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مستخلص البحث
ش ـ د مو ــو األمــن األوروبــي متغي ـرات م م ـ بــد ت منــم م ـؤتمر ويســتويليي ،الــم
لت ـوا ن

سـ

لمو ــو يديــد لــي الالدــيت الدولي ـ اســتند ل ـ س ـييدة الــدو  ،و س ـ

تتح

بمي ان القو الايلمي حت اندالع الحرب الايلمي الثينيـ  ،غيـر ن ميـ ان القـو

القــو  ،ولابــت الــدو األوروبي ـ دو ار سيســيي لــي األمــن الــدولي نــدمي ينــت وروبــي
الايلمي ـ باــد اــمب الحــرب انتق ـ مــن القــيرة األوروبي ـ إل ـ خيري ــي ،ب ـ و صــب األمــن

األوروبــي بيــد القــوتين الســولييتي واألمري يـ لــي لتــرة الحــرب البــيردة ،ثـ حــدث تطــور
آخر ل األمن األوروبي ،باد الحرب البيردة ،تمث بيالنتقي مـن الايلميـ  -حـين ـين
األمن األوروبي ياني األمن الدولي -إلـ القيريـ  ،للـ ياـد األمـن األوروبـي يشـير إلـ
األمــن الــدولي ،و صــب مو ــو ســييدة الــدو الــم

سس ـ مــؤتمر ويســتويليي شــي ي مــن

الميضي.
ثم مويرد لي الو ر األوروبي المتالق ب مب المسيل  ،لباد الحرب الايلميـ األولـ

راحــت وروبـــي تبحـــث لــي الـــتخلص مـــن ميضــي ي القريـــب المســـتند لــ تمييـــد القـــوة
والسلح ،غير ن ي وباد ال يمن األمري ي  ،بدت ثر حنيني للبحـث ـن دـدرات دلي يـ
تؤ د ليـ ي ويـوداي لـي لق القرن الحيد والاشرين.
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كااان مومااوم األماان الجمااا ي األوروبااي وي ي ازال اادىا تسااعا إلي ا البيااة
المجتمعا ااات األوروبياااة وال ا ا يت ا اامن الحيلولاااة دون ت ييا اار واقا ااق ال ا ااار أو
اإلخالل بوو ااا ما بمااا يتناساام مااق مصااال دولاة مااا ،ولمااا كاناات ال ااو ومااا
ت ازال ااي األساااس ىااي تحديااد إطااار اسااتراتيجيات الاادول والمحاارأل ألنماااط
العلقااات الخارجيااة ،لا ا ىا ن األقااون كااان ومااا زال يساات ل ا ق ال ااو لواار
مصااالح لااا انخ ارين .وب االر م ماان النيريااات المةاليااة التااي ي ترااير إلااا
ال و  ،إي أن معايير ال و ي السائد ىي الواقق الدولي ،أما األخلقيات ىت ق
ىي مكان ما بينمما.
لم تكن ال ار األوروبية قاد رمدت لا مار تاريخماا ازد اا ار وأمناا وحرياة
كماا او ليا حالماا الياوم ،ى اد أدت الادروس ال اساية لعنا النصا األول
من ال رن العررين ،إلا ىتر ير مسبوقة مان السالم وايسات رار الوحاد باين
األماام األوروبي ااة بع ااد انتماااب الح اارم العالمي ااة الةانيااة ( .)0991وبع ااد تر ااكيل
المجمو اة األوروبياة ) ،(0911لاوحي ت يار راكل العلقاات باين الادول
األوروبية من سياد النز ة العسكرية إلا تو ا يل التعامال براكل سالمي ماق
الن از ااات ماان خاالل المؤسسااات ال انونيااة المختصااة ،وماان خاالل تليااات
ديم راطياة ومؤسسااتية لاا مادن الوتار الما كور  ،وأدن توساق حكام ال اانون
والديم راطياة إلاا ت يار ىاي راكل بعا األنيماة السياساية لتتحاول إلاا
ديم راطياات تمناة ومسات ر بماا جعال مان رؤياة قاار أوروبياة موحاد تعاي
بسلم ،ح ي ة ي يمكن نكرانما.
ل د تبنت أوروبا من نماية الحرم العالمية الةانية وجمة نير مختلواة ىيماا
يتعلق بدور ال و ىي العلقات الدولياة ،ىساادت نيار مواد اا انا ممماا كانات
قااو الطاار المنتصاار ىااي الحاارم ىانا وباال رااأل ساايكون احااد الخاسارين وان
اقل بالم ارنة ماق الطار الممازوم .كاان لاأل لاا خلوياة تجاربماا التاريخياة،
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وما خلوت الحربان العالميتان األولا ،والةانية من نتائج سلبية مادية ومعنوية
أل ت بيللما لا رعوم ال ار األوروبية.
بعاد انتمااب الحارم الباارد ( ،)0990 -0991يمارت أوروباا وكونماا تعياد
تركيل خارطتما السياسية من ملية صيا ة السياسة العالمية التي قادتما
الويياات المتحاد األمريكياة بعاد انوراد اا وساعيما لوار رؤيتماا السياساية
وايقتصاادية والعساكرية لااا العااالم ،وباادا أن األمام األوروبيااة تبحااع اان
ال ااتخلن م اان ما اايما ال ري اام ،بي ااد أنم ااا ب اادت ى ااي الوق اات نوسا ا أكة اار توق ااا
للبحع ن قدرات دىا ية تؤكد وجود ا ىي أىق ال رن الحاد والعررين ،بما
ينسا ااجم ما ااق واقعما ااا ك ا ااو اقتصا ااادية كبا اارن الميا ااا يكا ااون األما اان احا ااد أ ا اام
روراتما.
بناااب لااا مااا ت اادم ،ساايحاول البحااع أن يتعاار لمسااالة األماان األوروبااي
بر مراحل تطور ا.
مو و األمـن األوروبي

يمك اان تعريا ا موم ااوم األم اان الجم ااا ي بونا ا مجمو ااة م اان ال اادول تك ااون
واجسااما وتصااوراتما ل ماان مترابطااة إلااا درجااة أن مراااكل أمنمااا الااوطني ي
يمكن حلما بطري ة منوصلة(.)9
انطل اات ىكاار تح يااق األماان الجمااا ي األوروبااي مااق معا ااد ويسااتواليا*
التااي اادت ااام  ،9468إ و ااعت ا ق المعا ااد ال وا ااد واألسااس لتح يااق
األما اان وايسا اات رار ىا ااي ال ا ااار األوروبيا ااة ،وت ا اابنت م ا ااوموم س ا ااياد الا اادول ىا ااي
العلق ااات الدولي ااة وا تب اارت البداي ااة األول ااا ى ااي الت اااري لم ااا يع اار بالني ااام
الدولي " )2( "international systemبعد أن نب ت الحروم الدينية بين األمم
األوروبيااة ،وماان ةاام أخ ا ت العلقااات الدوليااة ىااي ال ااار األوروبيااة توجمااات
جدي ااد نح ااو مب ااادل والي ااات التع اااون والمر اااركة با اديً م اان مو ااا يم الس اايطر
واإلخ اع ،ومن أ م ال وا د التي ةبتتما المعا د ىي ا اإلطار:
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 -0د و األمم األوروبية للمراورات ند حدوع إركاليات والعمل لا إيجاد
حلول لما لا أساس المصال المرتركة.
 -1اإلقرار بمبدأ المساوا بين األمم األوروبية.
 -3تبنااي ىكاار العلقااات الدوليااة واحتراممااا لااا أساااس ةاباات واقامااة سااوارات
دائمة لا أ ار ي الدول األوروبية.
 -9ا تماااد مباادأ التاوازن الاادولي كوساااس للحواااي لااا األماان الساالم ىااي ال ااار
األوروبية.
 -1ىر سياد الدولة ىي الداخل وىي لقاتما الخارجية.
()0
أدن تعااايم قا او بعا ا دول أوروبااا ،كورنسااا ،بعااد ةورتمااا ااام ، 0179
إلااا اإلخاالل بالو ااق الاادولي ال ا أقرت ا المعا ااد نتيجااة حااروم نااابليون،
وازدادت المخاااو بعااد إ االن المجلااس الةااور للةااور الورنسااية زم ا توييااد
ر بات األمم األوروبية المادىة لتح يق حريتما واستعداد ىرنسا للتدخل لصال
()6
األمام التااي تريااد لاأل ،وصاادر ا ا اإل الن ىااي  91ترارين الةاااني ، 0191
وتجمع اات ال ااون األوروبي ااة ى ااي ح اارم ااد ىرنس ااا ،خسا ارتما ا ا ق
ىتكاتو اات
َّ
األخياار  ،انتماات بع ااد معا ااد " أوت ارخاات"** ااام  ،0703التااي أكاادت لااا
مبادل معا د "ويستواليا" ب اد تنييم أوروبا.
كانت ناأل ر بة أوروبية قوية بالحواي لا مكتسبات السلم ال ح
صا اال ويسا ااتواليا وال ا ا اسا ااتند بصا ااور أساسا ااية لا ااا التوصا اال إلا ااا حلا ااول
للن از ااات باار اسااتخدام ال ن اوات السياسااية باادي ماان ىاار الحلااول الخارجيااة
ب ااال و ( ،)5ي اار أن دول أوروب ااا ااادت لمواجم ااة توس ااق إمبراطوري ااة ن ااابليون
بونااابرت ( ،)0710 -0119واسااتطا ت إلحاااق المزيمااة با ىااي معركااة "واترلااو"
*** ام  ،0701ةام ادت ماؤتمر ىييناا ىاي العاام نوسا إل ااد تنيايم ال اار
األوروبية من جديد(.)4
مؤتمر لييني  8181ومو و اليمي األوروبي
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كااان ا ضام أ اااب المااؤتمر إ اااد الت اوازن الاادولي ىااي أوروبااا لااا أساااس
إرجاع الملوأل ال ين ق ا ناابليون لاا سالطانمم إلاا رورامم ،وقاد كاس
ا ا الماؤتمر إراد اإلطا ار المنتصار ىاي الحارم اد ناابليون ،و اي إنكلتا ار
والنمسا وبروسيا وروسيا ،دون ر بات الرعوم التي أةَّارت ىيماا مباادل الةاور
الورنسا ااية وأىكار ا ااا ،ىع ا اادت ا ا ا ق اإلمبراطوريا ااات )الحل ا ا الم ا اادس -0701
 ،)0711ل مق أ ةور تمدد رورما ،وىي العام  0707دت معا د "إكس
يرابل" (رمال ألمانيا قرم الحدود البلجيكية) بينماا بعاد ان امام ملاأل ىرنساا
لويس الةاامن رار ( ،)0719 -0111ىيماا نصابت ا ق اإلمبراطورياات نوساما
وصااية لااا السياسااة األوروبيااة وأ طاات لنوسااما حااق التاادخل ىااي جميااق
الن از ااات األوروبياة والادىاع ان األنيماة الملكياة ىاي أ مكاان تاراق مم َّادداً،
لكاان اينكليااز رى اوا اين اامام لم ا ا التحااال وا تبااروا أن أ داى ا ىااي حوااي
األمن والسلم ىي أوروبا ي خارج قدرات (.)7
ركل ماؤتمر ىييناا أساسااً لتراكيل الجما اة األوروبياة الحديةاة ،وبادأ يتساق
مق الةور الصانا ية وحركاات ايساتعمار واسات لل الادول ويماور ال ومياات،
ىكااان يع ااد مااؤتمر ىااي كاال مناساابة تاارن ىيمااا الاادول الكباارن اارور ل ا لأل،
و اك ا ساايطرت ا ق الاادول لااا السياسااة الدوليااة وىر اات وجمااة نير ااا ىااي
النص ا الر ارقي ماان الكاار األر ااية ،وس ا ام ني ا ا النيااام الاادولي ال ا كااان
َّ
تميااز بسياسااة ااد
يراار لااا العااالم بنيااام"المااؤتمر األوروبااي"( ،)8وال ا
المااؤتمرات لحاال المراااكل التااي واجماات العااالم خاالل ال اارن التاسااق راار
اتمر حت ااا الح اارم العالمي ااة األول ااا واس ااتطاع أن يؤس ااس لكةي اار م اان
واس ا َّ
المعا دات التي ما زالت ىي الكةير منما قاائمة حتا الياوم ،كاتواقياات جنيا
ااام 0799
ااام  0719المتعل ااة بمعاملااة جرحااا الحااروم ،واتواقيااات ي ااا
و 0911الخاصة ب وا د الحرم وتسوية الن از ات بالطرق السلمية.
األمن األوروبي دب الحرب الايلمي األولـ
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م ااق مطل ااق ال اارن العرا ارين ،اس اات ر ى ااي العلق ااات الدولي ااة موم ااوم (األم اان
الجما ي) ،لإلرار إلا األمن األوروبي ،ى د اتجمت الدول األوروبية الكبرن
تن األ خصوصا" بريطانيا وىرنسا وألمانيا " إلا حماية مصاالحما خاارج ال اار
األوروبية بعد دوب ساد أوروبا أواخر ال رن التاسق رار بوعال تعاادل ميازان
ال ااون ،ولاام تسااتطق بع ا الح اوادع مةاال الحاارم بااين العةمااانيين واليونااانيين
( ،)0719-0710أن ت لق ا ا الساكون( ،)1حتاا إن ىتار العرارين أو الةلةاين
اما ااا األخيا اار ما اان ال ا اارن التاسا ااق را اار ،اكتسا اابت ىا ااي السياسا ااة الخارجيا ااة
البريطانية صوة " ىتار اينعازال ال ارئاق"( ،)93ىادخلت ال اون األوروبياة العيماا
ما ر بعصر السياسة العالمية(.)99
كااان ال صااد ماان مومااوم األماان الجمااا ي ااو ،العماال الجمااا ي ماان أجاال
المحاىيااة لااا الساالم واألماان الاادوليين ماان خاالل أجمااز تعماال لااا تح يااق
ا ا المااد  .وبار م تعادد التعريوااات التااي تتناااول ا ا المومااوم واختلىمااا ىيمااا
بينمااا ،إي انا يمكاان تحديااد مجمو ااة ماان الن اااط األساسااية التااي تلت ااي حولمااا
البيااة ا ق التعريوااات وماان ةاام ىمااي ترااكل الملم ا األساسااية للمومااوم ،أو
بعبااار أخاارن العناصاار الاالزم تواىر ااا ىااي نيااام األماان الجمااا ي لكااي يكااون
مةاليا ،و ق العناصر ي:
( ) تحري استخدا القوة لي الالديت بين الدو
يستند ا ا العنصار إلاا ال نا اة باون (تجاريم) اساتخدام ال او المسالحة ىاي
العلقات الدولية ،سو يؤد بال ارور إلاا الت ليال مان الحاروم ،ور ام أن
ال نا ااة بااون تح اريم اسااتخدام ال ااو العسااكرية ي يترتاام لي ا بال اارور الت ازام
كل الدول بايمتناع ن استخدامما ،ى ن نيام األمان الجماا ي يارن أنا مان
األى ل أن تكون كل الدول األ اب ىي نيام ما ل من الجماا ي مسالحة،
و لأل حتا تكون قادر لا مواجمة أية جمات خارجية محتملة وبماا ياؤد
إل ااا الحو اااي ل ااا األم اان وايس اات رار .بص ااوة ام ااة ،يمك اان ال ااول أن ن اااأل
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ا ت ار وقبول ام بين الدول بو مية تحريم استخدام ال و  ،إي أن كل الادول
ت بل ك لأل بون ناأل وجود لحايت معينة (تت من الدىاع الورد والجما ي
ن النوس) تعاد اساتةنابا لاا أسااس ا ا المبادأ ،يار أن ا ا ايساتةناب قاد
ى اات الب ااام أم ااام ال ااون األوروبي ااة الص ااا د مة اال ألماني ااا لتع اازز م اان قوتم ااا
العساكرية ىرامدت أوروباا ساباق تسال كبياار ىاي السانوات التاي ساب ت انااديع
الحا ا اارم العالميا ا ااة األولا ا ااا " "0907 -0909وكا ا ااان احا ا ااد أ ا ا اام أسا ا اابام ا ا ا ق
الحرم(.)92
(ب) الضمين اليمي ي لألمن
تستوجم (جما ية) مان األمن ىي إطار نيام ما ل من الجماا ي أن
ت دم كل الدول األ اب ىي ا النيام المساا د إلاا الدولاة أو الادول التاي
ااو ىااي النيااام ،الحياااد
تتعاار للمجااوم ،وي يوتاار أن تااد ي أ دولااة
ىااي ا ق الحال ااة كمااا أن ا م اان ياار الم بااول أن ت ااوم أ دولااة بااد م الدول ااة
المعتدية سواب كانت إحدن الدول األ اب ىي النيام أو من ير األ اب
ىيا  ،ويمكان ال ااول إن ا ا النيااام إ ا ماا ا تاراق خلاال ىانا يااؤد إلاا واقاام
خطياار مةلمااا كااان الحااال ىااي ال ااار األوروبيااة قبياال الحاارم العالميااة األولااا،
حيع خلق مناخا ملئما سا د لا نروم الحرم(.)90
(ج) استخدا القوة رادع و اقيب لي الودت مات

وي صااد ب ا لأل أن ا إ ا مااا تاام تطبيااق العنص ارين الساااب ين ىماان الموتاار
تح يق الردع نيرياً لا األقل ،بحيع لن تتج أ دولة للمخاطر باي تداب
لااا إحاادن الاادول األ اااب ىااي نيااام األماان الجمااا ي واي ساايكون ليمااا
مواجمة كل الدول األ اب ىي ا النياام ،ولكان إ ا ماا تجاسارت أياة دولاة
لا اي تداب باستعمال ال و د أ من أ اب النيام ،ى ن يتوجم لاا
ال وات المرتركة لكل الدول األخرن أنن تتصدن لما ا اي تاداب .وىاي الح ي اة
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الدبلوماس ا ااية وس ا ااياد ال ا اارو

(د) تلقي ي الام اليمي ي
وي صد ب لأل وجوم أن تتسم ال مانات الجما ية ل مان ىاي إطاار نياام
األماان الجمااا ي ،بالتل ائيااة واإلطاالق ،بمعنااا ان ا ماان ال اارور أن تنطلااق
تتمدد تليات األمن الجما ي بركل تل ائي ند الحاجة إليما ،وتكون استجابة
ا ق انلياات للتمدياادات األمنيااة أل ماان أ اااب النيااام ساريعة ،إي أن ةمااة
إركالية تبارز ىاي ا ا الساياق مواد اا أن نااأل تناق اات كبيار باين مصاال
ال ا ااون العيما ااا يمكا اان إن تو ا ااي بال ا اارور إلا ااا تكا ااوين نسا ااق جدي ا اد ما اان
العلقااات الدوليااة يسااتند لااا مباادأ التواىااق بااين ت اوازن المصااال وبااين ت اوازن
ال ون(.)95
(اـ) ولوي ضوي نظي األمن اليمي ي ل مي دااي من تحيلويت
يجم أن يكاون نياام األمان الجماا ي ىاوق أ تحالواات أخارن اماة ،أو
خاصااة أل ااائ  ،ىمااو ي يعتاار بوجااود أصاادقاب أنو خصااوم ىااي إطااار ا ا
النيااام ،ىا ا كاناات الدولااة ال ائمااة باي تااداب ااي إحاادن الاادول األ اااب ىااي
الني ااام ،ىا ا ن الني ااام وب ا ا الني اار اان وي ااة الدول ااة ال ائم ااة باي ت ااداب أو
المتعر ة ل  ،يجام أن يتسام أداؤق بالحيااد و ادم التحياز لصاال أو اد أ
ماان األ اااب ويكااون تركيازق ى ااط لااا كيويااة مواجمااة العماال العاادواني ،لكاان
ينب ااي اإلرااار إلااا مسااولة مممااة نااا و ااي أن النيااام قااد يكااون محكمااا ىااي
تكوين  ،كما قد يكون موككا ،ىالحالة الةانية تنجم ن دم است رار التوازناات
الدولية ،و لا الر م من لأل ىون كلتا الحالتين تتناوبان لا النيام الادولي،
كمااا يلحااي أن النيااام الاادولي المتعاادد ال ااون ااو ال ا راامد الحالااة األكةاار
است ار ار ىي مجال التناىس الدولي والمصال الدولية(.)94
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(ر) التوالق ل مان اال تداء و الادوان

ا ا ا العنص اار أن ت ب اال ك اال ال اادول األ اااب ى ااي ني ااام األم اان
يوت اار
الجما ااا ي بتعري ا ا موحا ااد لموما ااوم (العا اادوان) ،بحيا ااع يمكا اان بموجا اام ا ا ا
التعري تحديد األ مال العدائية ىور حدوةما ،وتتباين مواق ال اون العيماا
تجااق لاأل ،ىاالبع منماا قاد يحاور موقوا بااما ياتلبم مااق توجماتا ىاي حااين
تو ل دول أخرن دم المواجمة(.)97

( ) ديموم و مومي النظي
يجم أن يتسام نياام األمان الجماا ي بالديموماة ،وان يكاون مجارداً و امااً
ومتوازنااً حتااا يمكنا أن يتحااول إلااا مؤسسااة لحمايااة األماان الاادولي ااد كاال
األخطار المحتملة أل ائ  ،وباإلمكاان ال اول أن حالاة ادم التاوازن يمكنماا
ايس ااتمرار لوت اار طويل ااة إ ا م ااا اخت ااارت ال ااون الم ااؤةر اادم ت يي اار توازن ااات
النيام ىي الوقت ال تستطيق ىي ال يام ب لأل(.)98
صب األم ( )9191 -9191ومو و األمن اليمي ي
اكتسم موموم األمن الجما ي أ مية خاصة ىي إطار المنيومة ال انونية
الدولياة ،ومان ةام ىمااو مان أكةار جوانبماا ر ااة للتاوةر باالمت يرات ىاي يكاال
النيام السياسي الدولي و ا ما يمر وا حا ىي التطبي ات المختلوة للموموم
والتي اختلوت وتطورت مق المت يرات ىي ركل النيام العالمي.
ج ااابت أول ااا تطبي ااات ىك اار األم اان الجم ااا ي ى ااي العلق ااات الدولي ااة م اان
خاالل تجربااة صاابة األماام ،ى ااد كاناات ااي الوكاار التااي اسااتند إليمااا ال ارئيس
األمريك ا ااي (م ا اان الح ا اازم ال ا ااديم راطي) وودرو ويلس ا ااون ( )0919 -0903ى ا ااي
تصااورق لعااالم يسااودق الساالم ،وتنااتيم لقاتا ماان خاالل صاابة األماام ،وىااي
يال صاابة األمام ،جااابت الترتيبااات المتعل اة باااألمن الجماا ي لتتمارااا مااق
طبيعة النيام الدولي ىي لأل الحاين والتاي كانات الحارم مرار ة ىاي إطار اا
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با تبار ا إحدن طرق إدار العلقات الدولية ،ير إن مد العصبة لم يانن
لااا تحاريم الحاارم برااكل قطعااي وانمااا اكتوااا بو ااق بعا ال يااود لت ااييق
*+
نطاقم ا ااا ،وا ا م ا ااا ا تبرن ا ااا أن الني ا ااام ال ا اادولي (الر ا اار ي ) ي يجع ا اال م ا اان
الص ار ات مستحيلة ،إي ان يحد من نطاقما(.)91
إ ن ،ىالنيااام الاادولي يك اامن ى ااي ي اال الت اوازن التل ااائي ،و ااو لاايس ساااكنا
تمامااا مةاال أ نيااام تخاار ،ىةمااة ت يي ارات دائمااة لااا مسااتون التوا اال بااين
ال اادول ،ىا ا ا م ااا ب يااات مص ااال ال اادول الرئيس ااية ىاااي الني ااام ال اادولي ةابت ااة
ومساات ر  ،ىس اايب ا النيااام ى ااي حال ااة ت اوازن إل ااا وق اات ياار مح اادد ،ي اار أن
التط ااورات الداخلي ااة والدولي ااة ت ااع است ا ا رار الو ااق الا ا ار ن ،ىعل ااا س اابيل
المة ااال يمك اان أن يترت اام ل ااا المت يا ارات الداخلي ااة إ اااد تعريا ا المص ااال
لااا النيااام السياسااي لدولااة مااا أن ت ياار ماان سياسااتما
الوطنيااة بمااا يواار
()23
الخارجية والتي قد تصطدم بمصال دولة أخرن .
اتج ا مااد العصاابة إلااا تح يااق الساالم واألماان الاادوليين ماان خاالل بع ا
الوسائل التي يمكن إجمالما ىي اتجا ين:
( ) الام ل منع الحروب
يكون لأل من خلل مجمو اة مان انلياات مةال حال المناز اات بالوساائل
السلمية والحد من التسل  ،ى ل ن ربط المعا دات الدولية بعمد العصبة.
(ب) إيراءات مواي الادوان
وتت من اإلجرابات التي أقر ا مد العصبة ىي ا السياق مةال الحيار
ايقتصاااد  ،الحياار العسااكر  ،إلااا جاناام الطاارد ماان الع ااوية .لكاان نيااام
صاابة األماام ىراال ىااي تح يااق األماان الجمااا ي و ااو مااا يرجااق إلااا مجمو ااة
ماان األساابام أ ممااا :أن العصاابة كاناات تعتمااد برااكل أساسااي لااا إجماااع
الادول األ ااب للمواى اة لاا ق ارراتمااا وتوصاياتما المادىاة إلاا تح ياق األماان
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الجم ااا ي و ااو م ااا ل اام يمك اان تح ي ا ا بس اابم الت ااوترات السياس ااية ب ااين ال اادول
اانا مجمو اة مان المةالام
األ اب ،ى ل ن نيام العصبة اتا والا
وية العصابة و ياام ال اون
يسيما ىي يل سيطر النز ة األوروبية لا
العيما نما (إ لم ين م ايتحاد السوىيتي إي ىي ام  ،9106ىي حين لم
تن ا اام الويي ا ااات المتح ا ااد األمريكي ا ااة أب ا ااداً) ،ى ا اال ا اان ى ا اات الب ا ااام أم ا ااام
ااوية العصاابة (اليابااان–  ،0933ايطاليااا–  )0931األماار
اينسااحام ماان
ال ا ا أ ا ااع كةي ا ا ار ما اان رو التنيا اايم الا اادولي المبنا ااي لا ااا أسا اااس وجا ااود
الجما ااة وتكاتومااا ،إلااا جاناام اىت ااار العصاابة إلااا قااو سااكرية خاصااة بمااا
وىرلما ىي مواجمة إ اد التسل األلماني(.)29
األمن اليمي ي باد الحرب الايلمي الثيني

بعد انتماب الحرم العالمية الةانية ( ،)0991 -0939رمدت منيومة األمن
األوروبااي مت يارات كبياار  ،ىلاام تعااد الاادول الكباارن األوروبيااة قااون يمااا كمااا
كانت ساب ا ،ولم تعاد ال اار األوروبياة مركا از أساسايا ومرجعياة وحياد مساؤولة
ن متطلبات األمن الدولي ،ى د انت ل مركز التوةير ىي األمن الجماا ي إلاا
قوتين الميتين من خارج أوروباا ماا ،الويياات المتحاد األمريكياة ،وايتحااد
السااوىييتي السااابق ،و ك ا ا ى اادت األماام األوروبيااة مااا كاناات تحتك ارق ماان قااو
التوةير ىي معاديت األمن وايست رار الدولي لصاال ال اوتين المراار إليمماا،
وتحولاات صااي ة قياااد نسااق األماان الجمااا ي ماان متعاادد األقطااام إلااا ةنااائي
ال طبية ،وترتم لا لأل أن أصب األمن األوروبي من مسؤولية قاون يار
أوروبية.
بدأت صيا ة نيام األمان الجماا ي ىاي إطاار منيماة األمام المتحاد بعاد
الحرم العالمية الةانية ،ورمدت ا ق المرحلاة توااؤي كبيا ار حاول طبيعاة الادور
ال يمكن أن تلعب المنيمة الدولية ،ومن ةم ى د حاول ميةاق منيمة األمم
المتح ااد أن ي اااق تح اات تصا اار مجل ااس األما اان ال اادولي -بصا ااوت الجما اااز
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المس اؤول اان اإلدار المرااتركة لنيااام األماان الجمااا ي الوسااائل واإلمكانيااات
واألطر المؤسسية الكويلة ب دار العمليات العسكرية الميدانياة لاا نحاو يكوال
تح ي مااا للنتااائج المرجااو منمااا ،وكااان ماان أ اام مااا ت اامن الميةاااق ى اي ا ا
٭
اإلط ااار م ااا نص اات ليا ا الم اااد ( ) 60م اان تعم ااد جمي ااق ال اادول األ اااب ب ااون
(ي ااعوا تحا اات تصا اار مجلاااس األمااان بن اااب لا ااا طلب ا ا وطب اااا يتوا اااق أو
اتواقيا ااات خاصا ااة ما ااا يلا اازم ما اان ال ا اوات المسا االحة والمسا ااا دات والتسا ااميلت
ال اارورية لحوااي الساالم واألماان الاادولي وماان لااأل حااق الماارور) ،كمااا أوكاال
الميةاااق مممااة بحااع الترتيبااات المتعل ااة بعاادد ا ق ال اوات وأنوا مااا وأماكنمااا
ونوع المسا دات والتسميلت التي ت دم إلاا لجناة أركاان الحارم التاي تتكاون
من رؤساب أركان حرم الدول دائمة الع وية ىاي مجلاس األمان الادولي ،أ
أن ق اللجنة أ حت ي المسؤولة تحت إر ار مجلس األمن ن التوجي
ايستراتيجي لم ق ال وات ،وبعبار أخرن ،حاول وا عو ميةااق األمام المتحاد
نااد صاايا ت تجناام العديااد ماان األخطاااب التاي وقااق ىيمااا التنياايم الاادولي ىااي
تجربااة صاابة األماام يساايما ىيمااا يتعلااق بوكاار األماان الجمااا ي( ،)22ومان ةاام
نن ميةاق األمم المتحد لا امتنااع جمياق أ ااب المنيماة ان اساتخدام
أو التمدياد باساتخدام ال ااو ىاي لقاااتمم الدولياة ،كا لأل أناااط الميةااق بمجلااس
األماان الاادولي مممااة تااولي تبعااات اخااتلل األماان والساالم الاادوليين و لااأل وى ااا
ألحكا ااام الوصا اال السا ااابق مااان الميةا اااق والت ا اي تجيا ااز ل ا ا اسا ااتخدام ال ا ااو نا ااد
ال رور إل اد السلم واألمن الدوليين إلا نصابمما ،و ك ا ىان نياام األمان
الجمااا ي ىااي إطااار منيمااة األماام المتحااد قااد قااام لااا د ااامتين أساساايتين،
ما:
(أ) حياار اسااتخدام ال ااو ى اي العلقااات الدوليااة أو التمديااد بمااا ،وب ار م اادم
ايتواق لا موموم ال و التي تركل تمديدا ل من والسلم الادوليين إي أن
نااأل ماا يراب اإلجمااع لاا أن الم صااود با لأل او ال او المسالحة ر اام
وج ااود بعا ا ايتجا ااات ال انوني ااة التا اي تؤك ااد أن ل ااأل ير اامل ال اادرات
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العسا ااكرية وايقتصا ااادية والتكنولوجيا ااة ،وما اان الوا ا ا أن ا ا ا التعري ا ا
يتجاااوز ناص اار مممااة لم ااا ت ااوةير لااا مجما ال النراااط الا ااسياسي ،مة اال
المعنويات العامة ونو ية ال ياد  ،وقاو الا أر العاام ،وتارتبط ا ق السامات
المعنويااة لل ااو ارتباطااا وةي ااا بموم ااوم يبااة ومكان ااة الدولااة ى ااي لقاتم ااا
الخارجيا ااة ووزنما ااا الا اادولي( ،)20وينب ا ااي اإلرا ااار أي ا ااا أن الميةا اااق حا اادد
بع ا ايسااتةنابات أبااا ىيمااا اسااتخدام ال ااو ىااي العلقااات الدوليااة و ااي
حايت الدىاع ن النوس وتطبيق تدابير األمن الجماا ي وى اا لنصاون
الوصل السابق من الميةاق(.)26
(م) وجود تدابير جما ية يمكن اللجوب إليما ىي حالة حدوع العدوان :إ
يتمتااق مجلااس األماان الاادولي با تبااارق الجماااز التنويا  ،بااالحق ىااي اتخااا
التاادابير واإلج ارابات اللزمااة لحوااي األماان والساالم الاادوليين ،توجاام لااا
الاادول األ اااب ى اي األماام المتحااد قبااول ق ا اررات المجلااس وتنوي ا ا وأن
ليما ايمتناع ن ت ديم المسا د ألية دول ي وم المجلس باتخا تدابير
د ا ،ولكن بالر م من لأل ىان النيام الدولي( )25كان يميل إلاا السالم
أكةر من النزاع بعد تبني مبدأ األمان الجماا ي لحواي األمان والازام الادول
أط ا ار الن ازاع بالتماااس الحلااول الساالمية واي ،ىااان مجلااس األماان الاادولي
بع وية الدول الكبرن ،سيتولا ىر ايست رار بال و (.)24
أن ياارو الحاارم البااارد ومااا راامدت ماان تحااول الحلواااب المنتصارين ىاي
الحرم العالمية الةانية إلا متناىسين ،أدت إلا منق األمم المتحد ىي أحياان
كةياار اان الوصااول لماادىما ى اي تح يااق األماان الجمااا ي ،خاصااة مااق تحااول
مجلااس األماان الاادولي إلااا إحاادن أدوات الص اراع بااين قطبااي الحاارم البااارد ،
"الويتو"(.)27
وكةر استخدام أ ائ الدائميين لحق الن
ح ي ااة ،كان ات إ مااال نيااام األماان الجمااا ي األوروبااي ىااي مرحلااة الحاارم
البااارد  ،متااوةر بتاادا ياتما التاي ىر اات العديااد ماان ال يااود وحااددت ماان ىاارن
توعياال ا ا النيااام ىااي ياال حالااة ايساات طام التااي راامدتما العلقااات الدوليااة
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تن األ ،األمر ال جعل من األمن األوروبي ىي مرحلة الحرم الباارد ر يناا
بيااد الاادولتين العيميااين ،ممااا ترتاام لي ا انت ااال الساايطر لااا نيااام األماان
الجمااا ي ماان النسااق ال ااار (أوروبااا) إلااا النسااق العااالمي (الوييااات المتحااد
األمريكياة ،وايتحااد الساوىيتي) ،األمار الا ا تبار مؤرا اًر لاا ى ادان ال ااون
األوروبية لسلطتما ىاي ت ريار معادلاة التاوازن الادولي ،أو قادرتما لاا الحوااي
لا األمن وايست رار(.)28
كااان الجمااد األمريكااي ينصاام بموجاام الحسااابات اإلسااتراتيجية األمريكيااة،
لااا منااق السااوىييت برااتا الطاارق ماان النجااا ىااي المواقااق التااي ىراالت ىيمااا
النازيااة األلماني ااة ،وايم ااار الوييااات المتح ااد األمريكي ااة كعنصاار وحي ااد يوخا ا
لا ات مسؤولية أمن ال ار األوروبية(.)21
ىااي الواقااق ،انطااون نيااام األماان الجمااا ي ىااي إطااار يئااة األماام المتحااد
لا العديد من الة رات ،ىالعديد من ال وا د المرجعية التي يستند إليما والتي
تحكم تليات توت ر إلا الو و ومن ةم تخ ق لتوسيرات رتا ومتباينة ،كماا
كانت ىعالية دور األمم المتحد ىي مجال األمان الجماا ي ر ناا با راد الادول
األ اب الدائمين ىي مجلس األمن الدولي.
الوادع األ َْمني األوروبي باد الحرب البيردة
األو اااع األمني ااة األوروبي ااة لم ااا تاريخم ااا الطوي اال ،ى ااالحروم كم ااا ك اار
ساااب ا ،ل اام تتوقاا ى ااي الت اااري األوروبااي إي ى ااي النصا ا الة اااني م اان ال اارن
العر ارين ،لاايس بساابم رسااول ال اايم اإلنسااانية ىااي ال نيااة األوروبيااة ،و لبااة
مومااوم "األساار البر ارية الواحااد " لااا موااا يم الص ا ار ات ال وميااة والن از ااات
ألن معطيات التطور الت ني وايقتصااد قاد ب ضادلت نسايج
الم بية ساب ًا ،بل ض
العلقات األوروبية التي نروت بعد الحاربين العاالميتين وأوجادت ح باة جدياد
م ا ا اان العلق ا ا ااات ايقتص ا ا ااادية المتر ا ا ااابكة ،وط ا ا ااوت ح ب ا ا ااة م ا ا اان ايس ا ا اات لل
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ايس ااتعمار  ،ىوتس ااعت تبع ااا لا ا لأل تى اااق التج ااار الدولي ااة وأمك اان معم ااا تعبئ ااة
الةااروات الن ديااة للحاارم ،وماان ةاام أصاابحت الن ااود نوسااما رااكل ماان أرااكال
ال و (.)03
ل ااد يماار مصااطل التناااىس باادي ماان الص اراع ،وحاال التوسااق اان طريااق
اقتصاد السوق العالمياة وبساط النواو السياساي ،محال اإلمبراطورياات التوساق
اإلقليمي( ،)09وتحول محور الصراع لا الميمنة بين مكونات النيام الدولي
ىي الم الرمال إلا الصراع لا الميمنة ىي الم الجنوم(.)02
أصبحت الصي ة األمنية األوروبياة جازباً أساس ًايا ي ينوصال ان الصاي ة
ايقتص ااادية الجدي ااد الت ااي أ ط اات الويي ااات المتح ااد األمريكي ااة بع ااد انمي ااار
ااديا ىااي الحاارم ،موقااق الز امااة الماليااة وايقتصااادية وبالتااالي
أوروبااا اقتصا ً
السياساية واألمنياة ،وبينماا طاورت الويياات المتحاد صانا تما الحربياة
وتكنولوجياتما العسكرية لا قا د تراكم المعرىة ،ركزت أوروبا لا تن امية
ايقتصااد الصانا ي الت لياد وزيااد حجام اإلنتااج السالعي ،و كا ا ا تمادت
الويياات المتحاد الا تووقماا العساكر وايقتصااد لوار ق ارراتماا لاا
أوروبا اا( ،)00و ااو مااا اسااتمر طيلااة ح بااة الحاارم البااارد  ،ولعاال ا ا مااا يوساار
أمنياا بموارد م ناد توسايس
مةلً إخوااق أولاا محااويت األوروبياين للتحارأل
ً
منيم ا ااة اتح ا اااد أوروب ا ااا ال ربي ا ااة ( ،)0997وحلحل ا ااة ا ااد النا ا ازاع الورنس ا ااي-
األلماااني وباادب مسااير الوحااد ايقتصااادية بااويد السااوق األوروبيااة المرااتركة
( ،)0911التي انبةاق نماا ايتحااد األوروباي ،إي انا يوسار ىاي الوقات نوسا
تطلااق األوروبيااين بعااد نم ااتمم ايقتصااادية وبعااد الااتخلن ماان قيااود الحاارم
البااارد  ،إلااا إ اااد الحيااا لتلااأل المنيمااة التااي ب ياات أكةاار ماان أربعااين ساانة
مجمااد  ،لكنمااا ي تجااد لنوسااما أ مكااان إلااا جاناام حل ا راامال األطلسااي
ئيسيا ىي د اوات التمياز األمناي
ًا
ا المد الجديد
المميمن ،وأصب
محور ر ً
األوروبااي الت ااي ي تعنااي ى ااي واقااق األم اار سااون م ااا يومم ا األمريكي ااون منم ااا
أوروبيااا بعيااداً اان الز امااة
تمام ااً ،و ااو ايساات لل بااال رار األمنااي العسااكر
ً
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األمريكيااة المميمنااة باار الناااتو ،وبالتااالي كاناات المسااا ي األوروبيااة تواج ا
ال ارى األمريكااي المتكاارر ،وحساام الرؤيااة األمريكيااة ،ىااون تعزيااز التعاااون
األوروبي األمريكاي مان راون ردع المعتادين مان خالل إيماار قاو الت اامن
األوروبي األمريكي حتا تومم األط ار العدائية بونما ستواج تحالواا ري اا
ي يمكنمااا التصااد ل ا ( ،)06ياار أن ال ا لاام ي تاارم األمريكيااون ماان ىمم ا
واساتيعاب ااو أن األوروبياين سااييلون بحاجااة إلاا رااعور باألماان ماان الة اار
التي تحد قارتمم من جانبما الررقي (األو ارساي) الا راكل ناد م باساتمرار
رعو اًر امتزج بالخو وال مو (.)05
ن المت يرات التي حصلت
بالم ابل لم يكن لدن األوروبيين تصور كا
ىي معادلة التوازن الدولي بعد الحرم العالمية الةانية ،ق المت يرات ،انتابت
السياسااة الدوليااة وانطااوت لااا قاادر كبياار ماان المناىسااة لتتحااول إلااا ن از ااات
ب صد "الميمنة"( ،)04واستندت إستراتيجية الميمنة ق لا اىت ار أن الدول
تكساام أمنمااا ي ماان خاالل ت اوازن ال ااون ،باال ماان خاالل إحااداع اخااتلل ىااي
تاوازن ال ااون لصااالحما ،ىواي العااالم الا ت لاام ليا صااوة المناىسااة الرااديد
والن از اات يعتماد أماان الدولاة لااا ماا يتااوىر لاديما ماان قاو كبياار ىاي مواجمااة
ال ااون األخاارن ،وماان األى اال للدولااة ال ار بااة بالز امااة ،أن تكااون ااي الدولااة
األولااا م اان حيااع ال ااو ىااي الع ااالم ،وى ااي ا ا المج ااال ى ااد كان اات المس ااا ي
األمريكيا ااة قويا ااة ألجا اال إ ا ااعا الح ا ااور السا ااوىييتي تن ا ا األ ،لصا ااال قا ااو
الز امااة األمريكيااة ىااي الرااؤون العالميااة ،وكاناات التصااورات األمريكيااة تتركااز
ىااي ا ا ايتجاااق لااا أن ماان رااون إ ااعا األماان ىااي ال ااار األوروبيااة ،أن
يااؤد إلااا اخااتلل ىااي منيومااة األماان الاادولي ،لا ا ى ااد تماان األمريكيااون بااون
أمن أوروبا ي ق من مسؤوليتمم(.)07
ل ااد واج ا الوراال ،محاااويت أوروبيااة ،مةاال ترااكيل ىيلااق ىرنسااي -ألماااني
مرترأل كنوا ل و سكرية أوروبية( ،)08أو تم إ عاىما وتوخير ا لا األقل،
مةال الحاديع
وانطوت الجمود األمريكياة لاا خطاوات مبارار لما ا ال ار
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اان خط اار (نكس ااة محتمل ااة لروس اايا) تع ااود بم ااا إل ااا ص اار الميمن ااة وحك اام
ايستبداد( ،)01أو الدخول مق روسايا ايتحادياة ىاي اتواقياات للحاد مان التسال
النوو بعيد المادن دون أن يرامل األسالحة الروساية النووياة متوساطة المادن
ار لااا أوروبااا ولاايس لااا الوييااات المتحااد األمريكيااة ،كمااا
التااي تمةاال خطا ًا
د مت وارنطن الجمود الروسية األولا يستعاد نوو ا وسط تسايا ىنرارت
المخاااو ىااي راارق أوروبااا و ربمااا ماان احتمااال تجاادد التطلااق الروسااي إلااا
أوروبيااا أي ااا( ،)63حتااا إ ا اناادلعت حاارم البل ااان (،)0991 -0990
الميمنااة
ً
واستمرت أربق سنوات قبل التدخل األطلسي ىيما ( ،)0999ساا م األمريكياون
اماما رئيسا ًايا ىااي ن اال ال ارار األمنااي والسياسااي برااون البل ااان إلااا الساااحة
إسا ً
الدولي ااة ىيم ااا س اامي بمجمو ااة ايتص ااال و ااي الويي ااات المتح ااد األمريكي ااة،
وىرنسااا ،وألمانيااا وبريطانيااا ،وايطاليااا ،وروساايا ،ممااا جعاال ماان البل ااان ة اار
ساامضل األمريكيااون ماان خللمااا لعاود موسااكو إلااا ساااحة المراااركة ىااي اتخااا
ال ا ا ارار األمن ا ااي األوروب ا ااي( .)69ل ا ااد ج ا ا ضاددت ا ا ا ق التط ا ااورات ،الح ا ااديع ا اان
المخاااو ماان (خطاار) مساات بلي محتماال تواجم ا أوروبااا ماان الراارق ،بمااا ي
يسم ل وروبيين بالتخلي ن الميلة األمريكية -األطلسية ،ىتعةرت الجمود
()62
األوروبيااة للتميااز األمنااي ر اام تةبيت ا من ا ساانوات ىااي اتواقيااة ماسااتريخت
التي تم التوقياق ليماا ىاي راباط اام  0991ودخلات حياز التنويا ىاي ترارين
الةاني ام  ،0993وأنرئت السياسة األمنية والخارجية المرتركة للتحاد.
راامدت السياسااة األمنيااة األوروبيااة تطا ضاوًار حاسا ًاما ،بااالتحول ماان معار ااة
مماا سابم تل ائياا ردود ىعال روساية
أوروبا توسق األطلسي ررقًا ،إلا توكيدق ،ض
سااا مت ىااي تعزيااز المخاااو األوروبيااة ،وباادأ الخاال الروسااي -األوروبااي
يتصا د حتا بلغ روت مق انديع الحرم التي قاد ا حل رمال األطلسي
د صربيا والتي حملت نوان حرم كوسوىو(.)60
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وب ماا سابق يمكان تحدياد ناصار الصاي ة األمنياة األوروبياة ال ار ناة

لا
بايتي:
 -0مااا تازال أوروبااا مرتبطااة بسياسااتما األمنيااة وتساالحما ارتباطًااا وةي ًااا بحلا
رمال األطلسي.
 -1ي يتوقااق أن تسااور جمااود التميااز األمنااي األوروبااي اان النجااا باتخااا
ال رار السياسي األمناي وتاوىير ال ادر العساكرية لاا تنويا ق ىاي المنياور
ال ريااام ،ىعلا ااا الا اار م ما اان الر با ااات األوروبيا ااة لن ااوع ما اان الت ااارم ما ااق
موسا ااكو -درًب للتا ااوترات  -ما اان خا االل ق ا ااية الريرا ااان ،أو ما اان خا االل
تخويا الم اطعااة األوروبيااة لص اربيا ،إي أن األم اريكيين ردوا بااال ول بااون
لاا األوروبياين إ ن ،تاولي ممماة أى انساتان كاملاة مان خالل حلا
األطلسي(.)66
وط
جانسا حتا انن ،وان كانت
 -3ي تيمر السياسة األمنية األوروبية ت ً
العولم ااة األمني ااة بميمن ااة أمريكي ااة ،ستس ااور ل ااا األرجا ا اان مزي ااد م اان
يجيا ،والا ااا ل ااأل الحا ااين ،تب ا ااا ل اابع ال اادول ا تماماتماااا
التج ااانس تا اادر ً
السياسا ااية األمنيا ااة الخاصا ااة ،كورنس ا ااا ىا ااي المنط ا ااة اإلىري يا ااة والعربيا ااة،
أوروبياا ،ىماي
وبريطانيا بتطلعاتماا الدولياة ومخاوىماا مان اع مكانتماا
ً
ي تريد الوصول بعلقاتما مق وارنطن إلا درجة األزمة ،ةام ألمانياا التاي
تريااد تةبياات أقاادامما لااا الساااحة السياسااية الدوليااة ،يساايما باتجاااق راارق
أوروبا ،بعد أن استعادت سيادتما الكاملة(.)65
مستقب األمن لي وروبي حسب التصورات األوروبي

تولدت قنا ة األوروبيين بايست للية األمنية ن الحل األطلساي نادما
أدركت أوروبا بون لم تعد ناأل ةمة أخطار أمنية مبارار تمادد ا بعاد توكاأل
ايتحاد السوىيتي ،ى ل ن لأل ى د باتت الدول األوروبية تمتلأل الم ومات
العسكرية واألمنية التي تسم لما بالدىاع ن نوسما د أية تمديدات أمنية
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خارجية ،وأن تحتو أي ً ا أية تمديدات أمنية من داخل المنط ة ،وأصبحت
أكةر قنا ة بون ليما التكي مق تحويت النيام الدولي الجديد ال تحكم
مواا يم جدياد كالتنااىس ايقتصااد  ،والتنااىس التكنولاوجي ،وباروز ياا ر
التعااون المتباادل والتكاتلت ايقتصاادية التاي وجادت الادول األوروبياة ىيماا
ىرصة لتح يق اتما ولكي تةبت لل ون الدولية األخرن أنما قادر ي األخرن
لاا المناىساة ايقتصاادية واألمنياة والسياساية ،وأصاب اي تماام بااألمن
اإلقليماي وايقتصااد بالنسابة لماا ح ي اة يتعاين ليماا ترجمتماا إلاا الواقاق،
خاصاة بعاد التوقياق لاا اتواقياة ماساتريخت التاي طالبات الادول األوروبياة
األ ااب ىاي ايتحااد بخوا النو اات العساكرية بالنسابة ل سالحة الت ليدياة
والعمل لا إدخال ت نيات متطور إلا المنيومة العسكرية األوروبية لتكون
أكةار قادر لاا المنااور لمواجماة التحاديات األمنياة مان داخال المنط اة
األوروبية ىيما إ ا لم يتحرأل الناتو بركل سريق(.)64
وماان نااا جااابت المعار ااة األوروبي ااة (برااكل خااان ىرنسااا) الوا ااحة
ل ىكااار األمريكيااة المرتكااز لااا أن حلا راامال األطلسااي ااو أى اال خيااار
متوىر للتصد للزمات الدولية(.)67
بناااب لااا لااأل ىااون ةمااة تصااورات ح اول األماان األوروبااي يمكاان إجمالمااا
بالرؤن انتية:
الرؤياة البريطانياة التاي تؤكاد لاا ىكار أوروباا ات ايمتاداد ايقتصااد
وال ائماة لاا ا تباارات اقتصاادية ،والمرتكاز لاا ارور الساما بالتجاار
الحار اان طريااق إل اااب الحاواجز الكمركياة وتساميل انت اال األرااخان
والب ائق ورؤوس األموال ،لكن بريطانيا تنير بعين الراأل إلاا ىكار أوروباا
السياسية إ ا كانت تعني التخلي ن السياد لصال األمن الجما ي.
أما الرؤية األلمانية ىتختل اختلىا جا ريا ان البريطانياة ،وتارن أوروباا
كدولة ىيدرالية اتحادية ،ت وم لا أساس ىكرتي المواطنة وايست رار وتجماق
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بين مجتمعات مت امنة ونمو جية توحاد مصاير ا مان أجال تاومين ايسات رار
األمني.
بدور ا ترن ىرنسا والا حد ما أسابانيا ،أن أوروباا اي ال او الماد و ألن
اتحادا لدول قومية ،ويمكن أن ت وم لا مبدأ الويدرالية ،وتاركز لا
تصب
ً
ايندماج بررط أي يؤد إلا اختواب الدول ،وترن ق الرؤية رور إقاماة
أوروبا مساحة اقتصادية موحد حر محمية من تمديدات العولماة الخارجياة،
ومنيمة سياسية قادر لاا أن تزياد الت اامن باين الادول األ ااب ،وتمتلاأل
سياساة خارجياة ودىا ياة ت امن أمنماا وتمكنماا مان أداب دور ممام لاا
الساحة الدولية(.)68
لا الر م من وجود مؤسسة سكرية تابعة للتحاد" اتحاد أوروبا ال ربية
"التاي تام توسيساما اام  0997إةار معا اد بروكسال مان أجال التنسايق
العساكر والسياساي باين حلوااب الحارم العالمياة الةانياة بريطانياا ،ىرنساا،
بلجيكاا ،و ولناد  ،ولوكسامبور وىيماا بعاد ان امت إليماا ألمانياا وايطالياا
واسبانيا والبرت اال ىاي اام  ،"0991إي أن دور ا ق المؤسساة اقتصار لاا
التنسايق ،ونارن وجاود اخاتل باين األوروبياين أنوسامم ،ىورياق يارن أن مان
حاق أوروبا أن توكر ىي حماية أمنما ال ومي من خلل بناب منيومة دىا ية
خاصاة بماا ،لاا ا تباار أن حلا النااتو يار قاادر لاا تاومين أقصاا
حاايت الادىاع الا تتطلبا أوروباا ،لا ا ىماي ترياد منيوماة دىا ياة موازياة
لحل الناتو ،و ا ما يؤكدق إنراب (ال و األوروبية للتادخل الساريق٭٭( التاي
أ لنما ايتحاد األوروبي بونما مكملة لدور حل رامال األطلساي ،ي مناىساة
ل (.)61
إن سياساة األماان والادىاع التاي تساعا أوروبااا إلاا تجسايد ا ساتكون
بمواجمة سياسة أمنياة أمريكياة تتمتاق بم ادر الياة لاا ايحتاواب والمنااور ،
و ا ا ماا ي ا لق الكياان األوروباي ،ور ام أن الويياات المتحاد األمريكياة قاد
دىعاات بمزيااد ماان الاادور العااالمي لحل ا راامال األطلسااي ىااي مرحلااة مااا بعااد
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الحرم البارد  ،إي أن األوروبيين وخصوصا الورنسايين حااولوا الحاد مان ا ا
الدور ،وتحويل إلا دور أوروبي أكةر ىا لية ىي الرؤون الدولية(.)53
بالر م من أن أوروبا  -ىي سياق الحاديع الساابق -قاد تكاون ىاي طري ماا
لبناااب سياسااة أمنيااة مساات لة اان الناااتو ،أو لااا األقاال تت اوازن مع ا  ،إي أن
واقاق الحاال يراير إلاا أن أوروباا ماا زال لاديما وقات طويال حتاا تصال لما ا
المد ى د جاب ركل ايتواق لا تركيل ال او األوروبياة العساكرية المسات لة
ن الناتو ،ح اًر ،حياع أرار األوروبيون أن اإلتحاد األوروبي لن يتدخل إي
ىي الحايت التاي ي تر ام الويياات المتحاد األمريكياة ايراتراأل بماا وحينماا
تكا ا ااون المصا ا ااال الحيوي ا ا اة األوروبيا ا ااة تسا ا ااتلزم ا ا ا ا التا ا اادخل ،ولا ا اام تتنا ا اااول
اإلسااتراتيجية تواصاايل كيويااة إحااداع الت اوازن المطلااوم مااق الوييااات المتحااد
خاصاة الناواحي المتعل اة بتطاوير ال ادرات الدىا ياة والتساليحية ،واكتوات ى اط
بالااد و لر اراكة جديااد تعتمااد لااا اتواقااات أوروبيااة أطلسااية لااد م ال اادرات
األوروبي ااة ،مم ااا يؤك ااد أن ا ا ق اإلس ااتراتيجية ل اان تس ااا د بر ااكل ملم ااوس ى ااي
تح يااق الر بااة السياسااية التااي باارت أوروبااا نمااا رسااميا للتحااول إلااا قطاام
المي يد و للتعددية الوا لة(.)59
ي اار إن خب اار الما ااي البعي ااد قب اال انتم اااب الح اارم الب ااارد وأي ااا خب اار
الما ااي ال رياام تةا ابت أن أوروبااا مااا ازلاات تسااير ىااي ىلااأل الناااتو ىوزمااات
البوساانة وكوسااوىو داخاال ال ااار األوروبيااة لاام يكاان يمكاان التعاماال معمااا دون
الت ا اادخل األمريك ا ااي المبار ا اار( ،)52ي ا ااا إل ا ااا ل ا ااأل المعار ا ااة األمريكي ا ااة
الصاريحة أل مسااعا أوروبااي للساات لل ى اي الجواناام الدىا يااة ،ى ااد أجاارت
مجلة اإليكونوميست البريطانية م ارنة بين ال درات الدىا ية للوييات المتحد
األمريكياة وال ادرات الدىا ياة األوروبياة ،أيمارت توا اق ال ادرات األوروبياة
قياساا لمةيلتماا األمريكياة -وجااب ىيماا :أن موازناات الادىاع الخاصاة بادول
ايتحااد األوروباي مجتمعاة تبلاغ213ملياار دوير وتمةال اقال مان نصا
موازناة الادىاع الخاصاة بالويياات المتحاد األمريكياة البال اة ( )111ملياار
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دوير (حسم ميزانية  ،)1100وتبلغ قادر ايتحااد األوروباي لاا ن ال قاوات
إلاا مواقاق األزماات  93بالمائاة ى اط مان قادر الويياات المتحاد  -إي أن
الويي ااات المتح ااد األمريكي ااة ب اارت اان تخوىما اا م اان ح اادوع انرا ا اق داخ اال
الحل وأن الخطط األوروبية الدىا ية تمةل واحد من المخاطر الكبارن التاي
تواج العلقات األوروأطلسية(.)50
تتركااز التصااورات األوروبيااة لااا أن المااد الرئيسااي للوييااات المتحااد
األمريكية ىي أوروبا و ،المحاىية لا حل األطلسي ،ألن يركل بالنسبة
لوارانطن ،المجاال الا تلعام ىيا دور ال يااد المؤسسااتي ،وبادون الحلا
ستصب الوييات المتحد ائبة ن أوروبا ،وتطالم الوييات المتحد اليوم،
بو ق مرروع للحل يستمد إجراب إصلحات لتعزيز دور ا بركل أكةار،
و لأل بتوسيق نطاق ملما ،وزياد كواباتما وقدراتما بركل يتلبم مق تكليوما
باودوار دولياة جديااد  ،ومان نااا ،أطل اات وارانطن ىااي كاانون الةاااني
)9116ىكار المرااركة مان أجال السالم) ،لكان تلاأل الوكار لام تلاق ت انااً
صا ية لدن األوربيين ،وكانت ايستجابة األوروبية ،ي السكوت .والسكوت
يعني الرى حسم األ ار الدبلوماسية ،ولكون ا ق الطروحاات تاوتي ىاي
ح بة انتماب الةنائية ال طبية ،يدرأل األوربيون ما تعني الطروحات األمريكياة
الجدياد و ادىما ،والا يوسارق معيام األوربياين ،بونا للمحاىياة لاا يمناة
وارانطن لاا الراؤون الدولياة ،و لاأل بتبناي ماا تسامي بالنياام الادولي
الجديد(.)56
إن ا النيام الدولي الجديد ،سو لن يكون بال رور أقل أزماات ان
لاأل النياام الا ساب  ،لما ا ىاان نياام األمان الجماا ي ي ادم نوسا بصاور
مكادرق ومحزناة ،ويؤرار لوو اا سياساية كبيار  ،ويا كر الو اق الا ار ن
بتع يادات ىتارات الصادمات الكبارن ىاي تااري ا ا العاالم الا نعاي ىيا ،
خارجا مان حاروم دامياة كبيار لاا أمال البحاع ان
ندما كان ا العالم
ً
()55
ايست رار ،و ن توازن لل ون العالمية .
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بينمااا كان اات ق ااية األم اان ى ااي أوروبااا منا ا م ااؤتمر ويسااتواليا وحت ااا قي ااام
الحاارم العالميااة األولااا ،تتحاارأل ىااي اإلطااار األوروبااي ومااا يسااور ن ا ماان
توازنات ،ى نما ومن الحرم العالمية األولا تحديداً  ،أصبحت ق اي المياة
تدخل ىي إطار منيومة األمن العالمي.
ل د قادت الم ال رن التاسق رر قوتان رئيسايتان :بريطانياا وىرنساا ،بعاد
أن س ا ااب تا ال ا ااون األوروبي ا ااة األخ ا اارن ى ا ااي ام ا ااتلأل إمب ارط ا ااوريتين متراميت ا ااي
األط ا ار  ،ااابر لل ااارات وداخاال الساااحة األوروبيااة ،حيااع اناادلعت الحااروم
طوال قرون.
كااان ت اوازن ال ااون ال ا توسااس بعااد الحااروم النابليونيااة مااا زال مساات اًر،
تمسأل بوطراى بريطانيا وىرنسا والنمسا وبروسيا (ألمانياا ىيماا بعاد) ،والاا حاد
ما الدولاة العةمانياة ،يار أن الممتلكاات اإلمبريالياة العالمياة الكبيار لبريطانياا
وىرنس ااا ،و ااعتمما ى ااي موق ااق خ ااان بمم ااا ،يو ااوق ق اادرات أ ق ااو أوروبي ااة
أخرن.
كان اات ن اااأل مت يا ارات ممم ااة ى ا اي خارط ااة ال ااو العالمي ااة ،ق ااد أخا ا ت ى ااي
التبلااور ىااي الع ااود األخياار ماان ال اارن التاسااق راار نرااوت ماان صااميم الوحااد
األلمانية والنمو الصنا ي األلمااني المائال ،ومان تحاول األماريكيين المتساارع
إلااا قااو اقتصااادية الميااة ،ىاسااتد ت المصااال ايقتصااادية ،ال ااو العسااكرية
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ليس لتوىير الحماية وحسم ،بال ولتعيايم الماوارد واألساواق كا لأل .و كا ا ماا
أن حاال الع ااد األول ماان ال اارن العر ارين حتااا أخ ا اساات رار مااا بعااد الحااروم
النابليونية يتدا ا مق بدب الحرم العالمية األولا ،التي برت بحيةياتما ن
مت ير وا ا ال ضام بااألمن األوروباي بار ان نوسا بيماور الويياات المتحاد
األمريكية ،كعنصر ممم ىي رؤون األمان ىاي أوروباا ،بعاد أن بادا وان األمان
األوروبي سيصب بعيدا ن مبدأ التوازن الدولي.
تبعااا ل ا لأل يلاات تليااات ومؤسسااات األماان األوروبااي قاصاار اان مجااا ار
مس ااتجدات الواق ااق الا ادولي المتط ااور ،بم ااا ير ااب دور تم اار بم ااا مس ااولة األم اان
األوروبي ام كال اتوااق للصال باين ال اون الكبارن األوروبياة ،أو ماا تع ادق
ماان تحالوااات ل اامان أماان ال ااار  ،ولاايس أدل لااا لااأل ما ان التحالوااات التااي
توسسا اات ا ااد طموحا ااات نا ااابليون ،أو التوازنا ااات التا ااي أقامما ااا بسا اامارأل ىا ااي
النص الةاني من ال رن التاساق رار ،أو ايتواقياات التاي خلوتماا معا ادات
الصال ىاي (ىرساا  )0909 /1 /17و (ترياانون  ،)0911 /1 /9ام الحاارم
العالمية األولاا ،لكان اخاتلي ىاي منيوماة األمان األوروباي نجام ان صاراع
لل و ىي ال ار األوروبية ،ب ر ب ر الحرم العالمية الةانية وقادر لصاراع ال او
ا أن ين ل األمن األوروبي ألول مر بعيدا ن سيطر األوروبيين ،وأصاب
األمن األوروبي يدار من تواىق قوتين من خاارج ال اار األوروبياة بعاد الحارم
العالمية الةانية.
اللىت نا ،ان وألول مار يرامد األمان األوروباي ا ق الوتار مان الساكون
امتدت منا انتمااب الحارم العالمياة الةانياة ،و ا ا المادوب يعاود ىاي جانام منا
إلا الويياات المتحاد األمريكياة التاي نم ات بمساؤولية األمان األوروباي بعاد
تدا ي ال ون األوروبية بعد الحرم العالمية الةانياة التاي لام تكان لتصامد أماام
ايندىاع الريو ي ،األمر ال اوجد ح بة الحرم البارد .
إن المركلة انن ي:
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ل مازالت مؤسسات وتليات األمن األوروبي ،الموروةة ن ح بة الحارم
البارد قادر لا التعاطي مق متطلبات ومستجدات ق ايا األمن األوروبي؟
بعد الحرم العالمية الةانية كانت األمم األوروبياة تتطلاق إلاا قاو الويياات
المتحااد األمريكيااة للسااتواد منمااا ،حااين لاام يعااد األوروبيااون يملكااون م اادرات
ال و المتوىر ند األمريكيين ىجااب تراكيل حلا رامال األطلساي ليساتجيم
للحاجات األوروبية وليخو من الرعور الجما ي األوروبي بانعدام األمن.
ي يمكن إنكار ح ي ة إن الوييات المتحد األمريكية قد لعبت دو ار أساسايا
ىي مسالة األمن األوروبي ىي ىتر الحرم الباارد  ،ومكنماا لاأل مان تتواصال
بما ا ا ال اادور بع ااد انتم اااب الح اارم الب ااارد  ،ى ااد ك ااان ل ااديما تص ااور ا الخ ااان
بمسائل األمن األوروبي وما يتصل بما مةل توسيق حل رمال األطلسي.
ل د طرحت ق ية م دول ررق ووسط أوروبا إلا المنيوماة األوروبياة،
بيلل كةايوة من الرأل لاا مسات بل حلا رامال األطلساي ومسات بل األمان
األوروبي بركل ام بعد مرحلة الحرم البارد .
ير اام األوروبيااون ىااي ايساات لل األمنااي اان الناااتو ىااي إطااار ايتحاااد
األوروبي ،ولكن ىي يل حالة ال اع األورباي الحالياة ،ي يةاق األمريكياون
ب در األوروبيين لا مواجماة التمديادات النارائة ىاي ال اار و ا ا يعناي مزيادا
ماان الوو ااا تستسااي ما روساايا بعودتمااا إلااا ل ااة الميمنااة واإلخاالل باااألمن
وايسا اات رار األوروبا ااي ،ى ا اال ا اان ا اادم قا اادر األوروبيا ااين لا ااا التصا ااد
للمرا ااكلت المسا ااتديمة ىا ااي قا ااارتمم دون معونا ااة األم ا اريكيين (التا ااوترات ىا ااي
البل ان) و ير ا.
ي يخوي األمريكيين امتعا مم وخرايتمم مان كا ا تطلعاات ،ىمام ية اون
ب ااد ارت األوروبيااين لااا اابط األماان ،ومااا قااد ياانجم اان لااأل ماان معاااود
أجواب الحرم البارد لليمور مر ةانية.
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European Security Developments

Waleed Mahmood Ahmed
Department of Political and Strategic Studies
Regional Studies Center \ University of Mosul
ABSTRACT
The concept of European security witnessed variables mission
that began since the Westphalia, which established a new concept
in international relations was based on the sovereignty of States,
and founded the balance of power, and played the European
countries a key role in international security, when Europe was
controlled by the balance of world powers until the outbreak of
World War II, but global balance of power after the war moved
from the European continent to the outside, and even became a
European security, however, the two Soviet and American cold
War period, and then took another twist on the European Security
after the Cold War, representing the transition from the world when
he was European security means security of international to the
continental European security is no longer refers to international
security, the concept of the sovereignty of States, founded by the
Conference of Westphalia "thing" of the past.
There is a paradox in European thought on this issue, after the
First World War began to Europe is looking to get rid of its recent
past based on the glorification of force and arms, but after the
American hegemony, seems more nostalgic to look for defensive
capabilities confirming their presence in the vision of twenty-first
century.
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