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 جامعة الموصل /مركز الدراسات اإلقليمية 
 

 مستخلص البحث 
الــم   ،تمر ويســتويلييؤ منــم مــ بــد تمتغيــرات م مــ   األوروبــي األمــنشــ د مو ــو  

و ســ  لتــوا ن  ،ييدة الــدو لمو ــو  يديــد لــي الالدــيت الدوليــ  اســتند  لــ  ســ  ســ 
ــدو   ،القــو  ــدولي  نــدمي  ينــت  األمــنلــي   سيســييدورا  األوروبيــ ولابــت ال ــيال   وروب

ميـ ان القـو    نغيـر  ،تتح   بمي ان القو  الايلمي  حت  اندالع الحرب الايلمي  الثينيـ 
 األمــن و صــب بــ   ،خيري ــي إلــ  األوروبيــ الايلميــ  باــد اــمب الحــرب انتقــ  مــن القــيرة 

ثــ  حــدث تطــور  ،لــي لتــرة الحــرب البــيردة واألمري يــ بيــد القــوتين الســولييتي   األوروبــي
حـين  ـين  -مـن الايلميـ  بيالنتقي تمث   ،باد الحرب البيردة ،األوروبي األمن ل   آخر
 إلـ يشـير  األوروبـي األمـنللـ  ياـد  ،القيريـ  إلـ  -الدولي األمنياني  األوروبي األمن
شــي ي مــن مــؤتمر ويســتويليي   سســ مو ــو  ســييدة الــدو  الــم   و صــب  ،الــدولي األمــن

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

راحــت  وروبـــي تبحـــث لــي الـــتخلص مـــن ميضــي ي القريـــب المســـتند  لــ  تمييـــد القـــوة 
ثر حنيني للبحـث  ـن دـدرات دلي يـ  بدت    ،غير  ن ي وباد ال يمن  األمري ي  ،والسلح

   .ي  لق القرن الحيد  والاشرينـتؤ د ليـ ي ويـوداي ل
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 مقدم 
األوروبااي وي ياازال  اادىا تسااعا إلياا   البيااة  األماان الجمااا يكااان مومااوم 

أو  واقااااق ال ااااار الحيلولااااة دون ت يياااار  المجتمعااااات األوروبيااااة والاااا   يت اااامن
ولمااا كاناات ال ااو  ومااا  ،دولاة مااا مصااال  يتناساام مااقبمااا ما اإلخالل بوو ااا 

والمحاارأل ألنماااط  األساااس ىااي تحديااد إطااار اسااتراتيجيات الاادول  ااي تاازال
يساات ل  اا ق ال ااو  لواار   ىاا ن األقااون كااان ومااا زاللاا ا العلقااات الخارجيااة، 

التااي ي ترااير إلااا  الر م ماان النيريااات المةاليااةبااو  .مصااالح   لااا انخاارين
الدولي، أما األخلقيات ىت ق  واققىي ال لسائد اال و   ي  إي أن معايير، ال و 

     .بينمما ىي مكان ما
 وحرياة وأمناا ازد اارا  لا مار تاريخماا د رمدتالم تكن ال ار  األوروبية ق
 األول نصا ال عنا ل ت الادروس ال اسايةأد ى اد ،كماا  او  ليا  حالماا الياوم

الوحاد  باين  راروايسات  السالم مسبوقة مان  ير ىتر  إلا ،العررين ال رن من
تراااكيل  وبعاااد .(0991)بعاااد انتمااااب الحااارم العالمياااة الةانياااة األمااام األوروبياااة 

 الادول باين العلقاات راكل ت يار لاوحي ،)0911(ياة األوروب المجمو اة
 ماق سالمي براكل التعامال يل ااالنز ة العسكرية إلا تو سياد  من األوروبية
 وماان خاالل تليااات ،ال انونيااة المختصااة المؤسسااات خاالل ماان النزا ااات

 ال اانون حكام توساق أدنو  ،الما كور  الوتار  ديم راطياة ومؤسسااتية  لاا مادن
 إلاا السياساية لتتحاول األنيماةىاي راكل  بعا   ت يار إلاا والديم راطياة
 تعاي  موحاد  أوروبياة قاار  رؤياة ومسات ر  بماا جعال مان تمناة ديم راطياات

 .ح ي ة ي يمكن نكرانما ،بسلم
ن  نماية الحرم العالمية الةانية وجمة نير مختلواة ىيماا ل د تبنت أوروبا م

ىساادت نيار  مواد اا انا  ممماا كانات  ،ال و  ىي العلقات الدولياة يتعلق بدور
قااو  الطاار  المنتصاار ىااي الحاارم ىاناا  وباال رااأل ساايكون احااد الخاساارين وان 

 ،التاريخياة اربمااكاان  لاأل  لاا خلوياة تج .اقل بالم ارنة ماق الطار  الممازوم
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نتائج سلبية مادية ومعنوية من والةانية  ،األولاالحربان العالميتان  ما خلوت و 
  .ل ار  األوروبيةأل ت بيللما  لا رعوم ا

 تعياد وكونماا بااو أور  يمارت ،(0990 -0991)بعاد انتمااب الحارم الباارد  
 قادتما التي العالمية السياسة صيا ة  ملية  من السياسية خارطتما تركيل

 السياساية رؤيتماا لوار  وساعيما انوراد اا بعاد لمتحاد  األمريكياةالويياات ا
تبحااع  اان  األمام األوروبيااة وباادا أن ،العااالم  لااا والعساكرية وايقتصاادية

أكةااار توقاااا  بياااد أنماااا بااادت ىاااي الوقااات نوسااا  ،الاااتخلن مااان ما ااايما ال ريااام
 بما ،ىي أىق ال رن الحاد  والعررين وجود اللبحع  ن قدرات دىا ية تؤكد 

 الميااااا يكااااون األماااان احااااد أ اااام  اقتصااااادية كباااارن  سااااجم مااااق واقعمااااا ك ااااو ني
 . روراتما

ساايحاول البحااع أن يتعاار  لمسااالة األماان األوروبااي  ،بناااب  لااا مااا ت اادم
  بر مراحل تطور ا.

  
 مو و  األمـن األوروبي 

موماااوم األمااان الجماااا ي بونااا  مجمو اااة مااان الااادول تكاااون يمكااان تعريااا  
ترابطااة إلااا درجااة أن مراااكل أمنمااا الااوطني ي م واجسااما وتصااوراتما ل ماان 
 .(9)يمكن حلما بطري ة منوصلة

 *انطل ااات ىكااار  تح ياااق األمااان الجماااا ي األوروباااي ماااق معا اااد  ويساااتواليا
إ  و ااعت  اا ق المعا ااد  ال وا ااد واألسااس لتح يااق  ،9468التااي   اادت  ااام 

ول ىااااي وتااااابنت ماااااوموم ساااااياد  الااااد ،وايساااات رار ىااااي ال ااااار  األوروبيااااة األماااان
العلقاااات الدولياااة وا تبااارت البداياااة األولاااا ىاااي التااااري  لماااا يعااار  بالنياااام 

 "international systemالدولي "
بعد أن نب ت الحروم الدينية  بين األمم  (2)

ت توجماااا ىااي ال ااار  األوروبيااة  العلقااات الدوليااة أخاا توماان ةاام  ،األوروبيااة
الساااايطر   موااااا يم دًي ماااانالتعاااااون والمراااااركة باااامبااااادل واليااااات  نحااااو جديااااد 

  :ىي   ا اإلطار المعا د ةبتتما ومن أ م ال وا د التي  ،واإلخ اع
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د و  األمم األوروبية للمراورات  ند حدوع إركاليات والعمل  لا إيجاد  -0
  .المرتركةال  أساس المص  لاحلول لما 

  .األمم األوروبيةالمساوا  بين  اإلقرار بمبدأ -1
قامااة سااوارات و  لااا أساااس ةاباات واحتراممااا  الدوليااةلقااات العتبنااي ىكاار   -3 ا 

 .الدول األوروبية  لا أرا يدائمة 
ىااي ال ااار   الساالماألماان التااوازن الاادولي كوساااس للحواااي  لااا  مباادأا تماااد  -9

 .األوروبية
 .وىي  لقاتما الخارجية سياد  الدولة ىي الداخل ىر  -1

0179بعااد ةورتمااا  ااام  ،كورنسااا ،  دول أوروبااااو  بعاااأدن تعااايم قاا
(0)، 

 ،حااروم ناااابليون نتيجاااة المعا ااد الو اااق الاادولي الااا   أقرتاا  إلااا اإلخاالل ب
وازدادت المخااااو  بعاااد إ ااالن المجلاااس الةاااور  للةاااور  الورنساااية  زمااا  تويياااد 
ر بات األمم األوروبية المادىة لتح يق حريتما واستعداد ىرنسا للتدخل لصال  

0191تراارين الةاااني  91 اا ا اإل الن ىااي  وصاادر ،األمام التااي تريااد  لاأل
(6)، 

خسااارتما  ااا ق  ،ىاااي حااارم  اااد ىرنساااا ال اااون األوروبياااة  وتجمَّعااات ىتكاتوااات
التااي أكاادت  لااا ، 0703  ااام **أوتراخاات" انتماات بع ااد معا ااد  " ،األخياار 

  .ستواليا" ب  اد  تنييم أوروبايمبادل معا د  "و 
تسبات السلم ال   ح    كانت  ناأل ر بة أوروبية قوية بالحواي  لا مك

صاااال  ويسااااتواليا والاااا   اسااااتند بصااااور  أساسااااية  لااااا التوصاااال إلااااا حلااااول 
للنزا ااات  باار اسااتخدام ال نااوات السياسااية باادي ماان ىاار  الحلااول الخارجيااة 

توساااق إمبراطورياااة ناااابليون  مواجماااة ل  اااادت دول أوروباااا يااار أن  ،(5)باااال و 
 "واترلااو" يمااة باا  ىااي معركااةإلحاااق المز  واسااتطا ت ،(0710 -0119) بونااابرت
ال اار  إل ااد  تنيايم نوسا  ىاي العاام  ، ةام   ادت ماؤتمر ىييناا0701 ام ***

 .(4)دمن جدي األوروبية
 ومو و  اليمي   األوروبي  8181مؤتمر لييني 
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كااان  اامض أ  اااب المااؤتمر إ اااد  التااوازن الاادولي ىااي أوروبااا  لااا أساااس 
وقاد  كاس  ، رورامم إلاام انم لاا سالط ناابليونال ين ق ا  إرجاع الملوأل

المنتصار  ىاي الحارم  اد ناابليون، و اي إنكلتارا  اإلطارا  ا ا الماؤتمر إراد  
الرعوم التي أةَّارت ىيماا مباادل الةاور   والنمسا وبروسيا وروسيا، دون ر بات

 -0701 الم ااااادس حلااااا ال( اإلمبراطوريااااااتع ااااادت  ااااا ق ىالورنساااااية وأىكار اااااا، 

معا د  "إكس    دت 0707العام  وىي ،ما رورل مق أ  ةور  تمدد  ،(0711
بعاد ان امام ملاأل ىرنساا  ماابين )رمال ألمانيا قرم الحدود البلجيكية( يرابل"

نوساما  اإلمبراطوريااتنصابت  ا ق  ا، ىيما(0719 -0111) لويس الةاامن  رار
جمياااق   لاااا السياساااة األوروبياااة وأ طااات لنوساااما حاااق التااادخل ىاااي وصاااية

 ،ممادَّداً  ىاي أ  مكاان تاراق األنيماة الملكياةن ا ا األوروبياة والادىاع النزا ااات
لكاان اينكليااز رى ااوا اين اامام لماا ا التحااال  وا تبااروا أن أ داىاا  ىااي حوااي 

 .(7)األمن والسلم ىي أوروبا  ي خارج قدرات 
الحديةاة، وبادأ يتساق  األوروبياةركل ماؤتمر ىييناا أساساًا لتراكيل الجما اة 

مار واسات لل الادول ويماور ال ومياات، الةور  الصانا ية وحركاات ايساتع مق
الاادول الكباارن  اارور  لاا لأل،  ىيمااا مااؤتمر ىااي كاال مناساابة تاارن ىكااان يع ااد

 ق الاادول  لااا السياسااة الدوليااة وىر اات وجمااة نير ااا ىااي اك ا ساايطرت  اااو اا
ماان الكاار  األر ااية، وسااماين  اا ا النيااام الاادولي الاا   كااان  النصاا  الراارقي

، والااا   تميَّااز بسياساااة   اااد (8)ر األوروبااي"الماااؤتم"يراار   لاااا العااالم بنياااام
العاااالم خااالل ال ااارن التاساااق  رااار  الماااؤتمرات لحااال المرااااكل التاااي واجمااات

يؤسااااس لكةياااار ماااان  واساااتمرَّ حتااااا الحاااارم العالمياااة األولااااا واسااااتطاع أن
 كاتواقياات جنيا  ،ائمة حتا الياوماالمعا دات التي ما زالت ىي الكةير منما ق

 0799  ااام م، واتواقيااات ي ااا و لااة جرحااا الحاار بمعام المتعل ااة 0719  ااام
    .بالطرق السلمية النزا اتب وا د الحرم وتسوية  الخاصة 0911و

 األمن األوروبي دب  الحرب الايلمي  األولـ 
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األمااان )اسااات ر ىاااي العلقاااات الدولياااة موماااوم  ،ال ااارن العرااارين ماااق مطلاااق
دول األوروبية الكبرن ى د اتجمت ال ،لإلرار  إلا األمن األوروبي ،(الجما ي

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 

ولاام تسااتطق بعاا  الحااوادع مةاال الحاارم بااين العةمااانيين واليونااانيين  ،ال ااون
حتاا إن ىتار  العرارين أو الةلةاين  ،(1)ونأن ت لق  ا ا الساك ،(0710-0719)

اكتساااابت ىااااي السياسااااة الخارجيااااة  ، امااااا األخياااار  ماااان ال اااارن التاسااااق  راااار
ىادخلت ال اون األوروبياة العيماا  ،(93)البريطانية صوة " ىتار  اينعازال الرائاق"

  .(99)ما  ر  بعصر السياسة العالمية
 ي ماان أجاال العماال الجمااا ،كااان ال صااد ماان مومااوم األماان الجمااا ي  ااو

المحاىيااة  لااا الساالم واألماان الاادوليين ماان خاالل أجمااز  تعماال  لااا تح يااق 
ر م تعادد التعريوااات التااي تتناااول  ا ا المومااوم واختلىمااا ىيمااا بااو  . ا ا المااد 

تحديااد مجمو ااة ماان الن اااط األساسااية التااي تلت ااي حولمااا  إي اناا  يمكاان ،بينمااا
أو  ،مااا  األساسااية للموماااوم البيااة  ااا ق التعريوااات ومااان ةاام ىماااي ترااكل المل

بعبااار  أخاارن العناصاار الاالزم تواىر ااا ىااي نيااام األماان الجمااا ي لكااي يكااون 
 : ي و  ق العناصر ،مةاليا
 
 ( تحري  استخدا  القوة لي الالديت بين الدو ) 

اساتخدام ال او  المسالحة ىاي  (تجاريم)  ا ا العنصار إلاا ال نا اة باونيستند 
أن  ور ام ،إلاا الت ليال مان الحاروم ال ارور ب سو  يؤد  ،العلقات الدولية

ال نا ااة بااون تحااريم اسااتخدام ال ااو  العسااكرية ي يترتاام  لياا  بال اارور  التاازام 
ى ن نيام األمان الجماا ي يارن أنا  مان  ،كل الدول بايمتناع  ن استخدامما

 ،ل من الجماا ي مسالحة األى ل أن تكون كل الدول األ  اب ىي نيام ما
وبماا ياؤد   محتملة خارجية ادر   لا مواجمة أية  جماتو لأل حتا تكون ق

يمكاااان ال ااااول أن  ناااااأل  ،بصااااوة امااااة .الحواااااي  لااااا األماااان وايساااات رار إلااااا
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إي أن كل الادول  ،ا ترا  وقبول  ام بين الدول بو مية تحريم استخدام ال و 
حايت معينة )تت من الدىاع الورد  والجما ي وجود لت بل ك لأل بون  ناأل 

 يار أن  ا ا ايساتةناب قاد  ، ا ا المبادأأسااس   لااوس( تعاد اساتةنابا الن  ن
ىااات  الباااام أماااام ال اااون األوروبياااة الصاااا د  مةااال ألمانياااا لتعااازز مااان قوتماااا 
العساكرية ىرامدت أوروباا ساباق تسال  كبياار ىاي السانوات التاي ساب ت انااديع 

وكااااااان احااااااد أ اااااام أساااااابام  اااااا ق  "0907 -0909" الحاااااارم العالميااااااة األولااااااا
    .(92)الحرم

 ( الضمين اليمي ي لألمنب)
ل من الجماا ي أن   مان األمن ىي إطار نيام ما (جما ية)تستوجم 

ت دم كل الدول األ  اب ىي   ا النيام المساا د  إلاا الدولاة أو الادول التاي 
الحياااد  ،وي يوتاار  أن تااد ي أ  دولااة   ااو ىااي النيااام ،تتعاار  للمجااوم

لم باااول أن ت اااوم أ  دولاااة باااد م الدولاااة ىاااي  ااا ق الحالاااة كماااا أنااا  مااان  يااار ا
األ  اب  المعتدية سواب كانت إحدن الدول األ  اب ىي النيام أو من  ير

ويمكان ال ااول إن  ا ا النيااام إ ا ماا ا تاراق خلاال ىانا  يااؤد  إلاا  واقاام  ،ىيا 
 ،خطياار  مةلمااا كااان الحااال ىااي ال ااار  األوروبيااة قبياال الحاارم العالميااة األولااا

    .(90)ئما سا د  لا نروم الحرمحيع خلق مناخا مل
 ( استخدا  القوة  رادع و اقيب لي الودت مات  )ج

وي صاااد بااا لأل أنااا  إ ا ماااا تااام تطبياااق العنصااارين السااااب ين ىمااان الموتااار  
بحيع لن تتج  أ  دولة للمخاطر  باي تداب  ،تح يق الردع نيريًا  لا األقل

ي ساايكون  ليمااا  لااا إحاادن الاادول األ  اااب ىااي نيااام األماان الجمااا ي و  ا 
ولكان إ ا ماا تجاسارت أياة دولاة  ،مواجمة كل الدول األ  اب ىي   ا النياام

   يتوجم  لااى ن ، لا اي تداب باستعمال ال و   د أ  من أ  اب النيام
وىاي الح ي اة  .ما ا اي تادابل تتصدنال وات المرتركة لكل الدول األخرن أنن 
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لدبلوماساااااية وساااااياد  الااااارو  إن ال اااااو  كااااارادع أساااااممت كةيااااارا ىاااااي إ اااااعا  ا
 .(96)العسكرية

  
 ( تلقي ي  الام  اليمي ي)د

ل مان ىاي إطاار نياام  وي صد ب لأل وجوم أن تتسم ال مانات الجما ية
أن تنطلااق    اارور ال اناا  ماان بمعنااا ،بالتل ائيااة واإلطاالق ،الجمااا ي األماان

ستجابة تكون او  ،األمن الجما ي بركل تل ائي  ند الحاجة إليما اتتتمدد تلي
إي أن ةمااة  ،للتمدياادات األمنيااة أل  ماان أ  اااب النيااام سااريعة ات اا ق انلياا

إركالية تبارز ىاي  ا ا الساياق مواد اا أن  نااأل تناق اات كبيار  باين مصاال  
ماااان  دتو ااااي بال اااارور  إلااااا تكااااوين نسااااق جدياااا إنال ااااون العيمااااا يمكاااان 

وبااين تااوازن العلقااات الدوليااة يسااتند  لااا مباادأ التواىااق بااين تااوازن المصااال  
 .(95)ال ون
 
  ولوي   ضوي  نظي  األمن اليمي ي  ل  مي  دااي من تحيلويت (ـ)ا

أو  ، اماة يجم أن يكاون نياام األمان الجماا ي ىاوق أ  تحالواات أخارن
ىمااو ي يعتاار  بوجااود أصاادقاب أنو خصااوم ىااي إطااار  اا ا  ،  ااائ ألخاصااة 
الاادول األ  اااب ىااي ىاا  ا كاناات الدولااة ال ائمااة باي تااداب  ااي إحاادن  ،النيااام
ىااا ن النياااام وب ااا  النيااار  ااان  وياااة الدولاااة ال ائماااة باي تاااداب أو  ،النياااام

بالحيااد و ادم التحياز لصاال  أو  اد أ   أداؤق يجام أن يتسام ،المتعر ة ل 
لكاان  ،مواجمااة العماال العاادواني كيويااة ماان األ  اااب ويكااون تركياازق ى ااط  لااا

نيااام قااد يكااون محكمااا ىااي ينب ااي اإلرااار  إلااا مسااولة مممااة  نااا و ااي أن ال
ىالحالة الةانية تنجم  ن  دم است رار التوازناات  ،كما قد يكون موككا ،تكوين 
 ،و لا الر م من  لأل ىون كلتا الحالتين تتناوبان  لا النيام الادولي ،الدولية

كمااا يلحااي أن النيااام الاادولي المتعاادد ال ااون  ااو الاا   راامد الحالااة األكةاار 
 .(94)اىس الدولي والمصال  الدوليةاست رارا ىي مجال التن
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 ( التوالق  ل  مان  اال تداء  و الادوان )ر
يوتاااار   اااا ا العنصاااار أن ت باااال كاااال الاااادول األ  اااااب ىااااي نيااااام األماااان 

بحياااااع يمكااااان بموجااااام  ااااا ا  ،(العااااادوان)الجماااااا ي بتعريااااا  موحاااااد لموماااااوم 
العيماا وتتباين مواق  ال اون  ،التعري  تحديد األ مال العدائية ىور حدوةما

ىاالبع  منماا قاد يحاور موقواا  بااما ياتلبم مااق توجماتا  ىاي حااين  ،تجااق  لاأل
   .(97)تو ل دول أخرن  دم المواجمة

 ( ديموم  و مومي  النظي ) 
 و امااً  مجارداً وان يكاون  ،بالديموماةيجم أن يتسام نياام األمان الجماا ي 

ي  ااد كاال حتااا يمكناا  أن يتحااول إلااا مؤسسااة لحمايااة األماان الاادولومتوازنااًا 
حالاة  ادم التاوازن يمكنماا  أن وباإلمكاان ال اول ،أل  ائ  األخطار المحتملة

ايساااتمرار لوتااار  طويلاااة إ ا ماااا اختاااارت ال اااون الماااؤةر   ااادم ت ييااار توازناااات 
 .(98)النيام ىي الوقت ال   تستطيق ىي  ال يام ب لأل

  
 ومو و  األمن اليمي ي (9191 -9191) صب  األم  

من الجما ي أ مية خاصة ىي إطار المنيومة ال انونية موموم األ اكتسم
ت يرات ىاي  يكاال مومان ةام ىمااو مان أكةار جوانبماا  ر ااة للتاوةر باال ،الدولياة

ىي التطبي ات المختلوة للموموم  وا حاالنيام السياسي الدولي و  ا ما يمر 
 .النيام العالمي ركلت يرات ىي موالتي اختلوت وتطورت مق ال

 اااات ىكااار  األمااان الجماااا ي ىاااي العلقاااات الدولياااة مااان جاااابت أولاااا تطبي
ى ااد كاناات  ااي الوكاار  التااي اسااتند إليمااا الاارئيس  ،خاالل تجربااة  صاابة األماام

ىاااااي  (0919 -0903) وودرو ويلساااااون)مااااان الحااااازم الاااااديم راطي(  األمريكاااااي
وىااي  ،وتنااتيم  لقاتاا  ماان خاالل  صاابة األماام ،تصااورق لعااالم يسااودق الساالم

مااق  لتتماراااالترتيبااات المتعل اة باااألمن الجماا ي  جااابت ،يال  صاابة األمام
إطار اا  يكانات الحارم مرار ة ىا يطبيعة النيام الدولي ىي  لأل الحاين والتا
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 مد العصبة لم يانن  إن ير  ،با تبار ا إحدن طرق إدار  العلقات الدولية
نمااا اكتوااا بو ااق بعاا  ال يااود لت ااييق   لااا تحااريم الحاارم برااكل قطعااي وا 

( ي يجعاااااال ماااااان *+ا تبرنااااااا أن النيااااااام الاااااادولي )الراااااار ي وا  ا مااااااا ،نطاقماااااا
  .(91)إي ان  يحد من نطاقما ،الصرا ات مستحيلة

و ااو لاايس ساااكنا  ،ىالنيااام الاادولي يكااامن ىاااي يااال التااوازن التل ااائي ،إ ن
ىةمااة ت ييااارات دائمااة  لااا مساااتون التوا اال باااين  ،تمامااا مةاال أ  نياااام تخاار

الرئيسااااية ىااااي النيااااام الاااادولي ةابتااااة  ىاااا  ا مااااا ب ياااات مصااااال  الاااادول  ،الاااادول
 يااار أن  ،ىسااايب ا النياااام ىاااي حالاااة تاااوازن إلاااا وقااات  يااار محااادد ،ومسااات ر 

ىعلاااا سااابيل  ،التطاااورات الداخلياااة والدولياااة ت اااع  استاااا رار الو اااق الااارا ن
المةاااال يمكااان أن يترتااام  لاااا المت يااارات الداخلياااة إ ااااد  تعريااا  المصااااال  

اسااي لدولااة مااا أن ت ياار ماان سياسااتما الوطنيااة بمااا يواار   لااا النيااام السي
  .(23)الخارجية والتي قد تصطدم بمصال  دولة أخرن

بعاا   اتجاا   مااد العصاابة إلااا تح يااق الساالم واألماان الاادوليين ماان خاالل
 :الوسائل التي يمكن إجمالما ىي اتجا ين

 
 ( الام   ل  منع الحروب  )

بالوساائل حال المناز اات  مةال لأل من خلل مجمو اة مان انلياات  يكون
 .ى ل  ن ربط المعا دات الدولية بعمد العصبة ،والحد من التسل  السلمية
 

 ( إيراءات مواي   الادوان ب)
 الحيار مةال   ا السياق يأقر ا  مد العصبة ى يالت اباتوتت من اإلجر 

لكاان نيااام  .إلااا جاناام الطاارد ماان الع ااوية ،العسااكر  الحياار ،ايقتصاااد 
ألماان الجمااا ي و ااو مااا يرجااق إلااا مجمو ااة  صاابة األماام ىراال ىااي تح يااق ا

أن العصااابة كانااات تعتماااد براااكل أساساااي  لاااا إجمااااع  :مااان األسااابام أ مماااا
الادول األ  ااب للمواى اة  لاا قراراتمااا وتوصاياتما المادىاة إلاا تح ياق األماان 
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الجماااا ي و اااو ماااا لااام يمكااان تح ي ااا  بسااابم التاااوترات السياساااية باااين الااادول 
ة  اتا  والا    اانا مجمو اة مان المةالام ى ل  ن نيام العصب ،األ  اب

يسيما ىي يل سيطر  النز ة األوروبية  لا   وية العصابة و ياام ال اون 
، ىي حين لم 9106العيما  نما )إ  لم ين م ايتحاد السوىيتي إي ىي  ام 

ىااااات  الباااااام أماااااام ى ااااال  ااااان  ،(األمريكياااااة أباااااداً تن ااااام الويياااااات المتحاااااد  
األمااار  (0931 –، ايطالياااا0933 –)الياباااان اينساااحام مااان   اااوية العصااابة

 لااااا أساااااس وجااااود  المبناااايالاااا   أ ااااع  كةياااارا ماااان رو  التنياااايم الاااادولي 
 إلااا جاناام اىت ااار العصاابة إلااا قااو   سااكرية خاصااة بمااا ،الجما ااة وتكاتومااا

 .(29)وىرلما ىي مواجمة إ اد  التسل  األلماني
  

 األمن اليمي ي باد الحرب الايلمي  الثيني     
رمدت منيومة األمن  ،(0991 -0939)انتماب الحرم العالمية الةانية  بعد

ىلاام تعااد الاادول الكباارن األوروبيااة قااون  يمااا كمااا  ،األوروبااي مت ياارات كبياار 
ولم تعاد ال اار  األوروبياة مركازا أساسايا ومرجعياة وحياد  مساؤولة  ،كانت ساب ا

من الجماا ي إلاا ى د انت ل مركز التوةير ىي األ ، ن متطلبات األمن الدولي
وايتحااد  ،الويياات المتحاد  األمريكياة ،قوتين  الميتين من خارج أوروباا  ماا

و كاا ا ى اادت األماام األوروبيااة مااا كاناات تحتكاارق ماان قااو   ،السااوىييتي السااابق
 ،التوةير ىي معاديت األمن وايست رار الدولي لصاال  ال اوتين المراار إليمماا

جمااا ي ماان متعاادد األقطااام إلااا ةنااائي وتحولاات صااي ة قياااد  نسااق األماان ال
وترتم  لا  لأل أن أصب  األمن األوروبي من مسؤولية قاون  يار  ،ال طبية
  .أوروبية

 بعاداألمام المتحاد   يماةإطاار من يصيا ة نيام األمان الجماا ي ىابدأت 
طبيعاة الادور   كبيارا حاولرمدت  ا ق المرحلاة توااؤيو  ،الحرم العالمية الةانية

األمم  منيمة ومن ةم ى د حاول ميةاق ،عب  المنيمة الدوليةمكن أن تليال   
بصااااوت  الجماااااز  -المتحااااد  أن ي ااااق تحاااات تصاااار  مجلااااس األماااان الاااادولي



 
 
 

  [111] (03) 1 دراسات إقليمية                                                       مركز الدراسات اإلقليمية           

الوسااائل واإلمكانيااات  ل  اان اإلدار  المرااتركة لنيااام األماان الجمااا يؤو المساا
واألطر المؤسسية الكويلة ب دار  العمليات العسكرية الميدانياة  لاا نحاو يكوال 

 ااا ا  يوكاااان مااان أ ااام ماااا ت ااامن  الميةااااق ىااا ،مااا للنتاااائج المرجاااو  منمااااتح ي 
مااان تعماااد جمياااق الااادول األ  ااااب باااون  (٭60)اإلطاااار ماااا نصااات  ليااا  المااااد 

ي ااااعوا تحاااات تصاااار  مجلااااس األماااان بناااااب  لااااا طلباااا  وطب ااااا يتواااااق أو )
اتواقيااااات خاصااااة مااااا يلاااازم ماااان ال ااااوات المساااالحة والمسااااا دات والتسااااميلت 

كمااا أوكاال  ،(الساالم واألماان الاادولي وماان  لااأل حااق الماارورال اارورية لحوااي 
الميةاااق مممااة بحااع الترتيبااات المتعل ااة بعاادد  اا ق ال ااوات وأنوا مااا وأماكنمااا 

تتكاون  يوالتسميلت التي ت دم إلاا لجناة أركاان الحارم التا ونوع المسا دات
أ   ،من رؤساب أركان حرم الدول دائمة الع وية ىاي مجلاس األمان الادولي

لة تحت إررا  مجلس األمن  ن التوجي  ؤو ق اللجنة أ حت  ي المسأن   
وا عو ميةااق األمام المتحاد   حاول ،وبعبار  أخرن ،ايستراتيجي لم ق ال وات

التنياايم الاادولي ىااي  وقااق ىيمااا يالتاا األخطاااب نااد صاايا ت  تجناام العديااد ماان 
ن ةاام وماا ،(22)تجربااة  صاابة األماام يساايما ىيمااا يتعلااق بوكاار  األماان الجمااا ي

نن ميةاق األمم المتحد   لا امتنااع جمياق أ  ااب المنيماة  ان اساتخدام 
كا لأل أناااط الميةااق بمجلااس  ، لقاااتمم الدولياة يأو التمدياد باساتخدام ال ااو  ىا

األماان الاادولي مممااة تااولي تبعااات اخااتلل األماان والساالم الاادوليين و لااأل وى ااا 
خدام ال ااااو   نااااد تجيااااز لاااا  اساااات يألحكااااام الوصاااال السااااابق ماااان الميةاااااق والتاااا

األمان  و ك ا ىان نياام ،ال رور  إل اد  السلم واألمن الدوليين إلا نصابمما
 ،الجمااا ي ىااي إطااار منيمااة األماام المتحااد  قااد قااام  لااا د ااامتين أساساايتين

  : ما
 ااادم  ر موبااا ،العلقاااات الدولياااة أو التمدياااد بماااا يأ( حيااار اساااتخدام ال اااو  ىااا)

إي أن  كل تمديدا ل من والسلم الادوليينتر يايتواق  لا موموم ال و  الت
 ر اام لاا أن الم صااود با لأل  او ال او  المسالحة  اإلجمااعماا يراب    نااأل

ال اااادرات تؤكااااد أن  لااااأل يراااامل  يالتاااا ال انونيااااة وجااااود بعاااا  ايتجا ااااات
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وماااان الوا اااا  أن  اااا ا التعرياااا   ،العسااااكرية وايقتصااااادية والتكنولوجيااااة
مةااال  ،ل النرااااط الااااسياسييتجااااوز  ناصااار ممماااة لماااا تاااوةير  لاااا مجمااا

وتارتبط  ا ق السامات  ،وقاو  الارأ  العاام ،المعنويات العامة ونو ية ال ياد 
المعنوياااة لل اااو  ارتباطاااا وةي اااا بموماااوم  يباااة ومكاناااة الدولاااة ىاااي  لقاتماااا 

أي ااااا أن الميةاااااق حاااادد  اإلرااااار  وينب ااااي ،(20)الخارجيااااة ووزنمااااا الاااادولي
ال ااو  ىااي العلقااات الدوليااة و ااي بعاا  ايسااتةنابات أبااا  ىيمااا اسااتخدام 

حايت الدىاع  ن النوس وتطبيق تدابير األمن الجماا ي وى اا لنصاون 
 .(26)الوصل السابق من الميةاق

إ      :حالة حدوع العدوان ي( وجود تدابير جما ية يمكن اللجوب إليما ى م)
بااالحق ىااي اتخااا   ،يتمتااق مجلااس األماان الاادولي با تبااارق الجماااز التنوياا  

وجاام  لااا ت ،لساالم الاادوليينوااألماان  لتاادابير واإلجاارابات اللزمااة لحواايا
أن و األماام المتحااد  قبااول قاارارات المجلااس وتنوياا  ا  يالاادول األ  اااب ىاا

 ليما ايمتناع  ن ت ديم المسا د  ألية دول ي وم المجلس باتخا  تدابير 
لسالم كان يميل إلاا ا (25)ولكن بالر م من  لأل ىان النيام الدولي ، د ا

لازام الادول  أكةر من النزاع بعد تبني مبدأ األمان الجماا ي لحواي األمان وا 
ي ي لىااان مجلااس األماان الاادو  ،أطاارا  الناازاع بالتماااس الحلااول الساالمية وا 

   .(24)سيتولا ىر  ايست رار بال و  ،بع وية الدول الكبرن
 يأن ياارو  الحاارم البااارد  ومااا راامدت  ماان تحااول الحلواااب المنتصاارين ىاا

ىي أحياان أدت إلا منق األمم المتحد   ،رم العالمية الةانية إلا متناىسينالح
خاصااة مااق تحااول  ،تح يااق األماان الجمااا ي ي اان الوصااول لماادىما ىااكةياار  

 ،مجلااس األماان الاادولي إلااا إحاادن أدوات الصااراع بااين قطبااي الحاارم البااارد 
  .(27)"الويتو" حق الن  لين يأ  ائ  الدائم وكةر  استخدام

ىااي مرحلااة الحاارم  األوروبااي إ مااال نيااام األماان الجمااا ي تكاناا ،ح ي ااة  
ىر اات العديااد ماان ال يااود وحااددت ماان ىاارن  يالتاا بتاادا ياتما متااوةر  ،البااارد 

 العلقااات الدوليااةالتااي راامدتما توعياال  اا ا النيااام ىااي ياال حالااة ايساات طام 
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ناا األمر ال   جعل من األمن األوروبي ىي مرحلة الحرم الباارد  ر ي ،تن األ
ممااا ترتاام  لياا  انت ااال الساايطر   لااا نيااام األماان  ،بيااد الاادولتين العيميااين

الجمااا ي ماان النسااق ال ااار  )أوروبااا( إلااا النسااق العااالمي )الوييااات المتحااد  
األمار الا   ا تبار مؤرارًا  لاا ى ادان ال ااون  ،وايتحااد الساوىيتي( ،األمريكياة

أو قادرتما  لاا الحوااي  ،لياألوروبية لسلطتما ىاي ت ريار معادلاة التاوازن الادو 
 .  (28) لا األمن وايست رار

 ،كااان الجمااد األمريكااي ينصاام بموجاام الحسااابات اإلسااتراتيجية األمريكيااة
 لااا منااق السااوىييت برااتا الطاارق ماان النجااا  ىااي المواقااق التااي ىراالت ىيمااا 

يماااار الويياااات المتحاااد  األمريكياااة كعنصااار وحياااد يوخااا   ،النازياااة األلمانياااة وا 
 .  (21)   مسؤولية أمن ال ار  األوروبية لا  ات

األماام المتحااد    يئااة انطااون نيااام األماان الجمااا ي ىااي إطااار ،ىااي الواقااق
يستند إليما والتي  يىالعديد من ال وا د المرجعية الت ، لا العديد من الة رات

كماا  ،تحكم تليات  توت ر إلا الو و  ومن ةم تخ ق لتوسيرات رتا ومتباينة
مجال األمان الجماا ي ر ناا با راد  الادول  يدور األمم المتحد  ىكانت ىعالية 

   .مجلس األمن الدولي ياأل  اب الدائمين ى
 

 باد الحرب البيردة الوادع اأَلْمني األوروبي

كماااا  كااار  ىاااالحروم ،الطويااال تاريخماااااألو ااااع األمنياااة األوروبياااة لماااا 
ةااااني مااان ال ااارن ىاااي التااااري  األوروباااي إي ىاااي النصااا  ال توقااا لااام ت ،سااااب ا

و لباااة  ،ال  نياااة األوروبياااةرساااول ال ااايم اإلنساااانية ىاااي لااايس بسااابم  ،العرااارين
النزا ااات ال وميااة و  الصاارا اتمومااوم "األساار  البراارية الواحااد "  لااا موااا يم 

بادضلت نسايج قاد  وايقتصااد  ألنض معطيات التطور الت ني بل ،سابً ا الم  بية
أوجادت ح باة جدياد  و  حاربين العاالميتينال التي نروت بعدالعلقات األوروبية 

ايسااااااات لل مااااااان ح باااااااة  وطاااااااوت ،لعلقاااااااات ايقتصاااااااادية المتراااااااابكةامااااااان 
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ىوتساااعت تبعاااا لااا لأل تىااااق التجاااار  الدولياااة وأمكااان معماااا تعبئاااة  ،ايساااتعمار 
ومااان ةااام أصااابحت الن اااود نوساااما راااكل مااان أراااكال  ،الةاااروات الن دياااة للحااارم

    .(03)ال و 
وحاال التوسااق  اان طريااق  ،الصااراع باادي ماان سيماار مصااطل  التناااىل ااد 

محال اإلمبراطورياات التوساق  ،اقتصاد السوق العالمياة وبساط النواو  السياساي
وتحول محور الصراع  لا الميمنة بين مكونات النيام الدولي  ،(09)اإلقليمي

 .(02)ىي  الم الرمال إلا الصراع  لا الميمنة ىي  الم الجنوم
وروبياة جازبًا أساساًيا ي ينوصال  ان الصاي ة أصبحت الصي ة األمنية األ

التاااي أ طااات الويياااات المتحاااد  األمريكياااة بعاااد انمياااار   ايقتصاااادية الجدياااد 
موقاااق الز اماااة المالياااة وايقتصاااادية  وبالتاااالي  ،أوروباااا اقتصاااادًيا ىاااي الحااارم

 الحربياة صانا تما المتحاد  الويياات طاورت وبينماا ،السياساية واألمنياة
 ميةاتنا  لا أوروبا ركزت ،المعرىة تراكم قا د   لا العسكرية وتكنولوجياتما

 ا تمادتو كا ا  ،السالعي اإلنتااج حجام وزيااد  الت لياد  الصانا ي ايقتصااد
  لاا قراراتماا وار ل وايقتصااد  العساكر  تووقماا لاا ا المتحاد  الويياات
  اا ا مااا يوساار ولعاال ،و ااو مااا اسااتمر طيلااة ح بااة الحاارم البااارد  ،(00)ااأوروباا

أمنًياا بموارد م  ناد توسايس   للتحارأل أولاا محااويت األوروبياين مةًل إخوااق 
 -  اااااد  النااااازاع الورنساااااي حلاااااةحلو  ،(0997)اتحااااااد أوروباااااا ال ربياااااة منيماااااة 

األلماااني وباادب مسااير  الوحااد  ايقتصااادية بااويد  السااوق األوروبيااة المرااتركة 
سار ىاي الوقات نوسا  يو إي انا  ،التي انبةاق  نماا ايتحااد األوروباي ،(0911)

الااتخلن ماان قيااود الحاارم  وبعااد تطلااق األوروبيااين بعااد نم ااتمم ايقتصااادية
إلااا إ اااد  الحيااا  لتلااأل المنيمااة التااي ب ياات أكةاار ماان أربعااين ساانة  ،البااارد 
ي تجاااد لنوساااما أ  مكاااان إلاااا جانااام حلااا  رااامال األطلساااي  لكنماااا ،مجماااد 
ىي د اوات التمياز األمناي  وأصب    ا المد  الجديد محوًرا رئيسًيا ،المميمن

األوروباااي التاااي ي تعناااي ىاااي واقاااق األمااار ساااون ماااا يوممااا  األمريكياااون منماااا 
 اان الز امااة بعياادًا و ااو ايساات لل بااال رار األمنااي العسااكر  أوروبًيااا  ،ماااً تما
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وبالتاااالي كانااات المساااا ي األوروبياااة تواجااا   ،لنااااتواألمريكياااة المميمناااة  بااار ا
ىاااون تعزياااز التعااااون  ،سااام الرؤياااة األمريكياااة، وحالااارى  األمريكاااي المتكااارر

األوروبي األمريكاي مان راون  ردع المعتادين مان خالل إيماار قاو  الت اامن 
األوروبي األمريكي حتا تومم األطرا  العدائية بونما ستواج  تحالواا  ري اا 

 يااار أن الااا   لااام ي تااارم األمريكياااون مااان ىممااا   ،(06)ي يمكنماااا التصاااد  لااا 
ألوروبياين سااييلون بحاجااة إلاا رااعور باألماان ماان الة اار  واساتيعاب   ااو أن ا

التي تحد قارتمم من جانبما الررقي )األوراساي( الا   راكل  ناد م باساتمرار 
  .(05)رعورًا امتزج بالخو  وال مو 

بالم ابل لم يكن لدن األوروبيين تصور كا   ن المت يرات التي حصلت 
انتابت  ،  ق المت يرات ،ية الةانيةىي معادلة التوازن الدولي بعد الحرم العالم

السياسااة الدوليااة وانطااوت  لااا قاادر كبياار ماان المناىسااة لتتحااول إلااا نزا ااات 
واستندت إستراتيجية الميمنة   ق  لا اىترا  أن الدول  ،(04)ب صد "الميمنة"

باال ماان خاالل إحااداع اخااتلل ىااي  ،تكساام أمنمااا ي ماان خاالل تااوازن ال ااون
ي العااالم الاا   ت لاام  لياا  صااوة المناىسااة الرااديد  ىواا ،تااوازن ال ااون لصااالحما

والنزا اات يعتماد أماان الدولاة  لااا ماا يتااوىر لاديما ماان قاو  كبياار  ىاي مواجمااة 
أن تكااون  ااي الدولااة  ،وماان األى اال للدولااة الرا بااة بالز امااة ،ال ااون األخاارن

وىاااي  ااا ا المجاااال ى اااد كانااات المساااا ي  ،األولاااا مااان حياااع ال اااو  ىاااي العاااالم
لصااااال  قااااو   ،ويااااة ألجاااال إ ااااعا  الح ااااور السااااوىييتي تناااا األاألمريكيااااة ق

وكاناات التصااورات األمريكيااة تتركااز  ،الز امااة األمريكيااة ىااي الرااؤون العالميااة
أن  ،ىااي  اا ا ايتجاااق  لااا أن ماان رااون إ ااعا  األماان ىااي ال ااار  األوروبيااة

لاا ا ى ااد تماان األمريكيااون بااون  ،يااؤد  إلااا اخااتلل ىااي منيومااة األماان الاادولي
 .(07)روبا ي ق  من مسؤوليتممأمن أو 

 ألماااني -مةاال ترااكيل ىيلااق ىرنسااي ،محاااويت أوروبيااة ،ل ااد واجاا  الوراال
 ،أو تم إ عاىما وتوخير ا  لا األقل ،(08)مرترأل كنوا  ل و   سكرية أوروبية

مةال الحاديع   وانطوت الجمود األمريكياة  لاا خطاوات مبارار  لما ا ال ار 



 
   

  [235]        وليد محمود احمد                                         ..األوروبي    . األمن تطورات

د بمااااا إلااااا  صاااار الميمنااااة وحكاااام لروساااايا( تعااااو  نكسااااة محتملااااة)خطاااار   اااان
ىاي اتواقياات للحاد مان التسال   روسايا ايتحادياةالدخول مق  أو ،(01)ايستبداد

النوو  بعيد المادن دون أن يرامل األسالحة الروساية النووياة متوساطة المادن 
كمااا  ،التااي تمةاال خطااًرا  لااا أوروبااا ولاايس  لااا الوييااات المتحااد  األمريكيااة

ىنرارت   سية األولا يستعاد  نوو  ا وسط تساياد مت وارنطن الجمود الرو 
إلاااا  الروساااي المخااااو  ىاااي رااارق أوروباااا و ربماااا مااان احتماااال تجااادد التطلاااق

 ،(0991 -0990) حتاااا إ ا انااادلعت حااارم البل اااان ،(63)الميمناااة أوروبًياااا أي اااا
ساا م األمريكياون  ،(0999) واستمرت أربق سنوات قبل التدخل األطلسي ىيما

والسياسااي برااون البل ااان إلااا الساااحة  ىااي ن اال ال اارار األمناايإسااماًما رئيسااًيا 
 ،األمريكيااااةالويياااات المتحاااد  بمجمو اااة ايتصاااال و اااي الدولياااة ىيماااا سااامي 

 مماااا جعااال مااان البل اااان ة ااار  ،وروسااايا ،وايطالياااا ،وألمانياااا وبريطانياااا ،وىرنساااا
حة المراااركة ىااي اتخااا  موسااكو إلااا سااا  دو عاال ساامضل األمريكيااون ماان خللمااا

 الحاااااديع  ااااان ،ل اااااد جااااادضدت  ااااا ق التطاااااورات .(69)ال ااااارار األمناااااي األوروباااااي
ي  بمااا ،ماان الراارق تواجماا  أوروبااا مساات بلي محتماال (خطاار) المخاااو  ماان

ىتعةرت الجمود  ،األطلسية -يسم  ل وروبيين بالتخلي  ن الميلة األمريكية
 (62)ات ىااي اتواقيااة ماسااتريختاألوروبيااة للتميااز األمنااي ر اام تةبيتاا  مناا  ساانو 

ودخلات حياز التنويا  ىاي ترارين  0991التي تم التوقياق  ليماا ىاي راباط  اام 
 .للتحاد المرتركة والخارجية األمنية السياسة وأنرئت، 0993الةاني  ام 

 تطااوضًرا حاسااًما، بااالتحول ماان معار ااة وروبيااةراامدت السياسااة األمنيااة األ
ممضاا سابم تل ائياا ردود ىعال روساية  ،توكيدق إلا ،توسق األطلسي ررًقا أوروبا

األوروبااي  -وباادأ الخاال  الروسااي ،سااا مت ىااي تعزيااز المخاااو  األوروبيااة
التي قاد ا حل  رمال األطلسي يتصا د حتا بلغ  روت  مق انديع الحرم 
  .(60)و د صربيا والتي حملت  نوان حرم كوسوى
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 ياة األوروبياة الرا ناة  لا  وب ماا سابق يمكان تحدياد  ناصار الصاي ة األمن
 :بايتي

مااا تاازال أوروبااا مرتبطااة بسياسااتما األمنيااة وتساالحما ارتباًطااا وةي ًااا بحلاا   -0 
 .رمال األطلسي

باتخاااا    ااان النجاااا  ي يتوقاااق أن تساااور جماااود التمياااز األمناااي األوروباااي -1 
ىاي المنياور ال رار السياسي األمناي وتاوىير ال ادر  العساكرية  لاا تنويا ق 

ماااان الت ااااارم مااااق الر بااااات األوروبيااااة لنااااوع  ىعلااااا الاااار م ماااان  ،ال رياااام
 ماااان خاااالل وأ ،ق ااااية الريرااااان ماااان خاااالل -درًب للتااااوترات  -موسااااكو

إي أن األمااريكيين ردوا بااال ول بااون  ،تخوياا  الم اطعااة األوروبيااة لصااربيا
 حلا  خالل مان كاملاة أى انساتان ممماة تاولي ، لاا األوروبياين إ ن

    .(66)األطلسي
ن كانت   وط  ،جانًسا حتا اننتالسياسة األمنية األوروبية  تيمري  -3 وا 

ستساااور  لاااا األرجااا   ااان مزياااد مااان  ،العولماااة األمنياااة بميمناااة أمريكياااة
لااااا  لااااأل الحااااين ،التجااااانس تاااادريجًيا تب ااااا لاااابع  الاااادول ا تماماتمااااا  ،وا 

 ،كورنسااااااا ىاااااي المنط اااااة اإلىري ياااااة والعربياااااة ،السياسااااية األمنياااااة الخاصاااااة
ىماي  ،ا بتطلعاتماا الدولياة ومخاوىماا مان  اع  مكانتماا أوروبًيااوبريطاني

ألمانياا التاي ةام  ،ي تريد الوصول بعلقاتما مق وارنطن إلا درجة األزمة
ساايما باتجاااق راارق ي ،تريااد تةبياات أقاادامما  لااا الساااحة السياسااية الدوليااة

 .(65)بعد أن استعادت سيادتما الكاملة ،أوروبا
 

 وبي حسب التصورات األوروبي مستقب  األمن لي  ور 
 نادما  األطلساي الحل   ن األمنية بايست للية تولدت قنا ة األوروبيين

 توكاأل بعاد تمادد ا مبارار  أمنية أخطارةمة أل  نا تعد لم ون ب أدركت أوروبا
 الم ومات تمتلأل األوروبية الدول ى د باتت  لأل ن  ى ل ،السوىيتي ايتحاد

 أمنية تمديدات أية  د نوسما  ن بالدىاع لما تسم  التي واألمنية العسكرية
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 أصبحتو  ،المنط ة داخل من أمنية تمديدات أية أيً ا تحتو  وأن ،خارجية
 تحكم  ال   الجديد الدولي النيام تحويت مق تكي ال  ليما بون قنا ة أكةر

 ياا ر  وباروز ،التكنولاوجي والتنااىس ،ايقتصااد  كالتنااىس جدياد  مواا يم
 ىيماا األوروبياة الادول وجادت التاي ايقتصاادية والتكاتلت المتباادل التعااون
 األخرن  ي قادر  أنما األخرن الدولية لل ون تةبت ولكي  اتما لتح يق ىرصة
 بااألمن اي تماام وأصاب  ،والسياساية واألمنياة ايقتصاادية المناىساة  لاا

 ،الواقاق إلاا ترجمتماا  ليماا يتعاين ح ي اة لماا بالنسابة وايقتصااد  اإلقليماي
 األوروبياة الادول طالبات التاي ماساتريخت اتواقياة  لاا التوقياق بعاد خاصاة

 الت ليدياة ل سالحة بالنسابة العساكرية النو اات بخوا  ايتحااد ىاي األ  ااب
 لتكون األوروبية العسكرية المنيومة إلا متطور  ت نيات إدخال  لا والعمل
 المنط اة داخال مان منياةاأل التحاديات لمواجماة المنااور   لاا قادر  أكةار

 .(64)ىيما إ ا لم يتحرأل الناتو بركل سريق ةاألوروبي
ومااان  ناااا جاااابت المعار اااة األوروبياااة )براااكل خاااان ىرنساااا( الوا اااحة 
ل ىكااار األمريكيااة المرتكااز   لااا أن حلاا  راامال األطلسااي  ااو أى اال خيااار 

 . (67)متوىر للتصد  للزمات الدولية
 إجمالمااايمكاان  األوروبااي األماانول ةمااة تصااورات حاابناااب  لااا  لااأل ىااون 

 :انتيةبالرؤن 
 ايقتصااد  ايمتاداد  ات أوروباا  لاا ىكار  التاي تؤكاد البريطانياة الرؤياة

 بالتجاار  الساما   ارور   لاا المرتكاز و  ،اقتصاادية ا تباارات  لاا ال ائماةو 
 األرااخان انت اال وتساميل مركياةكال الحاواجز إل اااب طريااق  اان الحار 

 أوروباا ىكار  إلاا راألال ا تنير بعينبريطاني لكن ،ألموالا ورؤوس والب ائق
 .األمن الجما ي لصال  السياد   ن التخلي تعني كانت إ ا السياسية
 أوروباا وتارن ،البريطانياة  ان جا ريا اختلىا ىتختل  األلمانية الرؤية أما
 وتجماق وايست رار المواطنة ىكرتي أساس  لا ت وم ،اتحادية ىيدرالية كدولة
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 ايسات رار تاومين أجال مان مصاير ا توحاد ونمو جية مت امنة مجتمعات بين
   .األمني

لا ىرنسا ترن بدور ا  ألن الماد و  ال او   اي أوروباا أن، أسابانيا ما حد وا 
  لا ركزاوت ،الويدرالية مبدأ  لا ت وم ويمكن أن ،قومية لدول اتحاًدا تصب 

 إقاماة  رور  الرؤية   ق وترن ،الدول اختواب إلا يؤد  أي بررط ايندماج
 ،الخارجياة العولماة تمديدات من محمية حر  موحد  اقتصادية مساحة أوروبا

تمتلاأل و  ،األ  ااب الادول باين الت اامن تزياد أن  لاا قادر  سياسية ومنيمة
  لاا ممام دور أداب مان تمكنماات امن أمنماا و  ودىا ياة خارجياة سياساة
 .(68)الدولية الساحة
 ال ربية أوروبا اتحاد" للتحاد تابعة  سكرية سسةمؤ  وجود من الر م  لا

 التنسايق أجال مان بروكسال معا اد  إةار 0997  اام توسيساما تام التاي"
 ىرنساا، بريطانياا، الةانياة العالمياة الحارم حلوااب باين والسياساي العساكر 
 وايطالياا ألمانياا إليماا ان امت بعاد وىيماا ولوكسامبور  ،و ولناد  بلجيكاا،
  لاا اقتصار المؤسساة  ا ق دور أن إي ،"0991  اام ىاي الوالبرت ا واسبانيا
 مان أن يارن ىورياق ،أنوسامم األوروبياين باين اخاتل  وجاود ونارن ،التنسايق

 دىا ية منيومة بناب خلل من ال ومي أمنما حماية ىي أن توكر أوروبا قاح
 اأقصا تاومين  لاا قاادر  يار النااتو حلا  أن ا تباار  لاا ،بماا خاصاة
 موازياة دىا ياة منيوماة ترياد ىماي لا ا ،أوروباا طلبا تت لا  ا الادىاع حاايت
 التاي )٭٭الساريق للتادخل األوروبية ال و ) إنراب قيؤكد ما و  ا ،الناتو لحل 
مناىساة  ي ،األطلساي رامال حل  لدور مكملة بونما األوروبي ايتحاد أ لنما

 .(61)ل 
ساتكون  تجسايد ا إلاا أوروبااا تساعا التاي األماان والادىاع سياساة إن

 ،والمنااور  ايحتاواب  لاا  الياة بم ادر  تتمتاق أمريكياة أمنياة سياسة بمواجمة
ور ام أن الويياات المتحاد  األمريكياة قاد  ،األوروباي الكياان ياا لق ماا و ا ا

دىعاات بمزيااد ماان الاادور العااالمي لحلاا  راامال األطلسااي ىااي مرحلااة مااا بعااد 
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ن حااولوا الحاد مان  ا ا إي أن األوروبيين وخصوصا الورنسايي ،الحرم البارد 
 .(53)الدور، وتحويل  إلا دور أوروبي أكةر ىا لية ىي الرؤون الدولية

طري ماا  ىايقاد تكاون  -سياق الحاديع الساابقىي  -أن أوروبا بالر م من 
إي أن  ،تتااوازن معاا   لااا األقاال أو  ،لبناااب سياسااة أمنيااة مساات لة  اان الناااتو

ديما وقات طويال حتاا تصال لما ا يراير إلاا أن أوروباا ماا زال لا واقاق الحاال
األوروبياة العساكرية المسات لة  ال او تركيل  ايتواق  لاركل المد  ى د جاب 

لن يتدخل إي  األوروبيأن اإلتحاد  وناألوروبي أرارع احي ،ح راً  ، ن الناتو
ايراتراأل بماا وحينماا  األمريكياة ي تر ام الويياات المتحاد  التايالحايت  ىي

ولاااااام تتناااااااول  ،األوروبيااااااة تسااااااتلزم  اااااا ا التاااااادخل ةيويااااااتكااااااون المصااااااال  الح
المطلااوم مااق الوييااات المتحااد   كيويااة إحااداع التااوازن اصاايلتو اإلسااتراتيجية

واكتوات ى اط  ،والتساليحية المتعل اة بتطاوير ال ادرات الدىا ياة الناواحيخاصاة 
ال اادرات  بالااد و  لرااراكة جديااد  تعتمااد  لااا اتواقااات أوروبيااة أطلسااية لااد م

 ىااايلااان تساااا د براااكل ملماااوس  اإلساااتراتيجيةمماااا يؤكاااد أن  ااا ق  ،ياااةاألوروب
 باارت أوروبااا  نمااا رسااميا للتحااول إلااا قطاام  التاايالر بااة السياسااية  تح يااق
   .(59)الوا لة يد و للتعددية  المي

البعياااد قبااال انتمااااب الحااارم الباااارد  وأي اااا خبااار   الما ااايإن خبااار   يااار 
ىلااأل الناااتو ىوزماااات  ىاايتسااير بت أن أوروبااا مااا زالاات اتةاا ال رياام الما ااي

األوروبيااة لاام يكاان يمكاان التعاماال معمااا دون  البوساانة وكوسااوىو داخاال ال ااار 
ي اااااا  إلاااااا  لاااااأل المعار اااااة األمريكياااااة  ،(52)المبارااااار األمريكاااااي التااااادخل

ى ااد أجاارت  ،الجواناام الدىا يااة يىااللساات لل  أوروباايسااعا م أل الصااريحة 
 المتحد  للوييات الدىا ية ال درات نبي م ارنة البريطانية اإليكونوميست مجلة

أيمارت توا اق ال ادرات األوروبياة  ،األوروبياة الدىا ياة وال ادرات األمريكياة
 بادول الخاصاة الادىاع موازناات أن :ىيماا جاابو - قياساا لمةيلتماا األمريكياة

 نصا  اقال مان تمةالو  دوير ملياار213تبلاغ  مجتمعاة األوروباي ايتحااد
ملياار  (111)األمريكياة البال اة  المتحاد  لوييااتبا الخاصاة الادىاع موازناة
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 قاوات ن ال  لاا األوروباي ايتحااد قادر  وتبلغ ،(1100 دوير )حسم ميزانية
إي أن  -المتحاد  الويياات قادر  مان ى اط بالمائاة 93 األزماات مواقاق إلاا

رااا اق داخااال انمااان حااادوع  ا ااان تخوىمااااألمريكياااة  بااارت الويياااات المتحاااد  
التاي  المخاطر الكبارن من تمةل واحد  الدىا ية األوروبية الحل  وأن الخطط

  .(50)لعلقات األوروأطلسيةا تواج 
تتركااز التصااورات األوروبيااة  لااا أن المااد  الرئيسااي للوييااات المتحااد   

 بالنسبة ركلي ألن  األطلسي، حل   لا المحاىية ، واألمريكية ىي أوروبا 
 الحلا  وبادون ،المؤسسااتي  يااد ال دور ىيا  تلعام الا   مجاالال ،لوارانطن
 ،اليوم المتحد  الوييات وتطالم ،باو أور   ن  ائبة المتحد  الوييات ستصب 
 أكةار، بركل دور ا لتعزيز إصلحات إجراب يستمد  للحل  مرروع بو ق
 تكليوما مق يتلبم بركل وقدراتما كواباتما وزياد   ملما، نطاق بتوسيق و لأل
 الةاااني كاانون ىااي وارانطن أطل اات ، نااا نوما ،جديااد  دولياة باودوار
 نااً ت ا تلاق  لام الوكار  تلاأل لكان ،(السالم أجال مان ىكار  المرااركة(9116
 والسكوت .السكوت ي  ،األوروبية ايستجابة كانتو  ،األوربيين لدن صا ية
 ىاي تاوتي تالطروحاا  ا ق ولكون ،الدبلوماسية األ را  حسم الرى  يعني
 األمريكياة الطروحات تعني  ما األوربيون يدرأل ،بيةال ط ةنائيةال انتماب ح بة

  يمناة  لاا للمحاىياة بونا  ،األوربياين معيام يوسارق الا  و  ،و ادىما الجدياد 
 الادولي بالنياام تسامي  ماا بتبناي و لاأل ،الدولياة الراؤون  لاا وارانطن
 .(56)الجديد
  ان أزماات أقل بال رور كون ي لن سو  ،الجديد الدولي النيام   ا إن
 بصاور ي ادم نوسا   الجماا ي األمان نياام ىاان لما ا ،ساب   الا   النياام  لاأل

 الارا ن الو اق ويا كر ،كبيار  سياساية لوو اا ويؤرار ،ومحزناة مكادرق
 ،ىيا  نعاي  الا   العاالم  ا ا تااري  ىاي الكبارن الصادمات ىتارات بتع يادات

  ان البحاع أمال  لاا كبيار  دامياة مو حار  مان خارًجا العالم   ا كان  ندما
 .(55)العالمية لل ون توازن ، و نت رارايس
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 خيتم 

بينماااا كانااات ق اااية األمااان ىاااي أوروباااا منااا  ماااؤتمر ويساااتواليا وحتاااا قياااام 
تتحاارأل ىااي اإلطااار األوروبااي ومااا يسااور  ناا  ماان  ،الحاارم العالميااة األولااا

أصبحت ق اي   المياة  ، ً ى نما ومن  الحرم العالمية األولا تحديدا ،توازنات
  .طار منيومة األمن العالميتدخل ىي إ

بعاد  ،بريطانياا وىرنساا :ل د قادت  الم ال رن التاسق  رر قوتان رئيسايتان
إمبراطاااااوريتين متراميتاااااي  اماااااتلأل أن ساااااب تا ال اااااون األوروبياااااة األخااااارن ىاااااي

حيااع اناادلعت الحااروم  ،داخاال الساااحة األوروبيااةو  ااابر  لل ااارات  ،األطاارا 
  .طوال قرون

 ،توساااس بعاااد الحاااروم النابليونياااة ماااا زال مسااات راً  كاااان تاااوازن ال اااون الااا  
لاا حاد  ،بروسيا )ألمانياا ىيماا بعاد(تمسأل بوطراى  بريطانيا وىرنسا والنمسا و  وا 

بريطانياا ل الكبيار   يار أن الممتلكاات اإلمبريالياة العالمياة ،ما الدولاة العةمانياة
ىاااي موقاااق خااااان بمماااا، يواااوق قااادرات أ  قاااو  أوروبيااااة  مماو اااعت ،وىرنساااا

 .خرنأ
أخااا ت ىاااي  قاااد ،العالمياااة ي خارطاااة ال اااو امت يااارات ممماااة ىاااكانااات  نااااأل 

نرااوت ماان صااميم الوحااد   التبلااور ىااي الع ااود األخياار  ماان ال اارن التاسااق  راار
المتساارع األماريكيين  األلمانية والنمو الصنا ي األلمااني المائال، ومان تحاول

ل ااو  العسااكرية ا ،ىاسااتد ت المصااال  ايقتصااادية ،إلااا قااو  اقتصااادية  الميااة



 
 
 

  [101] (03) 1 دراسات إقليمية                                                       مركز الدراسات اإلقليمية           

و كا ا ماا  .بال ولتعيايم الماوارد واألساواق كا لأل ،لتوىير الحماية وحسم ليس
أن حاال الع ااد األول ماان ال اارن العراارين حتااا أخاا  اساات رار مااا بعااد الحااروم 

التي  برت بحيةياتما  ن  ،مق بدب الحرم العالمية األولا اتدا يالنابليونية 
ن نوسا  بيماور الويياات المتحاد  مت ير وا ا  الامض بااألمن األوروباي  بار  ا

بعاد أن بادا وان األمان  ،كعنصر ممم ىي رؤون األمان ىاي أوروباا ،األمريكية
  .األوروبي سيصب  بعيدا  ن مبدأ التوازن الدولي

تبعااا لاا لأل  يلاات تليااات ومؤسسااات األماان األوروبااي قاصاار   اان مجااارا  
مساااولة األمااان بماااا يراااب  دور  تمااار بماااا  ،المتطاااور دوليمساااتجدات الواقاااق الااا

ماا تع ادق  أو ،األوروبي   ام كال اتوااق للصال  باين ال اون الكبارن األوروبياة
ن التحالوااات التااي اولاايس أدل  لااا  لااأل ماا ،تحالوااات ل اامان أماان ال ااار ماان 

أو التوازنااااات التااااي أقاممااااا بساااامارأل ىااااي  ،توسساااات  ااااد طموحااااات نااااابليون
ي خلوتماا معا ادات النص  الةاني من ال رن التاساق  رار، أو ايتواقياات التا

  ام الحاارم  ،(0911 /1/ 9)ترياانون و ( 0909/ 1/ 17الصال  ىاي )ىرساا  
لكان اخاتلي ىاي منيوماة األمان األوروباي نجام  ان صاراع  ،العالمية األولاا

ب ر ب ر  الحرم العالمية الةانية وقادر لصاراع ال او   ،لل و  ىي ال ار  األوروبية
وأصاب   ،  بعيدا  ن سيطر  األوروبيين  ا أن ين ل األمن األوروبي ألول مر 

األمن األوروبي يدار من تواىق قوتين من خاارج ال اار  األوروبياة بعاد الحارم 
  .العالمية الةانية
ان  وألول مار  يرامد األمان األوروباي  ا ق الوتار  مان الساكون  ،اللىت  نا

منا   و ا ا المادوب يعاود ىاي جانام ،امتدت منا  انتمااب الحارم العالمياة الةانياة
األمان األوروباي بعاد  ةإلا الويياات المتحاد  األمريكياة التاي نم ات بمساؤولي

تدا ي ال ون األوروبية بعد الحرم العالمية الةانياة التاي لام تكان لتصامد أماام 
   .األمر ال   اوجد ح بة الحرم البارد  ،ايندىاع الريو ي

 : يالمركلة انن  إن 
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الموروةة  ن ح بة الحارم  ،وروبياأل ل مازالت مؤسسات وتليات األمن 
  ؟األوروبيمق متطلبات ومستجدات ق ايا األمن  التعاطيالبارد  قادر   لا 

بعد الحرم العالمية الةانية كانت األمم األوروبياة تتطلاق إلاا قاو  الويياات 
حااين لاام يعااد األوروبيااون يملكااون م اادرات  ،المتحااد  األمريكيااة للسااتواد  منمااا

 ند األمريكيين ىجااب تراكيل حلا  رامال األطلساي ليساتجيم ال و   المتوىر  
 .للحاجات األوروبية وليخو  من الرعور الجما ي األوروبي بانعدام األمن

ي يمكن إنكار ح ي ة إن الوييات المتحد  األمريكية قد لعبت دورا أساسايا 
ومكنماا  لاأل مان تتواصال  ،ىي مسالة األمن األوروبي ىي ىتر  الحرم الباارد 

ى ااااد كااااان لااااديما تصااااور ا الخااااان  ،بماااا ا الاااادور بعااااد انتماااااب الحاااارم البااااارد 
 .بمسائل األمن األوروبي وما يتصل بما مةل توسيق حل  رمال األطلسي

 ،أوروبا إلا المنيوماة األوروبياةررق ووسط  دول ل د طرحت ق ية  م
ومسات بل األمان  األطلساي رامال يوة من الرأل  لاا مسات بل حلا ابيلل كة

 .بركل  ام بعد مرحلة الحرم البارد  وبياألور 
ير ااام األوروبياااون ىاااي ايسااات لل األمناااي  ااان النااااتو ىاااي إطاااار ايتحااااد 

األمريكياون  ي يةاق ،ولكن ىي يل حالة ال اع  األورباي الحالياة ،األوروبي
ب در  األوروبيين  لا مواجماة التمديادات النارائة ىاي ال اار  و ا ا يعناي مزيادا 

ا روسااايا بعودتماااا إلاااا ل اااة الميمناااة واإلخااالل بااااألمن مااان الوو اااا تستساااي م
ى ااااال  ااااان  ااااادم قااااادر  األوروبياااااين  لاااااا التصاااااد   ،وايسااااات رار األوروباااااي

للمراااااكلت المساااااتديمة ىاااااي قاااااارتمم دون معوناااااة األماااااريكيين )التاااااوترات ىاااااي 
 .البل ان( و ير ا

ىمام ية اون  ،ي يخوي األمريكيين امتعا مم وخرايتمم مان  كا ا تطلعاات
ومااا قااد ياانجم  اان  لااأل ماان معاااود   ،ت األوروبيااين  لااا  اابط األماانب اادرا

 .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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 ..86(، ص 8691:، ) اإلسكندريةمحاضرات في العالقات الدولية  عبدالعزيز عمر:عمر  (4)
أشتت ر معاهتتدات الستتالل العالميتتة فتتي  وعقتتدت في تتا اوترختتر را تتي مدينتتة ه لنديتتة متت  المستتا ة )**(

وأسستر  م(8084 -8078)التاريخ.  ققر هذه المعاهدة ن اية  روب خالفة العتر  اسستباني 
ومعاهتدة  معاهتدة أوترختر. تك نر هذه التست ية مت  ثتالع معاهتدات، هتي ت ازن الق ى اسورو ي

      ومعاهدة  ادن راستات
(5) Inken Schmidt: "The Reverberations of Peace" The Utrecht  egotiations 

and the Holy Roman Empire in Rethinking  the Peace of Utrecht 1713, 

(Osnabrück: 2011), p.12 

  .م قي  قرب  روكسل عاصمة  لجيكا ،واترل   )***(

أورو تتا متتت  الاتت رة الفرنستتية  لتتت   ،عبتتدالعزيز ستتليمان نتت ار وعبتتتد المجيتتد نعنعتتي التتتتاريخ المعاصتتر (6)
 .811 ص ،(8701 :) يروت ،العالمية الاانية الحرب 

    ا مد نجيب هاشم ووديي  :، تعريب8717 -8107ه.ا. فيشر: تاريخ أورو ا في العصر الحديث  (0)
 .887( ، ص 8706 :الضبي ، ) القاهرة

 ص ،(8778:)اإلستتكندرية ،8778 -8181التتتاريخ الد ل ماستتي  :محمتت د نصتتار وا متتد وهبتتان (1) 
47.  

 ،هاشتتم نعمتتة ، ترجمتتة كتتا م8781 -8141الصتتراع علتت  الستتيادة فتتي أورو تتا  :ا.ج.ب. تتتايل ر( 7) 
 .410ص  ،(8611 :وي ئيل ي سف عزيز، مراجعة عبد ال هاب العدواني، ) الم صل

 .478المصدر نفسه ، ص  (87)
 .410ص  ،المصدر نفسه (88)
  .861ص  ،(8711 :التاريخ اسورو ي، ) غداد :هاشم نعمةفاضل  سي  وكا م  (81)
 .807ص  ،المصدر نفسه (81)
 .17ص  ،(1778 :)عمان ،الق ى العالمية والت ازنات اإلقليمية :خضر عط ان (84)
   .17ص  ،المصدر نفسه (81)

http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D8%AA
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%86
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  .04ص  ،(8717 :)  يروت ،ترجمة خضر خضر ،العالقات الدولية :دانييل ك لر (86)
 .11ص  ،المصدر السا ق :ضر عط انخ (80)
 .11ص  ،المصدر نفسه (81)

تعنتي قبت ل كتل قت ى  ،( 8700 -8701) سب تعريف هنري كيسنجر وز ر الخارجية اسمريكتي  )*+(
 تعبتر –مال ألمانيا  عد معاهدة فرساي –النظال الدولي  حيث ال تظ ر دولة مستاءة  الكبرى  طار

  .ة متطرفةع  استيائ ا  انت اج سياسة خارجي
 :) يتتتروت ،ترجمتتتة عمتتتر ستتتعيد اسيتتت  ي ،الحتتترب والتغييتتتر فتتتي السياستتتة العالميتتتة :رو تتترت نلتتتي  (87)

 .18(، ص 1777
 .11 ،ص ،المصدر نفسه (17)
   .106ص  ،المصدر السا ق :ه. ا. ل. فيشر (18)

) ٭ (
  .41المادة  

لم واسمت  التدولي، يتع د جميي أعضاء "اسمم المتحدة" فتي ستبيل المستاهمة فتي  فت  الست .8
أن يضع ا تحر تصرف مجلس اسم   ناء عل  طلبه وطبقاً التفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزل 

المسلحة والمساعدات والتس يالت الضرورية لحف  السلم واسمت  التدولي ومت   م  الق ات
 ذلك  ق المرور. 

ا ومدى استعدادها يجب أن يحدد ذلك االتفاق أو تلك االتفاقات عدد هذه الق ات وأن اع  .1
 وأماكن ا عم ماً ون ع التس يالت والمساعدات التي تقدل. 

المفاوضة في االتفاق أو االتفاقات المذك رة  أسرع ما يمكت   نتاًء علت  طلتب مجلتس  يتجر  .1
اسمت ، وتبتترل  تتي  مجلتتس اسمت  و تتي  أعضتتاء "اسمتتم المتحتدة" أو  ينتته و تتي  مجم عتتات متت  

 دق علي ا الدول الم قعة وفق مقتضيات أوضاع ا الدست رية.أعضاء "اسمم المتحدة"، وتص

   .861 ،(، ص 8764 :القان ن الدولي العال، الجزء اسول، )  غداد : س  الجلبي (11)
 (23) Edward Hallett Carr: the twenty years crises 1919-1939, an introduction 

to the study of international relations, (London:1951), p.132      
  .م  الميااق 18 ت   41ينظر المادة   (14) 
استتتخدل التعريتتف للداللتتة علتت  )مجم عتتة متت  الكيانتتات المتفرقتتة التتتي تجمتتي  ين تتا تفتتاعالت  (11) 

 :ينظر ،منتظمة نتيجة وج د شكل م  أشكال السيطرة(
Robert Mundell & Alexander Swoboda:monetary problems of international 

Economy ,(Chicago university:1969), p.343    
 .1ص  ،1771:) يروت ،مبادئ في العالقات الدولية :محمد منذر (16)
 .847 ،(8771 :)القاهرة ،تط ر القان ن الدولي العال :مصطف  سالمة  سي  (10)
 .7ص  ،ر نفسهدالمص (11) 

(29) Ricardo Alcfaro & Erik Jones: European security, (Roma: 2011), P.15   

(30) Ralph Hawtery: economic aspects of sovereignty, (London: 1952 ), p.60  
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(31)  William McNeil: past & future, (Chicago university: 1954), p.74         
مجلتة  ،المعاصر وليالد الجغرافية واالستخدال الداللة والجن ب، الشمال :علي محمد مصطف  (11) 

 .487ص  ،(1788:، )جامعة دمشق1788 ،(8) العدد ،(10) مجلد ،جامعة دمشق
 جامعتة ، ستتراتيجية دراستات ،"اسوست  الشترق أزمتة و تل اسورو تي االتحتاد" : بيتب مطتاني   (11)

 .187ص ،(1776 :، )دمشق1776 ،80العدد   دمشق
 (34) European security:  us. and European Contributions  to Foster and 

Security in Europe, Report to the Congressional Committees,    
(Washington: 2001), p. 45. 

 (35) Ricardo Alcfaro:Op.Cit, p. 45.    
  عتد متا الجي سياستية الستيطرة  دامتة  لت  تستع  واقعيتة  ستتراتيجية هتي -الزعامتة أو -ال يمنتة  (16 (

 النستبية ق ت تا زيتادة  لت  تستع  أن الم يمنة الدولة عل  أن ال يمنة أنصار ويعتقد  .لباردةا الحرب

   .اسخرى الدول ق ة مي  المقارنة ق ت ا أي  ، د أقص   ل 
 ،ي ستف أديتب ،ترجمتة ،اسمريكيتة اإلستتراتيجيةصتيانة   عتادة  :كريست فر لتي   ،ينظر ،للتفاصيل (10)

   .18-17ص  -ص ،لفكر السياسيالم قي االلكتروني لمجلة ا
عليه  ال  ية اسمنية والدفاعية اسورو ية  أطلقتم االتفاق عل  تشكيل ما  8774في كان ن الااني  (11)

 محمتتتد :ينظتتتر .و لجيكتتتا ول كستتتمب ر  وألمانيتتتامتتت  ختتتالل هيكتتتل عستتتكري مشتتتتر  يضتتتم فرنستتتا 
 810 العتدد ،الدوليتة السياستة مجلتة ،"أورو تا فتي مشتتركة أمنيتة دفاعيتة سياستة تطت ير " :مطتاوع

  .871ص  ،1774  تم ز
 إل  تتار اسمتتريكيي للنكستتة الروستتية المحتملتتة ينطتت ي علتت  محتتاوالت  اسمريكتتيالت صتتيف   ن (17)

  لت العت دة  روستيا   لت فضتي ت قتد مختاطر  لت الديمقراطيتة فتي روستيا االتحاديتة تتعتر   أنفكترة 
ديتك تشتيني  اسمريكتيكلمتة نائتب الترئيس   أثنتاء الحكم الفتردي ويمكت  مال ظتة ذلتك فتي أج اء

 17الصادرة في  اإلماراتيةينظر: صحيفة االتحاد  .في مدينة فيلين   الليت انية (1777 -1778)

  .اسمريكيةنقال ع  صحيفة كريستيان ساينس م نيتر  ،1776 أيار
الناهضتة  ألمانيتاال ياقت ن  تان  اسمريكيت نفتان  ،روستيا ، جتارت م الكبيترة اسورو يت نمالما ال ياق  (47)

م   اسمريكية سب الرؤية  اسلمانيةانبعاع الق ة  أنكما   ،الو تسلك سل كا مسؤ  أنيمك    يااورو 
ت ستي النفت ذ الروستي  أن اسمريكيت نلتذا اعتقتد  ،اسورو يتةفتي القتارة  اسمنيتةالمعضلة   يقاظشانه 
لعتب دور متؤثر فتي القتارة لعت دة الترو    لت  يؤدي أنالشرقية م  شانه  وأورو اال سط   آسيافي 

ص  ،المصتتدر الستتا ق  :كريستتت فر لتتي   :ينظتتر ،.الناهضتتة اسلمانيتتةالقتت ة  م ازنتتةو التتتالي  اسورو يتتة
17.   
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 :) يتتروتلتت ران:  تترب ك ستت ف ، الملتتف الستتري،   يريتتك :ينظتتر اس تتداعللتفاصتتيل عتت  هتتذه  (48)
 .851 -818ص  ،(8777

 واسمنيتة المشتتركة الخارجيتة السياستة أنترا  ماستتريخر معاهتدة مت  سالختام الجتزء  تدد (41)

 هذا اتخذ وقد ،استقالله وصيانة ،لالتحاد اسساسية والمصالح المشتركة القيم  ماية وأهداف ا في

 ، ستي  طتالل مقلتد :ينظتر ،للتفاصتيل .المعاهتدة نت  فتي دفاعيتا منته أكاتر سياستيا  عتدا اإلعتالن
مجلتتتتة جامعتتتتة دمشتتتتق للعلتتتت ل  ،رجيتتتتة واسمنيتتتتة اسورو يتتتتة المشتتتتتركة ""محتتتتددات السياستتتتة الخا
  .611ص  ،1777 ،(8)عدد  ،(11)االقتصادية والقان نية مجلد 

 .71، 68  ،ص ،ص ،المصدر نفسه (41)
  ستتراتيجية–  اسوست  الشترق فتي وأثرهتا المستتقلة اسورو يتة الدفاعيتة السياستة–  شتديد كمتال (44)

 .117ص  17 جلدم 1774 ،نيسان 816 العدد– ليةالدو  السياسة عسكرية
 أورو تا نحت  تت جته أن الم  تدة سورو تا تريتد وهتي التاريخيتة، تجر ت تا مت  اسلمانيتة السياستة تنبتي (41)

 ستر هت  وهتذا أمن تا، علت  للحفتاظ  ستتراتيجية أهميتة ذات التدول هتذه فتي تترى ف تي الشترقية

 متي االتصتالمجم عتة  فتي 8771 عتال ومشتاركت ا ،ةالمنطقت ل تذه ألمانيتا تقتدم ا التتي المع نتات

 عتال اسلمانيتة الفيدراليتة الدستت رية المحكمتة و قترار ،الستا قة ي نستالفيا فتي السياستية اسطتراف

 ألمانيتا أرستلر  يتث الختارج في السالل  ف  م مات في ،اسلماني الجيش مشاركة قرار 8774

 أورو تا شترق دول وانضتمال اسورو تي واالتحاد ات الن ت سيي وأيدت وال رسك، والب سنة  ل ا جن د

 .641 ص ،المصدر السا ق ، سي  طالل مقلد :ينظر . لي ما
 تحتر  عتدل  تال فتي العستكري العمتل علت  وي افتق قترارات اسورو تي االتحتاد يتختذ أن أجتل م  (46)

 ومصادر لم اقفا تحليل عل  وقدرة مالئمة هياكل له تك ن أن يجب اسورو ي االتحاد فإن النات ،

 العسكري التدخل م  االتحاد مك  ك نه ذلك أهمية وتأتي ،االستراتيجي والتخطي  االستخبارات

 العتدد ،الدوليتة السياستة ،التجر تة تطت ر -اسورو تي االتحتاد :جتاد عماد ينظر: .للنات  الع دة دون

 .117 ص 1771 ،تم ز 868
(47) F. Stephen larrabee:"the united states and the European security and 

defense policy",Rand corporation, year book 2006, (SantaMonica:2006),  

p.174. 
 .817ص  ،1774تم ز  ،810عدد  ،السياسة الدولية ،سورو اأي ند  :جان مارك  (41)

    لحتتل   يتتةأورو علت  تشتتكيل قتت ة عستتكري  ،(8777 اسولتتم االتفتتاق فتتي قمتتة هلستتنكي )كتتان ن  (٭٭)
   وقتتادرة النتشتتار  ،جنتتدي ألتتفستتتي    لتت و فتت  الستتالل يتتتراوا عتتددها  تتي  خمستتي   ،اسزمتتات



 
   

  [291]        وليد محمود احمد                                         ..األوروبي    . األمن تطورات

المصتتدر   ، ستتي  طتتالل مقلتتد :ينظتتر .عتتال  لتت تتترا   لمتتدة تصتتل  أنستتتي  ي متتا ويمكتت   ختتالل
 .611 ص ،السا ق

ويترى  ،اسطلستيل ركيزة م  ركائز  لتف شتما اسورو يةتك ن المجم عة  أنال دف م  ذلك   ن (47)
 .614المصدر نفسه ص  ينظر .للنات  اسورو ية منزلة الذراع  اسورو يةالمجم عة  أنالبريطاني ن 

 (50) F. Stephen larrabee :Op,Cit,p.175. 

فقتتتد اعتقتتتد  ،أثتتتارت مستتتالة اعتتتتداد أورو تتتا  قتتتدرات ا العستتتكرية جتتتدال فتتتي اسوستتتا  اسمريكيتتتة (18)
رو تتا هتتتي فتتتي تصتتت رات ا الخاط تتة  يتتتث أن تتتا ليستتر ق يتتتة  متتتا يكفتتتي اسمريكيتت ن  تتتان مشتتتكلة أو 

وفتتي عتتالم اليت ل ال تحتتتاج ال اليتتات المتحتدة اسمريكيتتة  لتت  شتتركاء  ، تتل وضتتعيفة أيضتا ، قتدرات ا
لتتتذلك يت جتتتب علتتت  اسمتتتريكيي  أن يحاتتت ا  ، تتتل تحتتتتاج  لتتت  شتتتركاء أق يتتتاء و قيقيتتتي  ،متتتترددي 

فتان  ،و ستب المف ت ل اسمريكتي ،علت  المزيتد مت  الضتعف ال ،شركاؤهم عل  المزيد م  الجترأة
الجتترأة تعنتتي أن تتحتتر  أورو تتا علتت  النستتق اسمريكتتي متت   يتتث تبني تتا مبتتدأ القتت ة فتتي م اج تتة 

 :ينظر .النزاعات
     Ibid :p.181 

فقتتتد  ،8777  تتتر اسورو يتتت ن منقتتتادي  وراء اسمتتتريكيي  فتتتي أزمتتتة ك ستتت ف   تتتي  آذار  زيتتتران  (11)
 اليتتتات المتحتتتدة اسمريكيتتتة علتتت  البتتتدء  حملتتتة عستتتكرية ضتتتد القتتت ات الصتتتر ية دون أقتتتدمر ال

تف يض م  مجلس اسم  وال   اسورو ي ن كيف أن تم لتم يتمكنت ا مت   ستم اسزمتة فتي البلقتان 
 ،ل  دهم و تدا أن  اسمتريكيي  يتصترف ن دون  شترا  اسورو يتي  فتي مستائل أورو يتة داختل القتارة

 الترو  التذي   ت ميش م  اسمريكي ن تمك   يث ،ر الروسي في البلقانو  رت محدودية الدو 

 ال أن تحتتذيرات م لتتم تلتتق صتتدى عنتتتد  ،رنتتم أن تتم  تتذروا متت  أن تتم ستتيقدم ن أستتتلحة للصتترب
 :. ينظراسمريكيي 

الم قتتتي االلكترونتتتي  ،التختتت ف اسمريكتتتي متتت  المشتتتاريي العستتتكرية اسورو يتتتة :خيتتتر التتتدي  العايتتتب     
 .76ص  ،ر السياسيلمجلة الفك

 .71 -70ص  ،المصدر نفسه (11)
 لمجلتتة الفكتتر يالم قتتي االلكترونتت ،ن ايتتة الحتترب البتتاردة و عتتادة فحتت  اسمتت  :م ستت  الزعبتتي (14)

 .141ص  ،السياسي
 .147ص  ،المصدر نفسه (11)


