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السمخز
يذيج العالع كخاصة السشصقة األكركبضة تيجيجات أمشضة متعاقبة أبخزىا نذػ ب الطاىخة االنعدالضة الججيجة في العجيج مغ
حكػماتيا مؤخخا ،كالتي تعمقت بالتحجيج بالػضع االجتساعي كتخكضبتو ،بحضث يعج ىحا األخضخ مغ بضغ األكلػيات الخئضدضة
في اتخاذ أؼ قخار يتعمق بسدتقبل السشصقة ،كليحا يدعى االتحاد األكركبي-برفتو اليضئة االستذارية الكفضمة بذؤكف

السشصقة-لمسحافطة عمى أمشيا كاستسخار التجخبة األكركبضة ،كذلظ مغ خبلؿ اآللضات كاالستخاتضجضات السحققة االنجماج
كاستقخار الػحجة األكركبضة .كاعتسادا عمى الستغضخات الجكلضة برفة عامة كاألكركبضة عمى كجو التحجيج ،كالستسثمة في
سضاسة الجػار السشتيجة مغ قبل بعس حكػمات االتحاد ،ندتصضع فيع كاقع االنعدالضة الججيجة كرصج أىع االجخاءات
كالدضاسات التي سضشتيجيا االتحاد لمترجؼ ألؼ تيجيج ،كمعالجة الػضع االجتساعي الستحبح ب نحػ التبلشي كالتفكظ
الججيج.
الكمسات السفتاحية :التيجيجات األمشضة ،االنعدالضة الججيجة ،سضاسة الجػار.
Abstract:
The world is witnessing and especially European region successive security threats
highlighted by the emergence of new isolationism apparent in many recent Governments,

which related specifically to social status and composition, so that the latter is a key
priority in any decision about the future of the region, The European Union therefore-as
the advisory body to the region-to maintain its security and the continuation of the
European experience, and through mechanisms and strategies achieved integration and

stability of European unity. Depending on changes in General and specifically European,
and of neighborhood policy adopted by some Governments of the Union, we can
understand the reality of the new isolationism and monitor the most important precedent
by actions and policies to address any Union threat, addressing the social status Wobbler
toward vanishing and disintegration.
. security threats, the new isolationism, neighborhood policy:Keywords
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مقجمــــــة:
تعتبخ السشصقة األكركبضة مغ بضغ السشاشق البارزة في رسع الدضاسة الجكلضة السعاصخة في فتخة ما بعج الحخ ب
الباردة،كىحا راجع ألىع االنجازات التي جدجتيا أبخزىا مذخكع الػحجة الحؼ يعج مغ أبخز الشساذج الجكلضة اليادفة تحقضق

تكامل عمى مخ التاريخ ،كفي ضل التحػؿ الحؼ ساد الشطاـ الجكلي في ىحه السخحمة كباستسخار تػافج التيجيجات األمشضة
العشضفة عمى العجيج مغ مشاشق العالع كمشيا السشصقة األكركبضة التي سعت إلى تأمضغ حجكدىا السختخقة مغ التيجيجات
السعشػية كالسادية نتضجة العػلسة التي كخست السذاركة الجيسقخاشضة كالبلعقبلنضة لمذعػ ب األكركبضة.
كفي ىحا الرجد نجج أنسا تذيجه السشصقة األكركبضة حالضا مغ أزمات ىي مغايخة كبذكل كبضخ لمسدتججات الحاصمة في

الدضاسة الجكلضة السعاصخة ،فيي ال تعاني مغ تمظ السذاكل العػيرة كالعسضقة التي تذيجىا العجيج مغ الجكؿ الشامضة في
العالع كمع ذلظ تسكغ التيجيج مغ التغمغل داخل مشطػمتيا التي لصالسا احتزشت كل أشكاؿ اليجخة كعايذت العشف
الستصخؼ كحاكلت مغ خبلؿ مذخكعيا األكرك -متػسصي الترجؼ لسدببات ىحه السذاكل كما يمضو مغ ابخاـ اتفاقضات
تشسػية كلكغ في األخضخ انعكذ بالدمب عمى مشطػمتيا األمشضة كزعدعت استقخار مجتسعاتيا لضؤكؿ بيع الػضع إلى
اختضار نسط فاجئ صشاع القخار بالسشصقة تسثل في السصالبة باالنغبلؽ كتفزضل االنعداؿ عغ مجاؿ التبادؿ الحخ

بالسشصقة.

كبرجد معالجة ىحا السأزؽ األمشي الحؼ تػاجيو لمحكػمات األكركبضة ،سشحاكؿ البحث في العػامل السداىسة في ترعضج

جخاءىا تيجيجات ىجضشة
ذركة ىحا الشسط مغ التيجيجات البلتساثمضة ( )AsymmetricThreatsكالتي نذب مغ ّ
( ) HybridsThreatsكالحخاؾ السجتسعي العشضف الحؼ نذب في السشصقة العخبضة ،كىػ األمخ الحؼ يذكل خصػرة
الػضع الحؼ انعكذ عمى السشطػمة الجكلضة كاألكركبضة ،خاصة في ضل عبلقة تفاعمضة معقجة نتضجة التأثخ بالتصػر
السعخفي كالتقشي كالتكشػلػجي السراحب لمعػلسة ،كبسا أف األمغ قضسة ثابتة كركضدة أساسضة في استس اخرية كتفاعل البذخية
عمى مخ التاريخ ،تع صضاغة إشكالضة ىحا الصخح كالتالي:
كيف تؤثخ الطاىخة االنعدالية الججيجة عمى أمغ واستقخار السشطػمة األوروبية داخميا وخارجيا؟

.2أىسية الجراسة:

تكسغ في أف البحث يتعمق بسؤشخ جج ميع في رسع الدضاسة العامة لمحكػمات األكركبضة كيؤىل االتحاد األكركبي إلى

بمػغ أرقى مدتػيات االنجماج التاـ –السخجعضة التاريخضة -كفي حالة التفخيط كالبلعقبلنضة في اتخاذ أؼ قخار سضؤدؼ
باالتحاد كالحكػمات إلى حالة االنفبلت األمشي الحؼ سضغضخ كل التصمعات السدتقبمضة ليحا السذخكع.
.3أىجاف الجراسة:

تيجؼ ىحه الجراسة إلى رصج األىجاؼ التالضة:

 .1العسل عمى تقجيع رؤية تحمضمضة مختمفة عغ التػجيات األكاديسضة الدابقة خاصة فضسا تعمق بالجانب اإلنداني الستجىػر
بالخغع مغ ق اخرات األمع الستحجة كاليضئات الجكلضة الستخررة بيحا الذأف.

 .2الكذف عغ حقضقة السجتسعات األكركبضة في ضل الشطاـ الجيسقخاشي الدائج مقارنة بشطضخاتيا مغ ناحضة البعج الحزارؼ
كاليػيات كالثقافات.
 .3تقري الحقائق كالسدتججات الستعمقة بالسشصقة األكركبضة التي لصالسا حطضت بشساذج ناجحة ساىست في بشاء مشطػمتيا
األمشضة .
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.4مشيج الجراسة:
تع االعتساد في تحمضل ىحه الطاىخة عمى مشيج "دراسة الحالة" الحؼ بجكره يخكد عمى جسع البضانات العمسضة الستعمقة
بالطاىخة محل الجراسة ،سػاء ارتبصت باألفخاد ،أك الشطاـ ،أك السجتسع مسا يداعجنا عمى التعسق في دراسة "االنعدالية

الججيجة" كاإلحاشة بيا مغ كل الجػانب ألنيا تعبخ عغ مخحمة جج حاسسة في تاريخ السجتسعات األكركبضة ،كباإلضافة

إلى ذلظ سشتسكغ مغ خبللو دراسة جسضع السخاحل التي تبمػرت في سضاقيا كمعخفة العػامل السؤثخة ككحا فيع العبلقات

الدببضة أك الػضضفضة بضغ أجدائيا.
.5خصة الجراسة:

تتسحػر خصة الجراسة حػؿ السحاكر التالضة:
السحػر األول:البضئة الحخكضة لبلنعدالضة الججيجة في السشصقة األكركبضة.
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السحػر الثاني:آفاؽ االنعدالضة الججيجة في ضل تفعضل سضاسة الجػار األكركبضة.
الخاتسة.

 .1السحػر األول :البيئة الحخكية لالنعدالية الججيجة في السشصقة األوروبية.

تتسضد العبلقات الجكلضة بحتسضة التعقضج كالتذابظ التي تفخض عمى الباحث كالسحمل لفيع سضخكرة كديشامضكضة القزايا
التي ييتع بيا ،كىحا ما يجعل السفاىضع التي يشفخد بيا تتعقج بذكل تمقائي ،كبيحا فإف مرصمح "االنعدالية" لضذ بالججيج في

الجراسات الحجيثة ليحا العمع كإنسا تصػر بتصػر مدتػياتو التحمضمضة .

كىحا التػسع الحؼ ساد الجراسات الدضاسضة يعبخ عغ مخحمة انتقالضة في مدار العبلقات الجكلضة،أقحست فضيا مػاضضع

ججيجة غضخت مفيػـ األمغ التقمضجؼ الحؼ كاف سائجا في زمغ الحخك ب ،كبيحا أصبح السفيػـ ال يشفخد بسػضػع معضغ كال
يحطى باتفاؽ عمسي محجد كشامل ،لحلظ نجج العجيج مغ السفاىضع تفتقخ لتعخيف كاحج نط اخ لتشػع سضاقاتيا كشبضعة
مػضػعيا مثمسا كرد لشا في دراسة الطاىخة االنعدالضة ،كالتي تختمف في نسصيا عغ االنعدالضة التي تع انتياجيا إباف الحخ ب

العالسضة األكلى كىحا ما سضتع تػضضحو مغ خبلؿ التصخؽ لتحجيج السفيػـ كإبخاز تجاعضاتيا عمى السشطػمة األكركبضة.
.1.1مفيػم االنعدالية الججيجة:

السألػؼ لجػ العجيج مغ الباحثضغ كاألكاديسضضغ أف لكل مرصمح قضج الجراسة كالتحمضل مفخدات تحسل نفذ الجاللة المغػية،

كفي تعخيفشا لسرصمح "انعداؿ" ،تخادؼ لشا مايمي:
انفرع :يشفرع ،انفراما ،فيػ مشفرع/انفرع الذيء :مصاكع فرع :فرل ،انذق ،انكدخ.انفراـ (مفخد) :اسع مؤنث مشدػ ب إلى انفراـ/مرجر صشاعي مغ انفراـ :كىي حالة مغ االنعداؿ كاالضصخا ب فيcxx

الدمػؾ كعجـ التكضف مع الػاقع

 .كالعدؿ ىػ الصخد مغ الجساعة التي يشتسي إلضيا ،كبالتالي فيػ إجخاء يقزي بإبعاد

بعس العشاصخ مغ الشاس عغ مضجاف العسل الدضاسي لتأمضغ نطاـ الحكع أك لعجـ إثارة الفتغ أك غضخ ذلظ مغ السبخرات

كاألسبا ب ،كبسعشى آخخ حخمانيا مغ الحقػؽ الدضاسضة السقخرة لكافة الذعػ ب.cxxi

كانعدؿ (فعل) :عغ يشعدؿ ،انعداال ،فيػ مشعدؿ ،كالسفعػؿ  :مشعدؿ عشو :انعداؿ( :اسع).
ففي عمع الشفذ :يقرج بو حالة يشفرل فضيا الفخد عغ اآلخخيغ ،أك الخػؼ مغ االتراؿ باآلخخيغ ككخاىضتيع.

كفضسا يتعمق بالعمػـ الدضاسضة كاالقترادية :فضقرج بو االنعداؿ عغ الخارج في تدضضخ الذؤكف الدضاسضة كاالقترادية.
أما فضسا يخز مرجر "انعداؿ" :ىػ شخز يجج في انعدالو عغ الشاس راحة الباؿ :ابتعاده ،بقاؤه كحضجا ،كىشا يصخح

الدؤاؿ التالي :ماذا يسكغ اف يدتفضج مغ انعدالو.cxxii

كليحا فاالنعدالضة ىي مغ االنعداؿ بسعشى العدلة ،كفي الدضاؽ الدضاسي يقرج بيا تمظ الدضاسة التي تتبعيا أك تسارسيا

دكؿ فتعدؿ عغ األخخػ السجاكرة ليا ،كبالشدبة لسػضػع دراستشا فيي تعشي الذخز االنعدالي السؤيج لبلنعدالضة كالستعمق

بيا.

كفي سضاؽ ىحا األخضخ تججر بشا اإلشارة إلى أف السشصقة األكركبضة ىي التي باتت كفضمة بزساف استقخار الذعػ ب
كحسايتيا مغ أؼ انتياؾ أك تيجيج ،بضج أنيا تذيج الضػـ تشاقس في سضاستيا كتػجيات شعػبيا ،كعمضو فيحا الشسط الججيج
لبلنعدالضة قج ارتبط بالعجيج مغ الستغضخات كالسفاىضع السحجثة لو ،كالتي تدتجعي إبخازىا كتحجيجىا لتبضاف ما إذا كانت نتاج

تخاكسات أـ مجخد رد فعل لذعػ ب تصالب بالتغضضخ جخاء االنفتاح السفخط الحؼ يذيجه العالع كالسشطػمة األكركبضة خاصة،
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كليحا نجج انتذار ىحه السفاىضع كتداحسيا عمى كقع الحخكات السدتسخة انصبلقا مغ الحخاؾ العخبي الحؼ مكششا إلى حج مغ
فيع كتػضضح السدار الحؼ انبثقت مشو.
أ-السفاىيع ذات الرمة:

-1األقمية( :اسع) ،كفي صضغة الجسع ىي أقمضات ،كنعشي بيا :أقمضة في السيجخ كىي تمظ الجساعة التي تخبصيا أكاصخ
القخابة كلكشيا تعضر كسط شعب يفػقيا عجدا ،cxxiiiكبيحا فاألقمضة ىي خبلؼ األكثخية أك األغمبضة.

كتججر اإلشارة إلى أف تحجيج ىحا السفيػـ بذكل دقضق الزاؿ قضج الجراسة بالخغع مغ كػنو ضاىخة بخزت في السجتسعات

اإلندانضة مشح األزؿ ،cxxivنط اخ لمجيشامضكضة كالسخكنة التي تص أخ عمى السفيػـ بفعل التغضخ السدتسخ في العجيج مغ الدضاسات،
كعمى سبضل السثاؿ :الشسػذج األكركبي الداعي لتجدضج االنجماج كاالنريار ضسغ األغمبضة العجدية ،أك اتخاذ أؼ

اجخاءات تسثمت في عسمضات التيجضخ القدخؼ أك االنفراؿ عغ دكلة لتكػيغ دكلة أخخػ كحتى االنجماج في ثالثة.

كعمضو فإف استخجامات مفيػـ "األقمضة" ،قج تبايشت كاختمفت الخؤػ حػلو في كل مغ السشطػريغ الغخبي كالعخبي ،ليحا

نجج التعجد في سضاقات تػضضفو كأصبح بحلظ ال يقترخ معشاه عمى ما سبق كإنسا تعجػ نصاؽ الحرخ لضأخح أبعاد ترب
في فحػاىا حػؿ الجساعات اإلثشضة ،القػمضة ،العخقضة أك الدبللضة ،كفزبل عغ ذلظ فسعشاه الدػسضػلػجي الرخؼ كالجاللة
عمى تػزيع الصبقات كدرجة التسايد فضسا بضشيا داخل السجتسعات أضحى يحسل داللة عغ مزامضغ سضاسضة كتمظ الستعمقة

باألقمضة الحاكسة في نطاـ سضاسي معضغ.cxxv

كحدب السشطػر الغخبي فيحا السرصمح ىػ كافج مغ السفاىضع الغخبضة كيقرج بو السعاني التي ترب في معشى
العشرخية ،العخقضة ،اإلثشضة

cxxvi

 ،كأما مغ كجية نطخ السشطػر العخبي اإلسبلمي فيػ يشصمق في تعخيفو لؤلقمضة مغ :

الجانب الجيشي ،الجانب المغػؼ ،كلع يعخؼ السرصمح كسا تع تعخيفو في السشطػر الغخبي بحاؾ الكع اليائل مغ السعاني بل
اقترخ عمى مجلػلو المغػؼ باالعتساد فقط عمى الجانب العجدؼ ال التفزضمي كالتسضدؼ.cxxvii

كبيحا نخمز إلى أف ىحا الججؿ الحاصل حػؿ ضبط مفيػـ األقمضة كاف نتضجة اتجاىاف رئضدضغ تشجرج ضسشيسا أغمب

التحمضبلت.

كنجج في تعخيف آخخ صجر عغ "السفػضضة الدضاسضة لحقػؽ اإلنداف" في  1992-12-18كالستعمق بحقػؽ

األشخاص السشتسضغ إلى أقمضات عخقضة أك قػمضة أك غضخىا مغ األصشاؼ األخخػ ،عمى أنيا ضاىخة تعبخ عغ جساعة قمضمة
العجد أك الرغضخة داخل كضاف الجكلة الدضاسي تشقدع داخل السجتسع الكمي.cxxviii

كمغ خبلؿ ىحيغ التعخيفضغ يبخز لشا أف التعقضج الحاصل في فيع تػجيات األقمضات الضػـ كالتشاقس بضغ أصشافيا ناتج

عغ الذعػر اما بالتسايد اك االضصياد كالتيسضر لحلظ نجج اغمبيع يصالبػف باالنفراؿ كاالنعداؿ.

كباإلضافة إلى ما سبق ،فاألقمضة ىي مجسػعة مغ األفخاد يتسضدكف عغ غالبضة السجتسع بخرائز كسسات مختمفة

متفاكتة تتفاكت ندب استقخارىا كاندجاميا داخل السجتسع خاصة في تأدية السياـ في شتى السجاالت (حقػؽ ككاجبات)
باختبلؼ انطسة الحكع الدائجة كالدضاسات السفعمة كالسبخمجة.
-2القػمية:

تعشي قػـ (اسع) ،مرجر قاـ ،كقػمي ىػ اسع مشدػ ب إلى قػـ ،فيػ مغ يؤمغ بػجػد معاكنتو لقػمو كمداعجتيع عمى

جمب السشفعة كدفع السزخة ،ككحلظ نعشي بو الػششي كالفكخ القػمي ىػ الفكخ الحؼ يسجج القػمضة كيجافع عشيا.

168

جامعت احلسني بن طالل للبحوث  ،جملت علميّت حمكمّت دوريت تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراساث العليا اجمللد ( )4ملحق (9119)1

كالقػمضة (اسع مؤنث) مشدػ ب إلى قػـ ،كتعشي صمة اجتساعضة عاشفضة تشذأ مغ االشتخاؾ في الػشغ كالمغة ككحجة التاريخ
كاألىجاؼ ،كأما فضسا يتعمق بسعشاىا الدضاسي فيي عبارة عغ مبجأ سضاسي كاجتساعي يفزل معو صاحبو كل ما يتعمق
بأمتو عمى سػاء مسا يتعمق بغضخىا ،كاقتراديا يذار بيا إلى جساعة الشفػذ السشتجة داخل الجكلة ،كبيحا فالقػمضة ىي صمة

اجتساعضة .cxxixكبالتصخؽ إلبخاز مفيػـ "القػمية" تججر اإلشارة إلى أف مفيػـ األقمضة قج يحك ب كيشريخ في مفيػـ
القػمضة ،عبلكة عمى ذلظ فقج حطضت القػمضة باىتساـ الفخد كالسجتسع كالجكلة (صشاع القخار) بذكل كبضخ ألنيا تعبخ عغ
ذلظ التخابط الػاسع كالستذابظ كالحؼ يذسل كل أفخاد السجتسع كيتخصى حجكد الػاقع (اإلقمضع) ،cxxxكالسبلحع أف كبل
السفيػمضغ مخادفضغ -بالخغع مغ تباعجىسا -لسفيػـ "العخقضة" كالتي عخفيا"  :"Galleyبأنيا جساعة تتقاسع تخاثا كتقالضجا

معضشة كتحتػؼ عمى عجة عشاصخ ،مثل :الجيغ كالمغة كاالنحجار القػمي
العشاصخ السكػنة ليحه الطػاىخ االندانضة.

cxxxi

 ،كبالخغع مغ ذلظ يػجج اختبلؼ شفضف في

كإحاشة بالسجخل السفاىضسي لطاىخة "االنعدالضة الججيجة" تبضغ لشا أف السفيػـ

يتزسغ كل ىحه التشاقزات التي تبخز كبذكل مفاجئ في العجيج مغ السجتسعات كتتدارع مع كتضخة التصػر كاالنفتاح.
كعمضو كانصبلقا مسا سبق ،يتبضغ لشا أف ىحه الطاىخة ىي ضاىخة إندانضة مجتسعضة حجيثة تشاىس سضاسات االنفتاح كالتجاخل
الحاصل نتضجة التيجيجات األمشضة الستذعبة كالستدايجة كىي تذتخؾ مع السفاىضع األخخػ في مدألة التخػؼ مغ انفبلت

اليػية الثقافضة لكل فئة كالتي الزالت تعتبخىا ركغ أساسي كميع عمى مخ األزمشة كتدعى ليحه المحطة لمحفاظ عمضو كتعديد
مقػماتو كمعايضخه .كليحا كمغ خبلؿ السخجعضة التاريخضة لكل ما يتعمق بتكػيغ السجتسعات كالتخاكسات السعخفضة الستعمقة
بسدار الدضاسة كعبلقتيا بالسجتسع في العالع كالسشصقة األكركبضة خاصة ،نخمز إال أف االنعدالضة الججيجة ما ىي إال
تعبضخ عغ تػجيات رفس التجاخل الحاصل في حضاة األفخاد :تجفقات اليجخة ،تحخيخ التجارة ..الخ ،كالتي في مجسميا

كانت سببا في عػدة التقدضع الصبقي داخل السجتسعات بحضث نجج الفقخاء يدتيمكػف مدتمدمات الحضاة بعجما تجاكليا
األغشضاء كعمضو فإف التفاكت في االستفادة مغ مشتجات العػلسة بضغ فئات السجتسع ىػ ما أدػ بيا لخفزيا كالشيػض ضج
تجاعضاتيا خرػصا بعج األزمات االقترادية التي أكجت عمى استسخار تبعضة الجكؿ الشامضة لمجكؿ الستقجمة.cxxxii

ب .خمفيات بخوز الطاىخة االنعدالية الججيجة:

كانصبلقا مغ التحػالت التي أندجتيا العػلسة كالتي انعكدت عمى شبضعة اإلنداف كغضخت سمػكو فأصبح يعبخ عشو

بإنداف ذؼ بعج كاحج ( ،)One Dimensional Manكالحؼ يقرج بو تشسضط السدتيمكضغ كفخض سمعة معضشة عمضيع في
مختمف أنحاء العالع مسا يديع في إزالة ىػيتيع الػششضة كاالجتساعضة كزرع مقػمات اليػية العالسضة عغ شخيق ثػرة

السعمػمات كسضاسات االنفتاح.cxxxiii

كفي سضاؽ معالجتشا ليحه السعزمة األمشضة سشحاكؿ رصج أىع الخمفضات التي أدت إلى بخكز ىحه الطاىخة ،كتبضاف
العػامل الخئضدضة الستحكسة في حخكضتيا كتبمػرىا في نصاقيا األكركبي ،ألف السجتسع األكركبي شيج نقمة نػعضة بمغت أرقى
السدتػيات كىحا لع يكغ باألمخ اليضغ عمضو لبمػغيا ،فالحخ ب عػدت السجتسعات األكركبضة الحخص عمى البقاء كفخض

الػجػد كالجفاع عشو ،كفزبل عغ ذلظ فقج أحجثت مطاىخ ججيجة ساىست بذكل كبضخ في اتداع آفاؽ ىحه السجتسعات

لضرل بيع الطخؼ لمسصالبة بالتغضخ.cxxxiv

كفي ىحا الرجد يجدـ كل مغ "شبشجمخ" كتػيشبي" أف التاريخ اإلنداني لضذ خصا مدتقضسا إلى التقجـ ،بل ىػ دكرات
متعاقبة مغ الشسػ كاالنحبلؿ ،كأف كل حزارة ىي أشبو بإنداف...يػلج كيشسػ كيشزج ثع يذضخ كيسػت" ،كشببيا "تػيشبي"

بالجكرات الحمدكنضة.cxxxv
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كلكغ يبقى الدؤاؿ السصخكح ىشا:
لساذا السجتسعات في العالع كالسشصقة األكركبضة خاصة تتجو نحػ االنعدالضة بجال مغ االنريار في ثقافة كنسط كاحج؟ ك
لساذا جل محاكالت فخض التعجد الثقافي السشفتح تحجث نداعات كأزمات داخمضة خاصة فضسا تعمق بالجكؿ الجيسقخاشضة؟.
كلئلجابة عمى ىحا اإلشكاؿ ،يدتمدـ عمضشا البحث في مزامضغ عشرخيغ رئضدضضغ ،األكؿ يعشى بجراسة التغضخ
الحاصل في الشطاـ الجكلي بعج الحخ ب الباردة كرصج أىع التغضخات التي شخأت عمى مشطػمتو خاصة تمظ الستعمقة باألمغ

اإلنداني ،كالثاني يعشى بالبحث في تخكضبة السجتسع األكركبي.
-1.1تصػر مفيػم األمغ:

األمغ في مفيػمو التقمضجؼ الرمب كمشح اتفاقضة كاستفالضا السشعقجة عاـ  ،1648كاف يكخس لزساف الػحجة الػششضة
برفتيا كحجة التحمضل الخئضدة (الجكلة) كالفاعل في الشطاـ الجكلي ،كعبلكة عمى ذلظ فإف حخكضة كديشامضكضة العبلقات

الجكلضة لع تكغ بسشأػ عغ الجكلة الػششضة بالخغع مغ التبايشات في السقجرات الستفاكتة بضغ الجكؿ ،كليحا تحجد مفيػـ األمغ
انصبلقا مغ البضئة الجاخمضة لمػحجة كانجرج كسػضػع رئضدي لفيع الدضاسة العمضا كالتي تراغ كتحقق مغ خبللو التػجو

الػششي كالقػمي لمجكلة.

كىحا ما سضتع تػضضحو في السخصط اآلتي:
األمغ التقميجي

السشصق السباشخ الستخجام القػة
التيجيج األمشي يأتي مغ البيئة ا لخارجية (الجول)
التيجيج األمشي يدتجعي التخكيد عمى الجانب العدكخي
مغ إعجاد الباحثة:
كعمى اثخ التحػالت التي شخأت عمى سمع تخاتبضة الػضائف في الشطاـ الجكلي كالستغضخات الجخضمة عمى ندقو كتخكضبتو،

تغضخ كتبمػر السفيػـ ،ككسا يخػ  John Burtunأف التغضخ الحاصل في تعخيف األمغ ارتبط بالثػرة السعمػماتضة بحضث
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أصبح ال يدتشج عمى عجد القػات التي يسكغ نذخىا في المحطة السشاسبة بقجر ما أصبح ييتع كيخكد عمى كضفضة الحرػؿ
عمى السعمػمة السيسة أك تفعضل القجرة لسشع الحرػؿ عمضيا

cxxxvi

كالدؤاؿ السصخكح ىشا:
ىل تبمػر مفيػـ األمغ يعج مغ بضغ تجاعضات العػلسة عمى السشطػمة الجكلضة؟
كلئلجابة عمى ىحا الصخح ،تججر بشا اإلشارة إلى أف االتجاه السعاصخ في تحجيج مفيػـ األمغ ارتبط بجسمة التصػرات
كشبضعة التغضخات ا لتي شسمت شكل كجػىخ الشطاـ الجكلي ،كقج أثبت ذلظ مغ خبلؿ إف اخزات نجست عغ تػجيات سضاسضة
كحتى عمى مدتػػ األشخ التشطضخية السدتذخفة لسدتقبل ىحا الشطاـ فقج اعتسجت عمى مزامضغ ثبلث

cxxxvii

نبخزىا في

السخصط اآلتي:

مغ إعجاد الباحثة

كعمضو فإف مفيػـ األمغ بيحا التضار الججي ج ال يقترخ عمى أمغ الجكؿ كإنسا تذعبت مشصمقاتو كتجدأت بحضث أصبح ييتع
بستغضخات جدئضة ،أكججت الجكلة القػمضة أماـ تحجيات رئضدضة سبق كأف رصجىا  ،John Hertzنخترخىا في السخصط

اآلتي:
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.حتدي الغزو الثقايف
.حتدي اهلوايت

.التطور التقين يف اجلانب العسكري
.احنصار الدولة القوممية

.التطور الكمي والكيفي
.حتدي الشركات املتعددة
اجلنسيات

بترخف الباحثة
كبعج اإلشارة ليحا التحػؿ الحاصل في مزامضغ مفيػـ األمغ كالتغضخ في تػجيات كاىتسامات السشطػمة األمشضة الجفاعضة
لمجكؿ ،نخمز إلى أف الشطاـ السعػلع لع يكتفي بتغضضخ نسط التفاعل بضغ الجكؿ كأدكارىا بل أفخز تيجيجات كتحجيات ذات
شبضعة التساثمضة غامزة يرعب فضيا فيع كتحجيج ماىضة العجك كحتى التػصل إلضو.
كبيحا نجج أف الفخضضة التي مفادىا " :أف تصػر اإلندانضة يثبت قجرة كبضخة عمى صشع التغضضخ كالتحػؿ" ،تقخبشا مغ فيع
كاقع البضئة األمشضة العالسضة

cxxxviii

.

1.2انعكاسات العػلسة عمى اجتساعية الفخد :

السجتسع كبالخغع مغ اختبلؼ أنساشو كتخكضبتو يعج أىع كأصعب كحجة في التحمضل الدػسضػلػجي ،كىحا راجع لحالة التعقضج

التي تذسل أنداقو ألنو يحتػؼ عمى عجد مغ السجتسعات السحمضة كالػحجات كالسؤسدات

cxxxix

كىحا ما يفخضو السجتسع األكركبي ،فكمسة "مجتسع" تحسل داللة ذات كزف ثقضل كميع في مدار تكػيغ الذعػ ب

كاستقخارىا ،ككحا عمى مدتػػ التفاعل بضغ الػحجات في الشطاـ الجكلي ،بحضث تجؿ عمى "الػحجة االجتساعضة" كالتي ككضفسا
كانت تخكضبتيا سػاء عبارة عغ تجسع قبمي أك قالب السجتسع السجني الحؼ يشجرج ضسغ نسط الجكلة األمة كمؤسداتيا

كتأثخىا بسفيػـ الدضادة كالشطخية الدضاسضة ،فيي بسثابة بضئة مغمقة كمشتطسة عبخ مخاحل تاريخضة ،كالتي تذكمت بفعل تػفخ
ثبلث عشاصخ حضػية :اإلقمضع ،المغة كالشطاـ كباإلضافة إلى مجسػع الخمػز السذتخكة كالتي تعبخ كفي الغالب عغ عبلقة

الجكلة بالسجتسع.

كعمضو فإف تحقضق الػحجة الػششضة يكػف بتكامل الجساعة السذكمة لمجكلة تكامبل يبعج عشيا أسبا ب الترادـ السفزي بيا

إلى الزعف ثع التفكظ.cxl

كىحا مابخز في السجتسع األكركبي بخمتو ،بضج أف كفي حقضقة األمخ كبالخجػع لمػاقع العسمي لمجساىضخ األكركبضة يختمف

عغ تػجياتيع كشسػحاتيع الحاتضة ،فتججىع ييابػف مطاىخ الججة كيزعفػف أماـ السػاجية  ،cxliخاصة كأف العالع يعضر
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حالة مغ البلتكافؤ في معطع أنداقو كمقػماتو ،كيشحجر نحػ اتجاىات كخضارات تشعكذ سمبا عمى استقخار الذعػ ب
كاستجراكيا كمحاكالتيا لفيع كاقع السجتسع الجكلي.
كىحه البلمداكاة التي ىي نتاج الشيج المضبخالي كالخأسسالضة الججيجة لضدت مجخد ضاىخة خارج نصاؽ الفخد أك السجتسع أك
الجكؿ كالفػاعل األخخػ ،كإنسا ىي تغػص في خرػصضا األفخاد ،بل كأحجثت تراعج كثضف ألصػات حخكات اجتساعضة
مشاىزة ليحه الدضاسضات خرػصا بعج األزمة االقترادية لدشة  ،2008كالتي فتحت السجاؿ مغ جية معاكدة لفيع
كاستضعا ب السػجة الثالثة مغ الدػقشة التي حرخىا "كارؿ بػالني" في مفيػمضغ رئضدضضغ ىسا:
"الدػقشة الػىسضة" ك "الحخكة السزادة" برفتيسا آلضتاف يحخكاف ديشامضات الخأسسالضة.cxlii

كفي تضار آخخ نجج أف التأثضخ باالعتساد عمى القػة الحكضة عبخ كسائل اإلعبلـ عمى تػجيات الخأؼ العاـ كالحؼ أسساه
"داني دركؾ" بػػ" :العػلسة السفخشة" ،تمقت الخفس في اآلكنة األخضخة مغ قبل الذعػ ب األكركبضة نتضجة التيجيجات التي

أحجثتيا ،تسثمت فضسايمي:

األزمات االقترادية التي حجثت جعمت مغ الذخكات الكبخػ تشقل جانب أكبخ مغ أنذصتيا إلى دكؿ رخضرة العسالة،كىػ األمخ الحؼ زاد مغ ندبة البصالة في بمجاف ىحه الذخكات.
-التػتخ االقترادؼ بضغ الػاليات الستحجة األمخيكضة كأكركبا مؤخ اخ كاف نتضجة تححيخ الخئضذ األمخيكي لبعس الذخكات

الكبخػ التي تحاكؿ نقل أنذصتيا لمخارج كتمقى ىحا التححيخ تأيضجا مغ القصاعات الذعبضة.

-تخاجع الجعع كالتأيضج بخرػص "اتفاؽ الذخاكة في التجارة كاالستثسار عبخ األشمدي" كالتي تػلج عشيا احتجاجات شعبضة

متزاربة أشمق عمضيا "االنعدالية الججيجة".cxliii

ارتفاع ندبة البلجئضغ كالسياجخيغ غضخ الذخعضضغ في السشصقة كزيادة في عسمضات اليجسات السدمحة .ك كسا ىػ معمػـ أف لكل تيجيج يشجع مطاىخ تسضده عغ التيجيجات الستػاججة ،كبيحا فالطاىخة االنعدالضة التي أضحت تيجد

بقاء الجكؿ كاستسخار عسمضة تكامل االتحاد ،تحجدت مطاىخىا كاآلتي:
مطاىخ االنعدالية الججيجة في السشصقة األوربية:
.1تسخد األقميات في حخكات انفرالية:

في ىحا الرجد كانصبلقا مغ فخضضة "في سبضل سبلـ دائع" ل ػػ" :إيسانػيل كانت" :إف حالة الدبلـ بضغ البذخ الحيغ يعضذػف
جشبا إلى جشب لضدت حالة شبضعضة ،الحالة الصبضعضة ىي الحخ ب ،كىحا ال يعشي كجػد عجكات صخيحة ،كلكشو يعشي كجػد

تيجيج متػاصل بالحخ ب عمى األقل"  .cxlivكبإقخار مغ مفػضة األمع الستحجة الدامضة لحقػؽ اإلنداف "نافانضثضسبضبلؼ" ":أف
األقمضات في العالع ستطل تػاجو مخاشخ جدضسة كتسضضد كعشرخية ،كتدتبعج م اخ ار مغ السذاركة الكاممة في الحضاة

االقترادية كالدضاسضة كاالجتساعضة كالثقافضة الستاحة لمغالبضة في البمجاف أك السجتسعات التي يعضذػف فضيا" .cxlv

كعمضو ،كانصبلقا مغ الترػر البشائي لمشطاـ الجكلي عمى أنو عبارة عغ بشضة اجتساعضة تختكد عمى محجدات رئضدضة،
ىي :السرمحة الػششضة ،اليػية كاألمغ القػمي ،كالتي ىي محػر الجراسات الضػـ ،كرؤيتو القائسة عمى مجسػعة القضع
كالقػانضغ كالقػاعج التي تداىع في إحجاث تفاعل مدتسخ كدائع بضغ الفاعمضغ كالبشاء نفدو ،كىحا ما تحاكؿ إب اخزه مججدا بػادر

االستقبللضة أل قمضات في العالع ،بحضث تصغى عمضيا مؤشخات البلتعاير الشاتجة عغ غضا ب التجانذ السجتسعي مسا يؤىب
باستسخار كبذكل متدايج ترعضج التػتخ خاصة إذا تػفخت عمى بضئة تدسح ليا بالتأثضخ عمى االستقخار الدضاسي.cxlvi
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كمغ مخمفات ىحا التغضخ تشامي ندعات انفرالضة مختمفة االتجاه كالبضئة  ،فسشح  2011-1816شيج العالع حػالي
 403حخكة انفراؿ أخفقت معطسيا في تحقضق االستقبلؿ ،كحدب بضانات "أقمضات في خصخ" ل ػػ" :تضج جضخ" فقج قجرت
عجد الكضانات الخاغبة في االنفراؿ حػؿ العالع  52حالة في الفتخة السستجة مغ ( )1999-1990كنجاح  %16في الفتخة
السستجة مابضغ ( ،)2001-1931ىحا ما يجؿ عمى فذل صضاغة األنطسة كغضا ب ثقافة أمشضة تحجد بجكرىا الخؤية كتداىع
في صشع سضاسات تذسل كل القضع كاليػيات ككحا إحجاث تخاكع يتػلج مع مخكر الػقت عامل الثقة كبالتالي يربح األمغ

كالدبلـ كأكلػية الحكػمات السخكدية .كىحا ما تؤكجه "رياف غخيفضت" في فيع ديشامضات الحخكات االنفرالضة ،بحضث تخجعيا
إلى ثبلث عػامل رئضدضة متفاعمة  ،ىي:
مرالح الجكؿ كنصاقات تػزيعيا.اعتخاؼ دكلي بالشطاـ.استخاتضجضات تحجد مدار الحخكات االنفرالضة .cxlviiكىحا ما يػاجو االتحاد األكركبي في الدشػات األخضخة ،فبػادر االنفراؿ تشذب في مشاشق عجيجة مغ القارة لجكافع تختمف
مغ اقمضع آلخخ ،تحجد بجكرىا انساط االنفراؿ ،كالتي سضتع ابخازىا في الججكؿ اآلتي:
cxlviii
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نسط االنفرال

محجدات االنفرال

انفرال

محجدات معضارية.االنفراؿ التذضكػسمػفاكي

التػافق

-محجدات قضسضة

(الدمسي)
انفرال

ناتج -محجدات صخاعضة.

مدمحة

-محجدات تشازعضة.

عغ

صخاعات

انفرال تسخدي -اتخاذ

عمى
يمجأ

أمثمة عغ حخكات االنفرال

اجخاءات

1993

االنفراؿ في يػغدبلفضا

1999

تتجاكز

الدمصة كتذخيعات الدمصة السخكدية.

التفاوض

ق اخرات -االنفراؿ الكتالػني.
-االنفراؿ الكخدستاني .2017

إلى

-الخخيصة :01

cxlix

2
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-تجاعيات االنعدالية الججيجة عمى السشطػمة األوروبية:

"...أيتيا األمع لشبعج كل استبجاد ككل خبلؼ ،كلشكػف مجتسعا كحجا كعائمة كاحجة ،ألف الجشذ البذخؼ لو تخكضبة كاحجة،

كلضذ لو سػػ قانػف كاحج كىػ قانػف الصبضعة ،كشخعة كاحجة ىي شخعة العقل ،كعخش كاحج ىػ عخش العجالة ،كمعبج
كاحج ىػ معبج االتحاد".
ىحا ماصخح بو الشائب "فػلتي" لمجسعضة التأسضدضة في سشة  ،1791كالحؼ يفزي إلى ضخكرة تػحضج القارة التي شيجت
أكضاع جج متأزمة أدت بالذعػ ب لحالة البلتشاسق كاالنحخاؼ كالفػضى ،كبتصػر الػضع ساد االعتقاد في سشة 1789

بإمكانضة تسضضد كجػد "حزارة أكركبضة" ،خرػصا بعجما تع التأكضج عمى ماصخح بو الشائب في التضار الفكخؼ الفخندي مسا
فدح ليا السجاؿ لمطيػر عمى قػاـ ججيج أكدبيا بسخكر الػقت تفػقا عمى الحزارات األخخػ كحطضت باىتساـ العجيج مغ
السفكخيغ كالباحثضغ السعاصخيغ ،لسا انبثق عشيا مغ تأمبلت فمدفضة كندعة اندانضة شاممة حجدت نطاما يقػـ عمى القانػف

الصبضعي.cl

كالحؼ دفع برشاع القخار في العجيج مغ مشاشق القارة إلى تكثضف الجيػد لجمج السجتسعات كفق نطاـ محجد كغاية

مذتخكة ككحجة شاممة ،كتع التأكضج عمضو في الترخيح الرادر عغ معاىجة لذبػنة السػقعة عاـ .cli2007

كإحاشة بالشصاؽ العسمي لبلتحاد األكركبي الحؼ يخكد عمى األسذ الجيسقخاشضة كالدعي لزساف حقػؽ االنداف

كحخياتو األساسضة ،تجمت تجاعضات ىحه األزمة في السدتػيات التالضة:
-2.1تجاعيات سياسية وأمشية:

انصبلقا مغ مدتػيضغ (داخمي كخارجي) ،كاألخح بشسػذج األمغ اإلقمضسي السخكدؼ فإف التجاعضات الدضاسضة كاألمشضة التي
أحجثتيا "االنعدالضة الججيجة" ارتيشت كتفاعمت مباشخة بعج االندحا ب البخيصاني مغ االتحاد األكركبي ،فالججؿ الػاسع الحؼ
شسل األكساط الدضاسضة كاألمشضة عبخ عغ درجة تخػؼ صانعي القخار داخل السجمذ األكركبي ،مسا قج يحجثو ىحا

االجخاء السفاجئ مغ تجىػر كانفبلت أمشي رىضب.

كبالسقابل نجج أنيا تحطى بأربع استثشاءات قانػنضة مغ قػانضغ االتحاد كالتصبق عمضيا ،كامتضازات قضسضة خاصة تمظ التي

تحرمت عمضيا في  2013بزغط مغ "دافضج كامضخكف" cliiإال أنيا كبجكافع رئضدضة تسكشت مغ عخقمة مدار التكامل ،كىحا
ما سضتع تػضضحو في الججكؿ اآلتي:
األسباب والجوافع:
الخمفيات التاريخية( :تعمقت باليضسشة الفخندضة-األلسانضة -تجدجت في الشطخة التذاؤمضة لسدتقبل الػحجة األكركبضة
عمى القخار األكركبي كبالسقابل حد ب السحافطضغ (انعجاـ الثقة الستبادلة)

الستذبث باليػية البخيصانضة كالخافس لمتساىي مع -غضا ب مقػـ أساسي في تحقضق التكامل كىػ التقمضل مغ
األكركبضضغ).

الديادة السفخشة لمجكؿ الػششضة كإقجاـ عمى تشازؿ شػعي مغ

أجل التستع بسضدات األمغ الجساعي.
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إشكالية تفعيل الجيسقخاشية:

-ارتبصت بتراعج الشدعة الذعبػية كالقػمضة نتضجة تراعج

دوافع سياسية وأمشية:

-غضا ب التعامل مع العالع الخارجي كػحجة كاحجة (اليجخة

قزايا اليجخة كاإلرىا ب كقزايا تتعمق بحقػؽ االنداف.
كالمجػء الدضاسي)

-تغمب العامل اليػياتي البخيصاني (مدألة

دوافع اقترادية:

العسمة السذتخكة كاتفاقضة ششغغ)

كعمى سبضل السثاؿ ال الحرخ ،تع األخح بالسػقف البخيصاني السؤيج لعسمضة االنفراؿ عغ مجاؿ التبادؿ الحخ كالػحجة

كعغ ىحا التكتل ،لكػنو يعتبخ مغ أقػػ األزمات تأثض اخ عمى االتحاد كنذب مغ جخاء حجكثو محاكالت انفراؿ داخل

الحكػمات األكركبضة (شساؿ ايصالضا ،كتالػنضا ،الفبلمشظ ،إيخلشجا الذسالضة) بشدب متفاكتة كدكافع ال تختقي لتمظ التي حخكت

التػاجج البخيصاني خاصة كأنيا تعج محػر رئضدي في البعج الجضػستخاتضجي لبلستخاتضجضات األشمدضة في السشصقة كالعالع.
كمغ السعتاد أف لكل كضاف في الشطاـ العالسي الضػـ ،عشجما تجتاحو أزمة أك تيجيج معضغ يبجؼ مػقفا معارضا كرافزا
اتجاىو ،كىحا ما يػاجو االتحاد األكركبي مؤخ اخ كبسا أنو مضجاف تفعضل الجيسقخاشضة عمى أساسيا كبغس الشطخ عغ الحق
السذخكع لسختمف الحخكات في االنفراؿ ،فيػ يػاجو معزمة أمشضة يشحرخ مغ جخأىا ضسغ سضاستضغ رئضدضتضغ:
اتخاذ سضاسة االرضاء ليحه الشدعات االنفرالضة كالتي في األخضخ ستقػد بالسشصقة إلى تفكظ دكليا خاصة كأف ىشاؾمشاشق بيا حخكات انفرالضة متعجدة.
اتخاذ اجخاءات عقابضة ،كلكغ في ىحه الحالة يػقع بالسشطػمة حالة مغ التشاقس ألنيا تتساشى مع األسذ الجيسقخاشضةكالتي في الػاقع لع تججؼ نفعا خاصة كأنيا لع تتسكغ مغ تحقضق احتػاء كاؼ ليحا األقمضات كتحكيب مصالبيا في إشار

حكع تػافقي رشضج.cliii

كعبلكة عمى ذلظ فقج ححر مغ أف تعامل ىحه الشدعات بسعاممة تذجعيا عمى السصالبة باالنفراؿ كالحؼ قج يؤكؿ بيا

الرتكا ب سمػؾ عشضف ييجد أمغ السشطػمة ككل.cliv

كفي ضل التجاذ ب الحاصل بضغ الحكػمات األكركبضة  ،كبالتخكضد عمى القخ ب الجغخافي الحؼ يعتبخ عشرخ أساسي يديج
مغ نجاح عسمضة حرخ كحج ىحه التضارات الذعبػية الستذعبة ،تع اتخاذ سضاسة الجػار األكركبي كآلضة تعضغ االتحاد كتسكشو
مغ إخساد الفػضى الحاصمة في السشصقة كىحا ما سضتع تػضضحو في السحػر الثاني ليحه الػرقة.
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.2.2السحػر الثاني :آفاق االنعدالية الججيجة في ضل تفعيل سياسة الجػار األوروبية.
كفي خزع تمظ التشاقزات التي اجتاحت السشطػمة األكركبضة ،كاستحجثت الشسط االنعدالي الججيج  ،كاستشادا عمى السقاربة
المضبخالضة السؤسداتضة الججيجة في فيع الدضاسة التي يدتخجميا االتحاد األكركبي برفتو القػة السعضارية التي تخصت
كتجاكزت العجيج مغ التحجيات خاصة في ضل تبشضيا لدضاسة أمشضة دفاعضة مذتخكة تدعى لتػفضخ األمغ في عالع متغضخ

كإقمضع مزصخ ب ،يدتجعي تكاثف الجيػد لتعديد سضاسة الجػار األمشضة ،التي تعدز مغ مكانتو كتقػؼ كحجتو خاصة فضسا

تعمق بعبلقتو مع الذخكاء في الجشػ ب كالذخؽ.

كتججر اإلشارة في ىحا الدضاؽ ،إلى أف دكره في  2003كاف لو تأثضخ متدايج في معالجة األزمات كالشداعات

(أفغاندتاف ،جػرجضا) مقارنة بالفتخة الحالضة ،clvفػضعو الستأزـ أضعف مغ ندب تأثضخه كبالكاد غضب عمى الداحة الجكلضة.

كإحاشة بكل ما تعمق بدضاسة الجػار األكركبضة مغ مقػمات كأىجاؼ كباالشبلع عمى البخامج التعاكنضة فضسا بضغ
حكػماتيا ،يتبضغ لشا أف األ كلػية الخئضدضة التي تقع عمى عاتق االتحاد ىي جغخافضة الجػار كنسصضة العبلقة السبشضة بضغ
كحجاتيا ككحا تشذضط السحجدات الجائسة كالستبجلة في تػجيات االتحاد الخارجضة ،كىحا ما سضتزح مغ خبلؿ الدضاسات
الستعجدة التي اتخحىا االتحاد األكركبي اتجاه ىحه السعزمة األمشضة.
الخخيصة :02جغخافية التعاون بيغ دول االتحاد األوروبي ودول الجػار في .2018

clvi

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/etpays/Europe/EurDoc13.htm
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-2.3إجخائية الدياسات الستعجدة لالتحاد األوروبي اتجاه الطاىخة االنعدالية الججيجة:
كفي إشار بضئة جغخافضة سضاسضة حافمة بالتحجيات ،اتفق قادة الجكؿ عمى ضخكرة بحؿ السديج مغ الجيػد مغ جانب
دكليع ،كفي تححيخ صادر عغ السدتذارة األلسانضة "أنجضبل مضخكل" بأف" :االتحاد األكركبي يجب عمضو أف يدتعج لضأخح

مرضخه لػحجه" ،كمغدػ ىحا ىػ االنفخاد في اتخاذ أؼ قخار يتعمق بالذؤكف الجاخمضة كالخارجضة لمسشصقة ،عبلكة عمى ذلظ
زيادة في تػثضق العبلقات مع كل مغ الػاليات الستحجة األمخيكضة كبخيصانضا كركسضا

clvii

.

كفي ىحا الدضاؽ ،باشخت الجكؿ األعزاء كالجيات الخسسضة في االتحاد بتفعضل األكلػيات السدصخة كفق استخاتضجضات
تزسشت السجاالت اآلتضة:
أ-عمى السدتػى الدياسي واألمشي :ارتبط العسل الدضاسي بالسحػر األلساني الفخندي ،بضغ كل مغ "مضخكل كماكخكف"،

كالحؼ انصمق مغ عسمضة ائتبلؼ حكػمي بضغ السدضحضضغ الجيسقخاشضضغ كاالشتخاكضضغ الجيسقخاشضضغ بقضادة "مارتغ شػلتد"،

بحضث تسثل ىحه الخصػة فخصة لجعع ديسػمة السحػر كمغ ضسغ السداعي التي أيجاىا الصخؼ الفخندي في ضل رئاسة

"ماكخكف" ىػ أف عسمضة إحضاء االتحاد األكركبي في ىحه الذخاكة ستكػف بادرتيا بإنذاء أكاديسضة أكركبضة لبلستخبارات
كنضابة أكركبضة لسكافحة اإلرىا ب ،كقػة مذتخكة لمجفاع السجني ،كعبلكة عمى ذلظ الحخص عمى تأسضذ مكتب أكركبي
لمجػء كشخشة لمحجكد

clviii

.

كفي ىحا الرجد ،فقج رسست السسثمة العمضا لبلتحاد األكركبي الخصػط العخيزة لئلستخاتضجضة العالسضة ليحه الكتمة

كرؤيتيا لؤلمغ العالسي ،بحضث تع تحجيج مدار عسميا بإتباع خسذ مبادغ رئضدضة تػضح فضيا التفكضخ األكركبي الججيج في
السشصقة ،ككضف يت ع تخصضط القادة لزساف كفاءة لمدضاسة الخارجضة األكركبضة األمشضة السذتخكة خاصة كأف االتحاد قج شيج
جسمة مغ االنتقادات بذأف األفعاؿ التي أضيختيا بعس الجكؿ جخاء التيجيجات األمشضة الججيجة.
كتججر اإلشارة كحلظ ،إلى أف ىحه اإلستخاتضجضة األمشضة ىي ثاف خصػة يتخحىا االتحاد في إشار تفاعمو الجاخمي
كالخارجي ،فقج اعتسج سابقا عمى إستخاتضجضة ناعسة "أكركبا اآلمشة في عالع أفزل" في  ،2003كلحع عمى أنيا فتخة
االستقخار كالتفاؤؿ الكبضخ لجػ األكركبضضغ بذأف مدار كمدتقبل االنجماج .كالدؤاؿ السصخكح ىشا ،ىل ىحه اإلستخاتضجضة ىي
مغ فدحت السجاؿ لتػافج التيجيجات األمشضة بالسشصقة؟.
كستتع اإلجابة عمى ىحا التداؤؿ مغ خبلؿ السبادغ التي تع تحجيجىا لمعسل بيا في ىحه اإلستخاتضجضة الججيجة ،كىي
كاآلتي:
مبجأ الػحجة :كيقرج بو العسل عمى إضيار مػقف مػحج بذأف قزايا الدضاسة الخارجضة لمجكؿ األعزاء في االتحادكالسؤسدات التابعة.
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كلكغ يبخز لشا متغضخ مدتقل لو تأثضخ كبضخ في تفعضل ىحا السبجأ ،فالقادة الػششضػف في االتحاد ككحا السدؤكلضغ يبجكف
مػاقف مختمفة حضاؿ القزايا العالسضة كىحا راجع لمخمفضات التاريخضة كإدراؾ كل كحجة بسرمحتيا الػششضة كىحا ما سضعخقل
مدار تحقضق دفاع أمشي مذتخؾ.
مبجا السذاركة :كيقرج بو الجكر التذاركي الحؼ سضقػـ بو االتحاد األكركبي لحل السذاكل العالسضة كتذكضل معايضخالدضاسة الجكلضة.

مبجأ السدؤولية :بحضث يقع عمى عاتق االتحاد مدؤكلضة ىحه القزايا داخمضا كجػاريا كىػ ممدـ بحلظ.مبجأ الذخاكة (التعاون) :كىحا يتع عغ شخيق تػشضج التعاكف مع الذخكاء الجكلضضغ بسا في ذلظ السشطسات اإلقمضسضة فيسعضو السدتسخ إلبخاز مكانتو كبدط نفػذه الحؼ سضحقق األمغ العالسي.

كاستشادا عمى ىحه السبادغ تع تحجيج أكلػيات ىامة بجكرىا تحجد دكائخ اىتساـ العسل الخارجي األكركبي ،كالتي بجكرىا
تتفخع إلى داخمضة كخارجضة:
األمغ األوروبي الجاخمي :كيدتشج في ضساف ذلظ عمى التعاكف مع الذخكاء كتػفضخ إشار سضاسي يػاجو كل التحجياتاألمشضة كيعدز القجرات العدكخية.
أمغ الجولة الجاخمي :كىحا مغ خبلؿ تأمضغ السخكنة االجتساعضة في الجكؿ السجاكرة ،لسا سضعخؼ مدتقببل "بحمقةاألصجقاء" كخمق "مشصقة استقخار كازدىار" ،clixخاصة في السشاشق الجشػبضة كالذخقضة في آف كاحج ،كبيحا سضشجح في
عسمضة تػسضع األنذصة خارج حجكده مترجيا ألؼ تيجيج أمشي بالجػار .
األخح بتجخبة بشاء الدالم :اعتسادىا لتصػيخ نيج متكامل يترجػ لكل األزمات كالرخاعات ،بحضث يخػ أنو مغ كاجبواألخح بعضغ االعتبار األبعاد الستعجدة لمرخاعات خرػصا إذا ما تعمق األمخ باألمغ ،االقتراد كالحكع.

ككحا التخكضد عمى مخاحل الرخاع كمحاكلة حرخه بالمجػء إلى استخجاـ (الػقاية ،القخار ثع تحقضق االستقخار) ،كتفاديا

لمتأثضخ القػؼ لو عمى السدتػيات (السحمضة كالػششضة ،اإلقمضسضة كالعالسضة) ،كالعسل عمى تدػية الشداع كإيجاد الحل بضغ
أشخافو السذاركة.

جيػسياسية االتحاد األوروبي( :أكراسضة ،متػسصضة ،أشمدضة ،آسضػية كمشصقة القصب الذسالي) ،يخكد االتحاد عمى ىحهالسشاشق نط اخ ألىسضتيا الجضػستخاتضجضة كتسضدىا عغ باقي السشاشق مسا يدتجعي التعامل معيا بذكل مختمف.

الحكع العالسي :كذلظ يتحقق بتسكشو مغ تػفضخ معايضخ عالسضة فعالة ،كىحا ما سضديل عمضو تحجيج السبادغ الخئضدضة إلدارةالعالع ،انصبلقا مغ مزامضغ القانػف الجكلي ،آلضات إرساء الدبلـ ،التشسضة السدتجامة .clx
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كتججر اإلشارة إلى بػادر البجء في تفعضل ىحه اإلستخاتضجضة ،حضث عخضت السفػضضة األكركبضة خصة لتحدضغ تحخكات
الجشػد كالتجيضدات العدكخية في األراضي األكركبضة ،كبخرػص السدار الدضاسي فيي تدعى إلزالة مختمف العقبات
البضخكقخاشضة ك التذخيعضة التي قج تديج مغ تعقضج أؼ تحخؾ عدكخؼ.
 -2.4السدتػى االقترادي واالجتساعي:
كل اإلجخاءات الستخحة ركدت عمى مدألة الضػرك كمدتقبميا في السشصقة ،كفي ضل القزايا الستعمقة باإلصبلح الشقجؼ ،تع
السػافقة عمى عسل يقػـ عمى آلضتضغ محجدتضغ تداعج بيسا دكؿ السشصقة ،تسثمت في:
- 1مػازنة االستثسار بضغ الجكؿ كالذخكات.
-2إقامة نطاـ قخكض ججيج لمجكؿ التي تػاجو صعػبات كبضخة.
ككحلظ أكجت السدتذارة األلسانضة في سضاؽ ىحا التفعضل ،عمى السديج مغ التقار ب االقترادؼ بضغ دكؿ مشصقة الضػرك،
كبتأيضجىا آللضة مػازنة االستثسار سػاء كانت محجدة أك مجرجة في السػازنة األكسع لبلتحاد ،نبيت عمى اف نصاؽ التزامغ

الحؼ سضحجث بضغ شخكاء السشصقة يجب أف يتفادػ قزضة الجيػف.

كباإلضافة إلى ذلظ ،فقج اقتخحت إقامة صشجكؽ نقج أكركبي لسداعجة البمجاف التي تػاجو صعػبات كبالسقابل سضتع
تفعضل رقابة كفق شخكط صارمة بخرػص البمجاف الستحرمة عمى مداعجات .كل ىحا بغضة تحقضق ندبة معتبخة مغ

االستقبللضة عغ صشجكؽ الشقج الجكلي ،كبيحه االستقبللضة سضربح مغ صبلحضات اآللضة األكركبضة تحقضق االستقخار

بالسشصقة .clxi
الخاتسة:

الطاىخة االنعدالضة الججيجة التي زعدعت أمغ كاستقخار السشطػمة األمشضة كذفت عغ العجيج مغ التغضخات كالخمفضات الدضاسضة
السعقجة ،كالتي تعبخ عغ شسػح الحكػمات السخكدية لميضسشة عمى السشصقة ،كىحا يجؿ عمى استس اخرية السشطػر الػاقعي في
الشطاـ الجكلي بالخغع مغ تغضخه خاصة فضسا تعمق بخسع الدضاسات الخارجضة لمبمجاف كالتكتبلت ،فألسانضا بتػجياتيا
االقترادية تدعى لمدضصخة عمى صشاعة القخار داخل االتحاد كتحقضق ىضسشة في السشصقة لتسكغ نفديا مغ السشافدة
الخارجضة ،كإذا ما تع التخكضد عمى التػجو الفخندي في السشصقة ،فقشاعتو القػمضة الدضادية ،تجفعو لػضع استخاتضجضات أمشضة
إقمضسضة كعالسضة رغبة في تحقضق اليضسشة عمى الشاحضة الغخبضة لمسشصقة األكركبضة خاصة في تفاعميا مع الجػار الستػسصي.
كعمضو فإف مجسل ىحه التغضخات كالسؤشخات ،ماىي إال تجاعضات احجثتيا العػلسة ،بحضث أف حالة االنعداؿ خػفا مغ
التيجيج ىي أمخ شبضعي ،لكغ قج يشذب في مشاشق تشعجـ فضيا معايضخ الجيسقخاشضة أك ال تفعل عمى اإلشبلؽ ،كلكغ ىحا ال
يكفي مقارنة بخغبات الذعػ ب األكركبضة الخافزة ألؼ نسط مغ التيجيج خاصة فضسا تعمق بيػيتيا  ،كما تع التػصل إلضو ىػ
أف العامل السحخؾ ألؼ سضاسة داخل السشصقة يشصمق مغ تػجو الفخد كاختضاراتو كىحا راجع لمخمفضات التاريخضة التي الزالت
حاضخة كالزاؿ الخػؼ مخضع عمى العجيج مغ األقالضع في السشصقة.
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