــــةاألمنیـــــــةاالتفاقیـــــــةومثـــــــال ذلـــــــك، الشـــــــرعیة

قطـــــعســـــتبعـــــدد بحریـــــةدوریـــــاتوایطالیـــــالیبیـــــاتـــــنظم، االتفاقیـــــةهـــــذهوبموجـــــب، 2007
البلـــــــدینمـــــــنمشـــــــتركةطـــــــواقممتنهـــــــاعلـــــــيیتواجـــــــد، مـــــــن إیطالیـــــــامؤقتـــــــامعـــــــارةبحریـــــــة

، القطــــــعوصــــــیانةاســــــتخدامعلــــــيیــــــةنالفوالتكــــــوین والمســــــاعدةریبتــــــدالمــــــالأعألغــــــراض
انطــــــالقمواقــــــعفــــــي، واإلنقــــــاذوالبحــــــتبعملیــــــات المراقبــــــةالبحریــــــةالوحــــــداتهــــــذهوتقــــــوم

أواللیبیــــــــةاإلقلیمیــــــــةالمیــــــــاهفــــــــيســــــــواء، الشــــــــرعیینقــــــــوارب المهــــــــاجرین الغیــــــــروعبــــــــور
ــــــة ــــــزمكمــــــا، الدولی ــــــاقهــــــذاأل ــــــالطاایاالتف ــــــبدادمــــــبإی ــــــيالجان ــــــددعــــــباللیب وحــــــداتالثث
ــــام، االتفــــاقهــــذاتــــاریخ توقیــــعمــــنســــنواتالثثــــتتجــــاوزالزمنیــــةمــــدةفــــي، بحریــــة والقی

لیــــــات معبالمقــــــررة للقیــــــام، البحریــــــةالقطــــــعمــــــنمماثــــــلعــــــددبتخفــــــیضذاتــــــهالوقــــــتفــــــي
ـــــــدوریات ـــــــةهـــــــذهتعـــــــدوالالمشـــــــتركةال ـــــــىاالتفاقی ـــــــیننوعهـــــــامـــــــناألول ـــــــدینب مـــــــاوٕان، البل

بــــــینتفــــــاهممــــــذكرة، 2003عــــــامفــــــي وبالضــــــبط، عنهــــــاســــــابقةفتــــــرةفــــــيأیضــــــاأبرمــــــت
ظـــــاهرة الهجـــــرة وتقـــــدیم المعـــــدات والمســـــاعدات الفنیـــــةمـــــنللحـــــدولیبیـــــااإلیطالیـــــةالحكومـــــة
.1لذلكالالزمة

تــــــزودبــــــانأیضــــــایقضــــــي، وتــــــونسإیطالیــــــابــــــیناتفــــــاقأبــــــرم، ذاتــــــهالمنــــــوالوعلــــــى
دوراتوعقــــــــــد ، الســــــــــریعةوالــــــــــزوارقواألجهــــــــــزةبالمعــــــــــداتالتونســــــــــیةالســــــــــلطاتاإیطالیــــــــــ

مــــــعالشــــــرعیةغیــــــر الهجــــــرةمكافحــــــةفــــــيالمتخصصــــــینالشــــــرطةســــــنویة ألفــــــرادتدریبیــــــة 
بــــــینالشــــــرعیةبــــــالهجرة غیــــــر یتعلــــــقمــــــابكــــــلالخاصــــــةلتبــــــادل المعلومــــــاتوضــــــع نظــــــام 

ـــــــدین  ـــــــةمـــــــّس إلجـــــــراءا(البل ـــــــدولكـــــــذلك بقی ـــــــي الشـــــــریكةالمتوســـــــطیةال الجـــــــوارسیاســـــــةف
ــــــدوراتهــــــذهتنظــــــیمأنإذاألوروبــــــي ویهــــــدف، للشــــــرطةیــــــدمر و ینــــــدرج ضــــــمن مشــــــروع یال

.نادیة لیتیم، فتیحة لیتیم، مرجع سابق-1
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التعـــــاونبمســـــائلالمعنیـــــین للمتخصصـــــیندورات إعالمیـــــةنظـــــیم تخـــــاللاألخیـــــر مـــــن هـــــذا
بلـــــــدانفـــــــيالشـــــــرطةأجهـــــــزةبـــــــین التعـــــــاونتعزیـــــــزإلـــــــى والتـــــــدریبالشـــــــرطةأجهـــــــزةبـــــــین 

أشـــــــــكالكافـــــــــةمكافحـــــــــةأجـــــــــلمــــــــنالشـــــــــریكةالمتوســـــــــطیةوالبلـــــــــداناألوروبـــــــــياإلتحــــــــاد
مالحظتــــــــینیمكـــــــن إبـــــــداء، عمومـــــــا)البشـــــــريالتهریـــــــبرأســـــــهاعلـــــــىالمنظمـــــــةالجریمـــــــة

:1األمنیةاالتفاقیاتهذهبشأن
علـــــــىالواقعـــــــة، الـــــــدولمـــــــنمحـــــــدودة بـــــــین عـــــــدد تبقـــــــىاالتفاقیـــــــاتهـــــــذهأنیالحـــــــظ: أوالً 

االتحــــــاددوللجمیــــــع شــــــامالموســــــعااعــــــطابفلــــــم تأخــــــذ، المتوســــــطالبحــــــرحــــــوضضــــــفتي
الـــــــدولبـــــــاقيمـــــــعبءعـــــــالتحملهمـــــــادم عـــــــلأنتقـــــــدتااللتـــــــین، ومالطـــــــاكبریطانیـــــــااألوروبـــــــي
تـــــــرفض، المثـــــــالســـــــبیلعلـــــــى ، فمالطـــــــا. الشـــــــرعیةغیـــــــریتعلـــــــق بـــــــالهجرةفیمـــــــااألوروبیـــــــة

ـــــاذحتـــــى ـــــيللســـــفنمح تســـــوال،البحـــــرفـــــيالمهـــــاجرینإنق ـــــذینالمهـــــاجرینلمـــــتحالت ـــــمال ت
1000مــــنأكثــــرمالطــــاإلــــي وصــــلوقــــد، مرافئهــــاإلــــي بالــــدخولالبحــــرقلــــبمــــنإنقــــاذهم
.2008عام فيمهاجر
ــــــاً  ــــــدعمإن:ثانی ــــــدماللوجیســــــتي ال ــــــاتهــــــذهبموجــــــبالمق ــــــةاالتفاقی ــــــدیم، محــــــدوداألمنی بتق

ــــــاتوســــــائل ومعــــــدات ــــــرةمادیــــــةوٕامكانی أجهــــــزةوأ، المروحیــــــةالطــــــائراتمــــــنكعــــــدد، معتب
ـــــــرادار ـــــــةاظیرنـــــــوم، الســـــــریعةوالـــــــزوارق، الســـــــاحلیةال غیـــــــرتظـــــــلوالتـــــــي، اللیلیـــــــةالرؤی
ـــــــــدان. الشـــــــــرعیةغیـــــــــر الهجـــــــــرةلمحاربـــــــــةكافیـــــــــة ـــــــــدوائرترشـــــــــحها التـــــــــيفالبل األمنیـــــــــةال

تلـــــكتمالالهجـــــرةاراتتیـــــقمـــــعفـــــي "البـــــاطنمـــــنالمقـــــاول"بـــــدورتضـــــطلعألناألوروبیـــــة
ـــــزات ـــــةالبشـــــریةوالقـــــدرات،والكافیـــــةالحدیثـــــةالتجهی خاصـــــة، الحـــــدودحمایـــــةعلـــــى المدرب

ــــــــوآالف علــــــــي تمتــــــــدعنــــــــدما ــــــــدانمــــــــعالمشــــــــتركةمتــــــــرات الكیل أنكمــــــــا، اإلفریقیــــــــةالبل
ـــــــدبعضـــــــها  ـــــــرفضق ـــــــدوراالضـــــــطالعی ـــــــةب ـــــــةالحـــــــدودالشـــــــرطي لحمای ادإلتحـــــــلالخارجی
.األوروبي

.المرجع السابق-1
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:السیاسیةاآللیة.2
:5+5حــــــــــوار الـــــــــــ -

برومــــــــاانعقــــــــدتالتــــــــياألولــــــــىالوزاریــــــــةالــــــــدورةخــــــــالل 5+ 5ألـــــــــــحــــــــوارانطلــــــــق
22یــــــومانعقــــــدباعيســــــاجتمــــــاعلــــــذلكمهــــــد أنبعــــــد1990ةنســــــأكتــــــوبرشــــــهرخــــــالل 
، المغـــــــرب،ایطالیـــــــا، فرنســـــــا؛ مـــــــنكـــــــلفیــــــهوشـــــــاركتبرومـــــــاالســـــــنةنفـــــــسمـــــــنمــــــارس
.الخارجیةوزاراتعلى مستوى مدیري وذلكولیبیاتونس، الجزائر

1991ةنســـــأكتـــــوبرشـــــهرخـــــالل الحـــــوارلهـــــذاالثانیـــــةالوزاریـــــةالـــــدورةانعقـــــدتوقـــــد
بــــین والتعــــاونللتبــــادلبــــرامجضــــبطلغایــــةوزاریــــةعمــــلفــــرقثمــــانإحــــداثوتــــمبــــالجرائر

ــــي دول  ةنســــخــــالل القمــــةفــــي مســــتوى اجتمــــاععقــــدالمفــــروض مــــنوكــــانالمتوســــطغرب
علـــــى تســــلیطهاتــــمالتــــياألممیــــةاتبـــــقو عالبســــببتعطــــلقــــدالحــــوارهــــذاأنإال1992

.19921لیبیا في جانفي 
برشلونةنتائجمحدودیة:

ــــــــعل ــــــــيدولتق ــــــــىعریضــــــــةآمــــــــاالالمتوســــــــطغرب الــــــــذيمتوســــــــطيألورواالمســــــــارعل
ــــــالةنانطلـــــق ســـــ واجـــــهقـــــدالمســـــارهـــــذاأنإال*2"برشـــــلونةمســـــار"تســـــمیةتحـــــت1995ــ

رغــــم، جعلــــهممــــاهیكلــــيهــــومــــاومنهــــاظرفــــيهــــومــــاهــــانموعراقیــــلوباتعصــــیــــزالوال
ــــــهمــــــا ــــــاتمــــــنیحمل ــــــيالایجابی ــــــقیرتق ــــــةاآلمــــــاللتحقی ــــــهالمعلق ــــــكویتضــــــحعلی مــــــنذل

:خالل
تعكسه نسبةوالذيطسالمتو وبنجدوللدىالمسارهذافيالفعلياالنخراطدرجةتباین-

.األوروبياالتحادمعشراكةاتفاقیاتأمضتالتيالدول
.الجنوبیةالضفةعلىاألفقياالندماجدرجةضعفتواصل-

، متحصل 2007سبتمبر 102، مجلة البرلمان العربي، العدد "5+5من التقارب المتوسطي إلى الحـــــــــوار :" المنذر الرزقي-1
:علیھ من

http:www.arab-ipu.org/puplication/journal/v102/point.html.
نظراً الھمیة مسألة :" ، شكلت الھجرة محوراً مركزیاً في مختلف ندواتھ التي عقدت بعد ھذا التاریخ1995نوفمبر 28و 27- *2

الھجرة في العالقات االوروبیة المتوسطیة سیتم تشجیع عقد اجتماعات من اجل الوصول إلى اقتراحات تخص التدفق والضغط 
med-migrationاعات بیعن االعتبار ودون الحصر الخبرة المكتسبة في إطار برنامج الناتجین عن الھجرة، ستأخذ ھذه االجتم

".خاصة ما تعلق بتحسین ظروف المھاجرین المستقرین شرعیاً في دول االتحاد
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المتســـــــمةتنفیـــــــذهإجـــــــراءاتطبیعـــــــةباعتبـــــــار)meda(میـــــــدابرنـــــــامجنجاعـــــــةمحدودیـــــــة-
المدرجــــــةالجهویــــــةالبــــــرامجلتنفیــــــذالمخصصــــــةالمــــــواردلضــــــعفونظــــــرابالتشــــــعب والــــــبطء

.برشلونةمسارضمن
واجتماعیــــــااقتصـــــادیاالمرتقبـــــةالنوعیـــــةالنقلـــــةتحقیــــــقعلـــــىالمالیـــــةالمســـــاعداتعجـــــز-

.المتوسطیةالشریكةللدول 
واألهـــــــــدافجهـــــــــةمـــــــــنالجهویـــــــــةالمشـــــــــاریعوتنفیـــــــــذتصـــــــــورإجـــــــــراءاتبـــــــــینلتبـــــــــاین-

جنـــــوبيدولإشـــــراكعـــــدمیجـــــةتنوذلـــــكانیـــــةثجهـــــةمـــــنبرشـــــلونةبیـــــانفـــــيبهـــــاالمصـــــرح
.األوروبياالتحادیرسمهاماغالباالتيالبرامجضبط فيالمتوسط

ــــــاوت- ــــــدىاالهتمــــــامتف ــــــدولل والتوصــــــلمتوســــــطياألوروالمســــــاربإنجــــــاحاألوروبیــــــةال
.الشراكةإلى مرحلة

.فیهالمباشروتأثرهااألوسطالشرقبقضیةالمسارهذانجاحارتباط-
:األوروبيادالتحاتوسع

ــــــاســـــنةواحـــــدةدفعـــــةجدیـــــدةدولعشـــــرقبـــــولعلـــــىاألوروبـــــياالتحـــــادإقـــــدامإن 2004لــ
نیـــــدركمـــــنلكـــــلمفاجـــــأةم یشـــــكللـــــ ا رهـــــ ل ـــــهالـــــذيالسیاســـــيا ع وتـــــابع التوســـــهـــــذایحمل

ســـــنةمنـــــذوذلـــــكلالتحـــــادلالنضـــــمامالمرشـــــحةالـــــدولت بـــــهمـــــر الـــــذيالمســـــار التـــــأهیلي
أوربــــــــاشــــــــرقاتجــــــــاهفــــــــيالتوســــــــعأن هـــــــذا إالالتوســــــــعمبــــــــدأاعتمــــــــادتــــــــمحیـــــــث1993

.األوروبیةوغیراألوروبیةالمتوسطیةالدوللدىفو المخاأثار بعضقدووسطها
تعتبــــــــرهالــــــــذيللمتوســــــــطكبیــــــــرااهتمامــــــــاتــــــــوليالتــــــــياألوروبیــــــــةالمتوســــــــطیةفالــــــــدول

ـــــدادها ینبنـــــيأن تخشـــــىكانـــــت الفضـــــاءبهـــــذاالمباشـــــرتأثرهـــــامـــــدىوتـــــدركالطبیعـــــيامت
كرســـــهي الـــــذيالمتوســـــطبالفضـــــاءاالهتمـــــامحســـــابعلـــــىاتجـــــاه الشـــــرقفـــــيالتوســـــعهـــــذا

ـانطالقا من سنةبرشلونةمسار ـ ـ ـ ل .1995ا
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تخشــــــىكانــــــتفقــــــدمنهــــــاالمغاربیــــــةالســــــیمااألوروبیــــــةغیــــــرالمتوســــــطیةالــــــدولآمــــــا
كانـــــتإذ، متوســـــطیةألورواالشـــــراكةمســـــارا علـــــىمباشـــــر ســـــلبیاتـــــأثیراللتوســـــعیكـــــونأن 

.األوروبياالتحادمعاتفاقیاتأبرممنأولهذه الدول
ـــــل رجاحـــــةأمـــــام التـــــيأحـــــد العوامـــــل ریـــــبدونشـــــكلت قـــــدفإنهـــــا المخـــــاوفهـــــذهمث

الإطـــــارفـــــيالجمـــــاعيالحـــــوارإلـــــىللعـــــودةبضـــــفتیهللمتوســـــطالغربـــــيالحـــــوضحفـــــزت
."خمسة زائد خمسة"اءضالفوهوسلفاموجود باعتبارهحداثلإلیحتاج 

وتحفیــــــــزتســــــــهیلعنصــــــــرایشــــــــكالناستعراضــــــــهماســــــــبقالــــــــذینالعــــــــامالنكــــــــانإذا 
ــــامــــاودفــــع فإنهمــــا ــــد وارحــــالبعــــثبإعــــادةوحــــدهمالیســــمحاكان ةخمســــة زائ ــــذيخمســــ ال

األقــــــل فــــــيعلــــــى الســــــابقةالمرحلــــــةفــــــيعنــــــهغــــــابأساســــــيعنصــــــرإلــــــى یحتــــــاجكــــــان
ـــــــــوعي؛ وهـــــــــوآالالجمـــــــــاعيالمســـــــــتوى ـــــــــةتبحالجمـــــــــاعيال ـــــــــةاعتمـــــــــادمی مشـــــــــتركةمقارب
فــــــيكبیــــــردوروالدولیــــــةاإلقلیمیــــــةلألحــــــداثكــــــانوعــــــي ، المطروحــــــةللقضــــــایاوشــــــمولیة

ـــــــىإضـــــــافةلهشـــــــكت ـــــــي األحادیـــــــةالتجـــــــاربفشـــــــل إل ـــــــةقضـــــــایامعالجـــــــةف الطبیعـــــــةإقلیمی
.ضیقةقطریةمقارباتعبرواآلثار

اإلرهـــــــابومكافحـــــــةالهجـــــــرةة ومعالجـــــــةمیـــــــنالتبـــــــدفعأساســـــــاتتصـــــــلالقضـــــــایاهـــــــذه
ـــــــاتالحضـــــــاراتحـــــــواروتكـــــــریس ـــــــانوالثقاف ـــــــزواألدی ـــــــىوالقضـــــــاءاألمـــــــن وتعزی ـــــــؤرعل ب

.المغاربياالندماجوتیسیرالنزاعاتر دومصاالتوتر
):الجنوبیةتخومهفياالتحادتموضعإعادةواألوروبي األمریكيالتنافس-

ــــي التــــدریجي التشــــكلوأمــــام، للعــــالمزعامتهــــاتكــــریسإلــــىالرامیــــةسیاســــتهاإطــــارف
مســـــتقلكقطـــــبوبـــــروزه، الدولیـــــةالســـــاحة ه علـــــىوزنـــــوتعـــــاظماألوروبـــــيلالتحـــــادوالفعلـــــي
المغـــــــــربیحتلـــــــــهالـــــــــذي االســـــــــتراتیجيللموقـــــــــعواعتبـــــــــارا، األمریكیـــــــــةاإلرادةعـــــــــننســـــــــبیا

ـــــالنظر ـــــي ب ـــــادمللعمـــــالقالعرب ـــــيللحضـــــورمنهـــــاوســـــعیا، الق ع المواقـــــوكســـــبالمتوســـــطف
ـــــي ـــــف المواجهـــــاتف ـــــاتبـــــادرت، متوســـــطیةاألوروالشـــــراكةومواجهـــــةمختل المتحـــــدةالوالی

ــــــة ــــــةشــــــراكةشــــــروعمبعــــــرض 1998. جــــــوانخــــــالل شــــــهراألمریكی ــــــةأمریكی عــــــنمغاربی
.ایزنستاتستیورات، الخارجیةالدولة للشؤونكاتبطریق

؛إلىبالخصومنالمشروعهذاویرمي 
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، والـــــــــدولجهـــــــــةمـــــــــناألمریكیـــــــــةالمتحـــــــــدةالوالیـــــــــاتبـــــــــینللحـــــــــوارفضـــــــــاءإحـــــــــداث
.االقتصادیةالسیاسةحولأخرىجهةالمغاربیة من

المغاربياجندماالتحقیق.
الحرالتبادلعلىیقوماقتصاديتعاونإرساء.
التعاونهذاإطارفيصالخاللقطاعأساسيدورإسناد.
صالخابالقطاعضهو نللالضروریةاإلصالحاتإجراء.

فـــــي الجزائـــــرمـــــعواالســـــتثمارللتجـــــارةإطـــــارياتفـــــاقإبـــــراماإلطـــــارهـــــذافـــــيتـــــموقـــــد
للتبـــــادلاتفاقیـــــةأبـــــرمفقـــــدالمغـــــربأمـــــا. 2002أكتـــــوبرفـــــيتـــــونسومـــــع2001جویلیـــــة

.2004جوانفيالحر
یســــــتهانالأشــــــواطا قطــــــعقــــــدالمغــــــاربياألمریكــــــيالشــــــراكةمشــــــروعأنیعنــــــيهــــــذا 

إلــــــىللمتوســــــطة بــــــالحوض الغربــــــياألوروبیــــــبالــــــدولیــــــدفعممــــــااإلنجــــــازربدعلــــــى بهــــــا
األوروالشــــــــراكةحســــــــابعلــــــــى تحقــــــــقتقــــــــدالتــــــــيالشــــــــراكةهــــــــذهجدیــــــــةد فــــــــياالعتقــــــــا

ى وجـــــــــهعلـــــــــالمتوســـــــــطغربـــــــــيدولبـــــــــینالتقـــــــــاربحســـــــــابوعلـــــــــى عمومـــــــــامتوســـــــــطیة
ــــــادهــــــذا. خصــــــوصلا ــــــيیشــــــكلاالعتق ــــــهحــــــدف الحــــــوارتنشــــــیطإلعــــــادةهامــــــا حــــــافزاذات

القــــوةبــــینالعضــــوياالنفصــــاممالمــــح ظهــــور بدایــــةظــــلفــــيصــــةاخخمســــةزائــــدخمســــة
.العجوزوالقارةاألعظم

:2006بیان الربـــــــــاط -
المفوضـــــــیةمســـــــاعدةأوروبیـــــــةو أفریقیـــــــةدولـــــــة60نحـــــــوطلبـــــــت13/07/2006فـــــــي

ــــا ــــینلشــــؤونالعلی ــــرالهجــــرةلمعالجــــةالالجئ ــــامــــنالشــــرعیةغی ــــاأفریقی ســــبباوهــــذ، وأوروب
ــــاحیــــث، للمفوضــــیةالقلــــق ، فــــةتلمخرحــــالتفــــيالمهــــاجرینمــــعالالجئــــونجتــــز یممــــاغالب
) األفریقیـــــةالـــــدولومـــــناألوروبیـــــةالـــــدولمـــــن(وزیـــــرا 58یـــــهعصـــــادقأصـــــدر بیـــــانوقـــــد
معالجــــــــةفــــــــيوالمســــــــؤولیةالتعــــــــاونعلــــــــىفیــــــــه، أتفــــــــق الربــــــــاطالمغربیــــــــةالعاصــــــــمةفــــــــي

ةبطریقــــــــةلهــــــــاو وتناالمشـــــــكلة  مل ا المهــــــــاجرینوكرامــــــــةحقــــــــوقاحتــــــــراممـــــــعومتوازنــــــــةشــــــــ
.المشاركةللدولالدولیةااللتزاماتمعتماشیاالدولیة الحمایةوتوفیروالالجئین
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مـــــع، وعملیـــــةومتوازنـــــةشـــــاملةبطریقـــــةالمشـــــكلة وتناولهـــــابمعالجـــــةالـــــدولالتزمـــــتوقـــــد
.والالجئینالمهاجرینوكرامةحقوقاحترام
االلتزامـــــــاتمـــــــعتماشـــــــیاالدولیـــــــةالحمایـــــــةتـــــــوفیرإلـــــــىبالحاجـــــــةالربـــــــاطبیـــــــانأقـــــــر كمـــــــا

ــــة ســــاعدةللمالمفوضــــیةفیهــــامــــابالدولیــــةالمنظمــــاتالبیــــانودعــــا، المشــــاركةللــــدولالدولی
الـــــــالزمالتمویـــــــلســـــــتوفرأنهـــــــاالســـــــویدوأعلنـــــــت، علیهـــــــاالمتفـــــــقالتوصـــــــیاتتطبیـــــــقفـــــــي

، الالجئــــــینلشــــــؤونالســــــامي المفــــــوضوضــــــعهاقــــــدنقــــــاط كــــــان 10مــــــنالمؤلفــــــة خطــــــةلل
.)رستیغو أنطونیو(

نفـــــس وفـــــي، الشـــــرعیةوغیـــــرختلطـــــةمالالهجـــــرةمشـــــكلة-مواجهـــــةإلـــــىالخطـــــةفوتهـــــد
ــــــــب،ووالمهــــــــاجرینالالجئــــــــینحقــــــــوقحمایــــــــةالوقــــــــت والســــــــلطاتالشــــــــرطةبتعــــــــاونتطال

ةالجریمـــــــةوشـــــــبكاتباألشـــــــخاصاالتجـــــــارضـــــــدالقضـــــــائیة منظمـــــــ ل ـــــــيتعمـــــــلالتـــــــيا ف
..الشرعیةغیر الهجرةمسارات

ــــدهــــذا  ــــينفرافرانكــــو"صــــرحوق ــــوض" تین أن علــــىلشــــؤون العــــدلاألوروبــــياالتحــــاد مف
األفریقیـــــةالـــــدولأیضـــــاتضـــــمجماعیـــــةعمـــــلخطـــــةعلـــــىاالتفـــــاقمحاولـــــةفـــــي المـــــؤتمرین

هـــــذهلثـــــممـــــعالتعـــــاونیعـــــدإذ، أوروبـــــاإلـــــىرونهـــــابیعأوالمهـــــاجرونإلیهـــــابتســـــینالتـــــي
إلـــــىالشـــــرعیینغیـــــرالمهـــــاجرینإلعـــــادةعمـــــلأیـــــة خطـــــة فـــــيعنـــــهغنـــــىالمـــــرأاالـــــدول

قــــــروضوتــــــوفیرالمهــــــاجرینهــــــؤالءأحــــــوال تحســــــینضــــــرورةأكــــــدكمــــــابلــــــدانهم األصــــــلیة، 
.صغیرة

:واللجوءالهجرةمیثاق-
ـــــتعی ـــــاقرب ـــــيالمیث ـــــي لالتحـــــاد "سیاســـــیاالتزامـــــا"واللجـــــوءالهجـــــرةحـــــولاألوروب األوروب
واللجــــــــوءالهجــــــــرةحــــــــولمشــــــــتركةأوروبیــــــــةسیاســــــــةبنــــــــاءجــــــــل أمــــــــناألعضــــــــاءولدوللــــــــ

للعالقـــــــاتمكونـــــــاجـــــــزءاأصـــــــبحتالهجـــــــرةأن مفادهـــــــاأوروبیـــــــةقناعـــــــةلتشـــــــكل وكترجمـــــــة 
هثلــــــتممــــــاراعــــــاةمــــــع م، الخاصــــــةالخارجیــــــةاألوروبــــــياالتحــــــادعامــــــة ولعالقــــــاتالدولیــــــة
سیاســــةوضــــعإلــــىالمیثــــاقهــــذایســــعى" حیــــثفــــرصمــــنحــــهتمنومــــا دتحــــمــــنالظــــاهرة
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ــــــة ــــــةعادل ــــــي التعامــــــلومنســــــجمةوفعال ــــــيالتحــــــدیاتمــــــعف ــــــرصالهجــــــرةتفرضــــــهاالت والف
.1"تصاحبهاالتياالیجابیة
ــــــتهــــــذا ــــــوكان ــــــةولدال ــــــداألوروبی ــــــتق ــــــاقمشــــــروعباإلجمــــــاعتبن ــــــيالهجــــــرةمیث الت

ینلفـــــــــالمكاالتحـــــــــادوزراءبإجمـــــــــاعيضـــــــــوح07/07/2008فـــــــــيفرنســـــــــاتقـــــــــدمت بـــــــــه
ــــــالهجرة ــــــي ب ــــــهالمصــــــادقةوتمــــــت25/09/2008ف ورؤســــــاءرؤســــــاءطــــــرفمــــــنعلی

نفـــــسمـــــنأكتـــــوبر15/16فـــــياألوروبـــــيالمجلـــــسدورةفـــــياألطـــــرافالـــــدول حكومـــــات
. 2نةسال

مـــــــــن-التوجیهیـــــــــةللمبـــــــــادئواللجـــــــــوءالهجـــــــــرةبشـــــــــأناألوروبـــــــــيالمیثـــــــــاقویحـــــــــدد
غیــــــــرالهجــــــــرةومحاربــــــــةالقانونیــــــــةالهجــــــــرةفــــــــيللــــــــتحكم- ملزمــــــــةغیــــــــرقــــــــوانینخــــــــالل 

.رعیةشال
:القانونیةالهجرة

وحاجیــــــاتوضــــــعیةالحســــــبانفــــــيتأخــــــذالتــــــي؛ )العمالیــــــة(المهنیــــــةالهجــــــرةتشــــــجیع—
اعتمــــــــــاد(2008مــــــــــارس13/14األوروبــــــــــيالمجلــــــــــسلنتــــــــــائجتنفیــــــــــذاســــــــــوق العمــــــــــل

فــــــــيالحــــــــقوربــــــــطوٕانســــــــانیةاقتصــــــــادیةألســــــــبابالهجــــــــرةاألوروبــــــــي سیاســــــــةاالتحــــــــاد
.)بالعملاإلقامة

العــــــــــاليوالتأهیــــــــــلالكفــــــــــاءةذووللمهــــــــــاجریناألوروبــــــــــياالتحــــــــــاد-جاذبیــــــــــة–تقویــــــــــة—
.)یةئاالنتقاالهجرة (
المجلـــــس لخالصـــــاتوفقـــــاالدائمـــــةالهجـــــرةعلـــــىوالمؤقتـــــةالموســـــمیةالهجـــــرةتفضـــــیل—

.2007دیسمبر14األوروبي
اإلنســــــانلحقــــــوقاألوروبیــــــةاالتفاقیــــــةاحتــــــرامإطــــــارفــــــي- العــــــائليالتجمــــــع-تــــــدبیر—

ق حــــا علــــىقیــــدتضــــعأوروبــــا(االنــــدماجوطاقــــاتقــــدراتوبمراعــــاةاألساســــیةاتیــــوالحر 
ـــــط االســـــتجابة بمـــــدى قـــــدراتها وطاقاتهـــــا وقـــــدرات طاقـــــات العالقـــــات  أساســـــي مـــــن خـــــالل رب
فـــــي االنـــــدماج والمقصـــــود هنـــــا القـــــدرة فـــــي اللغـــــة وقـــــدرة المهـــــاجر المادیـــــة فـــــي تـــــوفیر ســـــكن 

/www.rnw.nl، متحصل علیھ من "أوروبا تتبنى اتفاقیة جدیدة حول الھجرة إلیھا:" إذاعة ھولندیة العالمیة، -1
arabic/article/777

.المرجع نفسھ-2
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...).الئق
،التمـــــــدرس، النقـــــــل(قـــــــوقحالبـــــــینالتـــــــوازنحـــــــولتتمركـــــــزانـــــــدماجسیاســـــــاتاتخـــــــاذ—

ـــــــات...) االجتماعیـــــــةالخـــــــدمات، األمـــــــن ـــــــيالمهـــــــاجرینوواجب ـــــــوانیناحتـــــــرامف هویـــــــةو ق
.ندماجعلى أن یكون تعلّم اللغة والعمل عامالن أساسیان لالن االستقبالبلدا
:الشرعیةغیرالهجرة-
قانونیـــــةغیـــــروضـــــعیةفـــــياألجانـــــبعـــــودةبضـــــمانرعیةشـــــالغیـــــرالهجـــــرةمـــــنالحـــــد(

.)العبوربلدانإلىأوبلدانهمإلى 
تنشــــــطالتــــــيبكاتشــــــالعلــــــىللقضــــــاءبــــــورعوالالمصــــــدربلــــــدانمــــــعالتعــــــاونتمتــــــین-
.والمهاجرینرشالبواستغاللرعیةشالغیرمیدان الهجرةفي
. جبــــــــراواطوعــــــــا ، األوروبیــــــــةوجــــــــوب مغــــــــادرة المهــــــــاجرین غیــــــــر الشــــــــرعیین لألراضــــــــي - 

المصـــــدربلـــــدانإلـــــى الشـــــرعیینغیـــــر المهـــــاجرینعـــــودة لضـــــمانمشـــــتركة دابیرواتخـــــاذ تـــــ
.*)العبورأو 
ـــــةكـــــلبیـــــع لتطواالتســـــویةسیاســـــةبـــــنهج األطـــــرافالـــــدولالتـــــزام - وألســـــباب حـــــدةعلـــــىحال

كإســــــبانیاأوروبیـــــةدولوكانــــــتهـــــذا(ة الجماعیـــــالتســــــویاتعـــــن بعیــــــداواقتصـــــادیةإنســـــانیة
المهـــــاجرینمـــــنة اآلالفوضـــــعیلتســـــویتها األوروبیـــــةالـــــدولبقیـــــةحفیظـــــةأثـــــارتقـــــد مـــــثال
).ح إقامةتصارین ومنحهمالشرعییغیر
:االقتصادیةاآللیة-3
:والشراكةللجواراألوروبیةاآللیة-

ـــــــــةلیـــــــــةاآلثـــــــــل تم ـــــــــلأداةوالشـــــــــراكةللجـــــــــواراألوربی الجـــــــــوارلسیاســـــــــةالرئیســـــــــیةالتموی
سیاســــــةفــــــي األعضــــــاءالبلــــــدانلفائــــــدةالــــــدعممعونــــــاتخاللهــــــامــــــنتمــــــرحیــــــثاألوربیــــــة
األوربیـــــــةالمعونـــــــاتویـــــــدیرها قســـــــم التعـــــــاونأداةوتعـــــــد، روســـــــیاوكـــــــذلكاألوربیـــــــةالجـــــــوار
.1على أرض الواقعوترجمتهاالسیاسیةالقراراتتجسیدخاللهمنیتم والذيللتنمیة

ــــار ردود فعــــل غاضــــبة -* ــــد أث ــــع ق ــــى أرض  الواق ــــل تجســــیده عل ــــوانین تكف ــــه مــــن تشــــریع لق ــــزام السیاســــي ومــــا رافقت هــــذا وكــــان االلت
باعتقــــال أوروبــــاتخــــّول الســــلطات فــــي ألنهــــاالجدیــــدة األوروبیــــةمــــن قبــــل دول أمریكــــا الجنوبیــــة التــــي انتقــــد رؤســــاؤها قــــوانین الهجــــرة 

ســــــنوات وكانــــــت 5شــــــهرًا ومــــــنعهم مــــــن دخــــــول االتحــــــاد لمــــــدة 18المهــــــاجرین غیــــــر الشــــــرعیین الــــــذین یقــــــاومون الترحیــــــل لفتــــــرة 
بینمـــــا " األجانـــــبمـــــن باإلرهـــــاببارمـــــة" تـــــذكر بأنهـــــاكریســـــتا فیرنانـــــدیز قـــــد وصـــــفت قواعـــــد الهجـــــرة الجدیـــــدة األرجنتینیـــــةالرئیســـــیة 
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عـــــن2007جـــــانفيفـــــينشـــــاطهاة منـــــذ افتتـــــاحوالشـــــراكللجـــــواراألوربیـــــةاآللیـــــةوتعـــــت
محــــــلأیضــــــاوحلــــــت المتوســــــطةاألوربیــــــةالشــــــراكةتمویــــــلتضــــــمنكانــــــتالتــــــيمیــــــداآلیــــــة
ـــــة ـــــةآلی ـــــدةالمســـــاعدة التقنی ـــــدانمجمـــــوعلفائ ـــــي المســـــتقلةالبل ـــــاوشـــــرفوســـــطف وكـــــذلكأورب
.مالیة أخرىآلیاتمحل

:األهداف
.اإلنسانحقوقوتشجیعالدیمقراطيالتحولدعم-
.ةالمستدامالتنمیةوتشجیع السوقاقتصادإلى االنتقالتیسیر - 
مكافحــــــة مجــــــالفــــــي مــــــثالالمشــــــتركةالمصــــــلحةذاتالسیاســــــاتفــــــي التعــــــاونتشــــــجیع -

.الخ....القانوندولة، النزاعاتحل، الشرعیةغیر والهجرةاإلرهاب
:الموازنة

الفتــــــرة خــــــاللیــــــوروبلیــــــون12بقیمــــــةوالشــــــركةللجــــــواراألوربیــــــةاآللیــــــةموازنــــــةتقــــــدر-
التعـــــــاونبـــــــرامجتمویـــــــلفـــــــيینفـــــــقالمالیـــــــةموازنـــــــةمـــــــنبـــــــركاألالجـــــــزء2007-2013

الجنــــــوبمنطقــــــةلفائــــــدةالمرصــــــودالمبلــــــغیقــــــدرفیمــــــا، المعنــــــيالبلــــــدائي ومبــــــادراتثنــــــوال
ــــــرة ـــــــب2013، 2007للفت ــــــون333ــ ــــــوروملی ــــــات*1ی ــــــمرئیســــــیةتعــــــاونبأولوی ــــــدهات تحدی

:لمشتولبرشلونةوٕاعالنیةطالمتوساألوربیةالشراكةفي
والهجرةوالحریةواألمنالعدل(: ر السیاسيالحوا.(
المعلومــــــــــاتمجتمــــــــــع، البیئــــــــــة، الطاقــــــــــة، االقتصــــــــــاد(والمالیــــــــــةاالقتصــــــــــادیةالشــــــــــراكة

).النقل
البصــــــــــریةالســــــــــمعیةوالوســــــــــائلاإلعــــــــــالم(والبشــــــــــریةوالثقافیــــــــــةاالجتماعیــــــــــةالشــــــــــراكة

المجتمــــــــعالشــــــــباب، والرجــــــــلالمــــــــرأةبــــــــینالمســــــــاواةقضــــــــایا، م والتــــــــدریبعلــــــــیتال،الثقافــــــــة
).المحلیةوالسلطات، المدني

األوروبیـــــةیعـــــد بمنزلـــــة تقنـــــین البربریـــــة وهـــــدد بوقـــــف بیـــــع الـــــنفط إلـــــى األوروبـــــيرهـــــا الفنزویلـــــي هوغـــــو شـــــافي ران القـــــانون قـــــال نظی
.في بالدهاألوروبیةووقف االستثمارات 

.type=2info.eu/main.php?id=411&id-http://www.enpiاآللیة االوروبیة للجوار والشراكة ، متحصل علیھ من .-1
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:1ةللهجر یورمید
متوســــــطيأوروبــــــيحیــــــزتطــــــویرفــــــيللمســــــاهمةیســــــعى*جدیــــــدإقلیمــــــيمشــــــروعهــــــو
إیجـــاد حلـــولجـــلأمـــنجهودهـــافـــيالشـــریكةالبلـــدانویـــدعمالهجـــرةمجـــالفـــيللتعـــاون

.الهجرةلمختلف أشكال
ــــــىالمشــــــروعبنــــــى ــــــدأتالتــــــيمتوســــــطیة—األوروالشــــــراكةاسأســــــعل إعــــــالنمنــــــذب
المقبلــــــــةالخمـــــــسواتنللســــــــالعمـــــــلبرنــــــــامجفـــــــيتطــــــــورمـــــــنومخالفــــــــة1995برشـــــــلونة 
ـــــوفمبر(ة برشـــــلونةمـــــقعـــــنالصـــــادر ـــــذي) 2005ن ـــــدعووال ـــــىی ـــــاءإل ـــــيبالتعـــــاوناالرتق ف
ــــدماج، الهجــــرةمجــــاالت ــــكواألمــــنالقضــــاءاالجتمــــاعياالن شــــاملةمقاربــــةخــــاللمــــنوذل
ــــــىتشــــــددومتكاملــــــة مــــــن12و11الفقــــــرتینفــــــيالــــــواردةلألهــــــدافالــــــدعم المتواصــــــلعل

ــــــــى الحاجــــــــةالضــــــــوءوتســــــــلطالبرنــــــــامجذلــــــــك ــــــــىعل ــــــــيالتعــــــــاونتحســــــــینإل ــــــــىالعمل عل
ــــــياإلقلیمــــــيالمســــــتوى ــــــامبیرالهجــــــرةمجــــــالف ــــــوفمبر28-27ت -5ولشــــــبونة، 2006ن

ــــــى 2007نــــــوفمبر6 ــــــذلا) التــــــواليعل ــــــىشــــــدداانل ــــــدفقات الحاجــــــةعل ــــــى تقویــــــة إدارة ت إل
ة جمیــــــعحمصــــــلبمــــــا یحقــــــق" التــــــوازن"و"التكامــــــل"و" بالشــــــمول" المهــــــاجرین بطریقــــــة تتســــــم 

ـــــــدانشـــــــعوب ـــــــىاجـــــــةحالأكـــــــداكمـــــــا، ألورومتوســـــــطیةاالبل ـــــــياونالتعـــــــمـــــــنیـــــــدالمز إل ف
ــــــالهجــــــرةمجــــــاالت ــــــةالقانونی ــــــروالهجــــــرةة الهجــــــرة والتنمی منتضــــــیمــــــاوهــــــوالشــــــرعیةغی

لتطــــــــویرزمــــــــةاللااإلجــــــــراءاتودعــــــــمالقانونیــــــــةالهجــــــــرةلتطــــــــویر فــــــــرصت إنشــــــــاء آلیــــــــا
ــــــروابط ــــــىالرامیــــــةاألنشــــــطةوتصــــــعیدوالتنمیــــــةبــــــین الهجــــــرةال ــــــىالقضــــــاءإل ــــــبعل تهری

.المختلفةالتدفقاتوٕادارةالشرعیةغیروالهجرةالبشر
:والمنفذةلةوّ الممالهیئات
ewropeaidاألوروبیــــــــةللمفوضــــــــیةالتابعــــــــةاألوروبیــــــــةالمعونــــــــة: المشــــــــروعلیمــــــــوّ 

المركــــــزقائــــــدةكمؤسســــــةGTZاأللمانیــــــةالمعونــــــةوكالــــــةیضــــــم ائــــــتالفبتنفیــــــذهویقــــــوم 
وزارةوخـــــــــــدماتراتاستشـــــــــــاوجمعیـــــــــــةICMPDالهجـــــــــــرةسیاســـــــــــاتالـــــــــــدولي لتنمیـــــــــــة

والسیاســــــاتالعامــــــةلــــــإلدارةاألمریكیــــــةواالیبریــــــةالدولیــــــةالفرنســــــیة والمؤسســــــةالداخلیــــــة
لمحة عامة عن البرنامج والمشاریع ، متحصل علیھ من متوسطیة التعاون االقلیمي-الشراكة االورو. المفوضیة االوروبیة-1

ar-notes-www.enpi.eu/files/publication/info
قطاع القضاء مالیین یورو وھو جزء من برنامج أوسع ل5: بموازنة قدرھا2008بدأ المشروع أنشطتھ في الربع من فیفري - *

.والشؤون الداخلیة والذي یتكون أیضاً من مشروعین آخرین في مجالي القضاء والتعاون الشرطي
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FLLAPالدولیـــــــــةالسیاســـــــــةدراســـــــــاتومركـــــــــزCESPLـــــــــث ـــــــــعحی ـــــــــعتتمت هـــــــــذهجمی
یتصــــلفیمــــاالواســــعةبــــراتخالعــــنفضــــالالهجــــرةعمیقــــة بمســــائلبمعرفــــةالمؤسســــات

.الهجرةصوربمختلف
:المشروعفيوالشریكةالتالیةالبلدانالمشروعویغطي

.الشعبیةالدیمقراطیةالجزائرجمهوریة- 
الكیان الصهیوني-
.العربیةمصرجمهوریة-
.األردنیةالمملكة-
.لبنان-
.السوریةالعربیةالجمهوریة- 
.المغربیةلمملكةا-
.التونسیةالجمهوریة-

:مهـــــــامه
ــــــألف مــــــن مســــــؤولین ــــــار مــــــن اجــــــل صــــــوغ تشــــــكیل أربــــــع لجــــــان عمــــــل تت رســــــمیین كب

ــــة والتجــــاوب المؤسســــي  ــــد التشــــریعات وهجــــرة الیــــد العامل ــــي مجــــال توحی ــــة ف اقتراحــــات عملی
.واالستراتیجیات الوطنیة لمكافحة الهجرة غیر الشرعیة وتحویالت المهاجرین

 عــــــــن مواضــــــــیع التقریــــــــب بــــــــین التشــــــــریعات واإلصــــــــالحات *1دورة تدریبیــــــــة18تنظــــــــیم
ة القانونیــــــــــة وتعزیــــــــــز مراقبــــــــــة الحــــــــــدود وخفــــــــــض الهجــــــــــرة غیــــــــــر المؤسســــــــــة وٕادارة الهجــــــــــر 

.الشرعیة
 زیارات دراسیة للمسؤولین إلى االتحاد األوروبي5تنظیم.

ــــــدة مــــــن -* ــــــرة الممت ــــــة فــــــي مرســــــیلیا فــــــي الفت ــــــى 25نظــــــم مشــــــروع دورة تدریبی ــــــر 2014مــــــاي27إل حــــــول مكافحــــــة الهجــــــرة غی
علــــى عــــرض المواصــــفات زالشــــرعیة وتعــــد هــــذه الــــدورة الثالثــــة مــــن نوعهــــا حــــول موضــــوع مشــــروع الهجــــرة غیــــر الشــــرعیة الــــذي یركــــ

ــــب والنــــزول مــــن الســــفینة واألوروبیــــةالدولیــــة  ــــق بمكافحــــة التهری 02فــــي البحــــر كمــــا نظــــم مشــــروع یورمیــــد للهجــــرة واإلنقــــاذبمــــا یتعل
ــــدة مــــن دورة تدریبیــــ ــــرة الممت ــــي الفت ــــي بروكســــل ف ــــى 23ة ف ــــوفمبر 25إل ــــل الهــــدف منهــــا فكــــرة وٕاعــــادةحــــو العــــودة 20140ن الترحی

.الخاص بالعودة وٕاعادة الترحیلاألوروبياإلطارشاملة للمشاركین حول 
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إعداد دراسة حول المرأة والهجرة في منطقة الشراكة والجوار الجنوبیة.
 وضـــــــع مشـــــــروع لموقـــــــع علـــــــى شـــــــبكة االنترنـــــــت یكـــــــون تعبیـــــــرا ملموســـــــا للمعنیـــــــین فـــــــي

-http://www.euroêdللهجرة برنامج یورمید migration.eu.

: السیاسات االوروبیة في مواجهة تحدیات اإلرهاب: المطلب الثاني
ارتبطــــــت سیاســــــات االتحــــــاد األوروبــــــي الحدیثــــــة بشــــــأن مكافحــــــة اإلرهــــــاب بســــــبعة مواضــــــیع 

.أساسیة
 إنفـــــــاذ القـــــــانون وتبـــــــادل المعلومـــــــات / واالســـــــتخباراتي تـــــــدابیر وأدوات للتعـــــــاون العملیـــــــاتي

القضائیة؛
جمع البیانات والوصول إلى قواعد البیانات وقابلیة التشغیل البیني.
تدابیر لتعزیز أمن الحدود الخارجیة؛
تدابیر مكافحة تمویل اإلرهاب؛
 تدابیر للحد من حصول اإلرهابیین على األسلحة والمتفجرات؛.
الجنائیة؛تدابیر العدالة
تدابیر لمكافحة التطرف والتجنید.

مــــــدى تنفیــــــذ تــــــدابیر االتحــــــاد األوروبــــــي لمكافحــــــة اإلرهــــــاب فــــــي إطــــــار علــــــىتقیــــــیموأجــــــري
ــــا  ــــارة مــــن ســــبع دول أعضــــاء هــــي بلجیكــــا وبلغاری ــــي مجموعــــة مخت هــــذه المواضــــیع الســــبعة ف

خیـــــــارات یاســـــــیة وتـــــــم تحدیـــــــد الخیـــــــارات الس. ولنـــــــدا وســـــــلوفاكیا وٕاســـــــبانیاوفرنســـــــا وألمانیـــــــا وه
. السیاســـــــــة العامـــــــــة لالتجـــــــــاه المســـــــــتقبلي لسیاســـــــــة االتحـــــــــاد األوروبـــــــــي لمكافحـــــــــة اإلرهـــــــــاب

وینصـــــب تركیـــــز خیـــــارات السیاســـــات علـــــى التهدیـــــدات والتطـــــورات المســـــتقبلیة، وعلـــــى وضـــــع 
.حلول سیاسیة مبتكرة وممكنة

:االتجاهات والتطورات المستقبلیة
مـــــدفوعا "االتحـــــاد األوروبـــــي إلـــــى حـــــد كبیـــــر كـــــان جـــــدول أعمـــــال مكافحـــــة اإلرهـــــاب فـــــي -1

؛  ســــــــــبتمبر11أحــــــــــداث : 1، وتــــــــــأثر بشــــــــــدة بأربعــــــــــة موجــــــــــات صــــــــــدمة رئیســــــــــیة"باألزمــــــــــات

16/ 34، یوكو 2016دیسبمر 15المجلس األوروبي، استنتاجات اجتماع المجلس األوروبي، في -1
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؛ الحـــــــرب األهلیـــــــة الســـــــوریة وازدیـــــــاد داعـــــــش، وظـــــــاهرة المقـــــــاتلین 1تفجیـــــــرات مدریـــــــد ولنـــــــدن
ـــــب  ـــــاكالن، وبرو )اإلرهـــــابیین(األجان ـــــدو، وبات ـــــى تشـــــارلي اب ؛ زافنتـــــیم/ ســـــیل ك، والهجمـــــات عل

هجمــــــــات نــــــــیس وبــــــــرلین وسلســــــــلة مــــــــن الهجمــــــــات علــــــــى نطــــــــاق صــــــــغیر، وبمــــــــا أن هــــــــذه 
الصـــــــدمات كانـــــــت جمیعهـــــــا مرتبطـــــــة باإلرهـــــــاب اإلســـــــالمي، فقـــــــد كـــــــان هـــــــذا هـــــــو المحـــــــور 

.الرئیسي لمكافحة اإلرهاب في االتحاد األوروبي
أظهـــــرت الســـــنوات العشـــــر الماضـــــیة زیـــــادة مســـــتقرة فـــــي عـــــدد الهجمـــــات اإلرهابیـــــة فــــــي -2

د شــــــهدت هجمـــــات الحركــــــات المتطرفــــــة االنفصـــــالیة والیســــــاریة انخفاضــــــا ، فــــــي وقــــــ. أوروبـــــا
.حین أن هذه السنوات األخیرة تظهر زیادة في التطرف الیمیني والجهادي

lone-wolf" اتفـــــق البـــــاحثون علـــــى أن اإلرهـــــاب الـــــذي ینفـــــذه عناصـــــر بمفـــــردهم  -3
terrorism "ـــــوافر المعلومـــــات ع ـــــادة ت ـــــاع، ویســـــهله زی ـــــي االرتف ـــــت آخـــــذ ف ـــــى شـــــبكة اإلنترن ل

التــــــي یمكــــــن اســــــتخدامها فــــــي األعمــــــال اإلرهابیــــــة، ویــــــدعو المســــــلمین فــــــي البلــــــدان الغربیــــــة 
.إلى ارتكاب هجمات منفردة في بلدان إقامتهم من قبل تنظیم القاعدة ومؤخرا داعش

مــــــن العائــــــدین یشــــــكل 20إلــــــى 15قــــــدر أحــــــد البــــــاحثین البــــــارزین أن واحــــــدا مــــــن بــــــین -4
قــــد ســــافروا إلــــى منــــاطق ناســــتند ذلــــك إلــــى عــــدد المقــــاتلین األجانــــب الــــذیوقــــد . خطــــرا أمنیــــا

، وبســـــبب زیـــــادة الضـــــغط العســـــكري علـــــى داعـــــش، مـــــن المتوقـــــع 2011نـــــزاع مـــــا قبـــــل عـــــام 
.أن یزداد عدد العائدین والمخاطر النسبیة المرتبطة بعودتهم

من معاھدة االتحاد االوروبي، فإن میثاق الحقوق األساسیة، جزءا ال یتجزأ 06، وفقاً للمادة 2009أن معاھدة لشبونة في عام وما-1
.من والیة االتحاد األوروبي
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ل :ردصملا ان جنكی ي ف دكتور بیب لینك، ال نوت، روب ویس وفن، روس ھاس اس وارمنھ ینك، ب اد :" وینس ات االتح سیاس
2017، "اإلرھاباألوروبي بشأن مكافحة

في االتحاد االوروبيھیئات صیاغة سیاسة مكافحة االرھاب: 01شكل 
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سیاسة مكافحة اإلرهاب في االتحاد األوروبي:
، كــــــان التعــــــاون فــــــي میــــــدان مكافحــــــة اإلرهــــــاب غیــــــر رســــــمي 2001ســــــبتمبر 11قبــــــل -1

ـــــیس جـــــزءا مـــــن الهیكـــــل المؤسســـــي للجماعـــــة األوروبیـــــة آنـــــذاك و كـــــرد علـــــى التفجیـــــرات . ول
ــــــت ، صــــــاغت المملكــــــة المتحــــــدة2005یلیــــــةجو 7التــــــي وقعــــــت فــــــي لنــــــدن فــــــي  ، التــــــي تول

ــــة المطــــاف فــــي  ــــي نهای ــــم اعتمــــاده ف ــــاني مــــن العــــام، صــــاغت مــــا ت ــــي النصــــف الث الرئاســــة ف
إن القیمـــــــة ". اســـــــتراتیجیة االتحـــــــاد األوروبـــــــي لمكافحـــــــة اإلرهـــــــاب"بوصـــــــفه 2005دیســـــــمبر 

اســــــكها ، هــــــو  تم2005المضــــــافة الســــــتراتیجیة االتحــــــاد األوروبــــــي لمكافحــــــة اإلرهــــــاب لعــــــام 
مثــــل اســــتراتیجیات األمــــن الــــداخلي والخــــارجي (مــــع عــــدد كبیــــر مــــن االســــتراتیجیات الشــــاملة 

مثـــــل مكافحـــــة التطـــــرف والتوظیـــــف ومكافحـــــة (واالســـــتراتیجیات الفرعیـــــة ) لالتحـــــاد األوروبـــــي
)تمویل اإلرهاب وحمایة البنیة التحتیة الحیویة والجمارك

ینطـــــوي علـــــى " مركـــــب"أن مكافحـــــة اإلرهـــــاب هـــــو مجـــــال سیاســـــة اســـــتنتج االوروبیـــــون-2
تحــــــدیات تتعلــــــق بالتنســــــیق واالتســــــاق و االســــــتمرار، و لــــــم یكــــــن دائمــــــا واضــــــحا لالوروبیــــــین 

اال أنــــــه كــــــان هنــــــاك مــــــؤخرا مبادرتــــــان إضــــــافیتان . مــــــن هــــــو المســــــؤول عــــــن هــــــذه العملیــــــات
.لتحسین التعاون فیما یتعلق باألمن الداخلي

تقـــــدیم قیمـــــة "مـــــن أجـــــل 2015فـــــي عـــــام " دة األوروبیـــــة حـــــول األمـــــناألجنـــــ"تـــــم إطـــــالق -3
ــــــدول األعضــــــاء لضــــــمان األمــــــن ــــــدعم ال مــــــن خــــــالل تحســــــین تبــــــادل المعلومــــــات " مضــــــافة ل

ـــــــع التطـــــــرف ، تـــــــم 2016جمـــــــات التـــــــي وقعـــــــت فـــــــي بروکســـــــل فـــــــي مـــــــارس ھبعـــــــد ال1ومن
ي تخطـــــــي مفهـــــــوم التعـــــــاون لحمایـــــــة األمـــــــن الـــــــداخلل"كوســـــــیلة " االتحـــــــاد األمنـــــــي"طـــــــالق إ

ــــــة األمــــــن الجمــــــاعي لالتحــــــاد ككــــــل ــــــوطني نحــــــو فكــــــرة حمای ــــــى ضــــــرورة " ال ــــــد عل مــــــع التأكی
. تحسین مشاركة المعلومات

وفــــــي الوقــــــت الحاضــــــر، یشــــــارك عــــــدد كبیــــــر جــــــدا مــــــن الجهــــــات الفاعلــــــة فــــــي تصــــــمیم -4
ـــــــة  وتنفیـــــــذ هـــــــذا المجـــــــال مـــــــن مجـــــــاالت السیاســـــــة العامـــــــة، وتتـــــــداخل مهـــــــام الجهـــــــات الفاعل

وهـــــــذا هــــــــو الحـــــــال بشـــــــكل خـــــــاص عنـــــــدما یتعلـــــــق األمــــــــر .الفردیـــــــة فـــــــي بعـــــــض األحیـــــــان
ــــــس االتحــــــاد األوروبــــــي  ــــــس األوروبــــــي ومجل باالســــــتراتیجیات التــــــي یمكــــــن أن یصــــــدرها المجل

سیاسات االتحاد األوروبي بشأن مكافحة:" وینسینك، باس وارمنھوفن، روس ھاسنوت، روب ویسلینك، الدكتور بیبي فان جنكیل -1
50-43، ص 2017، "اإلرھاب
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كمــــــا أن المفــــــوض المعــــــین . واللجنــــــة، ممــــــا یجعــــــل مــــــن غیــــــر الواضــــــح مــــــن هــــــو المســــــؤول
بع حـــــدیثا لالتحـــــاد األمنـــــي وتعیـــــین اختصاصـــــاته فـــــي مواجهـــــة منســـــق مكافحـــــة اإلرهـــــاب التـــــا

.لالتحاد األوروبي یزید من تعقید المسائل المتعلقة بالتنسیق
األمـــــن "مـــــن المؤكـــــد أنـــــه لـــــیس مـــــن المفیـــــد لهـــــذه الحالـــــة عـــــدم وضـــــوح معنـــــى مصـــــطلح -5

، ومـــــدى اســـــتعداد الـــــدول األعضـــــاء الســـــتدعاء هـــــذا الشـــــرط االســـــتثنائي مـــــن أجـــــل "الـــــداخلي
مـــــع مـــــا أعـــــرب عنـــــه بصـــــورة ویبـــــدو أن هـــــذا یتنـــــاقض. إعطـــــاء األولویـــــة لكفاءاتهـــــا الوطنیـــــة

ــــالي فــــإن  ــــر الحــــدود، وبالت ــــد باإلرهــــاب لهــــا طــــابع عب ــــأن طبیعــــة التهدی منتظمــــة مــــن قناعــــة ب
ـــــــد ـــــــة للتهدی ـــــــا للتصـــــــدي للطبیعـــــــة الحقیقی ـــــــن یكـــــــون كافی ـــــــة ل .مجـــــــرد اتخـــــــاذ إجـــــــراءات وطنی

ل :ردصـــملا ان جنكی ي ف دكتور بیب لینك، ال نوت، روب ویس وفن، روس ھاس اس وارمنھ ینك، ب ات :" وینس سیاس
2017، "اإلرھاباالتحاد األوروبي بشأن مكافحة
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2016-2001عدد الھجمات االرھابیة في االتحاد االوروبي من : 3شكل 

2015- 2004اھداف الھجمات االرھابیة في االتحاد االوروبي من : 4شكل

ل :ردصـــملا ان جنكی ي ف دكتور بیب لینك، ال نوت، روب ویس وفن، روس ھاس اس وارمنھ ینك، ب ات :" وینس سیاس
2017، "اإلرھاباالتحاد األوروبي بشأن مكافحة
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 باألهمیة واالتساق والفعالیةیمكن تقدیم مالحظات تتعلقو :
بنــــــــــاء مكافحــــــــــة اإلرهــــــــــاب غیــــــــــر المتماثلــــــــــةاســــــــــتراتیجیةتطلــــــــــب البیئــــــــــة الدینامیكیــــــــــة و -1

االســــــتجابة بســــــرعة لتحــــــدیات الیــــــوم، -بشــــــكل تعــــــاوني -تتــــــیح لصــــــانعي القــــــرار سیاســــــات
مـــــع أخـــــذ الوقـــــت الكـــــافي للتحضـــــیر للتطـــــور الـــــذي یحـــــدث فـــــي المجتمـــــع لكـــــي یـــــتمكن مـــــن 

ومـــــــــن منظـــــــــور هـــــــــذا األخیـــــــــر، فـــــــــإن ضـــــــــمان االمكانـــــــــات. مواجهـــــــــة تحـــــــــدیات المســـــــــتقبلیة
والقـــــــدرات الطویلــــــــة االمــــــــد لمكافحــــــــة اإلرهــــــــاب علــــــــى جمیــــــــع المســــــــتویات، وٕاجــــــــراء بحــــــــوث 
ــــي یمكــــن لالتحــــاد  ــــة، هــــي بعــــض العناصــــر الرئیســــیة الت ــــر فعالی ــــدابیر األكث ــــة بشــــأن الت حیوی

.األوروبي أن یسهم فیها
ال یتضـــــمن هیكـــــل االتحـــــاد األوروبـــــي بالطریقـــــة التـــــي ینـــــتظم بهـــــا فـــــي الوقـــــت الحاضـــــر -2

بشـــــأن تهدیـــــدات االتحـــــاد األوروبـــــي ودولـــــه األعضـــــاء، كمـــــا أن طریقـــــة تقیـــــیم مركـــــزا منتظمـــــا 
ـــــــف السیاســـــــات القائمـــــــة ـــــــى مختل ـــــــار عل ـــــــدات لهـــــــا آث كمـــــــا أن دراســـــــات االستشـــــــراف . التهدی

ــــــــاول التطــــــــورات متوســــــــطة المــــــــد ) ســــــــنوات فــــــــي المســــــــتقبل10-5(ىالمســــــــتقبلیة التــــــــي تتن
ویتعامـــــل كـــــل مـــــن . وروبـــــيلیســـــت حالیـــــا جـــــزءا مـــــن أدوات صـــــنع السیاســـــة فـــــي االتحـــــاد األ

تحـــــاد األوروبـــــي مـــــع تقیـــــیم التهدیـــــدات، ولكـــــن لـــــیس االل ومركـــــز االســـــتخبارات فـــــيالیوروبـــــو 
ــــــرة باســــــتمرار،  ــــــدات المتغی ــــــالزم لمواجهــــــة التهدی ــــــى االنتظــــــام ال ــــــر إل ــــــة، ویفتق ــــــة متكامل بطریق

.ویفتقر إلى توعیة الجمهور العام
ــــــام األول-3 ــــــدول یعكــــــس جــــــدول أعمــــــال مكافحــــــة اإلرهــــــاب فــــــي المق ــــــة لل الهــــــواجس األمنی

ــــا حــــول الجهــــاد االســــالمي ــــد . األعضــــاء فــــي غــــرب وشــــمال أوروب قــــد تكــــون تصــــورات التهدی
ــــــي الــــــدول األعضــــــاء فــــــي وســــــط وشــــــرق أوروبــــــا مختلفــــــة ــــــات مكافحــــــة اإلرهــــــاب ف . وموروث

ــــــى الجهــــــادیین، كمــــــا  ــــــف السیاســــــي ال تقتصــــــر عل ــــــك، فــــــإن إمكانــــــات العن وعــــــالوة علــــــى ذل
.2011أندرس بهرینغ بریفیك في النرویج في عام أظهر الهجوم الذي قام به

سیســـــــــتفید هیكـــــــــل سیاســـــــــة االتحـــــــــاد األوروبـــــــــي لمكافحـــــــــة اإلرهـــــــــاب إن جعـــــــــل أهدافـــــــــه -4
ـــــــــر وضـــــــــوحا ـــــــــي . وفرضـــــــــیاته األساســـــــــیة أكث ـــــــــع أن االتحـــــــــاد األوروب " یوســـــــــع شـــــــــبكة"والواق

مكافحـــــة اإلرهـــــاب مـــــن خـــــالل تجـــــریم األعمـــــال التحضـــــیریة بشـــــكل متزایـــــد فـــــي ســـــیاق توجیـــــه 
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ــــــ. تحــــــاد األوروبــــــي الجدیــــــد بشــــــأن مكافحــــــة اإلرهــــــاباال ــــــل ویعتبــــــر هــــــذا غیــــــر فّع ال مــــــن قب
.الخبراء 

وبالتـــــــالي فعالیتهـــــــا -یمكـــــــن لتـــــــدابیر مكافحـــــــة اإلرهـــــــاب أن تكـــــــون لهـــــــا شـــــــرعیة أعلـــــــى -5
إذا شــــــاركت منظمــــــات حقــــــوق اإلنســـــان فــــــي مرحلــــــة صــــــنع السیاســــــات، بــــــدال -بوجـــــه عــــــام 

وبســـــبب خطـــــر اإلضـــــرار بحقـــــوق . ا بعـــــد تنفیـــــذهامـــــن أن تجعـــــل التـــــدابیر عرضـــــة النتقاداتهـــــ
ـــــرره ـــــه مـــــا یب ـــــة ل ـــــإن وجـــــود رقاب ـــــال مـــــن . اإلنســـــان، ف ـــــى ســـــبیل المث ـــــك عل ـــــق ذل ویمكـــــن تحقی

خـــــــالل تعـــــــدیل تفـــــــویض وكالـــــــة الحقـــــــوق األساســـــــیة، أو لجنـــــــة البرلمـــــــان األوروبـــــــي أو مـــــــن 
.خالل مراجع مستقل مماثل للمراجع في المملكة المتحدة

المتعلقــــــــة بمزیــــــــد مــــــــن مشــــــــاركة المــــــــواطنین فــــــــي إعــــــــداد علــــــــى الــــــــرغم مــــــــن التأكیــــــــدات-6
ـــــادرات التشـــــریعیة ال  ـــــین المب ـــــدة، فمـــــن ب ـــــذ 88مبـــــادرات جدی ـــــة بمكافحـــــة اإلرهـــــاب من المتعلق

ــــــم یخضــــــع ســــــوى ربــــــع .، أجریــــــت فــــــي ثــــــالث حــــــاالت فقــــــط مشــــــاورة عامــــــة2001عــــــام  ول
ــــدابیر الملزمــــة قانونــــا التــــي اعتمــــدت منــــذ عــــام  نظــــر بشــــكل وممــــا یلفــــت ال. لتقیــــیم2001الت

التوجیــــه الجدیــــد المتعلــــق بمكافحــــة اإلرهــــاب بخــــاص عــــدم وجــــود تقیــــیم حیــــث یتعلــــق األمــــر 
ولــــــم یقتــــــرن أي مــــــن مبــــــادرات المجلــــــس . 2002/475الــــــذي یحــــــل محــــــل القــــــرار اإلطــــــاري 

وال یعـــــــوض الـــــــنقص فـــــــي المشـــــــاورات العامـــــــة والتقییمـــــــات المســـــــبقة عـــــــن عملیـــــــات . بتقیـــــــیم
.االستعراض أو التقییمات الالحقة

مــــــن بــــــین القضــــــایا المتكــــــررة بــــــین الممارســــــین والخبــــــراء علــــــى حــــــد ســــــواء انعــــــدام الثقــــــة -7
ود قانونیـــــــة الواضــــــح بــــــین الخــــــدمات داخـــــــل الــــــدول األعضــــــاء فیمــــــا بینهـــــــا، مصــــــحوبا بحــــــد

وعلـــــــى وجـــــــه الخصـــــــوص، دعـــــــت . ال للمعلومـــــــاتتبـــــــادل الفّعـــــــالمشـــــــاركة و المعقـــــــدة تعرقـــــــل 
لتبـــــادل المعلومــــات یقــــوم علــــى التفاعـــــل تیســــیر إنشــــاء مركــــز"اللجنــــة الــــدول األعضــــاء إلـــــى 

ــــــق ــــــي إطــــــار الفری ــــــانون ومجتمــــــع االســــــتخبارات، ف ــــــاذ الق ــــــین مجتمــــــع إنف ، ECTCو CTGب
.1وفقا للقواعد والترتیبات ذات الصلة لالتحاد األوروبي والقوانین

.76-65نفس المرجع، ص -1



–

110

عنـــــد تقیـــــیم التطـــــورات فیمـــــا یتعلـــــق بالتهدیـــــدات اإلرهابیـــــة فضـــــال عـــــن تصـــــمیم السیاســـــات -
ــــى األمــــام و  ــــد انتقــــل إل ــــإن الســــؤال هــــو مــــا إذا كــــان االتحــــاد ق ــــزمن، ف ــــى مــــر ال ــــذها عل وتنفی
تطــــور الــــى مرحلــــة مــــا بعــــد إنشــــاء شــــبكة التعــــاون غیــــر الرســــمیة التــــي أنشــــئت خــــالل عملیــــة 

Treviتریفــــي process .ت تبــــادل البیانــــات والتعــــاون القضــــائي والشــــرطي، وفــــي مجــــاال
طبـــــــق، فضـــــــال عـــــــن شـــــــرط االســـــــتثناء المتعلـــــــق بالقضـــــــایا المتعلقـــــــة یـــــــزال مبـــــــدأ التبعیـــــــة یال 

بــــاألمن الــــداخلي، ممــــا یســــمح للــــدول األعضــــاء بــــالتفكیر فــــي ســــیادتها الوطنیــــة ممــــا یســـــبب 
.االنحراف عن خط سیاسة االتحاد األوروبي حول مكافحة االرهاب

لنظر إلــــــــــى كثــــــــــرة االســــــــــتراتیجیات الفرعیــــــــــة وخطــــــــــط العمــــــــــل ومجــــــــــاالت السیاســــــــــة بــــــــــا-
ــــــت اســــــتراتیجیة  ــــــإن الســــــؤال المطــــــروح هــــــو مــــــا إذا كان ــــــدابیر المتعــــــددة، ف ــــــة ذات الت المتداخل

االســــــتراتیجي واإلطــــــار " التوجیــــــه المفــــــاهیمي"االتحــــــاد األوروبــــــي لمكافحــــــة اإلرهــــــاب تحتــــــاج 
ــــــــربط جمیــــــــع مجــــــــاالت السیاســــــــة الفرعیــــــــة معــــــــا ، فــــــــي الوقــــــــت نفســــــــه وضــــــــمان االتســــــــاق ل

األمنیـــــــة القصـــــــیرة والطویلـــــــة األجـــــــل علـــــــى حـــــــد ســـــــواء االهتمامـــــــات، وخدمـــــــة ســـــــتمراریةواال
وبــــدال مــــن ذلــــك، فــــإن تــــأثیر االســــتراتیجیات . بطریقــــة فعالــــة مــــن أجــــل الحفــــاظ علــــى أهمیتهــــا

هـــــو تفكیـــــك مكافحـــــة اإلرهـــــاب فـــــي عـــــدد مـــــن األجـــــزاء ) فضـــــال عـــــن خطـــــط العمـــــل(الفرعیـــــة 
وٕادماجهــــــــــا فــــــــــي مجموعـــــــــة مــــــــــن مجــــــــــاالت السیاســـــــــة المختلفــــــــــة، كاالجتماعیــــــــــة " ركبـــــــــةالم"

لـــــذا مـــــن المهـــــم إعـــــادة . والمالیـــــة، وٕانفـــــاذ القـــــانون، والبنیـــــة التحتیـــــة الحیویـــــة، وأمـــــن الحـــــدود
.تصمیم حقل السیاسة بأكمله، للبدء مع الئحة نظیفة وٕاعادة تقییم ما یعمل وما ال

ــــــة- ــــــط مكافحــــــة اإلرهــــــاب مــــــع أدت االســــــتراتیجیات الشــــــاملة وظیف ــــــة مــــــن خــــــالل رب مماثل
وعــــن طریــــق التأكیــــد لــــیس the EU’s CFSPالسیاســــة الخارجیــــة واألمنیــــة المشــــتركة 

فقــــط علــــى الــــروابط عبــــر الحــــدود الدولیــــة وبالتــــالي عــــدم وضــــوح الخــــط بــــین األمــــن الــــداخلي 
وهــــــذا مــــــا یثیــــــر تســــــاؤالت عــــــن . والخــــــارجي و حتــــــى مــــــع اجهــــــزة متابعــــــة الجریمــــــة المنظمــــــة

.المجاالت التي تكون فیها حدود سیاسة مكافحة اإلرهاب االوروبیة الجدیدة
مـــــــن الصـــــــعب علـــــــى ســـــــبیل المثـــــــال التمییـــــــز بوضـــــــوح بـــــــین تـــــــدابیر مكافحـــــــة اإلرهـــــــاب، -

ـــــة األخـــــرى و أهـــــداف مكافحـــــة اإلرهـــــاب ـــــدابیر األمنی ـــــدابیر . والت ـــــإن معظـــــم الت ـــــي الواقـــــع، ف ف
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ا ھ٪، ولکــــــــن100بنســـــــبة ابھاإلرافحـــــــة ال یمکـــــــن تصــــــــنیفها کتـــــــدابیر مکســـــــابقًا الـــــــواردة 
.1"ذات الصلة"تدابیر

یمكـــــن فـــــي بعـــــض األحیـــــان إدخـــــال تـــــدابیر علـــــى أنهـــــا ألغـــــراض مكافحـــــة اإلرهـــــاب، فـــــي -
ن حــــــــین أن هــــــــذه التــــــــدابیر ال تســــــــتخدم فــــــــي الممارســــــــة العملیــــــــة إال فــــــــي جــــــــزء صــــــــغیر مــــــــ

نتیجــــــة أن هــــــذا لــــــیس دائمــــــاوینبغــــــي التأكیــــــد علــــــى،الحــــــاالت ألغــــــراض مكافحــــــة اإلرهــــــاب
فـــــي (فعلـــــى ســـــبیل المثـــــال، كـــــان تقـــــدیم مـــــذكرة االعتقـــــال األوروبیـــــة جاریـــــا بالفعـــــل . متعمـــــدة

عنــــدما تــــم تقدیمــــه ) Tampere Council n1999الواقــــع، اتخــــذ القــــرار فــــي مجلــــس 
یســـــهم إلـــــى حـــــد كبیـــــر فـــــي التعجیـــــل بمحاكمـــــة اإلرهـــــابیین "... وقـــــدم كتـــــدبیر " ســـــبتمبر"بعـــــد 

فــــــي "الــــــذین یعملــــــون داخــــــل أراضــــــي االتحــــــاد األوروبــــــي وغیــــــرهم مــــــن المجــــــرمین الخطــــــرین 
.عملیة جرد اللجنة

إن البیئــــــة األمنیــــــة المتطــــــورة باســــــتمرار، والتــــــي تتطلــــــب اســــــتجابة فــــــي وقــــــت واحــــــد علــــــى -
ـــــل األ ـــــي المـــــدى القصـــــیر وطوی ـــــب مـــــن االتحـــــاد األوروب ر صـــــفات امكانیـــــة إظهـــــاجـــــل، یتطل

ولتحقیـــــق ذلـــــك، ســـــیكون مـــــن الضـــــروري علـــــى األقـــــل معرفـــــة مـــــن . المرونـــــةالتـــــأقلم الســـــریع و 
هـــــو علـــــى رأس االســـــتراتیجیة العامـــــة وتنســـــیق األنشـــــطة، ولكـــــن الحالـــــة الراهنـــــة تظهـــــر بـــــدال 
مـــــن ذلـــــك مجـــــاال مزدحمـــــا جـــــدا مـــــع عـــــدد كبیـــــر جـــــدا مـــــن الجهـــــات الفاعلـــــة المشـــــاركة فـــــي 

.فویضاتتصمیم وتنفیذ مختلف السیاسات، وأحیانا حتى بتداخل الت
 وعنـــــد النظـــــر إلـــــى الفعالیـــــة مـــــن حیـــــث التعـــــاون، اتضـــــح مـــــن المقـــــابالت أن هنـــــاك قنـــــاة

ـــــالي  ـــــة، وبالت ـــــر مهـــــم للغای ـــــر رســـــمیة، وأن هـــــذا األخی ـــــاة غی رســـــمیة للتعـــــاون، فضـــــال عـــــن قن
.ینبغي تعزیزه بدال من إنشاء إطار آخر والتعاون أو تبادل البیانات

التكالیف التقدیریة لتدابیر مكافحة اإلرھاب في اإلتحاد :" من قبل برایس ووتر ھاوس كوبرز، 2011مالحظات وردت أیضا في -1
//:http، تقریر للحریات المدنیة والعدالة والشؤون الداخلیة للبرلمان األوروبي، اطلع علیھا "االوروبي

.www.europarl.auropa.eu/regdata



–

112

:في ظل توجهات حلف الناتواألوروبیةمنیة األالسیاسات: ثانيالمبحث ال
:   التعاون واألمن: حلف الناتو واإلتحاد األوروبي: المطلب األّول

ـــــــدة والناشـــــــئة،  تتضـــــــمن التحـــــــدیات األمنیـــــــة الراهنـــــــة عـــــــددًا كبیـــــــرًا مـــــــن المخـــــــاطر المعّق
ـــــــــدمار الشـــــــــامل وانهیـــــــــار األنظمـــــــــة والصـــــــــراعات  ـــــــــدولي وانتشـــــــــار أســـــــــلحة ال كاإلرهـــــــــاب ال

والمتواصـــــــلة والجریمـــــــة المنظمـــــــة وتهدیـــــــدات اإلنترنـــــــت ونقـــــــص الطاقـــــــة وتـــــــدهور المجمـــــــدة 
األوضـــــــاع البیئیـــــــة والمخـــــــاطر األمنیـــــــة المرتبطـــــــة بهـــــــا والكـــــــوارث الطبیعیـــــــة واالصـــــــطناعیة 

وال شـــــــــك فــــــــي أن مواجهــــــــة هـــــــــذه . وتفشــــــــي األمــــــــراض واألوبئــــــــة وغیرهـــــــــا مــــــــن المخــــــــاطر
ـــــــدات بفاعلیـــــــة یتطلـــــــب شـــــــراكة واســـــــعة النطـــــــاق وتعاونـــــــ ـــــــًا بـــــــین حلـــــــف النـــــــاتو التهدی ًا وثیق

. 1واالتحاد األوروبي
ــــــــــة إزاء القضــــــــــایا  ــــــــــا مقاربــــــــــة ذات أبعــــــــــاد متكامل ــــــــــى المنظمتــــــــــین أن تتوخی یجــــــــــب عل

ــــدفاع ــــى نحــــو مشــــترك فــــي مجــــال ال ــــرغم مــــن أنــــه ال التقســــیم . األمنیــــة، والعمــــل عل وعلــــى ال
ًال، فـــــإن مـــــا بـــــات الجغرافـــــي وال حتـــــى التقســـــیم الـــــوظیفي للمهمـــــات، یبـــــدو خیـــــارًا مجـــــدًا وفعـــــا

اآلن مقبـــــوًال لـــــدى الـــــبعض هـــــو أن بعـــــض أنمـــــاط التمـــــدد، كحفـــــظ الســـــالم فـــــي إفریقیـــــا ودول 
ــــي، بینمــــا یجــــب  ــــان، علــــى ســــبیل المثــــال، یجــــب أن تكــــون تحــــت إمــــرة االتحــــاد األوروب البلق
أن تكـــــون المهمـــــات األخـــــرى، كالعملیـــــات التـــــي یجـــــري تنفیـــــذها حالیـــــًا فـــــي أفغانســـــتان ضـــــد 

.مرة حلف الناتوالطالبان، تحت إ
:استفادة الطرفان من أزمة البلقان/ 1

ـــــد ـــــة إطـــــار أوهری ـــــى اتفاقی ـــــل التوصـــــل إل ـــــدونیا، إحـــــدى مّث ـــــع نشـــــوب الحـــــرب فـــــي مق لمن
ــــــف النــــــاتو  ــــــة علــــــى التعــــــاون النــــــاجح بــــــین حل جمهوریــــــات یوغســــــالفیا الســــــابقة، أحــــــد األمثل

، وفــــــــي ذروة الصـــــــــراع 2001ففــــــــي فبرایـــــــــر . واالتحــــــــاد األوروبــــــــي فـــــــــي القضــــــــایا األمنیـــــــــة
ــــاتو واالتحــــ ــــف الن ــــام حل ــــان المســــلحین، ق ــــبالد والمتمــــردین األلب ــــوات أمــــن ال ــــین ق اد العرقــــي ب

األوروبـــــي بتنســـــیق المفاوضـــــات التـــــي أدت إلـــــى توقیـــــع اتفاقیـــــة أوهریـــــد فـــــي شـــــهر أغســـــطس 
. من تلك السنة

".مجلة حلفة الناتو العالقة الناشئة بین االتحاد االوروبي وحلف الناتو: أدریان بوب ، مقال -1
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وفــــــي الشــــــهر نفســــــه، أطلــــــق حلــــــف النــــــاتو عملیــــــة الحصــــــاد األساســــــي التــــــي اســــــتغرقت 
ــــتم جمعهــــا  ــــي ی ــــدمیر األســــلحة الت ــــة وت ــــزع ســــالح المجموعــــات األلبانی ــــین یومــــًا بهــــدف ن ثالث

التــــي اســــتغرقت ثالثــــة أشــــهر، Amber Foxعملیــــة أمبـــــر فــــوكس وقــــد تبــــع ذلــــك . منهــــا
ـــــة الســـــالم  ـــــق اتفاقی ـــــذین یشـــــرفون علـــــى تطبی ـــــدولیین ال ـــــة المـــــراقبین ال ـــــي اســـــتهدفت حمای والت

وللحــــــد مــــــن إمكانیــــــة االرتــــــداد عــــــن . فــــــي مقــــــدونیا، إحــــــدى جمهوریــــــات یوغســــــالفیا الســــــابقة
ــــف النــــاتو علــــى مواصــــلة دعمــــه لعملیــــة انســــجام التحــــالف، التــــي المســــار المتبــــع، وافــــق حل

ـــــي دیســـــمبر  ـــــذها ف ـــــدأ تنفی ـــــدما تـــــم 2002ب ـــــة، عن واســـــتمرت حتـــــى مـــــارس مـــــن الســـــنة التالی
. تسلیم المهمة لالتحاد األوروبي

ـــــي أواخـــــر شـــــهر مـــــارس  ـــــظ ســـــالم 2003وف ـــــق االتحـــــاد األوروبـــــي أول مهمـــــة حف ، أطل
بیــــــق التفاقیــــــة لــــــه علــــــى اإلطــــــالق، حملــــــت اســــــم عملیــــــة كونكوردیــــــا، وُعــــــدَّت أیضــــــًا أول تط

ـــــد ـــــه فـــــي . بـــــرلین زائ ـــــادة صـــــغیر ل ـــــى مقـــــر قی ـــــاتو عل ــــــي(وأبقـــــى حلـــــف الن لمســـــاعدة )سكوبـی
ــــــي والتكیــــــف مــــــع معــــــاییر  ــــــي القطــــــاع األمن ــــــبالد علــــــى تطــــــویر اإلصــــــالحات ف ســــــلطات ال

.حلف الناتو
یتعــــــــین علــــــــى حلــــــــف النــــــــاتو واالتحــــــــاد األوروبــــــــي أن یركــــــــزا علــــــــى تعزیــــــــز قــــــــدراتهما 

وى تبادلیــــــة التشــــــغیل بینهمــــــا وتنســــــیق العقیــــــدة العســــــكریة والتخطــــــیط الرئیســــــیة، ورفــــــع مســــــت
)كونكوردیــــــــا(وواصــــــــل االتحــــــــاد األوروبــــــــي تنفیــــــــذ عملیــــــــة ، والتقنیــــــــات واألجهــــــــزة والتــــــــدریب

، تبعتهـــــــــــا مهمـــــــــــة أمنیـــــــــــة مدنیـــــــــــة ُأطِلـــــــــــق علیهـــــــــــا اســـــــــــم عملیـــــــــــة 2003حتـــــــــــى دیســـــــــــمبر 
ـــــــة عـــــــام )بروكســـــــیما( ـــــــى نهای ـــــــد وتعـــــــاون . 2005، اســـــــتمرت حت ـــــــاك تنســـــــیق جی وكـــــــان هن

ـــــدونیا، إحـــــدى  ـــــة فـــــي مق ـــــدوائر األمنی ـــــي وال ـــــر الشـــــرطة فـــــي االتحـــــاد األوروب ـــــین دوائ وثیـــــق ب
ـــــــة بروكســـــــیما ـــــــذ عملی ـــــــاء تنفی ـــــــات یوغســـــــالفیا الســـــــابقة، أثن كمـــــــا ســـــــاعدت دوائـــــــر . جمهوری
ـــــ ـــــة تل ـــــة إصـــــالح وزارة داخلی ـــــي فـــــي عملی ـــــى شـــــرطة االتحـــــاد األوروب ـــــبالد، باإلضـــــافة إل ك ال

ــــــــة ــــــــة تقــــــــدیمها مســــــــاعدات إلنشــــــــاء إدارة حــــــــدود متكامل هــــــــي " بروكســــــــیما"، علمــــــــًا أن عملی
.1شرطة تستغرق عامًا واحدًا ولها مهام محددةمهمة

مركــز : القــاهرة "السیاســة الخارجیــة واألمنیــة المشــتركةمــن التعــاون االقتصــادي إلــى : بــيو االتحــاد األور :") محــرراً (عمــاد جــاد -1
.27، ص ) م 2001الدراسات السیاسیة واإلستراتیجیة ، 
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ـــــــدة أخـــــــرى مـــــــن البوســـــــنة والهرســـــــك ـــــــة جی ـــــــي دیســـــــمبر . وهنـــــــاك أمثل ، أنهـــــــى 2004فف
التـــــــــي SFORقیـــــــــق االســـــــــتقرار قـــــــــوة تحIFORحلـــــــــف النـــــــــاتو عملیـــــــــة القـــــــــوة التنفیذیـــــــــة 

اســـــتمرت طیلـــــة تســـــع ســـــنوات، وُســـــلِّمت تلـــــك المهمـــــة لالتحـــــاد األوروبـــــي، الـــــذي بـــــدأ علـــــى 
. جندي مدربین بصورة جیدة6000الفور عملیة آلثیا بقوة بلغ تعدادها 

وكمــــــــا حصــــــــل فــــــــي العملیــــــــات التــــــــي تــــــــم تنفیــــــــذها فــــــــي مقــــــــدونیا، إحــــــــدى جمهوریــــــــات 
ف نائـــــب القائـــــد األعلـــــى لقـــــوات الحلفـــــاء فـــــي أوروبـــــا لیكـــــون یوغســـــالفیا الســـــابقة، تـــــم تكلیـــــ

قائــــــدًا للعملیــــــات، یعمــــــل بتوجیــــــه سیاســــــي وبتعلیمــــــات مــــــن اللجنــــــة السیاســــــیة واألمنیــــــة فــــــي 
. االتحاد األوروبي

:تعزیز القدرات واإلمكانیات/ 2
یتعــــــــین علــــــــى حلــــــــف النــــــــاتو واالتحــــــــاد األوروبــــــــي أن یركــــــــزا علــــــــى تعزیــــــــز قــــــــدراتهما 
الرئیســــــیة، ورفــــــع مســــــتوى تبادلیــــــة التشــــــغیل بینهمــــــا وتنســــــیق العقیــــــدة العســــــكریة والتخطــــــیط 

، وبـــــــــین بهـــــــــدف تعزیـــــــــز آفـــــــــاق التعـــــــــاون بینهمـــــــــاوالتقنیـــــــــات واألجهـــــــــزة والتـــــــــدریب، وذلـــــــــك 
هــــــــا االقتصــــــــادي إلــــــــى ثقــــــــل سیاســــــــي، الطوموحــــــــات األوروبیــــــــة الســــــــاعیة إلــــــــى ترجمــــــــة ثقل

لتصــــبح العبــــًا قویــــًا علــــى مســــرح السیاســــة الدولیــــة، والتــــي تــــرى بــــان الحلــــف األطلســــي هــــو 
الثقافـــــــة إلـــــــى –االقتصـــــــاد -االنتقـــــــال مـــــــن السیاســـــــة الـــــــدنیا( العـــــــائق أمـــــــام هـــــــذا الطمـــــــوح 

د ویتضـــــح ذلـــــك فـــــي احـــــ). السیاســـــة الخارجیـــــة واألمـــــور الدفاعیـــــة واألمنیـــــة-السیاســـــة العلیـــــا
ـــــــدول  ـــــــف وهـــــــي منـــــــع تـــــــامین السیاســـــــات الدفاعیـــــــة واالمنیـــــــة مـــــــن جانـــــــب ال وضـــــــائف الحل

.1األعضاء
ــــف لعــــام  ــــي قمــــة الحل ــــي ُعقــــدت فــــي 2006ف ، تــــم إعــــالن الجاهزیــــة الكاملــــة )ریغــــا(الت

فقــــــد باتــــــت هــــــذه القــــــوة . لقــــــوة الــــــرد الســــــریع التابعــــــة للحلــــــف، لیمثــــــل نقطــــــة تحــــــول رئیســــــیة
ــــاتو قــــادرة ح ــــى تنفیــــذ المهمــــات فــــي أي مكــــان مــــن العــــالم، ومهمــــا التابعــــة لحلــــف الن الیــــًا عل
. كانت نوعیة العملیة المطلوبة

ـــــــــت خطـــــــــط االتحـــــــــاد األوروبـــــــــي، منـــــــــذ قیامـــــــــه فـــــــــي عـــــــــام  ، لتطـــــــــویر 2004ومـــــــــا زال
ـــــة" ـــــل " مجموعـــــات قتالی ـــــدولي تحظـــــى باهتمـــــام رئیســـــي مـــــن قب ـــــي وال ـــــى المســـــتویین المحل عل

.68-67، مجلة السیاسة الدولیة، ص "الناتو ومستقبل األمن األوروبي:" الھواري أنور -1
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جنـــــــدي، 1500كـــــــل مجموعـــــــة قتالیـــــــة مـــــــن وتتـــــــألف. سیاســـــــة األمـــــــن والـــــــدفاع األوروبیـــــــة
وهنـــــــــاك مجموعتـــــــــان مـــــــــن هـــــــــذه المجموعـــــــــات ذات التســـــــــلیح المشـــــــــترك جاهزتـــــــــان للقیـــــــــام 
نـــــــان لالتحـــــــاد األوروبـــــــي بـــــــذلك قـــــــدرة عســـــــكریة  بواجبهمـــــــا فـــــــي أي وقـــــــت كـــــــان، وهمـــــــا تؤمِّ

وعلـــــى الـــــرغم مـــــن ذلـــــك، فـــــإن المطلـــــوب بـــــذل . للـــــرد علـــــى األزمـــــات حـــــول العـــــالم" جـــــاهزة"
ـــــــي مجـــــــاالت أخـــــــرى كالتنســـــــیق المـــــــدنيدمزیـــــــد مـــــــن الجهـــــــو  ـــــــام -ف العســـــــكري لضـــــــمان قی

. المجموعات القتالیة بواجبها على أكمل وجه
وألن حلـــــــــف النـــــــــاتو واالتحـــــــــاد األوروبـــــــــي مـــــــــدركان إلمكانیـــــــــة حـــــــــدوث ازدواجیـــــــــة فـــــــــي 
ــــــاتو ومجموعــــــات االتحــــــاد األوروبــــــي  ــــــرد الســــــریع التابعــــــة لحلــــــف الن ــــــین قــــــوة ال المهمــــــات ب
ــــین القــــوتین ــــام تكامــــل ب ــــف النــــاتو واالتحــــاد األوروبــــي العمــــل علــــى قی . القتالیــــة، فقــــد بــــدأ حل

ســـــــاب واالســـــــتثمار الحالیـــــــة ال تلبــــــــي حاجـــــــات وعلـــــــى الـــــــرغم مـــــــن ذلـــــــك، فـــــــإن بـــــــرامج االكت
ویجـــــب أن تكـــــون أدوار االتحـــــاد األوروبـــــي وحلـــــف النـــــاتو . القـــــوات الدولیـــــة فـــــي هـــــذه األیـــــام

ـــــة بعضـــــها لـــــبعض، كمـــــا یجـــــب العمـــــل علـــــى تعزیـــــر التعـــــاون بـــــین  فـــــي ذلـــــك المجـــــال مكمل
.المنظمتین ورفع مستواه لضمان تأمین المستلزمات بأسعار معقولة

التوجهات الجدیدة لحلف الناتو : يالمطلب الثان
:توجه حلف الناتو نحو العالمیة/ 1

مــــــــن البلقــــــــان، وباعتبــــــــار أن المســــــــرح الجدیــــــــد " الــــــــدروس المستخَلصــــــــة"اســــــــتنادًا إلــــــــى 
للعملیـــــــات بـــــــات عالمیـــــــًا، فـــــــإن التعـــــــاون والتنســـــــیق بـــــــین المنظمتـــــــین یجـــــــب أن یرقـــــــى إلـــــــى 

. مستویات جدیدة
یــــــــدرك البعــــــــد العــــــــالمي لألمــــــــن الــــــــدولي بعــــــــد هجمــــــــات وبمــــــــا أن حلــــــــف النــــــــاتو بــــــــات

الحـــــادي عشـــــر مـــــن ســـــبتمبر اإلرهابیـــــة، فقـــــد أقحـــــم نفســـــه وعلـــــى نحـــــو جـــــدي فـــــي عملیـــــات 
ـــــــه األوروبـــــــي"خـــــــارج المنطقـــــــة" وقـــــــد فـــــــتح . األطلســـــــي األصـــــــلي-، بعیـــــــدًا عـــــــن مركـــــــز ثقل

ــــــدول المهمــــــة  ــــــف البــــــاب للحــــــوار السیاســــــي والمشــــــاورات والشــــــراكات مــــــع عــــــدد مــــــن ال الحل
ـــــــدا وباكســـــــتان، الب ـــــــة، بمـــــــا فیهـــــــا أســـــــترالیا ونیوزیلن ـــــــة األطلسیةــــــــ األوروبی ـــــــدة عـــــــن المنطق عی

. في أفغانستان" إیساف"وذلك من خالل تسلمه قیادة قوة المساعدة األمنیة الدولیة 
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كمـــــا أصــــــبح االتحــــــاد األوروبــــــي وعلـــــى نحــــــو متزایــــــد طرفــــــًا دولیـــــًا فــــــاعًال أیضــــــًا، یقــــــوم 
ـــــإدارة األزمـــــات العســـــكریة و  ـــــذ حكـــــم ب ـــــي قطـــــاع األمـــــن وتنفی ـــــة وكـــــذلك اإلصـــــالحات ف المدنی

القــــــانون ومهمــــــات المســــــاعدة علــــــى حفــــــظ أمــــــن الحــــــدود داخــــــل وخــــــارج حــــــدود دول جــــــواره 
وتشــــــــمل الرقعــــــــة الجغرافیــــــــة لمهماتــــــــه دول البلقــــــــان والقوقــــــــاز وأوروبــــــــا الشــــــــرقیة . المباشــــــــر

ـــــــــدة أیضـــــــــًا ك ـــــــــیض المتوســـــــــط والشـــــــــرق األوســـــــــط، واألمـــــــــاكن البعی ـــــــــة والبحـــــــــر األب جمهوری
كمــــــا أدى نشــــــر قــــــوات االتحــــــاد األوروبــــــي أواســــــط عــــــام . الكونغــــــو الدیمقراطیــــــة وٕاندونیســــــیا

فـــــي جمهوریـــــة الكونغـــــو الدیمقراطیـــــة إلــــــى جـــــذب اهتمـــــام االتحـــــاد إلـــــى دول إفریقیــــــا 2006
ــــــدًا بالنســــــبة ألمــــــن االتحــــــاد  ــــــز جدی ــــــرى، ألنهــــــا ســــــتكون محــــــور تركی ــــــوب الصــــــحراء الكب جن

. األوروبي وامتداداته
ــــــــة  ــــــــى إقامــــــــة ثقاف ــــــــى المســــــــتوى العــــــــالمي إل ــــــــؤدي الشــــــــراكات عل ومــــــــن المحتمــــــــل أن ت
التعـــــــاون األمنـــــــي بـــــــین التحـــــــالف واألطـــــــراف األخـــــــرى، والحـــــــد مـــــــن ســـــــوء الفهـــــــم واألفكـــــــار 
الخاطئــــــــة، وزیــــــــادة معرفــــــــة وٕادراك الظــــــــروف اإلقلیمیــــــــة الضــــــــروریة لتحضــــــــیر ردود أمنیــــــــة 

یصــــــبح تعــــــاون حلــــــف النــــــاتو مـــــــع ویجــــــب أن. فعالــــــة علــــــى التهدیــــــدات الحالیــــــة والناشــــــئة
أطلســـــــیة قویـــــــة، وذلـــــــك -االتحـــــــاد األوروبـــــــي بمنــــــــزلة العمـــــــود الفقـــــــري لمجتمعـــــــات أوروبیـــــــة

اســــتنادًا إلـــــى هـــــذه الخلفیـــــة القائمـــــة علـــــى توســـــیع التعـــــاون المیـــــداني مـــــع الشـــــركاء العـــــالمیین 
. البعیدین جغرافیاً 

ــــدو تن ــــة األخیــــرة یب ــــًا فــــي اآلون ــــدرج لكــــن مــــا كــــان یحــــدث أحیان ــــین ین ــــین المنظمت افســــًا ب
ــــاء التعــــاون  ــــالجوهر، كمــــا حصــــل أثن ــــق ب ــــالمظهر أكثــــر ممــــا یتعل ــــق ب فــــي إطــــار ســــباق یتعل
ـــــــي دارفـــــــور، والـــــــذي حـــــــدث دون الرجـــــــوع إلـــــــى  ـــــــاتو واالتحـــــــاد األوروبـــــــي ف ـــــــین حلـــــــف الن ب

)یــــــاب دي هــــــوب شــــــیفر(وقــــــد أكــــــد األمــــــین العــــــام لحلــــــف النــــــاتو . )بــــــرلین زائــــــد(ترتیبــــــات 
ــــل هــــ ــــي المهمــــاتضــــرورة وقــــف مث ــــة ف ــــادي حــــدوث أي ازدواجی ــــافس، وتف بــــل یجــــب . ذا التن

أن یكـــــــون هنـــــــاك حـــــــوار مســـــــتدیم حـــــــول التوفیـــــــق بـــــــین التحـــــــول العســـــــكري وضـــــــمان قیـــــــام 
تعـــــاون وثیـــــق فـــــي مجـــــاالت التخطـــــیط المتقـــــدم وتعزیـــــز القـــــدرات واإلمكانیـــــات، بـــــالتزامن مـــــع 

. هیكلیات مرنة لغرض تسهیل عملیة االتصال
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حلـــــــف النـــــــاتو واالتحـــــــاد األوروبـــــــي تحـــــــدیات مماثلـــــــة فـــــــي مجـــــــاالت ویواجـــــــه كـــــــل مـــــــن 
لـــــم یتوصـــــل إلـــــى إتفـــــاق بـــــین الحلـــــف واالتحـــــاد 2002و 1999فمـــــثال بـــــین عـــــامي .كثیـــــرة

االوروبــــــي بســــــبب الموقــــــف التركــــــي والیونــــــاني، فتركیــــــا التــــــي ال تنتمــــــي لإلتحــــــاد اإلوروبــــــي 
.1وروبیةفاعیة األتعتبر نفسها مستبعدة من عملیة صنع القرار في السیاسة الد

ومـــــن األمثلــــــة علـــــى ذلــــــك مــــــا یحـــــدث فــــــي كوســـــوفو، حیــــــث یوجــــــد مجـــــال واضــــــح لصــــــنع 
ــــــــدة ــــــــات تعاونیــــــــة جدی ــــــــى إقامــــــــة عالق ــــــــًا لخطــــــــة . سیاســــــــات منســــــــجمة، باإلضــــــــافة إل وطبق

، فــــــإن االتحــــــاد األوروبــــــي ســــــیحل )مــــــارتي أهیتیســــــاري(المبعــــــوث الخــــــاص لألمــــــم المتحــــــدة 
میــــدانیًا محــــل األمــــم المتحــــدة فــــي كوســــوفو، ویمكــــن نقــــل مهمــــة قــــوة كوســــوفو العاملــــة حالیــــًا 
ــــي، وســــیكون  ــــى االتحــــاد األوروب ــــف النــــاتو إل ــــى ترســــیخ الســــالم واالســــتقرار مــــن إمــــرة حل عل

ـــــة الوضـــــع النهـــــ ـــــق اتفاقی ـــــي مســـــؤوًال عـــــن تطبی ـــــدولي لالتحـــــاد األوروب ـــــل المـــــدني ال ائي الممث
. إلقلیم كوسوفو

كمـــــا ســـــیقوم االتحـــــاد األوروبـــــي، مـــــن خـــــالل مهمـــــة مدنیـــــة جدیـــــدة تحـــــت مظلـــــة سیاســـــة 
فــــــإدارة كوســــــوفو، دولــــــة األمــــــر . األمــــــن والــــــدفاع األوروبیــــــة، بــــــدعم ومســــــاندة حكــــــم القــــــانون

. الواقــــــــع، ســــــــتمثل تحــــــــدیًا مهمــــــــًا لقــــــــدرة االتحــــــــاد األوروبــــــــي علــــــــى إدارة األزمــــــــات المدنیــــــــة
نتیجـــــة بصـــــورة كبیـــــرة علـــــى مجـــــال االنتـــــداب الـــــذي ســـــیقترحه أي قـــــرار مســـــتقبلي وســـــتعتمد ال

. لمجلس األمن الدولي، وعلى التزامات دول االتحاد األوروبي
ـــــي  ـــــاتو ف ـــــف الن ـــــي وحل ـــــین االتحـــــاد األوروب وقـــــد یظهـــــر مجـــــال آخـــــر للتعـــــاون المثمـــــر ب

ب شــــــرق دول البلقــــــان، فــــــي حــــــال تــــــم توســــــیع مجــــــال عمــــــل مجلــــــس وزراء دفــــــاع دول جنــــــو 
أوروبـــــا لیشـــــمل تخطـــــیط الطـــــوارئ المدنیـــــة، وكـــــذلك فـــــي حـــــال قیـــــام وزراء الداخلیـــــة بتـــــألیف 

. مجلس وزراء الدفاع الداخلي لدول جنوب شرق أوروبا
ـــــاتو واالتحـــــاد  ـــــف الن ـــــین حل ـــــد مـــــن التعـــــاون ب ـــــؤّمن أفغانســـــتان فرصـــــًا إلقامـــــة مزی كمـــــا ت

بحاجــــــة إلــــــى مزیــــــد مــــــن قــــــوات فهــــــذه الــــــبالد، وبــــــالنظر إلــــــى وضــــــعها الیــــــائس،. األوروبــــــي
ـــــــین ـــــــة واإلداری ـــــــة ومستشـــــــاري التنمی وهـــــــذه . الشـــــــرطة والقضـــــــاة والمهندســـــــین وعمـــــــال اإلغاث

اهرة ، رسالة ماجستیر الق"تحاد األوروبي شرقاً السیاسة األمنیة والدفاعیة األوروبیة في ظل عملیة توسیع اال :" محمد أحمد مطاوع-1
.130-129، ص م  2005جامعة القاهرة ، : 
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المـــــــوارد جمیعهـــــــا متـــــــوفرة لـــــــدى جنـــــــود حفـــــــظ الســـــــالم التـــــــابعین لالتحـــــــاد األوروبـــــــي ولـــــــیس 
مبلــــــــغ 2006وكانــــــــت المفوضــــــــیة األوروبیــــــــة قــــــــد اعتمــــــــدت فــــــــي نــــــــوفمبر . لحلــــــــف النــــــــاتو

دعم تقـــــــدیم الخـــــــدمات والحكـــــــم المحســـــــن مـــــــن خـــــــالل فـــــــرق إعـــــــادة ملیـــــــون یـــــــورو لـــــــ10.6
ُیضــــاف إلــــى ذلــــك أن . اإلعمــــار اإلقلیمیــــة العاملــــة تحــــت إمــــرة حلــــف النــــاتو فــــي أفغانســــتان

مهمــــة الحلــــف فــــي أفغانســــتان قــــد تســــتفید مــــن دعــــم المهمــــة المدنیــــة لسیاســــة األمــــن والــــدفاع 
.رطةاألوروبیة لها بهدف تكریس حكم القانون وتدریب قوات الش

مجاالت جدیدة من التعاون/ 2
تمــــــارس الجماعــــــات اإلرهابیــــــة والشــــــبكات اإلجرامیــــــة نشــــــاطاتها حالیــــــًا علــــــى مســــــتوى 
. العـــــــالم، مســـــــتفیدة مـــــــن االتصـــــــاالت الفوریـــــــة وتبـــــــادل المعلومـــــــات وحریـــــــة الســـــــفر النســـــــبیة

ــــــدول وبعــــــض المنظمــــــات كحلــــــف النــــــاتو واالتحــــــاد  وُتَعــــــد درجــــــة تبــــــادل المعلومــــــات بــــــین ال
ـــــ ـــــي، وكـــــذلك التعـــــاون فیمـــــا بینهـــــا لمن ع هـــــذه المجموعـــــات مـــــن ممارســـــة نشـــــاطاتها، األوروب

. والمساهمة في جهود مكافحة اإلرهاب والجریمة المنظمة، ُتَعد أمرًا جوهریًا وحاسماً 
وبالنســـــــــبة لمواجهـــــــــة تهدیـــــــــدات شـــــــــن هجمـــــــــات إرهابیـــــــــة بیولوجیـــــــــة ونشـــــــــر األمـــــــــراض 

رفــــــع واألوبئــــــة، فــــــإن حلــــــف النــــــاتو واالتحــــــاد األوروبــــــي منشــــــغالن علــــــى حــــــد ســــــواء حالیــــــًا ب
. درجة الوعي بین دولهما األعضاء حول فوائد العمل الجماعي وضرورته

ــــــــه األعضــــــــاء،  ــــــــین دول ــــــــدة للتعــــــــاون ب ــــــــي عــــــــن طــــــــرق جدی ویبحــــــــث االتحــــــــاد األوروب
وخصوصــــًا أنــــه یواجــــه قیــــودًا علــــى المــــوارد المتــــوفرة، مــــع رفــــض المقتــــرح الــــذي تقــــدمت بــــه 

ویعمــــــل حلــــــف النــــــاتو، فــــــي هــــــذه .المفوضــــــیة األوروبیــــــة إلنشــــــاء مخــــــزن مركــــــزي للقاحــــــات
األثنـــــاء علـــــى اإلجـــــراءات المطلوبـــــة لمواجهـــــة هـــــذه األحـــــداث وعلـــــى دمـــــج خبـــــرات المراكـــــز 

ــــــى إدارة األزمــــــة ــــــدریب عل ــــــي عملیــــــة الت ــــــة ف ــــــة، . الطبیــــــة المختلف ــــــى هــــــذه الخلفی واســــــتنادًا إل
هنـــــــاك شـــــــعور عـــــــام بوجـــــــود مجـــــــال واســـــــع لمزیـــــــد مـــــــن الحـــــــوار والتعـــــــاون والتنســـــــیق بـــــــین 

.المنظمتین
وفـــــي إطـــــار المســـــاعي التـــــي یبـــــذلها كـــــل مـــــن حلـــــف النـــــاتو واالتحـــــاد األوروبـــــي للنجـــــاح 
ــــــة، فإنهمــــــا بحاجــــــة  ــــــة وانتشــــــار األوبئ ــــــة البیولوجی ــــــي مواجهــــــة تحــــــدیات الهجمــــــات اإلرهابی ف
ــــــى إدارة  ــــــز عل ــــــد مــــــن التركی ــــــة، ولمزی ــــــرات المتبادل ــــــى اســــــتغالل أفضــــــل للمعلومــــــات والخب إل
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ـــــــوعي حـــــــول ـــــــع درجـــــــة ال ـــــــادل أفضـــــــل المخـــــــاطر، ورف ـــــــات األخـــــــرى، وتب ردود أفعـــــــال الثقاف
الممارســــــات المحلیــــــة علــــــى مســــــتوى دولــــــي، والوصــــــول إلــــــى مســــــتوى عــــــاٍل مــــــن االســــــتعداد 

ــــة ــــي لمنــــع األمــــراض . والجاهزی ــــإن بإمكــــان المركــــز األوروب ومــــن وجهــــة نظــــر مؤسســــاتیة، ف
ادرة والســــــیطرة علیهــــــا ومركــــــز حلــــــف النــــــاتو ألســــــلحة الــــــدمار الشــــــامل أن یأخــــــذا زمــــــام المبــــــ

. لیقودا مثل هذا التنسیق الضروري
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:األزمة األوكرانیةتجاهمنیة االوروبیة ات األالسیاس: لثالمبحث الثا
:أسباب األزمة األوكرانیة: المطلب األول

حلقـــــــة یعتبـــــــر الموقـــــــع الجغرافـــــــي اإلســـــــتراتیجي األوكرانـــــــي ســـــــالح ذو حـــــــدین، حیـــــــث أنهـــــــا
الـــــذي “ االتحـــــاد األوروبـــــي”والغربیـــــة “ روســـــیا”الوصـــــل بـــــین قـــــوتین عظمتـــــین القـــــوة الشـــــرقیة 

.یعتبر بمثابة الحلیف للوالیات المتحدة
الموقـــــــع الجغرافـــــــي والخلیفـــــــة التاریخیـــــــة یوضـــــــحان أن أوكرانیـــــــا كانـــــــت جـــــــزء مـــــــن روســـــــیا، 

ــــــات واألعــــــراق واللغــــــات منقســــــم ــــــي متعــــــدد االثنی ــــــالمجتمع األوكران ــــــذلك ف ــــــین شــــــرق مــــــن ل ب
أصــــــــــل روســــــــــي یتحــــــــــدثون الروســــــــــیة ویــــــــــدینون باالنتمــــــــــاء ألصــــــــــلهم الروســــــــــي وللكنیســــــــــة 
ــــــرى  ــــــة وی ــــــتكلم اللغــــــة األوكرانی ــــــین غــــــرب ی ــــــدهم األم، وب ــــــرون أن روســــــیا بل األرثوذكســــــیة وی
أنـــــه جـــــزء ال یتجـــــزأ مـــــن القـــــارة األوربیـــــة ویـــــدعو إلـــــى االنضـــــمام لالتحـــــاد األوروبـــــي ویـــــدین 

.وماللكنیسة الكاثولیكیة في ر 
ــــــذي  ــــــین الجــــــزء الشــــــرقي ال ــــــى ظهــــــور انقســــــام سیاســــــي ب وأدى هــــــذا االنقســــــام المجتمعــــــي إل
یمیـــــــل باتجاهاتـــــــه السیاســـــــیة إلـــــــى روســـــــیا والغربـــــــي صـــــــاحب األفكـــــــار التحرریـــــــة واللبرالیـــــــة 

.1الغربیة
، عنـــــــــدما تـــــــــم أجـــــــــراء انتخابـــــــــات رئاســـــــــیة بـــــــــین 2004بـــــــــدأ االســـــــــتقطاب الـــــــــداخلي عـــــــــام 

الروســـــــــــــي األصــــــــــــل صـــــــــــــاحب التوجـــــــــــــه الشـــــــــــــرقي “فیكتـــــــــــــور یـــــــــــــانوكوفیتش”المرشــــــــــــحین 
“األوكرانـــــــــي األصـــــــــل صـــــــــاحب التوجـــــــــه اللبرالـــــــــي، والتـــــــــي فـــــــــاز فیهـــــــــا“ بتروبوروشـــــــــینكو“و

الــــــذین أعلنــــــوا ”بروشــــــینكو”، ممــــــا أثــــــار غضــــــب أنصــــــار %3بفــــــارق “ فیكتـــــور یــــــانوكوفیتش
عـــــن وجـــــود تزویـــــر فـــــي العملیـــــة االنتخابیـــــة وقـــــاموا بـــــالتجمهر فـــــي المیـــــادین اعتراضـــــا عـــــن 
ــــــون شــــــعار  النتیجــــــة وقــــــد اســــــتخدموا األوشــــــحة البرتقالیــــــة كرمــــــز للتأییــــــد حیــــــث أنــــــه كــــــان ل

.وتصاعدت االحتجاجات حتى سمیت بالثورة البرتقالیة“ حزب بروشینكو”
التــــــي “ كییــــــف”التــــــي تجمهــــــرت فــــــي میــــــادین العاصــــــمة وامتــــــدت االنقســــــامات والمظــــــاهرات 

كـــــــــرئیس شـــــــــرعي للـــــــــبالد، ممـــــــــا عمـــــــــل علـــــــــى تـــــــــدخل “ بترویوشـــــــــینكو”تطالـــــــــب بـــــــــاعتراف 

والعالقات االسالم.. بین یدي األزمة ... األزمة االوكرانیة، جذورھا، خلفیاتھا ومستقبلھا:" دمحم األمني المقراوي الوغلیسي -1
.2015مارس 18، مجلة البیان، "الدولیة
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التـــــي حكمــــت بإعـــــادة االنتخابــــات وتـــــم أعــــادة االنتخابـــــات فــــي وجـــــود “ المحكمــــة األوكرانیــــة”
.”بروشینكو “مراقبة دولیة وأعلنت النتیجة بفوز المرشح

، تكـــــــــــوین جبهـــــــــــة “یـــــــــــانوكوفیتش”، واســـــــــــتطاع المرشـــــــــــح ”نكو بترویوشـــــــــــی”حكـــــــــــم الـــــــــــرئیس 
ــــرة حكــــم  ــــة خــــالل فت ــــق األهــــداف “بیتریوشــــینكو”معارضــــة قوی ــــك عــــدم تحق ــــي ذل ، وســــاعده ف

: المنشــــودة مــــن الثــــورة البرتقالیــــة التــــي طالــــب بهــــا الشــــعب األوكرانــــي مــــن أمــــور عــــدة أهمهــــا
ـــــل  ـــــم یتحقـــــق ب ـــــذي ل ـــــةمؤشـــــر منظمـــــة ال”اد حتـــــى جـــــاء ز مكافحـــــة الفســـــاد وال “شـــــفافیة الدولی

دولــــــة بمــــــا 180مــــــن إجمــــــالي 147الــــــذي أوضــــــح أن أوكرانیــــــا فــــــي المركــــــز 2009لعــــــام 
ممـــــا یعنـــــى بدرجـــــة منخفضـــــة هـــــذا باإلضـــــافة إلـــــى أن هـــــذه الدرجـــــة ،10مـــــن 2.2یســـــاوى 

.)عام قیام الثورة البرتقالیة(2004مساویة لمؤشر الفساد لعام 
ــــــات  ــــــى مجــــــيء موعــــــد االنتخاب ــــــي ترشــــــح فیهــــــا 2010الرئاســــــیة واســــــتمر االنقســــــام حت والت

وتعهــــــد مــــــن خاللهــــــا بــــــأجراء وفــــــاز بهــــــا،“ فیكتــــــور یــــــانوكوفیتش”المعــــــارض للنظــــــام القــــــائم 
.تعدیالت من أجل تحسین األوضاع االقتصادیة المتدهورة

حیـــــــث تـــــــأثر االقتصـــــــاد األوكرانــــــــي نتیجـــــــة األوضـــــــاع الداخلیــــــــة، باإلضـــــــافة إلـــــــى الســــــــبب 
، التــــــي أثــــــرت علــــــى األوضــــــاع 2009قتصــــــادیة الكبــــــرى الرئیســــــي المتمثــــــل فــــــي األزمــــــة اال

انخفـــــاض حجـــــم ،عجـــــز فـــــي الموازنـــــة ، بطالـــــة(االقتصـــــادیة األوكرانیـــــة بشـــــكل أساســـــي مـــــن 
).…االستثمارات الخارجیة و زیادة معدالت األفراد تحت خط الفقر 

اتجهـــــــــــت أوكرانیـــــــــــا للـــــــــــدعم الخـــــــــــارجي وألهمیتهـــــــــــا 2009لألزمـــــــــــة االقتصـــــــــــادیة نتیجـــــــــــة و 
ة كانـــــت موضـــــع اهتمـــــام مـــــن قبـــــل روســـــیا واالتحـــــاد األوروبـــــي مـــــن أجـــــل تقـــــدیم اإلســـــتراتیجی

المســـــاعدات االقتصـــــادیة، لكـــــي تســـــتطیع التعـــــافي وذلـــــك بســـــبب تأثیرهـــــا علـــــى اقتصـــــادیتهم 
).الطاقة والمواد الغذائیة(في مجال التصدیر خصوصا 

المـــــــــواد “ اســـــــــتیراد”یعتمـــــــــد علیهـــــــــا بصـــــــــفة أساســـــــــیة فـــــــــي “ االتحـــــــــاد األوروبـــــــــي”حیـــــــــث أن 
الغذائیــــــة، وفــــــى نفــــــس الوقــــــت هــــــي معبــــــر مــــــرور الغــــــاز مــــــن روســــــیا لالتحــــــاد األوروبــــــي، 

“ الموافقــــة“فقــــدم االتحــــاد األوروبــــي وعــــد بـــــ. لــــذلك عمــــل كــــال منهمــــا علــــى مســــاعدة أوكرانیــــا
كمــــــــا قــــــــدمت . “صــــــــندوق النقــــــــد الــــــــدولي”علــــــــى طلــــــــب القــــــــرض األوكرانــــــــي عــــــــن طریــــــــق 

.وكرانیةملیون دوالر للحكومة األ15قرض بقیمة “ روسیا”
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هـــــذا باإلضـــــافة إلـــــى التســـــهیالت الروســـــیة التـــــي قـــــدمتها مـــــن خـــــالل خفـــــض أســـــعار الغـــــاز 
دوالر لكـــــل ألـــــف متـــــر مكعـــــب، ممـــــا عمـــــل 268دوالر إلـــــى 450المصـــــدر ألوكرانیـــــا مـــــن 

علـــــــــى وضـــــــــع أوكرانیـــــــــا فـــــــــي موضـــــــــع حیـــــــــرة بـــــــــین الجهتـــــــــین المنافســـــــــتین،ولكن الحكومـــــــــة 
التســـــهیالت المقدمــــــة ســـــواء كانـــــت فــــــي األوكرانیـــــة فضـــــلت الخیـــــار الروســــــي وذلـــــك بســـــبب 

.مجال الطاقة أو القرض الذي تقدمه على هیئة سندات في الخزانة األوكرانیة
كــــــــان وعــــــــود بــــــــدون دراســــــــات عملیــــــــة، كمــــــــا أن “ الخیــــــــار األوروبــــــــي”باإلضــــــــافة إلــــــــى أن 

ـــــة  ـــــا، ممـــــا یســـــتدعى الدراســـــة “ الشـــــراكة األوربیـــــة”القـــــرض كـــــان ســـــیقدم فـــــي حال مـــــع أوكرانی
ــــــة  فكــــــان الخیــــــار الروســــــي هــــــو األفضــــــل واألســــــرع لتلــــــك .المتأنیــــــة لهــــــذه الشــــــراكةاألوكرانی

.األزمة
أثـــــــر ذلـــــــك علـــــــى الجانـــــــب السیاســـــــي نتیجـــــــة االنقســـــــام االجتمـــــــاعي بـــــــین الشـــــــرق والغـــــــرب، 

ــــــــــرئیس  ــــــــــى قــــــــــرارات ال ــــــــــدأ الحشــــــــــد “ یــــــــــانكوفیتش”فقامــــــــــت المعارضــــــــــة باالحتجــــــــــاج عل وب
ها إزاء التقــــــــارب الروســــــــي تخــــــــذاوسیاســــــــته التــــــــي “ یــــــــانكوفیتش“الجمــــــــاهیري ضــــــــد الــــــــرئیس

ــــل البعــــد عــــن  ــــالتجمهر فــــي میــــادین العاصــــمة “الشــــراكة األوربیــــة”مقاب ، وبــــدأ المعترضــــون ب
.وقاموا برفع الرایات والشارات المعارضة لموقف الحكومة“ كییف”

“ نقطـــــــة االنطـــــــالق”، الـــــــذي كـــــــان بمثابـــــــة 2013نـــــــوفمبر 21وأســـــــتمر الحشـــــــد حتـــــــى یـــــــوم 
ـــــــك بســـــــبب تجم ـــــــرئیس للمظـــــــاهرات رســـــــمیا ذل ـــــــانكوفیتش“ یـــــــد ال ـــــــة أنشـــــــاء منطقـــــــة “ ی اتفاقی

.التجارة الحرة مع االتحاد األوروبي
وجــــــاءت االعتراضــــــات نتیجــــــة رجــــــوع أوكرانیــــــا عــــــن اتفاقهــــــا التــــــي كانــــــت تســــــعى إلیــــــه منــــــذ 

مـــــــن أجـــــــل قیـــــــام شـــــــراكة أوربیـــــــة شـــــــرقیة تضـــــــم دول الجمهوریـــــــات الســـــــوفیتیة 2009عـــــــام 
تم مــــن خاللهــــا تعزیــــز التبــــادل التجــــاري وتوســـــیع والتــــي یـــــ“ االتحــــاد األوروبــــي”الســــابقة مــــع 

تفقــــــــــد أثبتــــــــــ. “االتحــــــــــاد األوروبــــــــــي“ بســــــــــبب أهمیــــــــــة الســــــــــوق األوكرانــــــــــي لـــــــــــاألســــــــــواق،
ــــــــغ  50اإلحصــــــــائیات أن حجــــــــم التبــــــــادل التجــــــــاري بــــــــین أوكرانیــــــــا واالتحــــــــاد األوروبــــــــي یبل

.ملیار دوالر سنویا
2004م الجدیـــــــــد عـــــــــام وكانـــــــــت الرغبـــــــــة األوكرانیـــــــــة فـــــــــي الشـــــــــراكة األوربیـــــــــة منـــــــــذ النظـــــــــا

، التـــــي هــــي ضـــــد “روســــیا”صــــاحب التوجــــه الغربـــــي، هــــذا باإلضــــافة إلـــــى عــــدم توافقـــــه مــــع 
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ه االنفتـــــــاح الغربـــــــي، ممـــــــا أدى إلـــــــى قیـــــــام روســـــــیا بتضـــــــییق التعـــــــامالت صـــــــاحب“ سیاســـــــته”
مــــــــن المـــــــرور التجـــــــاري للبضــــــــائع % 80خفـــــــض: االقتصـــــــادیة مـــــــع أوكرانیـــــــا عــــــــن طریـــــــق

ـــــا وأوربـــــا، وتحكمـــــت األوكرانیـــــة باألراضـــــي الروســـــیة، و أوقفـــــت تصـــــدیر الغـــــاز عـــــن أوكرانی
450أي مـــــــا یعـــــــادل % 300حتـــــــى زادت نســـــــبته ب2009فـــــــي ســـــــعر الغـــــــاز لهـــــــم عـــــــام 

.دوالر لكل ألف متر مكعب
إلـــــى إیجـــــاد حـــــل للضـــــغط الروســـــي علیـــــه،فقام بالتوجـــــه إلـــــى “ النظـــــام األوكرانـــــي”ممـــــا دفـــــع 

ــــى  ــــه، فتوجــــه إل ــــد ل ــــة “االتحــــاد األوروبــــي”منفــــذ وشــــریك جدی نتیجــــة المیــــول السیاســــیة الغربی
للنظــــــام األوكرانــــــي فــــــي ذلــــــك الوقــــــت، باإلضــــــافة إلــــــى الرغبــــــة األوربیــــــة فــــــي الشــــــراكة مــــــع 

عــــــــن طریــــــــق “ غذائیــــــــة”أوكرانیــــــــا لمــــــــا تمثلــــــــه لهــــــــا مــــــــن أهمیــــــــة إســــــــتراتیجیة ســــــــواء كانــــــــت 
مـــــن قـــــوة الســـــوق األوكرانـــــي “ تجاریـــــة”المنتجـــــات الغذائیـــــة التـــــي تســـــتوردها مـــــن أوكرانیـــــا أو 

تبــــــادل التجــــــاري، حیــــــث أن الموقــــــع الجغرافــــــي ألوكرانیــــــا جعلهــــــا نقطــــــة التقــــــاء بــــــین القــــــارة لل
ــــــارة أســــــیا فهــــــي  ــــــي ”األوربیــــــة وق ــــــام ”لالتحــــــاد األوروب ــــــة قی ــــــي حال ــــــر تجــــــارى ف بمثابــــــة معب

.اتفاقیات شراكة مع أسیا أو أي انفتاح اقتصادي تجارى على القارة األسیویة
الروســـــي “ یـــــانكوفیتش“، التـــــي فـــــاز بهــــا المرشـــــح2010ولكــــن الموقـــــف تغیـــــر مــــع انتخابـــــات 

ـــــد  ـــــذلك عملـــــت روســـــیا علـــــى دعـــــم النظـــــام الجدی األصـــــل وصـــــاحب التوجـــــه نحـــــو روســـــیا، ل
مـــــــن أجـــــــل فـــــــرض نفوذهـــــــا علـــــــى أوكرانیــــــــا باإلضـــــــافة إلـــــــى التخـــــــوف مـــــــن زیـــــــادة النفــــــــوذ 
األوروبــــــي فــــــي أوكرانیــــــا وتعزیــــــز العالقــــــات بیــــــنهم، فروســــــیا تــــــرى أن أوكرانیــــــا أرث شــــــرعي 

هـــــا وهـــــى جـــــزء ال یتجـــــزأ مـــــن نفوذهـــــا لمـــــا لهـــــا مـــــن عالقـــــات إســـــتراتیجیة قدیمـــــة واالنـــــدماج ل
.في االتحاد السوفیتي سابقا

مقابــــل هــــذا رفــــض المعارضــــون هــــذه العالقــــة التــــي تــــأتى علــــى حســــاب التقــــارب األوروبــــي، 
ــــــــبالد أن  حیــــــــث یــــــــرى معظــــــــم المــــــــواطنین األوكــــــــرانیین خصوصــــــــا الجــــــــزء الغربــــــــي مــــــــن ال

وأن االتحـــــــــاد أوربیـــــــــة وأنهـــــــــم جـــــــــزء ال یتجـــــــــزأ مـــــــــن القـــــــــارة األوربیـــــــــة،هـــــــــویتهم باألســـــــــاس
األوروبــــــي أحــــــق باتفاقیــــــات الشــــــراكة مــــــن روســــــیا، لــــــذلك تمســــــك المواطنــــــون بهــــــذه األفكــــــار 

.أمال منهم في االنضمام إلى االتحاد األوروبي
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ـــــادین الرئیســـــیة فـــــي العاصـــــمة مـــــن أجـــــل االحتجـــــاج نـــــ ـــــون المعارضـــــون فـــــي المی زل المواطن
منطقـــــة التجـــــارة ”وقـــــاموا باالحتجـــــاج عـــــن تجمیـــــد اتفاقیـــــة الشـــــراكة ،2013وفمبر نـــــ21یـــــوم 
ــــــى السیاســــــیة مــــــع “الحــــــرة ــــــات االقتصــــــادیة باإلضــــــافة إل ــــــز العالق ــــــى تعزی ــــــي تعمــــــل عل ، الت

.االتحاد األوروبي وطالبوا بإلغاء التجمید لالتفاقیة
التفــــــاق مــــــع وازداد األمــــــر حــــــدة لعــــــدم اســــــتجابة الحكومــــــة لهم،بــــــل عملــــــت الحكومــــــة علــــــى ا

ــــــى أنشــــــاء  ــــــدین“ اتحــــــاد جمركــــــي”روســــــیا عل ــــــین البل ــــــربط ب ــــــى .ی فعمــــــل هــــــذا التصــــــریح عل
ـــــــات لتصـــــــبح  ـــــــع ســـــــقف الطلب ـــــــي المیـــــــادین ورف ـــــــادة الحشـــــــود ف ـــــــر األزمـــــــة وزی رحیـــــــل ”تفجی

عــــــن طریــــــق أجــــــراء انتخابــــــات رئاســــــیة مبكــــــرة وٕاجــــــراء تعــــــدیالت دســــــتوریة، بــــــدال “ الــــــرئیس
.من إلغاء تجمید االتفاقیة

ــــوة مــــن أجــــل قمــــع وكانــــت هــــذه  ــــوات األمــــن وأســــتخدمها أدوات الق ــــدخل ق ــــب بســــبب ت المطال
بســــــبب قیــــــام بعــــــض المتظــــــاهرین االعتــــــداء .المتظــــــاهرین وٕانهــــــاء االحتشــــــاد فــــــي المیــــــادین

.1الشغب والفوضى في أنحاء البالدتعلى المنشئات الحیویة في الدولة وأثار 
“ الــــــرئیس یــــــانكوفیتش”رحیـــــل بســـــبب المطالبــــــة ب“ أزمــــــة سیاســــــیة”فتفاقمـــــت األمــــــور لتصـــــبح 

وزاد مــــن حــــدة األمــــر التــــدخل الغربــــي مــــن أجــــل احتــــرام حقــــوق اإلنســــان والحــــث علــــى عــــدم 
ـــــف ضـــــد المتظـــــاهرین ـــــة .اســـــتخدام العن ـــــة المتمثل ـــــل القـــــوى الغربی ـــــدخل مـــــن قب عمـــــل هـــــذا الت

ــــي  ــــي”ف ــــات“و“ االتحــــاد األوروب ــــدموه مــــن دعــــم “ الوالی ــــك بســــبب مــــا ق ــــاقم األمور،وذل ــــى تف إل
“ عــــــزل البرلمــــــان للــــــرئیس یــــــانكوفیتش”المعارضــــــة التــــــي توصــــــلت نهائیــــــا إلــــــى كامــــــل لقــــــوى

.والمطالبة بتشكیل حكومة جدیدة من قبل أفراد المعارضة
بمثابـــــــة رئـــــــیس مؤقـــــــت “ رئـــــــیس البرلمـــــــان األوكرانـــــــي“وتـــــــم تعـــــــینوقـــــــد تـــــــم األمـــــــر بنجـــــــاح،

برلمــــــان بــــــأمر مــــــن ال“ ایولیــــــا تیموشــــــینكو”للبالد،كمــــــا تــــــم اإلفــــــراج عــــــن زعیمــــــة المعارضــــــة 
.األوكراني

نتیجـــــة لـــــذلك قامـــــت روســـــیا بالتندیـــــد،حیث أنهـــــا تـــــرى أن هـــــذا التـــــدخل فـــــي أوكرانیـــــا بمثابـــــة 
كمــــــا قامــــــت . تــــــدخل فــــــي األمــــــن القــــــومي لهــــــا وزعزعــــــة لالســــــتقرار فــــــي محیطهــــــا اإلقلیمــــــي

أنــــــه “ یــــــانكوفیتش”بــــــرفض قــــــرار عــــــزل الــــــرئیس وقامــــــت بحمایتــــــه واستضــــــافته، وقــــــد أعلــــــن 

.محمد االمین المقراوي، مرجع سابق-1
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كمــــــا .بســــــبب التــــــدخالت الغربیــــــة“ انقــــــالب”انیــــــا وأن مــــــا حــــــدث هــــــو الــــــرئیس الشــــــرعي ألوكر 
ــــى اإلفــــراج عــــن  ــــاموا بالتندیــــد عل ــــة الغربیــــة “یولیــــا تیموشــــینكو“ ق ، ألنهــــا خطــــوة تمثــــل الرغب

.تحظى بدعم من القوى الغربیة“ یولیا”في أظهار الموالین لها،حیث أن 
ـــــذلك عملـــــت هـــــذه األزمـــــة إلـــــى التـــــدخل مـــــن قبـــــل القـــــوتین ســـــواء كـــــان المباشـــــر أو غیـــــر فل

.من أجل حمایة مصالحهم ومكانتهم الدولیةالمباشر،
:وتداعیاتهالتدخل األوروبي في أوكرانیــــــــــــا: المطلب الثاني

باألســـــــاس مـــــــع دوافـــــــع سیاســــــیة إســـــــتراتیجیة، ففـــــــي معظـــــــم ”اقتصــــــادي ”فقــــــد تـــــــدخل بـــــــدافع 
.الحاالت المصالح االقتصادیة هي التي تحركه

ـــــدخل، غضـــــب فالســـــبب الرئیســـــي ـــــي”وراء الت ـــــدخل “ االتحـــــاد األوروب ـــــي “روســـــیا”مـــــن ت ، الت
مـــــع أوكرانیـــــا التـــــي كـــــان مـــــن المفتـــــرض “منطقـــــة للتجـــــارة الحـــــرة”عملـــــت علـــــى إلغـــــاء إقامـــــة 

أن تقــــــــوم االتفاقیــــــــة بتیســــــــیر حركــــــــة التجــــــــارة معــــــــه ومــــــــع أوكرانیــــــــا بســــــــبب أهمیــــــــة الســــــــوق 
التقــــــــاء القــــــــارة األســــــــیویة مــــــــع األوكرانــــــــي لالتحــــــــاد األوروبــــــــي، فأوكرانیــــــــا بموقعهــــــــا نقطــــــــة 

.األوربیة ومعبر للتبادل بینهما
عنـــــــد التصـــــــریح بتعزیـــــــز 2007فـــــــي ذلــــــك منـــــــذ عـــــــام “ االتحـــــــاد األوروبـــــــي”فجــــــاءت رغبـــــــة 

، التـــــي یـــــتم مـــــن خاللهـــــا رســـــم “اتفاقیـــــة التعزیـــــز الجدیـــــدة“العالقـــــات األوكرانیـــــة تحـــــت عنـــــوان
منطقـــــــة للتجـــــــارة ”ة عـــــــن طریـــــــق إقامـــــــ“ االقتصـــــــادي”العالقـــــــات بیـــــــنهم خصوصـــــــا الجانـــــــب 

ــــي ذلــــك “الحــــرة ــــة وســــاعدهم ف ، وتــــم بالفعــــل اتخــــاذ إجــــراءات رســــمیة مــــع الحكومــــة األوكرانی
.20081عام “منظمة التجارة العالمیة”إلى ”أوكرانیا ”انضمام 

وكانــــــت الرغبــــــة فــــــي ذلــــــك خلــــــق سیاســــــات أوســــــع لالتحــــــاد األوروبــــــي مســــــتقرة مــــــن خــــــالل 
ــــــق ــــــث أن . عالقــــــات اقتصــــــادیة أوث ــــــياالتحــــــاد ”حی ــــــا “ األورب ــــــر شــــــریك تجــــــاري ألوكرانی أكب

ــــــرة لكــــــال الطــــــرفین ــــــد كبی ــــــدم فوائ ــــــنهم تق ــــــات اقتصــــــادیة بی ــــــي .والعالق ــــــة ف ــــــت الرغب ــــــذلك كان ل
.الشاملة“ اتفاقیة التجارة الحرة”تعمیق العالقات عن طریق 

، المركز العربي الدیموقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة "األبعاد الدولیة لألزمة االوكرنیة:" إیمان أشرف احمد محمد شلبي، -1
.والسیاسیة واالقتصادیة



–

127

،وعمـــــــل االتحـــــــاد األوروبـــــــي علـــــــى تحســـــــین األوضـــــــاع 2009جـــــــاءت األزمـــــــة االقتصـــــــادیة 
ــــــــــى ال تنضــــــــــر مصــــــــــالحه الم ــــــــــات الرئاســــــــــیة حت ــــــــــم جــــــــــاءت االنتخاب ــــــــــا، ث رتبطــــــــــة بأوكرانی

فجـــــدد االتحـــــاد عرضـــــه علـــــى الحكومـــــة األوكرانیـــــة، . األوكرانیـــــة وتغیـــــرت توجهـــــات النظـــــام
ووعــــــدها بمســــــاعدتها بقــــــروض مــــــن صــــــندوق النقــــــد الــــــدولي، ولكــــــن كانــــــت الشــــــروط أكبــــــر 

.من مقدرة االقتصاد األوكراني، باإلضافة إلى قوة العرض الروسي عنه
ــــى مصــــالحة مــــع “ لالتحــــاد”هــــذه خطــــوة غیــــر محســــوبة تفكانــــ ــــى تخوفــــه عل ممــــا عمــــل عل

.والخوف من أن تصبح العالقات الروسیة على حساب مصالحهأوكرانیا،
ـــــــة  ـــــــى األهمی ـــــــة”هـــــــذا باإلضـــــــافة إل ـــــــا “ الغذائی ـــــــي تمثلهـــــــا أوكرانی ـــــــث أنهـــــــا “ لالتحـــــــاد”الت حی

زراعیــــــــة خصــــــــبة المصــــــــدر الرئیســــــــي للمــــــــواد الزراعیــــــــة بســــــــب مــــــــا تمتلكــــــــه مــــــــن أراضــــــــى 
.للزراعة

”لوجســـــتیة”ألوربا،ممـــــا یمثـــــل أهمیـــــة “الغـــــاز الروســـــي”باإلضـــــافة إلـــــى أنهـــــا معبـــــر خطـــــوط 
بســــــبب عـــــــدم مقـــــــدرة القـــــــارة األوربیــــــة العـــــــیش بـــــــدون غـــــــاز ســــــواء فـــــــي الصـــــــناعات أم فـــــــي 

.المعیشة للتدفئة واألمور الیومیة
.وروبيكما أن السوق األوكراني سوق ال یستهان به بالنسبة لالتحاد األ

:أما عن الجانب السیاسي
فأوكرانیــــا تمثــــل لالتحـــــاد األوروبــــي دولــــة إســـــتراتیجیة هامــــة بســــبب موقعهـــــا الجغرافــــي الـــــذي 

ممـــــــا یعنـــــــى نقطـــــــة التقـــــــاء هامـــــــة لـــــــیس فقـــــــط للمصـــــــالح وأوربـــــــا،“ أســـــــیا”رة ایـــــــربط بـــــــین قـــــــ
.االقتصادیة، بل السیاسیة اإلستراتیجیة

ـــــــارة  ـــــــى توســـــــیع نطـــــــاق االتحـــــــاد كنقطـــــــة هامـــــــة للتواصـــــــل مـــــــع الق األســـــــیویة، باإلضـــــــافة إل
متمركــــــزین فــــــي “ االتحــــــاد األوروبــــــي”حیــــــث أن معظــــــم دول . األوروبــــــي اتجــــــاه شــــــرق أوربــــــا
.الجزء الغربي من القارة األوربیة
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الــــــذي ســــــوف یحصــــــل علیــــــه االتحــــــاد نتیجــــــة كســــــب “العمــــــق اإلســــــتراتیجي”باإلضــــــافة إلــــــى 
ــــــى . دولــــــة تابعــــــة للنفــــــوذ الروســــــي قلــــــة تــــــأثیر أو هیمنــــــة روســــــیا علــــــى هــــــذه ممــــــا یــــــؤدى إل

.1“الفضاء السوفیتي السابق“المنطقة المسمیة ب
یضـــــم “ الشـــــراكة الشـــــرقیة”فقـــــد عمـــــل االتحـــــاد األوروبـــــي علـــــى الســـــعي إلـــــى أنشـــــاء برنـــــامج 

ـــــدافیا وأذربیجـــــان-أرمینیـــــا-جورجیـــــا-بیالروســـــیا-أوكرانیـــــا( كخطـــــوة مـــــن أجـــــل التقـــــارب ) مول
العالقـــــات معهـــــم مـــــن أجـــــل كســـــب نفـــــوذ فـــــي هـــــذه المنطقـــــة مـــــع دول أوربـــــا الشـــــرقیة وزیـــــادة 

.على حساب النفوذ الروسي
إلـــــــى دعــــــم فـــــــرص التعــــــاون بینـــــــه والـــــــدول 2004حیــــــث كـــــــان یرغــــــب االتحـــــــاد منــــــذ عـــــــام 

الواقعـــــــة علـــــــى حـــــــدوده، وعمـــــــل إصـــــــالحات سیاســـــــیة واقتصـــــــادیة فـــــــي هـــــــذه الـــــــدول، حتـــــــى 
.ل المجاورة لهیضمن عدم حدوث انقسامات وخالفات مستقبلیة بینه وهذه الدو 

:الغربينتائج التدخل 
كنتیجــــــة لألحــــــداث التــــــي مــــــرت بهــــــا أوكرانیــــــا نتیجــــــة تأجیــــــل أو رفــــــض التقــــــارب األوروبــــــي 
ـــــدخل  ـــــائج الت ـــــت نت ـــــى حســـــاب التقـــــارب الروســـــي، وتطـــــور األحـــــداث لصـــــالح الغـــــرب كان عل

.ةسیاسیة، اقتصادی-:كالتالي في عدة أبعاد
:البعد السیاسي:أوال

ـــــى االنضـــــمام إلـــــى  ـــــت القـــــوى الغربیـــــة علـــــى دعـــــم المعارضـــــة التـــــي تـــــدعو إل االتحـــــاد ”عمل
بكـــــل ســـــبل الـــــدعم ســـــواء كـــــان مـــــادي أو معنـــــوي، وأیـــــدت الخطـــــوات التـــــي تقـــــوم “ األوروبـــــي

بهـــــا مـــــن االحتجاجـــــات وأكـــــدت أنهـــــا ثـــــورة مـــــن أجـــــل الحریـــــة وأنهـــــا امتـــــداد للثـــــورة البرتقالیـــــة 
الســــــــــــــابقة، وقــــــــــــــاموا بتأییــــــــــــــد مطالــــــــــــــب التــــــــــــــي لــــــــــــــم تــــــــــــــأتى بثمارهــــــــــــــا طیلــــــــــــــة األعــــــــــــــوام

فقـــــد قامـــــت “ حمایـــــة الـــــدیمقراطیات”واســـــتیائهم مـــــن نظـــــام الحكـــــم، وأكـــــدوا علـــــى “المحتجـــــین”
ـــــــــات المتحـــــــــدة  ـــــــــد”بإرســـــــــالالوالی ـــــــــا نوالن ـــــــــة ؤ مســـــــــ“ فكتوری ـــــــــة األمریكی ولة الشـــــــــؤون الخارجی

بمیــــــــــدان “آســــــــــیویة إلــــــــــى أوكرانیــــــــــا وقامــــــــــت بلقــــــــــاء المحتجــــــــــینللشــــــــــؤون األوروبیــــــــــة واألور
.وتقدیم الدعم لهم“االستقالل

ماي 11، المركز العربي للبحوث والدراسات ،"ستقبل العالقات األوروبیة الروسیة في ضوء أزمة القرمم:" ابراهیم منشاوي -1
2014.
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،“یولیــــــا تیموشـــــــینكو”كمــــــا قــــــاموا بــــــاالعتراض علــــــى ســــــجن زعیمــــــة المعارضــــــة األوكرانیــــــة 
ــــــه عالقــــــة بشــــــق قــــــانوني أو  ــــــروا أن هــــــذا إجــــــراء سیاســــــي ولــــــیس ل ، ونتیجــــــة يإجرامــــــواعتب

فـــــي تلـــــك الفتـــــرة لإلفـــــراج عنهـــــا وٕارســـــالها “ یـــــانكوفیتش“لـــــذلك قـــــاموا بالضـــــغط علـــــى الـــــرئیس
.ارج أوكرانیاللعالج خ

ـــــــد توصـــــــلوا لحـــــــل وســـــــط مـــــــع ـــــــانكوفیتش “وق ـــــــى ”ی ـــــــبالد إل ـــــــل مـــــــن الســـــــجن داخـــــــل ال أن تنق
.لها“ أطباء ألمان”مستشفى قریبة من سجنها من أجل العالج،وقاموا بتوفیر 

“ إســـــاءة اســـــتغالل الســـــلطة”بتهمـــــة “ یـــــانكوفیتش”حیـــــث تـــــم ســـــجنها ســـــبع ســـــنوات مـــــن قبـــــل 
.أثناء تولیها منصب رئاسة الوزراء

أزداد الضـــــــغط علـــــــى النظـــــــام األوكرانـــــــي فــــــي ذلـــــــك الوقـــــــت عـــــــن طریـــــــق التندیـــــــدات أو ثــــــم 
.“المعارضة”التهدیدات أو الضغط علیه بورقة أخرى متمثلة في 

مــــــــــن منصــــــــــب رئــــــــــیس “یــــــــــانكوفیتش”حتــــــــــى أصــــــــــدر البرلمــــــــــان األوكرانــــــــــي قــــــــــرار بعــــــــــزل 
وشــــــنكو، الجمهوریــــــة، قــــــام البرلمــــــان األوكرانــــــي بــــــاإلفراج عــــــن زعیمــــــة المعارضــــــة یولیــــــا تیم

.وقد توصل البرلمان إلى هذا القرار بسبب مساعي أوربیة
وقــــد عملــــت القــــوى الغربیــــة فــــى تلــــك الفتــــرة علــــى رســــم مالمــــح المرحلــــة االنتقالیــــة التــــي تمــــر 

.“یانكوفیتش”بها أوكرانیا بعد عزل 
ــــــى تجمیــــــد األمــــــوال المختلســــــة مــــــن الدولــــــة األوكرانیــــــة “االتحــــــاد األوروبــــــي”كمــــــا عمــــــل  عل
ول أوكرانـــــــي مـــــــن النظـــــــام الســـــــابق ؤ مســـــــ18لیهـــــــا، عـــــــن طریـــــــق تجمیـــــــد أمـــــــوال وٕارجاعهـــــــا إ

.والذین كانت تربطهم عالقات باالتحاد
حیـــــث عمــــــل البرلمــــــان األوكرانــــــي علــــــى تعــــــین رئــــــیس مؤقــــــت للــــــبالد،ثم دعــــــي هــــــو والقــــــوى 

.الغربیة على ضرورة أجراء انتخابات رئاسیة مبكرة 
“ بیتـــــــرو بوروشـــــــینكو”رشـــــــحین أبـــــــرزهم تمـــــــت االنتخابـــــــات الرئاســـــــیة وتقـــــــدم العدیـــــــد مـــــــن الم

، وقـــــــد فـــــــاز “یـــــــانكوفیتش”أبـــــــرز زعمـــــــاء المعارضـــــــة األوكرانیـــــــة ضـــــــد “ یولیـــــــا تیموشـــــــینكو“و
.%54,62في هذه االنتخابات بنسبة “ بوروشینكو”

ـــــولى  ـــــوال“ بوروشـــــینكو”ت ـــــرئیس المعـــــروف ب للغـــــرب و مـــــن أنصـــــار فكـــــرة ءهالحكـــــم و هـــــو ال
ــــــــتخلص مــــــــن االنــــــــدماج األوروبــــــــي، وكانــــــــت هــــــــذه خطــــــــوة إ یجابیــــــــة للغــــــــرب حیــــــــث تــــــــم ال
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ـــــة مـــــن “ یـــــانكوفیتش” ـــــى وجـــــود فرصـــــة للقـــــوى الغربی ـــــوالء الروســـــي، باإلضـــــافة إل صـــــاحب ال
.أجل التفاوض بسهولة على السیاسات التي ترغب في تنفیذها مع أوكرانیا

ـــــادي بهـــــا  ـــــاط التـــــي ن ـــــي “ بوروشـــــینكو”فقـــــد كـــــان مـــــن أهـــــم النق فـــــي برنامجـــــه االنتخـــــابي والت
االنــــــدماج مــــــع االتحــــــاد “د تحــــــدیا لــــــه بعــــــد فــــــوزه فــــــي االنتخابــــــات فكــــــرةأصــــــبحت فیمــــــا بعــــــ

لــــذلك ســــعى إلــــى إعــــادة المفاوضــــات األوربیــــة والعمــــل علــــى إتمامهــــا مــــن أجــــل ،“األوروبــــي
.1الوفاء بوعوده االنتخابیة

عمـــــل االتحـــــاد األوروبـــــي علـــــى اتخـــــاذ خطـــــوات رســـــمیة للبـــــت فـــــي هـــــذه القضـــــیة الشـــــائكة 
كرانــــــي األوروبــــــي، وبالفعــــــل قامــــــت الحكومــــــة األوكرانیــــــة بتوقیــــــع المتمثلــــــة فــــــي التقــــــارب األو 

ــــــي “االتحــــــاد األوروبــــــي”اتفــــــاق شــــــراكة سیاســــــیة مــــــع  ــــــوزراء األوكران ــــــیس ال ــــــع رئ ــــــث وق ، حی
.هذه االتفاقیة خالل قمة لقادة التكتل األوروبي“ أرسیني یاتسینیوك”

ــــــاق  ــــــع أتف ــــــم بالفعــــــل توقی ــــــدماج”وت ــــــ“ االن ــــــا واالتحــــــاد األوروب ــــــین أوكرانی ــــــوم ب مــــــارس 21ي ی
ـــــى الشـــــراكة السیاســـــیة والتكامـــــل االقتصـــــادي، وقـــــد تمـــــت هـــــذه 2014عـــــام ـــــذى یهـــــدف إل وال

.“یانكوفیتش”االتفاقیة كاستبدال التفاقیة الشراكة التي قد طرحت أثناء حكم 
ـــــث السیاســـــياألزمـــــة علـــــى الجانـــــب فـــــيالغربـــــيوكانـــــت هـــــذه مـــــن أهـــــم نتـــــائج التـــــدخل  حی

مــــــن “ مبدئیــــــة“شــــــراكة فقط،بــــــل تطـــــورت وتعمقــــــت لتشــــــمل اتفاقیــــــةباتفاقیــــــةأنهـــــم لــــــم یقومــــــوا 
.األوربيلالتحادالمستقبليجل االنضمام أ

حیـــــث قـــــام البرلمانـــــان األوكرانـــــي واألوروبـــــي بالتصـــــدیق علـــــى اتفاقیـــــة الشـــــراكة التـــــي تهـــــدف 
وعملـــــــــت ،2017لعضـــــــــویة دائمـــــــــة فـــــــــي االتحـــــــــاد مـــــــــع حلـــــــــول عـــــــــام ”االنضـــــــــمام ”إلـــــــــي 

اإلعـــــالن علـــــى اســـــتعدادها التـــــام لتلبیـــــة جمیـــــع معـــــاییر وشـــــروط الحكومـــــة األوكرانیـــــة علـــــى
.العضویة لالنضمام

حتــــى كمـــا أعربــــت عــــن أملهــــا فــــي ســــرعة تنفیــــذ اتفــــاق الشــــراكة مــــن قبــــل االتحــــاد األوروبــــي،
یســــــتطیعوا االنضــــــمام إلیهــــــا باإلضــــــافة إلــــــى أنهــــــم أكــــــدوا علــــــى تــــــأهیلهم واســــــتعدادهم التــــــام 

.من االتفاق المبرم بینهم49مادة لعضویة االتحاد األوروبي طبقا لل

.إیمان أشرف أحمد ، محمد شلبي، مرجع سابق-1
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المعـــــاییر -:مــــن االتفاقیـــــة تعمــــل علـــــى أن تقــــوم أوكرانیـــــا بــــااللتزام بــــــ 49حیــــث أن المـــــادة 
التــــــــي یطلبهــــــــا االتحــــــــاد األوروبــــــــي مــــــــن الــــــــدول الراغبــــــــة فــــــــي االنضــــــــمام فــــــــي المجــــــــاالت 

ــــــــق ــــــــة عــــــــن طری ــــــــة المختلف ــــــــوانین -:االقتصــــــــادیة والتجاری ــــــــة الق ــــــــى إزال ــــــــا عل عمــــــــل أوكرانی
ـــــنهم  ـــــة التعامـــــل بی ـــــوم بعرقل ـــــي تق ـــــة لالســـــتثمارات الخاصـــــة وأصـــــحاب المشـــــاریع، والت المعرقل

.وبین االتحاد األوروبي
كمـــــا تقـــــوم أوكرانیـــــا ب االهتمـــــام باقتصـــــادیات الســـــوق وااللتـــــزام بالقواعـــــد األساســـــیة التـــــي ال 

د فــــــي تتنــــــافى مــــــع سیاســــــة االتحــــــاد، وااللتــــــزام بالتنســــــیق المســــــتقبلي بــــــین أوكرانیــــــا واالتحــــــا
.مجاالت االستثمارات، حتى ال تتعارض مصالح األطراف مع بعضهم البعض

يوروبـــــــفـــــــي االتحـــــــاد األ“ لجنـــــــة التعـــــــاون”داخـــــــل “ أهمیـــــــة المشـــــــاورات”كمـــــــا أكـــــــدوا علـــــــى 
ســــــریة مــــــع المشــــــاوراتوسیاســــــتها والتــــــي مــــــن الممكــــــن أن أقتضــــــى األمــــــر أن تكــــــون هــــــذه 

.عدم تبادل المعلومات خارجیا
:االقتصاديالمجال 

ـــــاج لعـــــزل  ـــــانكوفیتش”كنت ـــــي، جـــــاء التوجـــــه “ بوروشـــــینكو”ومجـــــيء“ ی صـــــاحب التوجـــــه الغرب
االقتصــــــــادي األوكرانــــــــي متماشــــــــیا مــــــــع اتجــــــــاه القــــــــوى الغربیــــــــة والسیاســــــــات التــــــــي یریــــــــدون 

.تنفیذها وخصوصا سیاسات التقارب األوروبي
:ففي مجاالت التعاون

ــــــى توطیــــــد العالقــــــات االقتصــــــادیة مــــــرة أخــــــرى مــــــع أوكرانیــــــا، عمــــــل االتحــــــاد األوروبــــــي عل
.وٕاعادة ملف الشراكة األوربیة معها

ــــــــى  ــــــــة الشــــــــراكة مــــــــن األجــــــــل االنضــــــــمام مســــــــتقبال إل ــــــــاموا بتوقیــــــــع اتفاقی ــــــــد ق االتحــــــــاد ”وق
ــــى “ منطقــــة تجــــارة حــــرة شــــاملة وعمیقــــة“ ، وعملــــوا علــــى توقیــــع اتفاقیــــة “األوروبــــي تعمــــل عل

“ اإلزالــــــــة التدریجیــــــــة”طریــــــــق زیــــــــادة التعــــــــاون التجــــــــاري بیــــــــنهم والتنمیــــــــة االقتصــــــــادیة عــــــــن
.1للتعریفات الجمركیة والحصص التجاریة

.، جریدة لوطن"أوكرانیا بین مطرقة الروس وسندان الغرب:"  دمحم نجیب السعد -1
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ــــــف القطاعــــــات ذات الصــــــلة  ــــــي مختل ــــــوائح ف ــــــوانین والقواعــــــد والل ــــــم وضــــــع حــــــزم الق ــــــث ت حی
“ وذلـــــك مـــــن أجـــــل تهیئـــــة القطاعـــــات الرئیســـــیة فـــــي االقتصـــــاد األوكرانـــــي لمعـــــاییر. بالتجـــــارة

.“االتحاد األوروبي
ي عمــــــل تنمیــــــة مســــــتدامة اقتصــــــادیة ألوكرانیــــــا، متماشــــــیة باإلضــــــافة إلــــــى رغبــــــة االتحــــــاد فــــــ

.مع التنمیة االقتصادیة حتى یستطیع خلق بیئة متوازنة بین أوكرانیا ودول االتحاد
ــــى روســــیا ــــات عل ــــائج فــــرض العقوب ــــي -:أمــــا عــــن نت ــــات الت ــــالرد عــــن العقوب قامــــت روســــیا ب

.بالتهدید بقطع الغاز عن أوربا وأوكرانیاتم فرضها علیها،
بولنــــــــدا ، فرنســــــــا،ألمانیــــــــا “ التهدیــــــــد عمــــــــل علــــــــى أثــــــــارة مخــــــــاوف الغــــــــرب خصوصــــــــاهــــــــذا

فعملــــــوا علــــــى عمــــــل جهــــــود وســــــاطة بــــــین بســــــبب أهمیــــــة الغــــــاز الروســــــي لهــــــم،“ .والیونــــــان
.أوكرانیا وروسیا من أجل إنهاء أزمة الطاقة التي من الممكن أن تتفاقم بینهم

ب للطــــــــرفین الروســــــــي ولــــــــذلك عملــــــــت الــــــــدول األوربیــــــــة إلــــــــى الوصــــــــول إلــــــــى حــــــــل مناســــــــ
واألوكرانـــــي مـــــن أجـــــل اســـــتمرار تـــــدفق الغـــــاز عبـــــر األراضـــــي األوكرانیـــــة حتـــــى یصـــــل إلـــــى 

.األراضي األوربیة
وتــــم التوصــــل إلــــى اتفــــاق تعمــــل روســــیا مــــن خاللــــه إلــــى “ بــــرلین”فقــــد قامــــت مفاوضــــات فــــي 

ملیــــارات 3.5اســــتئناف ضــــخ كمیــــات مــــن الغــــاز، فــــي المقابــــل تقــــوم أوكرانیــــا بتســــدید مبلــــغ 
.2014دوالر حتى نهایة عام 

الـــــدیون المســـــتحقة علیهـــــا حتـــــى ال تقـــــوم بوقـــــف یدســـــدتوذلـــــك ألن روســـــیا طالبـــــت أوكرانیـــــا ب
.ضخ الغاز إلیها

.وحددت أنه سوف یتم التسدید على مراحل متتالیة لها،متعاقبة وراء بعضها البعض
ملیـــــــار 2أيقســـــــط مـــــــن هـــــــذه الـــــــدیون بقیمـــــــة بلیـــــــونى دوالر بإرســـــــالأن تقـــــــوم أوكرانیـــــــا و 

.دوالر كقسط أولى من الدیون
دوالر لیصـــــبح ســـــعر الغـــــاز 100وعملـــــت روســـــیا إلـــــى تغییـــــر ســـــعر الغـــــاز لیـــــزداد بمقـــــدار 

.دوالر للمتر المكعب385
وذلــــــك تغیــــــرا للقــــــرار التــــــي اتخذتــــــه روســــــیا الــــــذي یعمــــــل علــــــى خفــــــض أســــــعار الغــــــاز إلــــــي 

تحـــــــاد شـــــــراكة مـــــــع االمـــــــن أجـــــــل الرجـــــــوع عـــــــن ال“ یـــــــانوكوفیتش“ أوكرانیـــــــا فـــــــي فتـــــــرة حكـــــــم 
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ـــــــارب معهـــــــا ـــــــى حـــــــوالي لاألوربـــــــي لصـــــــالح التق ـــــــر المكعـــــــب مـــــــن 270یصـــــــل إل دوالرا للمت
.دوالر في تلك الفترة100الغاز، وبذلك فهو یقل عن السعر العالمي بحوالي 

األمــــــر، أن قامــــــت أولوكــــــان رد فعــــــل الموقــــــف األوكرانــــــي لتغیــــــر القــــــرارات الروســــــیة فــــــي 
.علیها”حرب اقتصادیة ”باالعتراض واتهام روسیا بشن

ولكــــــــــن تــــــــــدخل الطــــــــــرف األوروبــــــــــي للتهدئــــــــــة عــــــــــن طریــــــــــق الوســــــــــاطة بســــــــــبب األهمیــــــــــة 
.اإلستراتیجیة للغاز الروسي سواء لهم أو حتى ألوكرانیا

:أما عن الجانب األخر من العقوبات الروسیة
ـــــث ـــــات، حی ـــــي فرضـــــت علیهـــــا عقوب ـــــدول الت ـــــد قامـــــت روســـــیا بقطـــــع االســـــترداد مـــــن ال -:فق

منتجــــــــات الفواكــــــــه (تمنــــــــع مــــــــن خاللهــــــــا اســــــــتیراد األغذیــــــــة مــــــــن “قائمــــــــة كبیــــــــرة“وضــــــــعت
مــــــن الــــــدول التــــــي فرضــــــت عقوبــــــات )والخضــــــراوات واللحــــــوم واألســــــماك والحلیــــــب واأللبــــــان

الوالیـــــــات المتحـــــــدة واالتحـــــــاد فـــــــيوالمتمثلـــــــة علیهـــــــا بســـــــبب أزمـــــــة شـــــــرق أوكرانیـــــــا والقـــــــرم،
.األوروبي وأسترالیا وكندا والنرویج

168االتحـــــاد األوروبـــــي بتخصـــــص فـــــي“المفوضـــــیة األوروبیـــــة”قامـــــت :هـــــذاوكـــــان نتـــــاج
ملیـــــــون دوالر لمســـــــاعدة المـــــــزارعین الـــــــذین تضـــــــرروا مـــــــن حظـــــــر روســـــــیا الســـــــتیراد الفواكـــــــه 

.والخضراوات من دول االتحاد
رحــــــــالت الطیــــــــران األوروبــــــــي “ حظــــــــر مــــــــرور”بالتهدیــــــــد باحتمالیــــــــة “ روســــــــیا”كمــــــــا قامــــــــت 

.تجاه منطقة آسیا والمحیط الهاديواألمیركي عبر أجوائها با
:الجانب العسكري واإلستراتیجي

ــــــــة، ــــــــي األراضــــــــي األوكرانی ــــــــع حالــــــــة نتیجــــــــة لنشــــــــر روســــــــیا قوتهــــــــا ف ــــــــا برف قامــــــــت أوكرانی
.االستعداد القصوى وتصعید الموقف إلى القوى األخرى
برفـــــع األمـــــر وأكـــــد “ یـــــورى ســـــیرغییف“ حیـــــث قـــــام المنـــــدوب األوكرانـــــي لـــــدى األمـــــم المتحـــــدة

ـــــدفاع عـــــن نفســـــها وأنهـــــا مســـــتعدة لطلـــــب دعمـــــًا عســـــكریا أ ـــــة اســـــتعداد لل ن أوكرانیـــــا فـــــي حال
.بأشكاله المختلفة إذا قامت روسیا بالتوسیع من نشاطها العسكري

-:لذلك قامت الدول الكبرى بتصعید اعتراضها
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ــــام  ــــد ق ــــي”فق ــــدخل الروســــي العســــكري فــــي األراضــــي األوكرانیــــة، “ االتحــــاد األوروب بإدانــــة الت
كمـــــا دعـــــت إلـــــى .ودعـــــت روســـــیا إلـــــى االنســـــحاب الفـــــوري مـــــن أوكرانیـــــا“بالعـــــدوان”صـــــفه وو 

ــــة، ووحــــدة اســــيسیأهمیــــة إیجــــاد حــــل مســــتدام، مــــن أجــــل احتــــرام الســــیادة، الســــالمة اإلقلیمی
.1أوكرانیا واستقاللها

ـــــق تســـــلیح الجـــــیش “ الوالیـــــات المتحـــــدة”كمـــــا أن  ـــــالرد العســـــكري عـــــن طری قامـــــت بالتهدیـــــد ب
.ولیس فقط باالكتفاء بالعقوبات االقتصادیة على روسیااألوكراني 

حیــــــث أن الوالیــــــات أعلنــــــت رفضــــــها لنتــــــائج التصــــــویت الــــــذي یعمــــــل علــــــى انضــــــمام القــــــرم 
.مناطق شرق أوكرانیابانفصالإلى روسیا والتصویت الخاص 

فیــــد بحشــــد روســــیا لقواتهــــا مـــــن قامــــت برصــــد تحركــــات للجــــیش الروســــى تفقــــد أعلنــــت أنهــــا 
القــــــوات والــــــذخیرة والوقــــــود وأنظمــــــة المدفعیــــــة الثقیلــــــة فــــــي اتجــــــاه معســــــكرات شــــــاحنات نقــــــل

.االنفصالیین
عبـــــارة الإمـــــا هـــــي الشـــــاحنات الروســـــیة اإلنســـــانیة،(-:حیـــــث قـــــال البنتـــــاجون األمریكـــــي أن

).عن شاحنات عسكریة باألساس، من أجل االستعداد لشن الحرب على أوكرانیا
قواتهــــا علــــى الحــــدود مــــع أوكرانیــــا إلــــى أكثــــر مــــن كمــــا أوضــــحوا أن روســــیا زادت مــــن حجــــم 

األزمــــة ”ألــــف جنــــدي، كــــأكبر تواجــــد عســــكري للقــــوات الروســــیة علــــى الحــــدود منــــذ بــــدء 18
.، حیث أن الجنود في وضع استعداد قتالي“األوكرانیة

ـــــت  ـــــا”كمـــــا عمل ـــــد الخبـــــر األمریكـــــي باالســـــتعداد الروســـــي للغـــــزو المباشـــــر “أوكرانی ـــــى تأكی عل
.عن طریق تمریر شاحنات بدون أذنها“ القانون الدولي”خرق لها،وأنها قامت ب
-:ستراتیجياإلأما عن الجانب 

ــــام  ــــد ق ــــف شــــمال األطلســــي”فق ــــات المتحــــدة واالتحــــاد األوروبــــي “ النــــاتو-حل خصوصــــا الوالی
التهدیــــــد باســـــــتخدام عقوبـــــــات أكثـــــــر علـــــــى روســـــــیا : بالعدیــــــد مـــــــن التصـــــــعیدات متمثلـــــــة فـــــــي

.“شبه جزیرة القرم”نتیجة ضم 

.إبراھیم منشاوي ، مرجع سابق-1
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ــــالقرب مــــن الحــــدود الروســــیة مــــن أجــــل عمــــل  ــــه ب ــــف بنشــــر قواعــــد عســــكریة ل ــــام الحل كمــــا ق
ممـــــا عمـــــل علـــــى اســـــتیاء .منـــــاورات مشـــــتركة فـــــي البحـــــر األســـــود بمشـــــاركة القـــــوات األوربیـــــة

.روسیا لهذا األمر،خصوصا وأنها قامت بضم القرم لها المطلة على البحر األسود
رأس “تســـــمى ب“ قـــــوة جدیـــــدة”الحلـــــف إنشـــــاء الـــــدول األعضـــــاء فـــــي “ وزراء دفـــــاع”ثـــــم قـــــرر 

ذات تــــدخل ســــریع علــــى الحــــدود مــــع روســــیا،من أجــــل التصــــدي لهــــا فــــي حالــــة أي “ الحربــــة
.تصعید

علــــــــى ) فرنســــــــا وألمانیــــــــا وایطالیــــــــا وٕاســــــــبانیا وبریطانیــــــــا وبولنــــــــدا(حیــــــــث وافقــــــــت كــــــــال مــــــــن 
المشــــــاركة فــــــي هــــــذه القــــــوة التــــــي ســــــتكون قــــــادرة علــــــى االنتشــــــار فــــــي غضــــــون أســــــبوع فــــــي 

.حاالت األزمات
وتتــــألف هــــذه القـــــوة مــــن كتیبـــــة بریــــة نحــــو خمســـــة آالف مقاتــــل تتلقـــــى اإلشــــارات والعملیـــــات 

.بحریة وقوات خاصةمن قوات جویة،
ــــــــا  ــــــــى أوكرانی ــــــــى العــــــــرض عل ــــــــل عمــــــــل عل ــــــــف بالتصــــــــعیدات فقط،ب ــــــــم یكتفــــــــي الحل كمــــــــا ل

.باالنضمام إلیه
مـــــن أجـــــل أخـــــذ الموافقـــــة ولـــــذلك قامـــــت الحكومـــــة األوكرانیـــــة بعـــــرض األمـــــر علـــــى البرلمـــــان

.االنضمامعلى 
ــــة“ كمــــا قامــــت أوكرانیــــا بالتصــــدیق علــــى ــــین “ تــــدریباتفاقی تعمــــل علــــى التــــدریب المشــــترك ب

ـــــدریب فـــــي،مـــــن أجـــــل التعـــــاون 2015قوتهـــــا وقـــــوات النـــــاتو لعـــــام  مجـــــاالت المعلومـــــات والت
.المشترك على أنظمة الدفاع

:الجانب الدبلوماسي
األزمـــــــــة وانفصـــــــــال المقاطعـــــــــات الشـــــــــرقیة ألوكرانیـــــــــا،كنتیجـــــــــة لتطـــــــــور األحـــــــــداث وتفـــــــــاقم

ــــــب  ــــــى تخری ــــــذي أدى إل ــــــة، ال ــــــوات األوكرانی ــــــین االنفصــــــالیین والق ــــــزاع المســــــلح ب ونشــــــوب الن
.المقاطعات وسقوط الجرحى والضحایا باإلضافة إلى عملیات النزوح الجماعي

ــــد إلیجــــاد  ــــة مــــن أجــــل وقــــف أطــــالق النــــار وٕارســــاء لقواعــــد آكــــان الب ــــذلك قامــــت .الســــالملی ل
.بعض دول االتحاد األوروبي بجهود الوساطة بین الطرفین الروسي واألوكراني
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قــــــاموا بالعدیــــــد و فقــــــد فقــــــاموا بجهــــــود الوســــــاطة بــــــین الطــــــرفین،“ ألمانیــــــا وفرنســــــا”خصوصــــــا 
ـــــة بالروســـــیا”نســـــبة إلـــــى “ اتفاقیـــــة میســـــنك”مـــــن المفاوضـــــات انتهـــــت بوضـــــع  “ عاصـــــمة دول

.تالمفاوضاالتي تمت فیها 
علـــــى وقـــــف إطـــــالق النـــــار فـــــي شـــــرق أوكرانیـــــا وســـــحب األســـــلحة “ اتفاقیـــــة میســـــنك”وتعمـــــل 

ــــة وٕابعــــاد المدفعیــــة  ــــق 15الثقیل “ منطقــــة عازلــــة”كــــم عــــن خــــط المواجهــــة مــــن الجــــانبین لخل
ـــــــغ مســـــــاحتها  ـــــــار مـــــــن التحلیـــــــق فـــــــوق 30تبل ـــــــع المقـــــــاتالت والطـــــــائرات بـــــــال طی كـــــــم، ومن

.ة األمن والتعاون في أوروباالمنطقة األمنیة التي سوف تراقبها منظم
فــــــي أوكرانیــــــا یضــــــمن حقــــــوق ســــــكان شــــــرق “ إصــــــالح دســــــتوري”كمــــــا تعمــــــل علــــــى إجــــــراء 

وضـــــعا خاصـــــا، وعـــــالج “ اإلقلـــــیم المنشـــــق“ الـــــبالد، باإلضـــــافة إلـــــى أعطـــــاء منطقـــــة دونبـــــاس
.“بقوات دونباس”أزمات الحدود بالتنسیق مع القوات المنشقة المعروفة 

رباعیــــــــــة ”اج مفاوضــــــــــات مســــــــــتمرة مــــــــــن مجموعــــــــــة دول كنتــــــــــ“ اتفاقیــــــــــة میســــــــــنك”جــــــــــاءت 
ــــدي ، والتــــي تعمــــل علــــى )أوكرانیــــا و روســــیا،فرنســــا،ألمانیــــا (التــــي تضــــم كــــال مــــن “النورمان

.حل األزمة األوكرانیة بشكل سلمى وٕانهاء التدخل العسكري في األزمة
ــــى حــــل مناســــب لألزمــــة  وجــــاء ذلــــك نتیجــــة ســــعى جمیــــع األطــــراف مــــن أجــــل الحصــــول عل

.ع خسائر فادحةبدون وقو 
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ــــــار أ ــــــى اعتب ــــــى نحــــــو مــــــن الغمــــــوض یتــــــداولاألمــــــنن مفهــــــوم عل ــــــرعل مــــــن الوضــــــوح أكث
بعــــض قــــل العالقــــات الدولیــــة، وكــــذا احتــــواءهال تــــزال جــــزءًا مــــن حاألمنیــــةكــــون الدراســــات ل

.العناصر المعیاریة التي یصعب االتفاق حولها
فــــــي الفتــــــرة مــــــا بعــــــد األمنیــــــةت الصــــــلة بالدراســــــات اإن الجــــــدل بــــــین التیــــــارات النظریــــــة ذفــــــ

:كز حول خمسة أبعاد أساسیة تشملر الحرب الباردة تم
.مصادر التهدیدات.أ
.طبیعة التهدیدات.ب
.طبیعة االستجابة للتهدیدات.ج
.األمنمن الذین یقومون بتوفیر .د
.م الرئیسیة موضوع التهدیدالقیّ .ه

لمفــــــاهیم جدیــــــدة، األمــــــننــــــه علــــــى الــــــرغم مــــــن اتخــــــاذ أالتجربــــــة أثبتــــــا لنــــــا و الواقــــــع كمــــــا أن
قــــد تكـــــون األخیـــــرةلـــــم یعــــد یعنـــــي القــــوة العســـــكریة إال أن هــــذه األمــــنأنوعلــــى الــــرغم مـــــن 

.جزءا مهما منه
أنفتـــــرض، بـــــل یرفاههـــــاعلـــــى حمایـــــة الدولـــــة، وتعزیـــــز األمـــــنال یقتصـــــر أنیجـــــب وعلیـــــه 

.مههوالمجموعات وتعزیز رفااألفرادیهتم أیضًا بحمایة 
ـــــــدات األو  ـــــــز ضـــــــرورة االهتمـــــــام برصـــــــد التهدی ـــــــدة وتشـــــــخیص مصـــــــادرها والتمیی ـــــــة الجدی منی

.بین أنواعها وقیاس شدتها ثم التفكیر في أسالیب التعامل معها
لقـــــد أفـــــرزت التغیـــــرات الجذریـــــة فـــــي عـــــالم مـــــا بعـــــد الحـــــرب البـــــاردة تحـــــوالت هامـــــة علـــــى 

لـــــــواقعي العملـــــــي، خاصـــــــة فیمـــــــا تعلـــــــق بموضـــــــوع األمـــــــن االمســـــــتوى أوالمســـــــتوى النظـــــــري 
ــــــــرزت فواعــــــــفمــــــــع تعــــــــدد ال ــــــــدة، ب ــــــــدات جدی ــــــــروز تهدی ــــــــة عــــــــن أنمــــــــاطل وب ســــــــلوكیة مختلف
أدى إلــــــى تصــــــاعد حــــــدة بعــــــض الظــــــواهر األحــــــداثبك العالقــــــات وتســــــارع اســــــابقاتها، فتشــــــ

مـــــن اأصـــــبح مـــــن الصـــــعب علـــــى دولـــــة بمفردهـــــا الـــــتحكم فیهـــــا وذلـــــك لتنـــــوع طبیعتهـــــحیـــــث
...سیاسیةأوأمنیةأو اجتماعیةأوكونها اقتصادیة 

یـــــة وهـــــذه الظـــــروف حتمـــــت معالأمإقلیمیـــــةأممحلیـــــة كانـــــت اوكـــــذا مـــــن حیـــــث درجتهـــــ
صــــــیغ جدیــــــدة ومناســــــبة لمواجهــــــة هــــــذه التحــــــدیات إیجــــــادالتفكیــــــر فــــــي أمــــــامفــــــتح المجــــــال 
ـــــة، مـــــا ، و اإلقلیمـــــيیعتبـــــر األمـــــن  ـــــات ونمـــــاذج تطبیقی ـــــه مـــــن آلی ـــــه فـــــي طیات أهـــــمحـــــد أیحمل
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أصــــبح یشــــكل ضــــرورة البــــد مــــن األخــــذ بــــه مــــن علیهــــا مــــن قبــــل الــــدول، إذالصــــیغ المعتمــــد
ـــــیمي أقبـــــل الوحـــــدات السیاســـــیة والوظیفیـــــة فـــــي  هـــــدف إلـــــى تحقیـــــق األمـــــن واالســـــتقرار ی، إقل

ــــــالقوة ف ــــــي ب ــــــم یعــــــد یكتف ــــــاردة ل ــــــةعــــــالم مــــــا بعــــــد الحــــــرب الب ــــــباألحادی صــــــار وٕانمــــــا ، الجان
ـــــب قـــــوة متعـــــددة األبعـــــاد، وهـــــذا مـــــا یصـــــعب  فـــــي فاعـــــل واحـــــد، حیـــــث یتطلـــــب إیجـــــادیتطل

فالتهدیـــــد لـــــم یعـــــد مـــــرتبط بالجانـــــب العســـــكري فقـــــط ى،تظـــــافر جهـــــود مختلـــــف الفواعـــــل والقـــــو 
ـــــــد  ـــــــب عق ـــــــط مـــــــا یتطل ـــــــب االقتصـــــــادي فق ـــــــام أحـــــــالف عســـــــكریة، وال بالجان ـــــــب قی مـــــــا یتطل

ـــــــب الح ـــــــب حـــــــوار الحضـــــــارات، شـــــــركات، وال بالجان ـــــــط مـــــــا یتطل ـــــــب إ و ضـــــــاري فق نمـــــــا یتطل
ــــــي  ــــــاتإیجــــــادمجمــــــوع كــــــل هــــــذا مــــــا یعن ــــــة، آلی ــــــاب األطــــــر العالمی ــــــي ضــــــل غی ــــــة ف إقلیمی

یضـــــــمنه مفهـــــــوم األمـــــــن اإلقلیمـــــــي، افعالیـــــــة األطـــــــر المحلیـــــــة، وهـــــــذا بالضـــــــبط مـــــــداموانعـــــــ
.بین ما هو محلي وما هو عالمييحیث یشكل مدخل وسط

اإلقلیمیــــــةإلــــــى تعــــــاظم دور وقــــــوة التكــــــتالت یــــــؤدي إن تنــــــوع التهدیــــــدات وامتــــــدادها قــــــد 
لــــك إلــــى تغیــــر مفهــــوم ، وقــــد یــــؤدي ذاإلقلیمــــيوســــیلة جیــــدة لتحقیــــق أبعــــاد األمــــن هــــاالعتبار 

ومــــن ثــــم النظــــام اإلقلیمیــــةلألنظمــــةجدیــــدة ىوتوزیــــع القــــوة مــــا یتســــبب بــــدوره فــــي بــــروز بنــــ
.العالمي

ـــــى  ـــــة جـــــاءت باالســـــاس لتكـــــریس بن ـــــأن النزعـــــة األمنیـــــة االوروبی وعلیـــــه یمكـــــن اإلقـــــرار ب
الراهنــــــة محــــــور األســــــاس فیهــــــا، االمــــــر تهدیــــــداتالجدیــــــدة ضــــــمن تعقیــــــدات كبــــــرى شــــــكلت 

مـــــن االوروبـــــي،–الـــــذي طغـــــى وانعكـــــس بشـــــكل كبیـــــر علـــــى مســـــتویات التفاعـــــل االوروبـــــي 
جهـــــة وأیضـــــًا علـــــى التفـــــاعالت الخارجیـــــة لفواعـــــل االمـــــن االقلیمـــــي االوروبـــــي فـــــي تعاطیهـــــا 

ـــــة وأیضـــــا الحـــــرب الســـــوریة الیـــــوم مـــــن جهـــــة مـــــع القضـــــایا الخارج ـــــل األزمـــــة االوكرانی یـــــة مث
.ثانیة

أوروبیــــة متكاملـــــة أمنیـــــةاعتبـــــار مهــــم وهـــــو ضــــرورة تصـــــمیم مقاربــــةأمــــامكــــل ذلــــك یجعلنـــــا 
والــــذي تشــــكل كــــل مــــن الوالیــــات . الــــدولي الیــــومالتنــــافستســــتوعب جانبــــا كبیــــرا مــــن محــــاور 

.وروسیا محاور مركزیة فیهاألمریكیةالمتحدة 
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