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 امللخص التنفيذي

 

وكيفية استجابة مؤسساته  ،تهدف هذه الورقة إلى تحليل موقف االتحاد األوروبي من األزمة السورية

 واحتمال   ،تركز على مدى الترابط املنطقي والتفاعل املؤسساتي بين صناع القرار إذ .والدول األعضاء فيه ملجرياتها

االتحاد ما إمكانية نجاح وتحاول اإلجابة عن السؤال املركزي اآلتي:  وجود تناقضات في أداء هذه املؤسسات.

 سساته؟استجابة منسقة بين مؤ  بفعل  األوروبي في بناء استراتيجية مشتركة للتعامل مع األزمة السورية تبلورت 

يها ف مواقف الشعوب األوروبية، بما :تميز الورقة بين ثالثة مستويات في املوقف األوروبي العام، أولها

هو مواقف الدول القومية،  :مواقف األفراد ومنظمات املجتمع املدني والرأي العام، في كل دولة على حدة، والثاني

 لصعوبة اإلحاطة  :والثالث
ً
هو موقف االتحاد األوروبي، بما هو تركيب معقد من املستويين السابقين، ونظرا

السابقة تركز الورقة على مواقف "االتحاد األوروبي"، وتلقي بعض الضوء على املستويين  الثالثةباملستويات 

 اآلخرين.

: إطار تتألف الورقة من مقدمة تستعرض تطور االستراتيجية األمنية األ 
ً
وروبية، وثالثة محاور، أوال

صنع  يأكثر املؤسسات أهمية فمفاهيمي وتوصيفي يبحث في تعريف االستراتيجية األمنية الكبرى، ويستعرض 

: استراتيجية االتحاد األوروبي تجاه األزمة السورية في بداياتها، وبعد ظهور تنظيم 
ً
القرار في االتحاد األوروبي، ثانيا

: تعرض الورقة أهم املعوقات التي تواجه صياغة استراتيجية أوروبية شاملة"داعش" اإلرهابي
ً
جاه ت ، أما في ثالثا

 .بمجموعة من التوصيات وُمَرافقةتوصل إليه البحث،  لى خاتمة تتضمن أهم ماإاألزمة السورية، باإلضافة 

 

 

 

 

 

 

 

 

مة السورية، املجلس األوروبي، املجلس، األز الكلمات املفتاحية: االستراتيجية األوروبية الكبرى، األزمة 

 السورية.
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    مقدمة

 من أزمة انتقال  وتفاقمت تأثيراتها ،باألزمة السورية ةاألحداث املتعلق تسارعت
ً
في الدول األوروبية بدءا

 املقاتلين األوروبيين إلى سورية 
ً
موجات الالجئين السوريين، وما أحدثته من إلى األزمات الناشئة عن وصوال

 بتشظي دول عديدة في املنطقة بمفاعيل  وتهديد  في املواقف األوروبية  كبير   انقسام  
ً
لالتحاد األوروبي، مرورا

ه .1122األحداث التي ضربت املنطقة العربية منذ 
ّ
 حول ماهية االستراتيج وهذا كل

ً
 مركزيا

ً
ية األوروبية يطرح سؤاال

 مة السورية؟من األز 

من الشراكة األوروبية املتوسطية، هو بناء إطار متعدد األطراف للحوار املثمر  األساسالهدف كان 

 كبيٌر والتعاون الفعال بين االتحاد األوروبي وشركائه املتوسطيين. وكان لهذه الشراكة 
ٌ

تحقيق هو  ،الشاملة هدف

 للمادة الثامنة من معاهدة االتحاد األوروبي، منطقة من االزدهار والجيرة الجيدة، تقوم على قيم 
ً
االتحاد، وفقا

سوف يطور االتحاد عالقات خاصة مع دول الجوار، بهدف إرساء منطقة ازدهار وحسن : »أنه التي تنص على

لتحقيق » 1، وتتابع في البند «ت وثيقة وسلمية على أساس التعاون جوار، تعتمد على قيم االتحاد وتتميز بعالقا

، سيقوم االتحاد بعقد اتفاقيات خاصة مع الدول ذات الصلة. هذه االتفاقيات 8البند األول من املادة  أهداف

 تتضمن 
ً
  والتزامات   حقوقا

ً
 وساطةبوتتيح إمكانية القيام بتحركات مشتركة. وتتم عملية التنفيذ  ،متبادلة

 .1«املشاورات الدورية

ق رئيس املفوضية األوروبية األسبق إثر االستعداد إلطال  "رومانو برودي"، قال 1111في كانون األول هذا، و

شكل .. أن نكون أكثر ديناميكية ب.التعاون الوثيقعن طريق علينا أن نحّفز شركاءنا »"السياسة األوروبية للجوار": 

 .«درة كل شريك على تنفيذ التزاماته.. إن التقدم ممكن على أساس االلتزامات املتبادلة وق.عملياتي

الهدف يتمحور على أن »وتابع: «. يء مع االتحاد باستثناء املؤسساتمشاركة الجوار بكل ش : »وأضاف

 .2«التي تحدد جوهر االتحاد األوروبيوالقيم واملعايير  املبادئنقدم لهذا اإلقليم املجاور مجموعة من 

 على طرح السياسة األوروبية للجوار )التي تم تبنيها  21بعد غير أنه 
ً
( نجد أن األوضاع 1112في عاما

طالب به برودي، وأصبح هناك حديث عن فشل سياسة الجوار األوروبي وأدواتها في الجنوب  أصبحت عكس ما

ملية ع بوساطةتوافر الفرصة لالتحاد األوروبي الستخدام كل من املشروطية اإليجابية ) رغم، )الشرق األوسط(

(، إال أن االتحاد أحجم عن االستفادة من سة األوروبية للجوارالسيا بوساطةبرشلونة( واملشروطية السلبية )

  .3هذه األدوات، مما حد من قدرته على التأثير اإليجابي في التحوالت السياسية في منطقة الجوار الجنوبية

                                                           
1  Official Journal of the European Union, C202/39 –Volume 59, 7June2016.  
2 Romano Prodi, “A Wider Europe - A Proximity Policy as the key to stability”, European Commission, 5-6 

December 2002. http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-02-619_en.htm  
3 Ruth H Santini, “The EU and North Africa : Defining the Criteria for Effective Partnership”, Brookings, March 26, 

2013.https://www.brookings.edu/opinions/the-eu-and-north-africa-defining-the-criteria-for-effective-partnership/  

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-02-619_en.htm
https://www.brookings.edu/opinions/the-eu-and-north-africa-defining-the-criteria-for-effective-partnership/
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، دفعت الباحثين للتساؤل حول كيفية تأقلم 1121ولكن األحداث التي ضربت املنطقة العربية منذ 

واإلقليمية؟ وما أسباب هذه التغيرات؟ وهذا  األمنيةأوروبا مع التحديات الجديدة؟ وما التغيرات في سياساتها 

 ما سنحاول تسليط الضوء عليه في هذا البحث.

ثبات الفرضية التالية: غياب االستراتيجية الواضحة لالتحاد األوروبي إتتجه الدراسة إلى إشكالية الدراسة:  .2

 في التعامل مع األزمة السورية.

 التحاد األوروبي تجاه األزمة السورية.هو موقف ااملتغير التابع:  .1

غياب رؤية استراتيجية واضحة لالتحاد األوروبي أسهم إلى حد ما في فشل الجهود التي ل: املتغير املستق .1

 بذلتها السياسة الخارجية األوروبية في التعامل مع األزمة السورية.

 إلى: تم اعتماد املنهج التحليلي اإلطار املنهجي للبحث .2
ً
تحاد البيانات الصادرة عن مؤسسات اال تحليل استنادا

واملجلس األوروبي والبرملان واملفوضية، وتحليل التصريحات لكبار الشخصيات في االتحاد،  املجلس وأهمها

 في محاولة لفهم طبيعة استراتيجية االتحاد األوروبي. ذلك

 حدود الدراسة .5
ً
تاريخ كتابة هذه  1122وحتى بداية  1122الواقعة بين عام  باملدة: تحّدد الدراسة زمانيا

 السطور.

 : تهدف الدراسة إلى:أهداف الدراسة .6

 في التأصيل النظري: لفهم طبيعة صياغة االستراتيجية األوروبية وأهم العوائق التي تواجه  اإلسهام

 صانع القرار األوروبي.

 جيات العالقات الدولية الستكشاف طبيعة االستراتيفي تحفيز الباحثين في مجال االستراتيجية و  اإلسهام

 الغربية في التعامل مع مشاكل املنطقة العربية.
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ا
 إطار مفاهيمي وتوصيفي -أوال

 في املفاهيم .1

 في املنشورات املشتركة للقوات املسلحة األمريكية في الفقرة 
ً
بأنها:  1البند  2تعرف االستراتيجية رسميا

حكيمة من أجل توظيف أدوات القوة الوطنية بطريقة منظمة ومتكاملة، لتحقيق "فكرة أو مجموعة أفكار 

 .4أهداف معينة في مسرح العمليات وأهداف وطنية/أو متعددة الجنسيات"

 من  "استراتيجية عليا"يشمل مصطلح 
ً
كال

املستوى والنوع، وهو يعني أن االستراتيجية شاملة 

وتتضمن استخدام جميع عناصر القوة املتوافرة لدى 

لدولة بمختلف أنواعها الدولة في خدمة مصالح ا

ومستوياتها. ومع أن االستراتيجيات الوطنية تهتم 

باملستوى الوطني أو الداخلي فهي تنطبق على جميع 

العناصر والوزارات واألجهزة املعنية كما هي الحال في 

لوطنية. ا استراتيجية األمن القومي، أو يمكن أن تركز على عنصر واحد كما هي الحال في االستراتيجية العسكرية

وقد ينصّب اهتمام االستراتيجيات على املستوى اإلقليمي، أو على تطوير القوة، أو تعزيز املؤسسات، أو على 

 .5اهتمامات أخرى 

ن م وتتألف ،االستراتيجيات الكبرى هي أقوال وأحداث متكررة ومركبة تتمسك بها املجتمعاتكما أنَّ 

 .6باملشهد )املكان( العامل الفاعل، الغرض والوسيلة ناهمفاهيم متداخلة وذاتية حول ما أشير إليه 

 لتغير ن ،أصبح االتحاد األوروبي بحاجة ضرورية إلى استراتيجية عاملية في السياسة الخارجية واألمنية
ً
ظرا

حددت أهم  إذ ،1111البيئة االستراتيجية بشكل جوهري عن بيئة ظهور االستراتيجية األمنية األوروبية األولى في 

اإلرهاب، انتشار أسلحة الدمار الشامل، الصراعات اإلقليمية،  :املشاكل التي يجب أن يتعامل معها االتحاد وهي

على االتحاد أن يواجهها، كما أضيفت مخاطر أخرى بعد  رئيسةالدولة الفاشلة، والجريمة املنظمة كتحديات 

أمن الفضاء اإللكتروني، أمن املناخ، بناء االستقرار  :أهمها 1118مراجعة االستراتيجية األمنية األوروبية في عام  

                                                           
االستراتيجية ومحترفو األمن القومي التفكير االستراتيجي وصياغة االستراتيجية في القرن الحادي ، آر. يارغرهاري  4

 .26ص(، 1122، 2ط للدراسات والبحوث االستراتيجية، مركز دراسات اإلمارات )أبو ظبي: راجح محرز علي: ترجمة، والعشرين
 .112املرجع نفسه، ص 5

6 Markus Kornprobst, “Building agreements upon agreements: The European Union and grand strategy”, European 

journal of international relations, 2015, Vol 21(2)267-292.  

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1354066114535273  

أصبح االتحاد األوروبي بحاجة ضرورية إلى 

استراتيجية عاملية في السياسة الخارجية 

 لتغير البيئة االستراتيجية بشكل  ،واألمنية
ا
نظرا

جوهري عن بيئة ظهور االستراتيجية األمنية 

 .3002األوروبية األولى في 

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1354066114535273
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االستراتيجية حوض البحر املتوسط، منطقة ذات أهمية وفيها فرص  وعّدتفي أوروبا وجوارها وأمن الطاقة، 

 .7منطقة تعاني من تحديات معقدة، أهمها الهجرة غير الشرعية وعدم االصالح لكنهاكبيرة ألوروبا، 

 القرار السياس ي واألمني لالتحاد األوروبيمؤسسات صنع  .2

منية من معاهدة االتحاد األوروبي، االتحاد "سلطات في شؤون السياسة الخارجية واأل  12منحت املادة 

ستقود  لتيااملشتركة" تشمل مختلف الجوانب األمنية له، وتتضمن اإلطار املتقدم للسياسة الدفاعية املشتركة 

يتم تحديد وتنفيذ السياسة الخارجية واألمنية »من معاهدة االتحاد األوروبي:  12إلى دفاع مشترك. وجاء في املادة 

 .8«يرد باالتفاقيات عكس ذلك تثناء مااملشتركة من قبل املجلس واملجلس األوروبي باإلجماع، باس

بي للشؤون الخارجية واألمنية املشتركة كما يضمن املجلس واملفوضية وبمساعدة ممثل االتحاد األورو 

 للمادة 
ً
من "معاهدة االتحاد  12التنسيق بين مختلف مجاالت التحرك الخارجي لالتحاد والسياسات األخرى وفقا

 األوروبي".

 أجهزة صنع السياسة الخارجية األوروبية  -

ة في عملية صنع القرار في مجالي السياس رئيسة، ويعد سلطة املجلس على مستوى الوزراء يجتمعاملجلس: 

 من تحديد الشأن إلى CSDP" والسياسة الدفاعية واألمنية املشتركة "CFSPالخارجية واألمنية املشتركة "
ً
"، بدءا

صناعة القرار والتنفيذ والرقابة، مثل توسيع العقوبات على دولة معينة أو فتح البعثات الدبلوماسية الخارجية 

 في تعزيز التنسيق املنظم بين السياسات الخارجية للدول األعضاء، التابعة لالتح
ً
 هاما

ً
اد، ويلعب املجلس دورا

 للمادة 
ً
 وروبي. من معاهدة االتحاد األ  26وفقا

، الذي يعمل على التوفيق بين مختلف اآلراء 9يلتقي وزراء الخارجية في "مجلس الشؤون الخارجية"

 من املجلس، ومجلس الشؤون الخارجية التحرَك كلٌّ والتأكيد على الوحدة والتوافق في تحرك االتحاد، ويدير 

لالتحاد، كما يتمتع املجلس بصالحية توقيع االتفاقات الدولية باسم االتحاد األوروبي مع الدول غير  الخارجيَّ 

 .األعضاء فيه

يجتمع أربع مرات في العام على مستوى رؤساء الدول والحكومات األعضاء في االتحاد  ملجلس األوروبي:ا

وينضم إليهم كذلك رئيس املجلس األوروبي ورئيس املفوضية األوروبية، ويحدد التوجه السياس ي العام  ،األوروبي

يرأسه "رئيس املجلس األوروبي" وهو منصب ، و 10وأولويات االتحاد األوروبي، فهو ال يمارس أي دور تشريعي

                                                           
 ، انظر الرابط: 1118تقرير حول تطبيق االستراتيجية االمنية األوروبية  7

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/081205_ARESSReportfinal.pdf 
8 Official Journal of the European Union, 7.6.2016, C202/39 – Volume 59, 7 June 2016. C202/30. 
9 Study Guide for European parliament and European Council Hamburg model United Nations 5-8 December 2013, 

Hamburg، Germany, p6. http://hammun.de/  
 من "معاهدة االتحاد األوروبي". 16لى املادة إطالع على صالحيات املجلس العودة لال  10

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/081205_ARESSReportfinal.pdf
http://hammun.de/
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 في الشؤون املتعلقة بالسياسة الخارجية واألمنية 11أحدثته معاهدة لشبونة
ً
، وهو يمثل املجلس األوروبي خارجيا

 املشتركة، من دون اإلخالل بدور املمثل األعلى. 

من  12نصت املادة  :بياملمثل األعلى للشؤون الخارجية والسياسة األمنية املشتركة لالتحاد األورو 

 ، على مايلي:12معاهدة االتحاد األوروبي

 بفعل  يترأس املمثل األعلى مجلس الشؤون الخارجية والسياسة األمنية، ويتوجب عليه أن يسهم  .2

س وأن يكفل تنفيذ القرارات املتبناة من قبل املجل ،مقترحاته بتطوير السياسة الخارجية واألمنية املشتركة

 لس.األوروبي واملج

يمثل املمثل األعلى االتحاد في الشؤون املتعلقة بالسياسة الخارجية واألمنية املشتركة، ويواكب الحوار  .1

ويّعبر عن موقف االتحاد في املؤتمرات الدولية واملنظمات  ،السياس ي مع األطراف الثالثة باسم االتحاد

 الدولية.

 .13مل الخارجي األوروبي""دائرة خدمة العيساعد املمثل األعلى في انجاز مهامه،  .1

  

                                                           
   Donaldاختار زعماء االتحاد األوروبي املجتمعين في املجلس األوروبي رئيس املجلس األوروبي وهو رئيس وزراء بولندا دونالد تاسك  11

Tusk  12/5/1122إلى  12/21/1122وتمتد واليته ملدة سنتين ونصف من. 
12  Official Journal of the European Union, 7.6.2016, C202/39 –Volume 59, 7 June 2016. C202/32. 

وهي أشبه بوزارة خارجية االتحاد األوروبي، ويعمل على ضمان اتساق وتنسيق األنشطة الخارجية لالتحاد األوروبي وكذلك في  13

 إعداد مقترحات السياسة العامة وتنفيذها بعد إقرارها من قبل املجلس.
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ا
    استراتيجية االتحاد األوروبي تجاه األزمة السورية -ثانيا

ة ردود فكانت في بداية األزم ،امتازت االستراتيجية األوروبية تجاه األزمة السورية بتركيزها على رد الفعل

 زمةمكتوبة للتعامل مع مخاطر األ ستراتيجية حقيقية، ثم أخذت تتبلور في استراتيجيات افعل أكثر من كونها 

 لتفاقم تطوراتها.
ً
 تبعا

 وسمت املوقف األوروبي، ا ثمانييمكن تمييز 
ً
الي أن الفصل الزمني لتت رغمستراتيجيات متتالية زمنيا

 بوضوح االستراتيجيات
ً
سوء التقدير والتقييم لدى األوروبيين ناهيك عن تمايز رؤى ذلك بسبب  ،ليس بينا

االتحاد تجاه األزمة والتأثر بسياسات الواليات املتحدة األمريكية، ويمكن التمييز في االستراتيجية ومصالح دول 

 من ذلك يمكن مالحظة التبدالت في االستراتيجية  بناءً  ،األوروبية
ً
على تبدل املفاعيل على األرض، وانطالقا

 إلرهابي.عرض أهم محطاتها قبل وبعد ظهور تنظيم "داعش" اعن طريق األوروبية 

 قبل ظهور تنظيم "داعش" .1

 في 1122والعقوبات البيانات الرسمية كان تسلسل 
ً
هذه املرحلة مع بدء األحداث في سورية،  متزامنا

باالستجابة البطيئة الالحقة للفعل األمريكي وترك الساحة لدول الخليج وتركيا. فاقتصر الدور األوروبي واتسمت 

 والعقوبات الغائمة.على التحركات الدبلوماسية 

 :112214ويمكن رصد الخطوات التالية لبداية التحرك األوروبي حيال سورية في أعقاب أحداث 

فرض االتحاد األوروبي أضخم عقوبات تفرض على دولة ثالثة، وتضمنت عدة حزم شملت مختلف  -

ضمن إطار سياسة الجوار  بتجميد املشاريع املدرجة 1122أيار  15مجاالت الحياة السورية، والتي بدأت في 

األوروبي، وفرض عقوبات اقتصادية، تضمنت حظر تصدير األسلحة، ومنح الفيزا وتجميد األصول، وتجميد 

اتفاقية الشراكة مع سورية التي تمت مناقشتها، وإيقاف برامج التعاون الثنائي بين الجانبين تحت ما يعرف 

ّمد القرض الذي كان من املقرر تقديمه من بنك االستثمار السياسة األوروبية للجوار. وفي تشرين الثاني ُج 

كما تم حظر التعاون التقني وعمليات اإلقراض والبرامج اإلقليمية املقدمة من بنك  ،األوروبي إلى سورية

 .15االستثمار األوروبي

                                                           
14 Jan Wouters and Sanderhjn Duquet, The Arab uprisings and the European Union; in search of a comprehensive 

strategy (Oxford University:  yearbook of European law, 20 August 2013), PP.1-36 –p.9-10. 
15 European Union External action, fact sheet, Brussels, 131018/01, 20/10/2014 
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سورية. كما وسع نطاق ، جّمد االتحاد األوروبي برامج املساعدة التقنية واملالية الثنائية مع 1122في آب  -

صدرت وثيقة عن "جهاز خدمة  1122. وفي أيلول اإلجراءات التقييدية في مجاالت النفط، التجارة والبنوك

 .17، جاء فيها أن "االتحاد األوروبي ال يرغب بالتعاون مع الدولة السورية"16التحرك الخارجي األوروبي"

، تحت ضغط اململكة املتحدة وفرنسا، وافقت دول االتحاد األوروبي على فرض حظر على 1122في أيلول  -

 وسمحت لكن بهدف استيراد النفط السوري. 
ً
تلبية االحتياجات املحلية إليطاليا، عطلت العقوبات مؤقتا

د موقعة قبل أيلول ، في حال كانت العقو 1122تشرين الثاني  25للشركات باستيراد النفط السوري حتى 

من الفوسفات وإيطاليا وحدها تستورد  %21من النفط السوري و %55. فاالتحاد كان يستورد 1122

 من واردات النفط األوروبي.  12،5%

الوسيلة األسهل لالتحاد في بداية األزمة من دون معرفة مستقبل هذه شكلت العقوبات على سورية 

ها كوسيلة للهروب من مواجهة الخالفات بين الدول األعضاء حيال األزمة العقوبات، وقد لجأ االتحاد إلى فرض

 وعدم الرغبة في التعامل الجدي مع األزمة.

 وراء فرض معظم العقوبات القوى الكبرى  األساسكان املحرك 
ً
، وخاصة

ً
د حبريطانيا وفرنسا وإلى  عامة

يطاليا التي اقتضت مصلحتها القومية تعطيل إما 

 زمنية محددة. مدةالعقوبات األوروبية إلى 

 دعم االتحاد األوروبي تعيين املبعوث الخاص

املشترك لألمم املتحدة وجامعة الدول العربية كوفي 

لتأكيد أولوية الحل السياس ي  1121عنان في شباط 

 لوثيقة "جنيف 
ً
  (.1121" )2وفقا

 بشروط أهمها: لكن ،على التسوية السياسية لألزمة السورية 1121اتفق االتحاد األوروبي في حزيران 

 .الدوليمجلس األمن عن طريق التحرك املوحد  -

 .تأسيس "معارضة موحدة وقوية" -

 .18املتحدة لألممالدبلوماسية  وتفعيل االنخراط في الجهودالعقوبات بفرض عزل الدولة السورية  -

                                                           
، هدفه تنسيق السياسة الخارجية األوروبية وتقوده املفوضية 1122كانون الثاني  2جهاز خدمة التحرك الخارجي انطلق في  16

األوروبية، وهو ال يعد وكالة أوروبية أو مديرية عامة، إذ يتمتع بطابع خاض يخرج من إطار املؤسسات األوروبية، وهو أشبه بوزارة 

 خارجية االتحاد األوروبي. 
17 Doris Diale, Heinrich Neisser and Anja Opitz (Eds), The EU s external action service; potentials for a one voice 

foreign policy (Innsburck university, Europawissenschaftliche Reihe ،BAND 3 ،first edition, 2014), p.148. 
18 “Speech on the latest development in the Middle east &Syria”, European Union, Strasbourg, 12 June 2012, A 

268/12. 

الوسيلة األسهل شكلت العقوبات على سورية 

لالتحاد في بداية األزمة من دون معرفة مستقبل 

هذه العقوبات، وقد لجأ االتحاد إلى فرضها 

الخالفات بين الدول كوسيلة للهروب من مواجهة 

 .األعضاء حيال األزمة
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أصبح االتحاد األوروبي إلى جانب كل من روسيا والواليات املتحدة األمريكية واألمم املتحدة، أحد أهم 

، وقد تبلورت جهود مجموعة العمل من أجل سورية 19أصدقاء سورية"املشاركين في عمل ما يسمى "مجموعة 

" والذي اعتمده االتحاد األوروبي كمرجعية 2، واملعروف بـ "جنيف 1121حزيران  11بصدور "البيان الختامي في 

 .للحل السياس ي لألزمة السورية

ة املشتركة حيال األزمات كان هناك غياب كامل للسياسة األوروبي  1121و 1122نالحظ أنه في العامين، 

 . 1121التي خلفتها األزمة السورية مثل أزمة الالجئين، والتي بدأت تنضج بشكل أكبر مع عام 

، 1121رفضت بريطانيا وفرنسا في أيار ، إذ 1121 السورية لألزمة شاملة أوروبية استراتيجية تبلورت

االستمرار في حظر تصدير األسلحة إلى سورية، وهما الدولتان اللتان أجبرتا الدول األخرى على تبني العقوبات، 

السابقة للسياسة الخارجية واألمنية املشتركة، كاثرين أشتون، إلى حل وسط سمحت فيه العليا ووصلت املمثلة 

 
ً
لرغبتها( بتصدير السالح وفق شروط قاسية تتعلق بمستلمي األسلحة من األطراف املشاركة  للدول األعضاء )وفقا

 .1121، وبدأ ذلك منذ أب باألزمة السورية

 الخالفات األوروبية حول موضوع تصدير األسلحة، 
ً
عبرت فرنسا وبريطانيا فقط عن  إذظهرت مجددا

عارَض كلٌّ من النمسا، وجمهورية التشيك، وفنلندا، بينما  األسلحة )إلى املجموعات املسلحة(،رغبتهما في إرسال 

 م
ً
 .املسلحةن إمكانية زيادة العنف مع تسليح املجموعات وهولندا موضوع تصدير األسلحة تخوفا

امتازت هذه املرحلة في تنبه االتحاد األوروبي إلى مخاطر األزمة السورية، التي أصبح يستشعر تأثيراتها، 

، 1121حزيران  12" في من األزمة السورية مدخل شامل لالتحاد األوروبي" إصدار ما عرف بـذا ما دفعه إلى وه

، 20وهي أول مقاربة تنجزها مؤسسات االتحاد للتعامل مع األزمة السورية، وأهم ما نصت عليه هذه االستراتيجية

الروسية إلحياء املفاوضات  -دعم حل سياس ي للصراع، يؤدي إلى عملية ديمقراطية، ودعم الجهود األمريكية هو 

، وتوسيع دائرة املشاركين 21" ودعم املمثل املشترك للجامعة العربية، واألمم املتحدة 2على أساس بيان "جنيف 

اطق تقديم تسهيالت وإعفاءات، في املنطة بوساتخفيف العقوبات الفاعلين في الحل، وعلى الصعيد االقتصادي 

  التي تقع خارج "سيطرة الدولة السورية"
ً
خاصة في مجاالت النفط والغاز وقطاع البنوك، مع التركيز على و ، عامة

 البعد اإلنساني بكافة جوانبه.

. 22ة"الجزء الثاني من االستراتيجية كان تحت عنوان: "دعم االتحاد األوروبي لسورية والدول املجاور 

 وتضمنت محاور ركزت على املساعدة اإلنسانية للسوريين والدول املجاورة 
ً
، وخاصة

ً
لبنان واألردن،  عامة

                                                           
19 Jan Wouters and Sanderhjn Duquet, The Arab uprisings and the European Union; in search of a comprehensive 

strategy, Opcit, PP.1-36 –p.27-28. 
20 “Towards A Comprehensive Eu Approach To The Syrian Crisis”, European Commission, Brussels, 24.06.2013. p.3. 
21 Ibid .p.4  
22 Ibid .p.9  
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املساعدة التنموية واالقتصادية والتركيز على التعليم والصحة والدعم االجتماعي والنفس ي واإلعالم الحر والتراث 

 .23الثقافي وتنمية الحوار

الَحظ بوساطة تحليل هذه ا
ُ
 الخطوط العريضة التالية: الستراتيجيةوت

  .ألول مرة منذ بداية األزمة السوريةتبلور استراتيجية خاصة بالتعامل مع األزمة  -

ذلك انطلق من الخوف على مستقبل االتحاد األوروبي  لكننساني في خطة االتحاد األوروبي، وضوح البعد اإل -

 من مخاطر الصراع 
ً
، وخاصة

ً
 غير الشرعية واللجوء إلى دول االتحاد االوروبي.خطر الهجرة عامة

بعاد جديدة في االستراتيجية الشاملة مثل االستجابة االنسانية للدول املضيفة ودول املصدر ألزمة أظهور  -

 عد فرضته تطورات األزمة السورية وتعدد األطراف املنخرطة فيها.، وهو بُ الالجئين

 في األزمة. دورهاار اإلقليمي لسورية، ومعرفة االتحاد ألهمية تركيز االتحاد على مساعدة دول الجو  -

استمرار فرض االتحاد للعقوبات على الدولة السورية وتخفيفها في املناطق الواقعة خارج سيطرة الدولة  -

 السورية. 

 بعد ظهور تنظيم "داعش" .2

 فقد ،1122 العام بداية مع السورية األزمة تسوية جهود استمرت إذ ،1122 في أوروبي موقف تبلور 

 أيلول  12 بتاريخ/ 1228/ الدولي األمن مجلس قرار لينتج ،1122 الثاني كانون  11 في" 1 جنيف" مؤتمر عقد

 بهدف البيان ذلك لتنفيذ األزمة حول  دولي مؤتمر عقد إلى ودعا ،"2 جنيف" لبيان الكامل النص فتبّنى ،1121

. ملتبادلةا املوافقة على تشكيلها في وتعتمد ،"كاملة تنفيذية سلطات" تخول " جامعة انتقالية حكم هيئة" إنشاء

 األمريكي التوافق انفراط إلى أدى ما 1122 شباط في األوكرانية األزمة نشوب إلى" 1 جنيف" فشل سبب ويعود

 .والفروف كيري  بين 1121 أيار 2 في موسكو اتفاق منذ بدأ والذي سورية، حول  الروس ي

تفاقم األزمة السورية وازدياد ضغط الرأي العام  بسبب ،هذه املرحلة ضغوطات فيشهد االتحاد األوروبي 

وتزامنت مع ظهور تنظيم "داعش" وإعالنه قيام ما يسمى "الدولة اإلسالمية في العراق والشام"، وقيامه األوروبي، 

 11ي ر عنها في إعالن املجلس األوروبي املنعقد فة، عبّ باألعمال اإلرهابية ما دفع االتحاد إلى تبني إستراتيجية جديد

أدان اإلعالن القتل العنصري وخروقات حقوق اإلنسان املرتكبة من قبل املنظمات اإلرهابية،  إذ، 112224آب 

وأكد أهمية تحرك الدول اإلقليمية لوقف هذه االنتهاكات، ودعا إلى احترام تفويض األمم املتحدة لقوة املراقبين 

 ألمن تنظيم قيام وَعّد والتأكيد على أمنهم وحرية حركتهم،  ،ملنع االشتباك ،وليينالد
ً
 مباشرا

ً
 "داعش" تهديدا

 ظيمتن عن تصميمه مواجهة التهديد اإلرهابي من قبل املجموعات اإلرهابية، بما فيها وصّرحالدول األوروبية. 

                                                           
23 Ibid  .p.15  
24  “Special meeting of the European Council (30 August 2014) ‒ Conclusions”, European Council, Brussels, 30 

August 2014. EUCO 163/14. P.5-6. 
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 ملا جاء في قرار مجلس األمن الدولي الرقم /
ً
 املتحدة األمم ممثلي ويمنع هذا القرار على /،1221"داعش" وفقا

 .25املتحدة األمم إرهاب لوائح على مدرجة إرهابية منظمة مع التفاوض

أشار اإلعالن كذلك، إلى أهمية القيام بتحرك حازم لوقف تدفق املقاتلين، وأكد على الحاجة إلى التعاون 

 .وللحد من مشكلة تدفق الالجئين القريب مع الدول الثالثة ملواجهة اإلرهاب في املنطقة،

في  داعش تنظيم أن هذه االستراتيجية كانت عملياتية ركزت على اإلدانة والتعامل مع أزمة تقدم ُيالحظ

بعاد وبالتالي فقد امتازت بتركيزها على األ األجانب، سورية والعراق، وحاولت التركيز على مشكلة تدفق املقاتلين

ملنع نمو ظاهرة الحركات املتطرفة في برنامج لحل األزمة أو أي أجندة مستقبلية األمنية للصراع وخلت من أي 

 الداخل السوري وازدهارها.

يخص  فيماعمل االتحاد في هذه املرحلة 

 تأثيراتلالصعيد اإلنساني على تعزيز أدواته لالستجابة 

إطالق أول "صندوق ائتماني إقليمي ذلك بفعل  ،األزمة

لالتحاد األوروبي"، كأداة تمويل استراتيجية جديدة 

لحشد املزيد من املساعدات استجابة لألزمة السورية، 

سيركز على دعم الالجئين واملجموعات املستضيفة  إذ

 .26لهم

قادت ف"داعش"،  تنظيم محاربةوتميزت هذه املرحلة باالنخراط األوروبي إلى جانب الطرف األمريكي في 

 للمرة األولى. حاملة طائرات فرنسية العمليات على تنظيم "داعش"

 نظيمت املفوضية األوروبية وثيقة "عناصر من أجل استراتيجية إقليمية لسورية والعراق وخطر تبنت 

ة وبي بشأن سوريأصدرت استراتيجية بعنوان "عناصر تكوين استراتيجية إقليمية لالتحاد األور  ، إذداعش""

 .1125داعش" في شباط " تنظيم والعراق وخطر 

ح املفوضية في هذه الوثيقة، ضرورة انتهاج استراتيجيات تركز على  :27توّض 

                                                           
تصريحات السيد وليد املعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية واملغتربين خالل املقابلة التلفزيونية مع قناة االخبارية  25

 .1125-2-11السورية، الثالثاء  واملغتربينالسورية، وزارة الخارجية 
26 “European Union Regional Trust Fund In Response To The Syrian Crisis, The 'Madad Fund'”, European 

Commission, Sep 21, 2015. 

 http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/countries/syria/madad/20150921-eutf-madad-q-and-a.pdf 
27 “Elements for an EU regional strategy for Syria and Iraq as well as the Da'esh threat”, European Commission, 

Brussels, 6.2.2015.p.3. 

إلى أهمية القيام  إعالن املجلس األوروبيأشار 

بتحرك حازم لوقف تدفق املقاتلين، وأكد على 

الحاجة إلى التعاون القريب مع الدول الثالثة 

ملواجهة اإلرهاب في املنطقة، وللحد من مشكلة 

 تدفق الالجئين.

http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/countries/syria/madad/20150921-eutf-madad-q-and-a.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/countries/syria/madad/20150921-eutf-madad-q-and-a.pdf
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ون مجلس التعاو جامعة الدول العربية، بوساطة توطيد االنخراط اإلقليمي في دعم األمن والسالم طويل األجل  -

الحوار حول و "داعش"،  تنظيم إدانة :ويتضمن النشاط مع هذه األجهزةالخليجي ومنظمة التعاون االسالمي، 

دعم دبلوماسية العلوم، وبذل الجهود لتخفيف سوء و اإليديولوجية والدين ومواجهة األصولية، و التنوع الثقافي، 

 التفاهم داخل االتحاد األوروبي حول تنمية املنطقة العربية.

 ة ومنظمة إرهابية ومواجهة تأثيره االيديولوجي.عزل وهزيمة تنظيم "داعش" كقوة عسكري -

 التعامل مع ظاهرة املقاتلين األجانب. -

 مواجهة العنف. -

 .28عقوبات تمويل اإلرهاب -

 شكلت هذه الرؤية 
ً
" وانتشارها، من مكافحة اإلرهاب ومساعدة دول اإلقليم لتجاوز محنة "داعش مزيجا

والتركيز على أهمية حل معضلة تدفق املقاتلين األجانب على سورية والسيما من أوروبا وكيفية التعامل معهم 

حين عودتهم إلى بلدانهم األصلية، والقسم الثاني من االستراتيجية ركز على الدعم اإلنساني الذي خصص له 

 تفاصيل االستراتيجية تغليب البعد األمني ظ بناًء على فهموُيالحمن املساعدة املالية املوجهة للمنطقة،  21%

 على اإلنساني.

 أمريكا للتنظيم لكن جاء ذلك بعد إدانة"داعش"،  تنظيم بدأ األوروبيون في هذه املرحلة يركزون على

 على تبعية املوقف األوروبي إلى املوقف األمريكي نفسه
ً
 إضافيا

ً
، أي بعد احتالل املوصل، األمر الذي يعطي دليال

 لصانع القرار في واشنطن. 
ً
 وتغيير األولويات وفقا

 

 داعش؟ولكن يبقى التساؤل املشروع هو ماذا فعل األوربيون تجاه 

بي أصدر املجلس في االتحاد األورو ، إذ ""نحو منهج أوروبي شامل لألزمة السورية استراتيجية املجلس تبنى

البيان املشرك حول "االستراتيجية اإلقليمية لالتحاد األوروبي في سورية والعراق وتهديد  1125آذار 26في 

 اد األوروبييورو تقتطع من موازنة االتح مليار داعش"، وخصص لهذه االستراتيجية حزمة مساعدات تصل إلى 

ضع "داعش" وبالو  تنظيم ، وتضمنت هذه االستراتيجية مجموعة من البنود املرتبطة بمحاربة1126-1125لعامي 

، والجديد في هذه االستراتيجية النقاط 29تفرع عنها من أزمات األزمة، وما طوال سنواتالقائم في سورية والعراق 

 التالية:

 

 التركيز على أهمية املعالجة الكاملة لألزمة السورية.  -

 إياهم بإيقاف تدخلهم في  -
ً
اعتراف االتحاد بالدور املؤثر لألطراف اإلقليمية في األزمة السورية مطالبا

 سورية. 

                                                           
28 Ibid .p.9-10  
29 “Council conclusions on the EU regional strategy for Syria and Iraq as well as the ISIL/Daesh threat”, Council of the 

European Union, Brussels، 16 March 2015 (OR.en), 7267/15. 
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 ."سورية الغد"انفردت هذه االستراتيجية ببناء صورة ملا بعد األزمة السورية وكيفية بناء  -

 ى أهمية تالزم املسارين العسكري والسياس ي للتعامل مع مشكلة "داعش" والقضاء عليها.التأكيد عل -

ألمن بغرض ترسيخ ا ، ذلكتركيز األوروبيين على أهمية الحفاظ على هياكل الدولة السورية ووظائفها -

 والنظام وتأمين الخدمات األساسية لكافة أفراد الشعب السوري.

الهاجس األكبر ألمنهم، وهذا ماجعل  بحسبان أنه"داعش"  تنظيم بةتركيز األوروبيون على محار  -

شهدت مرحلة صيف  إذ، 1125"داعش" في قلب جميع استراتيجيات االتحاد األوروبي حتى صيف 

تفاقم خطر أزمة الالجئين على أمن القارة األوروبية، وهذا ما أكده تقييم تقرير "املجلس األوروبي  1125

 لكونه يهدد عّد وروبية"، الذي للسياسة الخارجية األ 
ً
أن التركيز على خطر "داعش" هو األهم، نظرا

املصالح األوروبية واألمن األوروبي، وفي املقابل هناك عزوف أوروبي عن االهتمام باملكونات األخرى 

 (:2نظر الجدول رقم الألزمة السورية )

 (1الجدول رقم )

 (23والعراق )الدرجة من االستراتيجية األوروبية حيال سورية 

 بقيت أوروبا

هامشية، تقودها 

مواجهة "داعش" 

حتى في الحاالت 

التي تتطلب 

 
ا
 سياسّيا

ا
مدخال

 
ا
 واقعّيا

 1121 1121 1122 1125 

 1 1 2 1 الوحدة

 1 1 1 1 املوارد

 2 - - - االستراتيجية

 2 1 1 1 التأثير

االجمالي من 

11 

8 

C 

5 

D+ 

6 

C- 

2 

C- 

C- 

                    European council, European foreign policy scorecard 2015, on foreign affairs, January 2016, p. 

100. WWW.cfrc.eu, 

يظهر من قراءة الجدول أن االستراتيجية األوروبية كانت متواضعة حيال األزمة السورية، فهي لم تكن 

 ولم ترَق إلى مستوى موحدة، ولم تخصص املوارد التي 
ً
 جدا

ً
تتطلبها االستراتيجية، وجاء تأثيرها متواضعا

االستراتيجية األوروبية من مسائل أخرى ومشاكل دولية، وقد غابت االستراتيجية بشكل كامل في السنوات الثالث 

األوروبيين ، ويعود ذلك إلى عدم تنبه 1125، وظهرت بشكل متواضع في 1122، 1121، 1121األولى لبدء األزمة 

 رة األوروبية في العمق.طر يهدد القاإلى خطورة األزمة السورية وإمكانية تحولها إلى خ

تركيز الدول األوروبية،  1125ُيالحظ في أفق التدخل العسكري األوروبي ضد "داعش" في تشرين الثاني 

اني في تشرين الثاإلرهابية  بالتزامن مع دعم العملية السلمية على استخدام القوة الخشنة بعد هجمات باريس
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ة االتحاد األوروبي"، وتنص على: من "معاهد 2، الفقرة 21، فقد أعلنت فرنسا أنها سوف تلجأ إلى املادة 1125

في حال كانت إحدى الدول األعضاء ضحية للعدوان املسلح على أرضها، عندها يلتزم األعضاء اآلخرون بتقديم »

. وبالفعل فقد صّوت وزراء «من ميثاق األمم املتحدة 52بما يتوافق مع املادة املساعدة والدعم بكافة الوسائل، 

مواقف مختلفة للدول األعضاء  ظهرت، ورغم اإلجماع 30دفاع االتحاد األوروبي باإلجماع على تنفيذ هذه املادة

، وخاصة بين الدول األعضاء الصغيرة واألعضاء الجدد.
ً
  عامة

، وعرضت 31على ضرب مواقع تنظيم "داعش" 1125بداية كانون األول  كما صوت البرملان البريطاني في

اريس يرلندا تضامنهما مع بإا الجوية في قبرص، أكدت فنلندا و الحكومة البريطانية على فرنسا استخدام قواعده

 مهد 1125الرابع من كانون األول مع االعتذار عن املشاركة العسكرية، بسبب التزامهما سياسة الحياد. وفي 

املجلس األعلى املنتخب من الشعب( الطريق ملشاركة أملانيا العسكرية في -البوندستاغ األملاني )البرملان األملاني 

الحرب ضد "داعش" ضمن إطار "التحالف الدولي" الذي تقوده أميركا، وجاء تصويت البرملان األملاني بأغلبية 

 قديم وحدات تدخل من الشرطة.ضده. في املقابل اكتفت السويد بت 225مع القرار و 225

شاركت بلجيكا، والدنمارك، وفرنسا، هولندا واململكة املتحدة في الضربات الجوية ضد تنظيم داعش في 

، في الضربات الجوية في سورية –وبدعم عسكري أملاني–العراق، بينما شاركت فقط فرنسا واململكة املتحدة 

، أن طائراتها 1126، بينما أعلنت الحكومة البلجيكية في أيار 112632 كما أعلنت هولندا انضمامها في كانون الثاني

" املشاركة في "التحالف الدولي" ضد "داعش" في العراق ستوسع نطاق ضرباتها الجوية 26املقاتلة من طراز "إف 

 .33لتشمل سورية

وروبا ك، أن مركز أأظهر التوافق على التدخل العسكري وموافقة املستشارة األملانية أنجيال مركل على ذل

 على التنسيق واإلجماع على قرار والتضامن في وجه م
ً
يهّدد  االسياس ي، الذي يجمع فرنسا وأملانيا، ال يزال قادرا

 حرية األوروبيين وأمنهم.

                                                           
30 Official Journal of the European Union, C202/39 –Volume 59, 7June2016. 
31 Ben Riley-Smith and Michael Wilkinson, “Syria airstrikes vote: Britain to begin bombing within hours after MPs 

overwhelmingly back action”, The Telegraph, 3 Dec 2015. 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/12028313/syria-airstrikes-vote-live.html  

32 "European foreign policy scorecard 2016”, European Council on Foreign Relations, January 2016 .p.100. 

http://www.ecfr.eu/page/-/ECFR157_SCORECARD_2016.pdf  
 .1126 /مايوأيار 11 ،الحياةصحيفة ، "«داعش»رئيس الوزراء البلجيكي يتعهد إلحاق الهزيمة بـ " 33

https://goo.gl/gFJBi2  

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/12028313/syria-airstrikes-vote-live.html
http://www.ecfr.eu/page/-/ECFR157_SCORECARD_2016.pdf
https://goo.gl/gFJBi2
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طالب بعض الدول والسيما اليونان في معاهدة لشبونة بتعزيز دور الشؤون الدفاعية ضمن االتحاد، 

 مثل وأرادت اليونان ذلك لت
ً
 للصراع بين الجانبين. وهذا يعني أن دوال

ً
عزيز حمايتها من االعتداءات التركية، نظرا

 .34السويد وإيرلندا التي تفضل الحياد، لم يتطلب منها االنخراط في هذا التحالف

وتعد املرة األولى على اإلطالق التي تتقدم فيها 

إحدى الدول األعضاء في االتحاد األوروبي بطلب رسمي 

للمساعدة من الدول األعضاء األخرى. إذ يتضمن هذا 

دة في الحرب على امليلشيات اإلرهابية، الطلب املساع

مثل: تنظيم "داعش" في سورية والعراق، حسب وزير 

جين إيف لو دريان. أكدت  )السابق( الدفاع الفرنس ي

مفوضة العالقات الخارجية في االتحاد األوروبي فيديريكا موغيريني بدورها أن االتحاد األوروبي قد أعلن 

 . 35"باإلجماع االستعداد للمساعدة"

لم يلجأ الى البند الخامس "في معاهد الحلف األطلس ي" لطلب  )السابق( إلى أن الرئيس الفرنس ي هنايشار 

 املساعدة، بل لجأ إلى االتحاد األوروبي.

هجمات "داعش" على أنه  بعد  اعتراف أوروبي بالفشل وتطلع الستراتيجية جديدة، ذلك يالحظ وجود

، ومئات الجرحى، إذ اعترف التقرير املشترك  211 لتي راح ضحيتها ا، 1125تشرين الثاني  21باريس في 
ً
قتيال

بفشل  1125تشرين الثاني  28الصادر عن املجلس والبرملان واملجلس االقتصادي االجتماعي ولجنة املناطق في 

 للتطبيق  فياالتحاد 
ً
تحقيق الهدف من سياسة الجوار الجنوبية، وأقر التقرير أّن النموذج األوروبي ليس صالحا

 عند التنفيذ مما تصور واضعو السياسة  فكرة انتقالمعظم دول الجوار، وأنَّ  في
ً
الديمقراطية أشد تعقيدا

جوار عملية محفوفة بكثير من املحاذير     الخارجية لالتحاد األوروبي، فانتقال الديمقراطية من أوروبا إلى دول ال

 واألخطار.

مبادرات "الشراكة املتوسطية األوروبية" كما اعترف االتحاد بفشل الوسائل السابقة املتبعة مثل 

 ملا سبق،و"االتحاد من أجل املتوسط" و"الشراكة من أجل الديمقراطية والرخاء". 
ً
ركز التقرير املشترك  نظرا

 1125تشرين الثاني  28لصادر عن مجلس الشؤون الخارجية التابع للمجلس في االتحاد األوروبي الصادر بتاريخ ا

                                                           

34 “Article 42.7: An explainer”, European Council on Foreign Relations, 19 November 2015. 

http://www.ecfr.eu/article/commentary_article_427_an_explainer5019  

 .1125 نوفمبرتشرين الثاني/ News-Deutschland ،22 أملانيا أخبار"، اإلرهاب مواجهة في تساهم أملانيا" 35

https://www.deutschland.de/ar/topic/sys/lmny-wwrwb/lmny-tshm-fy-mwjh-lrhb  

أظهر التوافق على التدخل العسكري وموافقة 

املستشارة األملانية أنجيال مركل، أن مركز أوروبا 

 على التنسيق واإلجماع  السياس ي
ا
ال يزال قادرا

على قرار والتضامن في وجه ما يهّدد حرية 

 األوروبيين وأمنهم.

http://www.ecfr.eu/article/commentary_article_427_an_explainer5019
https://www.deutschland.de/ar/topic/sys/lmny-wwrwb/lmny-tshm-fy-mwjh-lrhb
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 من قاعدة جوار أقوى يؤدي إلى شراكات أقوى، واعتمد " على أهمية،
ً
ترسيخ االستقرار في دول الجوار، انطالقا

 .36الجيدة، والديمقراطية، وسيادة القانون وحقوق االنسان كأهداف رئيسة له" الحوكمة

 من التنمية االقتصادية، ومن ثم املرونة في االتفاقيات التجارية، 
ً
وحدد االتحاد أهم األولويات، بدءا

يز على ركوإيجاد منطقة اقتصادية مشتركة، ودعم االصالحات التي تؤدي إلى بيئة أعمال واستثمار أفضل، والت

 .37الزراعة كمصدر أساس  للدخل والعمالة

، ودعم الهجرة 
ً
كما ركزت هذه االستراتيجية على زيادة الدعم ملن يساعد الالجئين واملهجرين داخليا

الدورية بشكل أفضل وإطالق حوارات في شأن التنقل األكاديمي، وتسهيل الهجرة القانونية املفيدة بصورة 

ن ة مومعالجة أسبابها والعمل على إعادعمل على معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية متبادلة، وفي املقابل ال

 ليس له أو من لم يعد لديه الحق في االقامة في االتحاد إلى بلده، ودعم التعاون في إدارة الحدود.

لفقر ا تترك قراءة هذه االستراتيجية مؤشرات على غلبة البعد التنموي والتركيز على معالجة مشاكل مثل

نطقة السياس ي في دول املوالتعامل مع التنوع االجتماعي واالقتصادي و والبطالة والتشغيل وتوفير االستقرار 

 العربية.

دفعت األزمة السورية املجلس األوروبي إلقرار استراتيجية جديدة حول "رؤية االتحاد األوروبي لألمن 

الرؤية املشتركة، التحرك املشترك: االستراتيجية تحت عنوان: "، وجاءت 1126حزيران  18العالمي"، ذلك في 

 . أوروبا أقوى، االستراتيجية العاملية للسياسة الخارجية واألمنية املشتركة لالتحاد األوروبي"

: املوقف املوحد تجاه قضايا السياسات 
ً
ركزت االستراتيجية الجديدة على أربعة مبادئ أساسية وهي: أوال

: تحمل املسؤولية بمعالجة الخارجية، وثا
ً
: املشاركة في حل املشاكل العاملية وفي تشكيل املعايير العاملية، ثالثا

ً
نيا

: التعاون مع الشركاء الدوليين".
ً
 املشاكل األمنية وأسبابها داخل االتحاد وفي املناطق املجاورة، رابعا

خمس أولويات للتحرك الخارجي لالتحاد األوروبي وهي: "األمن في االتحاد األوروبي،  االستراتيجيةحددت 

واألمن في الدول املجاورة له، تطوير نهج متكامل للصراعات واألزمات، يحدد االتحاد األوروبي موقفه من مناطق 

الدولي والسالم والتنمية  مختلفة، يحدد االتحاد األوروبي املبادئ الرئيسة لإلدارة العاملية، مثل: القانون 

 .38املستدامة"

تركز االستراتيجية على أن االتحاد األوروبي سينخرط بشكل أكبر في تسوية الصراعات الطويلة في دول 

 تنفجر ألسباب داخلية، لكن التدخالت القومية 
ً
الشراكة الشرقية، مثل: الصراعات في سورية وليبيا، التي غالبا

 للصراعات ويتحرك على مختلف واإلقليمية والعاملية يجع
ً
 تعدديا

ً
. كما أن االتحاد سيفرض مدخال

ً
لها أكثر تعقيدا

                                                           
36 ”Review of The European neighborhood policy”, European Commission, Brussels, 18.11.2015, Join (2015) 50 final 

p.3-4. 
37 Ibid , p.09  
38 Ibid. 
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، ال يستطيع االتحاد حل أي من هذه األزمات بمفرده فاالتحاد 
ً
املستويات الوطنية واالقليمية والعاملية. أخيرا

لى عمل بشكل منظم عبحاجة ملدخل متعدد الجوانب ينخرط فيه مختلف الالعبين في الصراع لتسويته. وسي

األرض مع املنظمات الدولية واالقليمية، واملانحين واملجتمع املدني. السالم املستدام فقط يمكن انجازه بوساطة 

 االتفاقيات الشاملة والشراكات االقليمية والدولية العميقة والطويلة.

 حول "السالم واالزدهار في إفريقيا والشرق 
ً
ما األوسط، واملتوسط"، نورد فيوتناولت االستراتيجية محورا

 :39أهم نقاط القوة في هذه االستراتيجيةيلي 

الديمقراطية. فاالتحاد أصبح يفضل وفرض اختفاء اللغة املستبدة لالتحاد في الحديث عن توطيد  -

الوثيقة متفائلة على مستوى  لكنالعمل بشكل صامت، وليس باستخدام الحماسة التبشيرية، 

 السياسة، فهي تتضمن العديد من املقترحات.

ذكرت سياسة الجوار األوروبي مرات قليلة في سياق االستراتيجية، فلم يسلط الضوء عليها بشكل  -

 فقد استبدلت بأمرين: املرونة كمبدأ أما كما أن االتحاد لم يتجاهلها بشكل كامل،  ،كبير
ً
مبدئيا

 اعترفت بالتغير اإليجابي القابل للحصول، لعالقة ا أساس
ً
على فالتحاد األوروبي مع جيرانه، ضمنيا

فيديريكا عليه املمثلة العليا  الدول واملجتمعات أن تظهر استعدادها لإلصالح، وهذا ما أكدت

األزمات الداخلية  ملقاومةالدول واملجتمعات باإلصالح،  نهوض إمكانيةتقوم موغريني قائلة: "

  جية"، وهذا وضَع والخار 
ً
لسذاجة سياسة الجوار القديمة، التي قامت على أجندة تحولية كاملة  حّدا

الجزائر ومصر وبيالروسيا ومولدافيا،  :مثل ،حول املفهوم األوتوماتيكي إلرادة الحكومات بالتغيير

 لحاجة بعض الدول بشكل منفرد، الفكرة األساس ،والتأكيد على مداخل خاصة بكل دولة
ً
ة يوفقا

 هي بناء فضاء متماسك حول أوروبا.

أظهرت الوثيقة كذلك القوة بالتركيز على حاجة االتحاد األوروبي لالستثمار في النظام الدولي القائم  -

العاملية الكامنة خلفها، وهذه األمور  واملبادئعلى القانون، وهذا هو التزام باملؤسسات املتعددة 

 يتعلق باالستقرار العالمبقيت 
ً
 بشكل عام. ي واإلقليمي، وبالحوكمة العامليةسؤاال

 :40وأهم نقاط ضعف االستراتيجية الجديدة

عدم تحليلها لألسباب البنيوية التي جعلت االتحاد األوروبي يفشل في تحقيق أجندته التحولية في  -

 سياسة الجوار األوروبية.

تدرج كأداة للسياسة الخارجية، والغموض  التيعدم وضوح االستراتيجية حول سياسة التوسع،  -

 بل كذلك في املجاالت األخرى. ،حول مستقبلها ليس فقط بما يتعلق بتركيا

                                                           
39 Jan Techau, “The EU’s New Global Strategy: Useful or Pointless?”, Carnegie Europe, July 1, 2016.  

http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/?fa=63994 

40 Ibid. 

http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/?fa=63994
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معاهدة لشبونة، ودورها في إضعاف السياسة الخارجية لالتحاد  ملساوئ عدم تطرق االستراتيجية  -

اعات املجلس األوروبي، فصل وزراء الخارجية األوروبيين للدول األعضاء عن اجتم بسبب ،األوروبي

 وعدم كفاية التمويل والتجهيز  ،وفصل املفوضية األوروبية عن جهاز خدمة التحرك الخارجي األوروبي

إلجراءات صنع القرار  باإلضافةلجهاز التحرك الخارجي وللممثل األعلى للسياسة الخارجية، 

 والتمزق املؤسساتي.البيروقراطية 

أطلقت عليها املمثلة العليا موغريني: "االستقالل االستراتيجي" لالتحاد األوروبي،  التيقلة الحماسة  -

 هناك تأكيد على أهمية بناء أوروبا 
ً
سياسة خارجية وأمنية  وعلى الرغبة في بناء لقدراتها،فدائما

حدة تفي املقابل هناك اعتماد على الواليات امل لكنودفاعية ملنح االتحاد القدرة على حماية أمنه، 

 األمريكية.

برنامج تنفيذ االستراتيجية األوروبية العاملية حول السياسة  1126تشرين األول  22تبنى املجلس في 

 بيان، أكد فيه على النقاط التالية: 1126وأصدر في كانون األول  .41الخارجية واألمنية املشتركة

ية الدولية. هو يدعم بشكل االتحاد األوروبي هو عضو كامل ومشارك فعال في مجموعة دعم سور  -

 كامل جهود املبعوث الدولي لألمم املتحدة لسورية.

، 1126أيلول  21يرحب االتحاد األوروبي باالتفاق املعلن بين الواليات املتحدة األمريكية وروسيا في  -

 لوقف األعمال العدائية.

ة واملجموعات اإلرهابي"داعش"  تنظيم التأكيد على الحل السياس ي لألزمة السورية بهدف استئصال -

 املحددة في قائمة األمم املتحدة.

 مناالستقرار في سورية سيكون  -
ً
" 2، على أساس "جنيف السوريون عملية سياسية يقودها  انطالقا

 .42"1152وقرار مجلس األمن الدولي رقم "

رار في ة االستقعادة البناء حينما تبدأ عمليإاالتحاد األوروبي جاهز لتقديم الدعم لعملية االستقرار و  -

  سورية.

 دعت املمثلة ،الرابع بمقر جامعة الدول العربيةهذا، وعلى هامش االجتماع الوزاري العربي األوروبي 

 .43«العربي العالم بمشاركة» سورية إلعمار السعي ضرورة فيدريكا موغريني إلى العليا

                                                           
41 "council conclusions on the global strategy on the European Union’s foreign and security policy”, Council of the 

European Union, Luxembourg, 17 October 2016 (OR. en), 13202/16. 
انون ك 2، 221، العدد العربيمجلة املستقبل ، "بشأن حل األزمة السورية 1152نص بيان مجلس األمن الدولي الرقم " 42

 .255. ص1126الثاني/يناير

  تريد العربية الجامعة…  اإلعمار بإعادة العرب ملشاركة: موغيريني" 43
ً
 ويؤكد بيانها على يتحفظ ولبنان.. .«2 جنيف» وفق حال

 .1126كانون األول/ديسمبر  12، جريدة الوطن"، السورية لألزمة سياس ي حل إيجاد ضرورة

http://alwatan.sy/archives/83796  

http://alwatan.sy/archives/83796
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ا
 السورية األزمة حيال مشتركة أوروبية استراتيجية صياغة عقبات -ثالثا

 فشلت أوروبا في صياغة استراتيجية واضحة من األزمة السورية، ويعود ذلك لعدد من األسباب أهمها:

 الدول األعضاء .1

 النابعة من الدول األعضاء إلى: العقباتويمكن تصنيف 

دول األعضاء في االتحاد األوروبي بين التصنف  :اختالف درجة انغماس الدول األعضاء في االتحاد -

ومترددة، والتصنيف يتبع لتعدد املجاالت التي تعمل بها الدول في مجال السياسة الخارجية قائدة 

 (.1نظر الجدول رقم ا) 1126وهو صادر عن تقرير السياسة الخارجية األوروبية لعام 

 2316 لعام األوروبية الخارجية السياسة مجال في املتهربون  هم ومن القادة هم من يوضح (:2) الرقم الجدول 

تصنيف القادة األعلى  القادة األعلى

 (13)الدرجة من 

 
ا
 الدول األعضاء األكثر تهربا

 

 درجة التصنيف

 درجات ( 13من) 

 1 ليتوانيا 8 أملانيا

 1 بولندا 5 هولندا

 1 بلجيكا 5 السويد

 1 بلغاريا 5 بريطانيا

 1 كرواتيا 2 فرنسا

 1 قبرص 1 ليتوانيا

 1 فرنسا 1 بولندا

 1 اليونان 1 الدنمارك

 1 مالطا 1 استونيا

 1 البرتغال 1 يطالياإ

 1 رومانيا 1 التفيا

–رومانيا

-سلوفاكيا

-فنلندا–سبانياإ

 بلغاريا

–استونيا -جمهورية التشيك  2

-هنغاريا–أملانيا –فنلندا 

-هولندا-لوكسمبورغ-التفيا

 سلوفينيا

2 

European foreign policy scorecard 2016، Council on foreign affairs، January 2016 .p.16. WWW.cfrc.eu. 
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، باالعتماد على وسائل جديدة للضغط على الدول األعضاء 1125بدأت أملانيا في النصف الثاني من عام 

 مثل التهديد باقتطاع التمويل للدول التي ترفض في االتحاد األوروبي إلى األمام لدفع مبادراتها ذلكفي االتحاد، 

طرح املوضوع على التصويت باألغلبية عن طريق صفقة إعادة توزيع الالجئين، وحاولت تجاوز الدول املعارضة 

 املؤهلة.

 رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور وقد قوبلت السياسات األملانية باملعارضة من قبل بريطانيا، وحكومة 

هددت باستخدام العنف ضد الالجئين ومنعهم من دخول هنغاريا. كما أن دول أوروبا الوسطى التي  أوربان،

 .44والشرقية تفتقر إلى الخبرة في هذا املجال وهي ترفض التنازالت حول هذه املسألة

تختلف مواقف الدول األعضاء من األزمة  اختالف املواقف األوروبية حيال األزمة السورية: -

أن جميع الدول كانت منخرطة،  ُيالحظ( 1تحليل الجدول رقم )على  وبناءً ، السورية وإمكانية تسويتها

مع فارق كبير بين دول نشيطة في مجال السياسة الخارجية، كأملانيا، ودول تشارك في الحد  لكن

 األدنى.

 فريقياأفي الشرق األوسط وشمالي  ومن هم املتهربون ( يوضح من هم القادة 2الجدول رقم )

تلطيف املنافسات اإلقليمية في  الدولة

 الشرق االوسط

االستجابة اإلنسانية ألزمة 

 الالجئين

 مترددة - بلغاريا

 مترددة - كرواتيا

 مترددة - قبرص

 قائدة - الدنمارك

 قائدة قائدة أملانيا

 مترددة - اليونان

 مترددة - هنغاريا

 قائدة قائدة اململكة املتحدة

 قائدة مترددة إسبانيا

 قائدة قائدة هولندا

European foreign policy scorecard, Council on foreign affairs, January 2016, p.149. WWW.cfrc.eu. 

                                                           
44 “European foreign policy scorecard 2016”, European council on foreign relations, 28 January, 2016.p.16-17. 

http://www.ecfr.eu/page/-/ECFR157_SCORECARD_2016.pdf  

http://www.ecfr.eu/page/-/ECFR157_SCORECARD_2016.pdf
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 السورية أظهرت األزمة 
ً
 كامال

ً
أن كما  للسياسة األوروبية املشتركة حيال أزمات مثل أزمة الالجئين، غيابا

من دون مؤسسات »ملانية أنجيال ميركل إلى القول: أوروبا تقودها الدول األعضاء وهذا ما دفع املستشارة األ

 ، فالقيادة في أوروبا أصبحت تأتي من الدول األعضاء على حساب«قوية، ال يوجد شبكة أمان في االتحاد

 . 45مؤسسات االتحاد االوروبي

من بريطانيا وفرنسا  كلٌّ حرص  :خصوصية العالقات بين االتحاد األوروبي ودول الخليج العربي -

 على  ذلك باجتناب االختالف معها ،على عدم ازعاج دول الخليج
ً
حول سورية واليمن والعراق خوفا

وحتى نهاية  1121االقتصادية، وحازت العالقة بين األوروبيين والخليجيين بشكل عام من  مصالحهما

السورية والعراقية.  األزمتينفي تعامل االتحاد األوروبي مع  Cجيدة، مقارنة بـ  أي Bعلى مستوى  1125

في  ةفقد أبدى بعض الدول األعضاء الرغب هذا الدعم جاء على حساب الوحدة األوروبية الواسعة

،  كلٌّ  قاطعهالوصول إلى حل دبلوماس ي وهو ما 
ً
من باريس ولندن. مما جعل النفوذ األوروبي ضعيفا

وسهل للدول الخليجية فرض مصالحها اإلقليمية، وهذا جعل الجهود األوروبية متواضعة في التعامل 

 .46مع األزمات التي وصلت إلى حدودها

 االتحاد نفسه .2

  نابعة من االتحاد ذاته وأهمها: العقباتمجموعة من  توجد

أهم نقاط ضعف االستراتيجية : ُيالحظ أنَّ العربيةضعف االستراتيجية األوروبية تجاه املنطقة  -

األوروبية السابقة والحالية تركيزها على الجغرافيا، فهي تنظر إلى أوروبا على أنها تتألف من دوائر 

قع إضافة إلى األعضاء املتو  ،اليين لالتحاد األوروبيذات مركز واحد. وبشكل تقريبي فإن األعضاء الح

 كز.بدول املر  انضمامهم يشكلون النواة في حين تشكل دول أوروبا الوسطى الدائرة املحيطة األولى

دائرة املحيطة الثانية، ويحق لهذه الدول االنضمام لالتحاد في حال التزمت تشكل دول البلقان الغربية ال

 ملعايير وثيقة  ،بمعايير االتحاد
ً
التي تنص على الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق اإلنسان  كوبنهاغنوفقا

 . 47وحقوق األقليات واقتصاد السوق 

 روسيا وتركيا إضافة إلىو تضم دول أوروبا الشرقية  التيأما الجوار البعيد أو ما يعرف بالدائرة الثالثة 

كل الرقم نظر الشافهي غير مدعوة لالنضمام إلى االتحاد األوروبي ) ،ةدول املغرب العربي في إفريقيا والدول العربي

2.) 

                                                           
45 Ibid. p.17. 
46 Ibid. p.103. 
47 Markus Kornprobst, “Building agreements upon agreements: The European Union and grand strategy”, Opcit, 

21(2)267-292. http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1354066114535273 

 

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1354066114535273
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 األوروبية للسياسات الهامشية والدول  األوروبي االتحاد(: 1) الرقم الشكل

 وهذا يعني أنه كلما ابتعدنا عن املركز )النواة(، تضاءل اهتمام األوروبيين بالدول الهامشية.

صالحية التي دخلت أسهمت معاهدة لشبونة اإل  دور الدول األعضاء:دور معاهدة لشبونة في تعزيز  -

 ضعاف دور املبادرة السياسية ملؤسسات االتحاد األوروبي، في إ1115حيز التنفيذ في كانون األول 

 
ً
 ، عامة

ً
خدمة التحرك األوروبي الخارجي، وأعادت املسؤولية للدول وجهاز املفوضية األوروبية وخاصة

  األعضاء
ً
 ، عامة

ً
مستوى زعماء الدول، كما تم فصل وزراء خارجية الدول  الكبار وعلىالدول  وخاصة

األعضاء من املجلس األوروبي، واملثال الواضح هو كثرة التصريحات واالعالنات واملواقف الصادرة 

 .48عن الدول األعضاء في االتحاد

ة رجي"تقييم السياسة الخاجاء في تقرير األزمة السورية ليست من أولويات االتحاد األوروبي:  -

التعامل مع األزمة السورية كان بدرجة متدنية وصنف التعامل مع األزمة "، أن 1126األوروبية للعام 

السورية والعراقية واليمنية واالستجابة ملشكلة الالجئين ضمن الشؤون األقل أهمية بالنسبة 

، وتفوق عليها االهتمام األوروبي 1125، وهي الدرجة ذاتها لعام -Cلالتحاد األوروبي ونالت درجة 

بمسائل مثل مسألة األمن اإلقليمي في الشرق األوسط وسيادة القانون والديمقراطية في تركيا، )انظر 

 (:2الجدول رقم 

 

 

                                                           
48 Marc pierini, “In search of an EU role in the Syrian war”, Carnegie Europe , August 18, 2016. p.11. 

http://carnegieeurope.eu/2016/08/18/in-search-of-eu-role-in-syrian-war-pub-64352  

http://carnegieeurope.eu/2016/08/18/in-search-of-eu-role-in-syrian-war-pub-64352
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درجة  23أصل من  التقييم- (2312(: الدرجة األدنى من التعامل مع مكونات شؤون السياسة الخارجية )4الجدول الرقم )

 درجات لكل بند()خمس 

 الدرجة اإلجمالي التأثير االستراتيجية املوارد الوحدة املجال

اإلقليمي في الشرق األمن 

 فريقياأاألوسط وشمال 
2 1 1 2 2 D+ 

القانون، الديمقراطية  سيادة

 وحقوق االنسان في تركيا
1 2 2 2 5 D+ 

سيادة القانون، حقوق 

يمقراطية في االنسان، والد

الشرق األوسط وشمال 

 فريقياأ

1 2 2 2 6 C- 

االستجابة لالجئين القادمين 

 في أوروبا
1 1 1 2 2 C- 

 -C 2 2 2 1 1 الصراعات في سورية والعراق

European foreign policy scorecard 2016, European council on foreign affairs, January 2016. p.18. 

WWW.cfrc.eu. 

 

وجهت انتقادات من املسؤولين في الدول األعضاء إلى االتحاد األوروبي الستخفافه باألزمة السورية وتركيزه 

" من "حزب الشعب Sebastian Kruz كروز "سبستيان على مسائل غير هامة، ويقول وزير خارجية النمسا 

 قضايابالؤون الصغيرة املتعلقة وليس الش ،يتوجب على أوروبا التصدي لألسئلة والشؤون األهم»النمساوي": 

 
ً
عية لديها سياسة خارجية ودفا تكون أريد ألوروبا أن »، ويتابع: «لرغبة رئيس املفوضية األوروبية القومية، وفقا

  ،قوية، تكفل النمو االقتصادي
ً
تلك  ليست لكنفي مواجهة األزمات مثل أزمة الالجئين.  وأن تكون نشطة أيضا

 ب ،ائح الطعام لتتغير في كل مكان. عندما يحدث هذاالتي تفرض القواعد على لو 
ً
لويات أن األو فإنه يخلق شعورا

 .49«تقف وراءهالخاطئة 

                                                           
49 Walter Mayr and Mathieu Von Rohr, “Austrian foreign minister Kurz: Europes values cannot be negotiable”, Spiegel 

online international, 1 June 2016. 

http://www.spiegel.de/international/europe/interview-with-austrian-foreign-minister-sebastian-kurz-a-

1094931.html  

http://www.spiegel.de/international/europe/interview-with-austrian-foreign-minister-sebastian-kurz-a-1094931.html
http://www.spiegel.de/international/europe/interview-with-austrian-foreign-minister-sebastian-kurz-a-1094931.html
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ستتعرض لفقدان  عن أنَّ أوروبا 50"1115تحدث "تقرير  التحديات الجديدة أمام االتحاد األوروبي: -

االقتصادية واالجتماعية  في املنافعالسيطرة، وعن استمرار زيادة أعداد األوروبيين املتشككين 

والسياسية للمشروع األوروبي واألجندات القومية املتضاربة وغير القادرة على ترجمة املكاسب 

االقتصادية إلى تأثير عالمي، كما تحدث التقرير عن استمرار التبعية األوروبية للطاقة الروسية حتى 

في روسيا "املزود الذي يمكن االعتماد  رياناللتين تأملانيا وايطاليا ذلك إلى وضوح موقف ، 1115عام 

  عليه"، باإلضافة ملشكلة دمج املهاجرين
ً
 املسلمين ومعارضة  عموما

ً
بالحضارة األوروبية، وخصوصا

مشكلة انضمام تركيا لالتحاد  أنَّ  التقرير  َعدَّ  كما .كل من القوميين وأصحاب املصالح الضيقة

 لسيرتها  ،أحد أهم التحديات ستشكل
ً
وهذا  السيئة في مجال حقوق االنسان والحريات،نظرا

، سينعكس على املسلمين وموقفهم من االتحاد
ً
 داخل  عموما

ً
وتحدث التقرير عن  .االتحادوخصوصا

 مشكلة هرمية السكان واألزمة الديمقراطية التي تفصل بين الناخبين األوروبيين وبروكسل.

يفتقر االتحاد األوروبي إلى القوة العسكرية املستقلة التابعة افتقار االتحاد للقوة العسكرية:  -

نظر اانخفاض املشاركة األوروبية في العمليات العسكرية خارج الحدود األوروبية ) إذ ُيالحظلالتحاد، 

 يوجد لدى االتحاد 1الشكل رقم 
ً
عملية عسكرية ومدنية تضم آالف الرجال والنساء  22(، وحاليا

 العلم األوروبي بهدف تحقيق االمن والسلم الدوليين.الذين يخدمون تحت 

 : عمليات السياسات الدفاعية واألمنية املشتركة2الشكل الرقم 

                                                           
50 DI Alfonso Montagnese, Global trends 2025: a transformed world (Roma: Istituto Italiano di Studi Strategici 

“Niccolò Machiavelli”, November 2008), p.32-33. 
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استراتيجية حول الدفاع واألمن في إطار االستراتيجية العاملية  1122أيار  28وقد تبنى املجلس الوزاري في 

 سياسة الدفاعية واألمنية املشتركة وبنى إدارة األزمات، وتعزيز لالتحاد األوروبي، تضمنت املحاور التالية: تطوير ال

 روبيالتعاون مع الدول الشريكة لالتحاد التي تتقاسم معه القيم نفسها، وتعميق التعاون الدفاعي االو 

 .51واالستجابة املبكرة لألزمات

 إقليمية ودولية .2

 السورية زمةاأل  لتسوية األوروبي الدور  في وتأثيره العالمي بالنظام املتعلقة العوامل على التركيز من بّد  ال

 :وأهمها

تغير النظام الدولي بعد نهاية الحرب  التوافق والتنسيق األمريكي الروس ي في األزمة السورية: -

هما القادرتان على حله فقط.  تكون أمريكا وروسياالباردة، إال أنه لم تتغير حقيقة أن أي نزاع دولي 

القوى الصاعدة واملؤسسات الدولية واملنظمات اإلقليمية ال تستطيع عمل أي ش يء في ظل هيمنة 

 .52أمريكا وروسيا

كانون  15" في 1فقد جاء "جنيف  لتسوية األزمة السورية، األساسشكل التوافق األمريكي الروس ي املحور 

وموسكو عجلة  روس ي جديد حول سورية تجسد في تحريك واشنطن-على خلفية اتفاق أمريكي 1126الثاني 

 وطابعها األراض ي السورية وحدة وركز على ،53 1125 تشرين األول  11" في 2التسوية السورية عبر محطات "فيينا

 لعام 2جنيف اإلرهاب ومواصلة املفاوضات على أساس بيان ومحاربة الدولة، مؤسسات وحماية العلماني،

 إلى محطة قرار مجلس األمن الدولي رقم 1125تشرين الثاني  22" في 1"فيينا مؤتمر  و  ،1121
ً
 1152، وصوال

كانون األول    28واقع في  الذي أقره مجلس االمن الدولي بإجماع أعضائه الخمسة عشر في ليل الجمعة ال

حول  1122أيار  2تركيا وإيران وروسيا في  وقعته أستنة الذي باتفاق االوروبي، االتحاد رحبكما   .112554

 كامل وقف تأسيس إلعادة الخطوات جميع إن» األوروبي: االتحاد باسم متحدث التوتر، وقال تخفيف مناطق

 .55«بها مرحب وإيران وتركيا روسيا برعاية العدائية لألعمال وفعال

                                                           
51 “Council conclusions on security and deffence in the context of the EU global strategy”, Council of the European 

Union, Brussles, 18 May 2017 (OR.en), 9178/17, pp1-14. 
52 Fyodor Lukyanov, “Putin's Foreign Policy: The Quest to Restore Russia’s Rightful Place”, Foreign Affairs, May/June 

2016. 

https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2016-04-18/putins-foreign-policy  
 من الواليات املتحدة األمريكية وروسيا والصين واالتحاد األوروبي وفرنسا وأملانيا وبريطانيا والسعودية  2ضم مؤتمر "فيينا  53

ً
" كال

 .وقطر ومصر وإيران واألردن واإلمارات
انون ، ك122، العدد مجلة املستقبل العربي، "بشأن حل األزمة السورية 1152نص بيان مجلس األمن الدولي الرقم " 54

 .255. ص1126الثاني/يناير،
  .1122 /مايوأيار 5، بوابة األسبوع، "التحاد األوروبي يرحب باتفاق استانا حول سوريةا" 55

https://goo.gl/Sf5MSH  

https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2016-04-18/putins-foreign-policy
https://goo.gl/Sf5MSH
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تبلور هذا املوقف من خالل مقابلة الرئيس األمريكي السابق املوقف األمريكي من االتحاد األوروبي:  -

 "الركاب املجانيين" في النظام املعولم وصف األوروبيين بـ إذتالنتيك" أأوباما مع مجلة "ذي باراك 

واملستفيدين من القوة األمريكية. وحّمل فرنسا وبريطانيا وأملانيا مسؤولية تراجع الدور األوروبي، 

 ألوباما، منصرفة إلى شؤونها الداخلية منذ أعوام، وفاقم مشروع االستفتاء على 
ً
فبريطانيا، وفقا

م ت به على الدواانسحابها من االتحاد األوروبي شعورها بالضيق، وخانت فرنسا مبادئها وما تبجح

من كونها أمة حقوق اإلنسان وركن املشروع األوروبي، فانقلبت أزمة الالجئين على أملانيا، التي سعت 

ت بها سبل ذ تقطعإ ،إلى وضع مقاربة مشتركة ألزمتهم، إال أن بريطانيا وفرنسا تركتا أملانيا ملصيرها

، ولم تؤيدا مشروع توزيع الالجئين في حل املشكلة )الالجئين(، ولم تتضامن لندن وال باريس معها

أملانيا، كما يقول أوباما، كانت في حيرة من أمرها طوال أعوام، ولم ترغب في جلب مسائل  لكنأوروبا. 

 .56أمنية دولية ساخنة الى حدود أوروبا الجنوبية

 للواليات املتحدة األمريكية، 
ً
ك أسس انتخاب دونالد ترامب رئيسا

ّ
ات مستقبل العالقحيال لحالة تشك

  األمريكية األوروبية
ً
 ما يتعلق بإمكانية التعويل على التحالف مع "الناتو"، وإمكانية التوافق عموما

ً
، وخصوصا

بين أمريكا وأوروبا حول ملفات مثل العالقات مع روسيا وأوكرانيا وسورية والعقوبات األوروبية ضد روسيا 

لى "الخطر الوجودي ع ك، رئيس املجلس األوروبي، "أميركا ترامب" بـوصف دونالد تاسوامللف النووي اإليراني، و 

 .57االتحاد األوروبي شأنها شأن روسيا، والصين والتطرف اإلسالمي"

أسهمت دعوة الرئيس األمريكي، دونالد 

ترامب، دول االتحاد األوروبي إلى الخروج من 

االتحاد على غرار بريطانيا، في تأجيج العالقات 

 األوروبية األمريكية، ووصف مثل هذا الخطاب، بـ

  ."إعالن غير عسكري للحرب"

 د من األسئلة حول العالقات األمريكية األوروبية أهمها:العدي يمكن طرح

اغة مكانية صيإ ما تداعيات العالقات األمريكية األوروبية على املوقف األوروبي من األزمة السورية وعلى

ي األكثر أن تبتعد عن املوقف األمريك وكيف يمكناألوروبيين الستراتيجية أوروبية أمنية مستقلة عن األمريكيين؟ 

 في
ً
 األزمة السورية؟ تأثرا

                                                           
 آذار/مارس 26، الحياةصحيفة ، "املبادرة في سوريةاألميركي انتهى ... وعلى أوروبا « اإلنساني»عهد التدخل "نتالي نوغيريد،   56

1126. 

https://goo.gl/SZgp0N  
ص االتحاد األوروبي؟"إيفان كراستيف،  57

ّ
 .1122شباط/فبراير  11، الحياةصحيفة  ،"ترامب مخل

https://goo.gl/e7La3k  

 للواليات 
ا
أسس انتخاب دونالد ترامب رئيسا

ك املتحدة األمريكية، 
ّ
حيال مستقبل لحالة تشك

  العالقات األمريكية األوروبية
ا
 ماعموما

ا
 ، وخصوصا

 .يتعلق بإمكانية التعويل على التحالف مع "الناتو"

https://goo.gl/SZgp0N
https://goo.gl/e7La3k
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 ةعديد تحديات األوروبية الروسية العالقات تواجه: األوروبي واالتحاد روسيا بين العالقات .أ

 :منها

العالقات املؤيدة لروسيا والرئيس الروس ي فالديمير بوتين، والسيما من قبل أقص ى اليمين في اليونان  -

 زبالح هو املثال، سبيل على لوبين، مارين برئاسة ،«الفرنسية الوطنية الجبهة» فحزب وفرنسا،

 » بوتين عّد و  شبه جزيرة القرم، أشاَد بضم روسيا الذي الوحيد الفرنس ي
ً
  وطنيا

ً
  وحصنا

ً
 قيملل منيعا

 .58«12 فرانس» موقع وفق ،«التقليدية األوروبية

، وعن موقف 1115" عن استمرار التبعية األوروبية للطاقة الروسية حتى عام 1115تحدث "تقرير  -

 في روسيا "املزود الذي يمكن االعتماد عليه". اللتين تريانأملانيا وايطاليا 

تبقى من دول االتحاد السوفيتي السابق  أزمة جورجيا وأزمة أوكرانيا وامكانية توسع الناتو ودخول ما -

حيث جاء  1126عبرت عنه االستراتيجية األوروبية الجديدة في حزيران  التحاد األوروبي، وهو ماإلى ا

 فيه: "ال يمكن قبول الوضع الحالي في شبه جزيرة القرم والنفوذ الروس ي في شرق أوكرانيا".

األوروبية مثل تعاني العالقات بين االتحاد وروسيا من االختالف حول أزمات أخرى خارج القارة كما 

 األزمة السورية واختالف املواقف منها واألزمة اليمنية وغيرها من أزمات العالم.

أكد وزير الخارجية األملاني فرانك فالتر شتاينماير، على هامش مؤتمر األمن الدولي في ميونيخ أهمية 

ر املشاركين بـ
ّ
ا مثل الصراع الدائر في سورية، "وجود نزاعات ال يمكن حلها بال روسي العالقات مع روسيا، وذك

فقط مع روسيا يمكن أن ينجح التوافق مع إيران، ومن الخطأ تشكيل مستقبل أوروبا بال أخذ روسيا في 

 .59، فيما يجب أن تحدد موسكو التحديات املشتركة أمام الجانبين"الحسبان

 مدع مثل لسورية، املؤيدة الواضحة املواقف في ذلك تجلى: لسورية الروس ي الصيني الدعم .ب

 . الدولي األمن مجلس في السورية الدولة ملوقف البلدين

  

                                                           
 .1122 /فبرايرشباط 1 ،صحيفة الحياة، "وبوتيناالوروبي بين ترامب  االتحاد"طبارة، رياض  58

https://goo.gl/aPPDSF  
 .1122 /فبرايرشباط 2 ،الحياةصحيفة ، "«نهضة عبر األطلس ي»مؤتمر ميونيخ: قوة أوروبا وأميركا تتطلب " الديك،اسكندر  59

http://www.alhayat.com/Details/598853  

https://goo.gl/aPPDSF
http://www.alhayat.com/Details/598853
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    الخاتمة

 في وثائق 
ً
 ومتكررا

ً
 واسعا

ً
يجد تصميم االتحاد األوروبي للدفاع عن أمنه وقيمه في عالم مضطرب، تأكيدا

م تطبيق التخوف من عد يبقىاالتحاد األوروبي، لكن تلك البيانات لم تتحول بعد إلى تطبيق فعلي على األرض، و 

 .هذه االستراتيجية األوروبية وااللتزام بها

 التالية: النتائج وعليه، يمكن استخالص

 ملنطقةا مع التعامل في واستراتيجيته السابقة األوروبي االتحاد سياسة فشل السورية األزمة أثبتت -

 مع للتعامل واضحة استراتيجية يمتلك ال االتحاد أنَّ  وأظهرت املبادرات، من عدد على قامت التي

 حةواض استراتيجية كونها من أكثر األحداث على فعل كرد جاءت فاستراتيجيته العربية، املنطقة

 .محدد زمني وإطار واضحة أهداف وذات ومحددة

 الى سعت التي ،(1126 حزيران 15-18) الجديدة األوروبية األمنية االستراتيجية طموح رغم أنه ُيالحظ -

 مواجهة في فشلت أنها إال الدولية، السياسية الساحة على أساس   كالعب األوروبي االتحاد إظهار

 الجنوب من والهجرة واإلرهاب االضطراب يؤجج الذي القوة فراغ أهمها الواقع، أرض على التحديات

 . ذاته االتحاد وجود تهدد التي

  متسارع بشكل السورية األزمة من األوروبي املوقف تطور  جاء -
ً
 من االتحاد وانتقال األزمة، لتطور  نظرا

 دوق السورية، األزمة عن انبثقت التي املشاكل ملعالجة اجراءات اتخاذ إلى واإلدانة العقوبات فرض

  األوروبية االستراتيجية شهدت
ً
  تطورا

ً
: مثل جديدة، مكونات وتضمنت ،1125و 1122 عامي في كبيرا

 .لألزمة االنسانية واالستجابة والالجئين املقاتلين تدفق

 وموجات الهجرة وتدفق إفريقيا وشمال األوسط الشرق  منطقة في والتهديدات الفوض ى انتشار أدى -

 .األوروبي الجوار سياسة في النظر إعادة إلى الالجئين

 أداة األوروبي االتحاد يعدها كان التي الجوار سياسة فشل األخرى  واألزمات السورية األزمة أثبتت -

 الذي "داعش" تنظيم: مثل املسلحة، اإلرهابية املجموعات زيادة ذلك على دليل وأكبر اإلرهاب، ملحاربة

 االتحاد إسهام أن" Bello"بيلو ويرى  املنطقة، لتعم فيها توجد التي الدول  حدود خارج إلى تأثيره يمتد

 وعاتاملجم زيادة وأن والراديكالية، اإلرهاب محاربة من لتمكينها الدولة بناء عملية في محدود األوروبي

  تنعكس أن يمكن العربية، واملنطقة افريقيا شمال في واالنفصالية االرهابية
ً
 بين نسيقالت على إيجابا

 .اإلقليمية القوى 

  يكون  مستقل جيش وإلى وأمنية عسكرية قوة إلى األوروبي االتحاد يحتاج -
ً
 اطقمن في للتدخل متأهبا

 .األوروبي الجوار

  سيتحدد االتحاد مستقبل إنَّ  إذ لالتحاد، األوروبي الجوار أهمية السورية األزمة أثبتت -
ً
 تقبلملس وفقا

 .جيرانه
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 هذه معظم كون  العربية، املنطقة في األوروبية واالستراتيجيات السياسات جميع مراجعة يجب -

 اجاتح على تركز جديدة استراتيجية صياغة يجب لذلك منها، املطلوب الهدف تؤد لم االستراتيجيات

 وتستثمر العربية، املنطقة في والسياس ي واالقتصادي االجتماعي التنوع مع والتعامل التنموية املنطقة

 الحلقة وأ املركز دول  عّدتها ما مع فيها تعاملت التي نفسها بالطريقة   الدول  هذه مع وتتعامل الشباب في

 .والثانية األولى

 ةبالدائر  يعرف مما يأتي األوروبي، االتحاد على األساس التهديد أن العربية املنطقة أحداث أثبتت -

 لدائرةا هذه دول  انضمام إلمكانية االتحاد فاستبعاد ،(وتركيا وروسيا العربية الدول ) الثالثة املحيطة

 يدفع ةوعنصري تمييزية سياسة يعد الخصوص، بهذا والثانية األولى الدائرتين مع مساواتها وعدم إليه،

  أوروبا العربية املنطقة في االضطراب يهدد إذ اليوم، االتحاد ثمنها
ً
 .أمنيا

 :بـ الدراسة توص ي

أهمية التعاون الروس ي والتركي من جهة واألوروبي من جهة أخرى لحل أزمات املنطقة العربية، يرى  -

: "أهمية االعتراف بالواقع التاريخي الذي يؤكد أن أوروبا اليوم ما زالت مهمة غير زبينغو بريجينسكي

ناجزة، وسوف تبقى هكذا إلى أن يقدم الغرب، بطريقة هادئة وحصيفة، على احتضان تركيا بشروط 

 موّسعأكثر ندية واجتذاب روسيا على املستويين السياس ي واالقتصادي على حد سواء. حيث 
ً
 إنَّ غربا

ً
 ا

 .كهذا يمكنه أن يرسخ االستقرار في أوراسيا من ناحية ويعيد الحيوية لتراثه التاريخي من ناحية ثانية

كن ل، أبناءهاالبد من تعامل الغرب مع املنطقة العربية ومحاولة حل مشاكلها وارساء تنمية تحتضن 

 ستبقى املنطقة العربية تشكل  بمعزل عن هذا املدخل
ً
 ناسفا

ً
 .60فجر بأوروبا"يمكن أن ين حزاما

 يجب على االتحاد األوروبي تحديد استراتيجية مستقلة عن الناتو  -
ً
  وأمريكا عامة

ً
ه ، وأن تقوم هذخاصة

 االستراتيجية على أساس القيم األوروبية.

 بحاجة االتحاد أن إال لالتحاد، الحالية املخاطر مع التعامل على األوروبية األمنية االستراتيجية اقتصرت

 أنه كما انه،جير  وتهدد تهدده أن املحتمل من التي املخاطر وأهم مستقبله تستشرف مستقبلية استراتيجية إلى

 تلك يرانج مع وتتعامل االتحاد لدول  املباشر الجوار فكرة تتجاوز  للتطورات استباقية استراتيجية إلى بحاجة

 من سعويو  وجيوسياسية دبلوماسية مصالح تحقيق إلى تؤدي أن شأنها ومن نطاقها، توسيع يتم بحيث الدول،

 .واالقتصادية العسكرية قدراته من ذاته الوقت في يزيد كما العالم، في األوروبي االتحاد ونفوذ دور 

 أن ييناألوروب على وبالتالي ومتطورة، مستقرة عربية منطقة وجود في األوروبية القومية املصلحة تكمن

 تراتيجياتهمواس بياناتهم في جاء ما وترجمة الوسائل مختلف طريق عن االستراتيجي الهدف هذا تحقيق في يسهموا

 .  أوروبا استقرار من جزء هو العربية املنطقة فاستقرار العربية، للمنطقة وخطط تنموية أهداف من

                                                           
(، 1121 ،العبيكان جتكر )الرياض: دار فاضل  :ترجمة ،استراتيجية أمريكا وأزمة السلطة العاملية رؤيةبريجينسكي، زبينغنيو  60

 .251ص
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