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الدكتورة ساسكيا فان جنوجتن

باحث أول ،أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية  -أبو ظبي.
الدكتــورة ساســكيا فــان جنوجتــن هــي باحــث أول ببرنامــج الســلم واألمــن فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا بأكاديميــة
اإلمــارات الدبلوماســية .وســابقاً  ،كانــت تعمــل مستشــارة الشــؤون الخارجيــة لمجلــس الشــيوخ فــي هولنــدا ،ومســؤول
الشــؤون السياســة فــي بعثــة األمــم المتحــدة للدعــم فــي ليبيــا ،ومديــر فــي شــركة .PricewaterhouseCoopers
والدكتــورة ساســكيا حاصلــة علــى درجــة الدكتــوراه مــن كليــة الدراســات الدوليــة المتقدمــة ( )SAISفــي جامعــة جونــز
هوبكنــز ،ولهــا كتــاب مــن تأليفهــا بعنــوان العالقــات بيــن دول الغــرب وليبيــاPalgrave Macmillan,( 2011 - 1911 :
 )2016والعديــد مــن المقــاالت المنشــورة عــن الشــؤون األوروبيــة وشــؤون الشــرق األوســط.

ملخص تنفيذي
• فــي الوقــت الــذي تهيمــن فيــه القضايــا المماثلــة لخــروج بريطانيــا مــن اإلتحــاد األوروبــي ،ومطالبــة كتالونيــا باالســتقالل،
وصعــود التيــار القومــي علــى عناويــن األخبــار فــي العالــم وتشــير إلــى نشــاط القــوى الداعيــة للتفكيــك واالنعــزال إال أن الطمــوح
الجديــد لتوســيع نطــاق التعــاون الدفاعــي والجهــد الجماعــي لتحديــث القــدرات الدفاعيــة بيــن الــدول األوروبيــة يظهــر أن
هنــاك جانبــاً مختلفــاً تمامــاً فــي الوقــت الحالــي بيــن الــدول األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي.
• تعكــس اإلرادة السياســية المتزايــدة لقــادة االتحــاد نحــو تجميــع وتنســيق القــدرات الدفاعيــة إقــراراً بالتغيــر فــي المشــهد
الجيوسياســي ،والــذي تؤثــر تطوراتــه الخارجيــة والداخليــة ســلباً علــى األمــن األوروبــي .وتشــمل هــذه المســتجدات تصويــت
أوال” للرئيــس األمريكــي ترامــب ،والحضــور الروســي المتنامــي.
بريطانيــا علــى الخــروج مــن االتحــاد األوروبــي ،وسياســات “أمريــكا ً
• فــي الحقيقــة كان تصويــت بريطانيــا بالخــروج مــن االتحــاد األوروبــي هــو العامــل األبــرز وراء تعزيــز التعــاون الدفاعــي األوروبــي.
فقــد دأبــت المملكــة المتحــدة علــى تقليــل وتيــرة الطموحــات األوروبيــة فــي المجــال الدفاعــي أو االعتــراض عليهــا كليـ ًـة.
ولمــا كانــت بريطانيــا لــم يعــد لهــا دور نشــط فــي ذلــك ،فــإن الــدول الرئيســية المتبقيــة األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي (فرنســا
وألمانيــا) ســارعت برفــع ســقف طموحــات التعــاون فــي المجاليــن األمنــي والدفاعــي.
• كانــت أزمــة الالجئيــن الســوريين وكذلــك سلســلة الهجمــات اإلرهابيــة التــي ضربــت أوروبــا بمثابــة جــرس إنــذار لتعزيــز األمــن
األوروبــي .وتســبب التقــارب فــي تصــورات التهديــدات لــدى الــدول األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي حــول قضايــا الهجــرة
والالجئيــن واإلرهــاب والجريمــة المنظمــة فــي بــروز قضيــة االســتقرار فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا كأحــد
الشــواغل الرئيســية فــي الطموحــات األمنيــة األوروبيــة الجديــدة.
• فــي منتصــف ديســمبر ،صـ َّـدق المجلــس األوروبــي رســمياً علــى آليــة “التعــاون المنظــم الدائــم” ( )PESCOوهــي آليــة تعهــدت
بموجبهــا  25دولــة مــن الثمانيــة وعشــرين دولــة األعضــاء الحالييــن فــي االتحــاد األوروبــي بتعزيــز التعــاون الدفاعــي فــي كل
مــن مشــاريع تطويــر القــدرات وكذلــك فــي المشــاريع التــي تقــوم علــى تجميــع القــوات العملياتيــة.
• آليــة التعــاون المنظــم هــي أحــدث المبــادرات التــي تنبــيء عــن تغيــر فــي وجهــات النظــر األوروبيــة إزاء قضايــا الدفــاع .مــن
ضمــن األمثلــة األخــرى علــى هــذا التغيــر تبنــي اإلســتراتيجية الشــاملة لالتحــاد األوروبــي وإســتراتيجية تنفيذهــا فــي ،2016
وفــي  2017إطــاق صنــدوق للدفــاع األوروبــي ( )EDFوإدخــال “اســتعراض ســنوي منســق لشــؤون الدفــاع” ()CARD
ومركز”لقــدرات التخطيــط والتنفيــذ العســكري” (.)MPCC
• مــن بيــن البعثــات الســتة عشــرة المنتشــرة حاليــاً فــي إطــار السياســة األمنيــة والدفاعيــة المشــتركة ،هنــاك تســعة منهــا فــي
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا بمعناهــا الواســع .وتتمثــل محــاور التركيــز العامــة لهــذه البعثــات بالشــرق األوســط
وشــمال أفريقيــا فــي مكافحــة اإلرهــاب ،ومكافحــة الجريمــة المنظمــة ،والتعامــل مــع تدفقــات الهجــرة ،وتعزيــز إدارة الحــدود.
• نظــراً لتقــارب تصــورات التهديــدات بيــن الــدول األعضــاء الرئيســية فــي االتحــاد األوروبــي حــول القضايــا المتعلقــة بمنطقــة
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،فمــن المرجــح أن تــؤدي البيئــة المواتيــة لذلــك إلــى تقديــم مقترحــات ملموســة وإجــراءات
تنفيذيــة فــي مجــال بــذل جهــود (محــدودة) إلرســاء االســتقرار فــي (شــمال) أفريقيــا وفــي ليبيــا ومالــي علــى وجــه التحديــد.
• مــن المرجــح أيضــاً أن يواصــل االتحــاد األوروبــي تعزيــز جهــوده فــي منطقــة الشــرق األوســط للتعــاون مــع الســلطات المعنيــة
فــي هــذه الــدول حــول إدارة الحــدود ،والســيطرة علــى الحــدود ،ومحاربــة اإلرهــاب ،ومكافحــة التطــرف.

تفاصيل الموضوع
فــي قمــة المجلــس األوروبــي التــي ُع ِقــدت فــي منتصــف ديســمبر ،صـ َّـدق
قــادة االتحــاد األوروبــي رســمياً علــى مــا يســمى بآليــة “التعــاون المنظــم
الدائــم” ( )PESCOوهــي آليــة تعهــدت بموجبهــا  25دولــة مــن الثمانيــة
وعشــرين دولــة األعضــاء الحالييــن فــي االتحــاد األوروبــي بتعزيــز التعــاون
الدفاعــي فــي مشــاريع تطويــر القــدرات وكذلــك فــي المشــاريع التــي تقــوم
علــى تجميــع القــوات العملياتيــة.
اســتعرضت الــدول األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي فــي هــذه القمــة
أيضــاً مــدى التقــدم فــي مجــاالت التعــاون بيــن االتحــاد األوروبــي والناتــو،
وقدمــت اقترحــات حــول كيفيــة تدعيــم فعاليــة البعثــات المدنيــة الموفــدة
تحــت مظلــة السياســة األمنيــة والدفاعيــة المشــتركة لالتحــاد األوروبــي.
وفــي حيــن أن القضايــا األخــرى ومنهــا خــروج بريطانيــا مــن اإلتحــاد األوروبــي،
ومطالبــة كتالونيــا باالســتقالل ،وصعــود التيــار القومــي تهيمــن علــى
عناويــن األخبــار فــي العالــم وتشــير إلــى نشــاط القــوى التــي تهــدف إلــى
التفكيــك واالنعــزال ،فــإن هنــاك طموحــاً جديــداً لتوســيع نطــاق التعــاون
ظهــر فــي
الدفاعــي األوروبــي وجهــداً جماعيــاً لتحديــث القــدرات الدفاعيــة ُي ِ
الوقــت الحالــي اتجاهــاً مختلفــاً تمامــاً بيــن الــدول األعضــاء فــي االتحــاد
األوروبــي ،ويعكــس التغيــرات الجيوسياســية التــي تنطــوي علــى احتمــال
إعــادة التــوازن فــي العالقــات بيــن الــدول الواقعــة علــى ضفتــي المحيــط
األطلســي وكذلــك العالقــات بيــن االتحــاد األوروبــي وروســيا.
آليــة التعــاون المنظــم هــي آخــر مبــادرة تنبــيء عــن التغيــر فــي وجهــات النظــر
األوروبيــة إزاء قضايــا الدفــاع .فبعــد عقــود مــن الجمود النســبي في ملفات
ظهــر قــادة االتحــاد األوروبــي فجــأة إرادة
األمــن والدفــاع المشــتركُ ،ي ِ
سياســية حقيقيــة نحــو االرتقــاء بالتعــاون فــي المســائل المتعلقــة بالدفــاع.
وحقــاً شــهد العامــان الماضيــان العديــد مــن الخطــوات فــي هــذا االتجــاه.
فبخــاف آليــة التعــاون المنظــم الدائــم ،تشــمل األمثلــة األخــرى تبنــي
اإلســتراتيجية الشــاملة لالتحــاد األوروبــي وإســتراتيجية تنفيذهــا فــي ،2016
وكذلــك إطــاق صنــدوق للدفــاع األوروبــي فــي  ،2017و”اســتعراض
ســنوي منســق لشــؤون الدفــاع” و”قــدرات التخطيــط والتنفيــذ العســكري”.
تبحــث هــذه النظــرة التحليليــة مــن أكاديمية اإلمارات الدبلوماســية العوامل
المحركــة التــي تقــف وراء تجــدد االهتمــام األوروبــي بالتعــاون الدفاعــي،
قيــم
وتلقــي نظـ ً
ـرة عامـ ًـة علــى المبــاردات التــي تــم اإلعــان عنهــا مؤخــراً  ،وتُ ّ
التداعيــات المحتملــة ،بمــا فــي ذلــك التداعيــات علــى العمليــات المدنيــة
والعســكرية األوروبيــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ككل.
وتُ ختتــم الورقــة البحثيــة بالقــول بإنــه نظــراً لتقــارب تصــورات التهديــدات بيــن
الــدول األعضــاء الرئيســية فــي االتحــاد األوروبــي حــول القضايــا المتعلقــة
بمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،فمــن المرجــح أن تــؤدي البيئــة
المواتيــة لذلــك إلــى تقديــم مقترحــات ملموســة وإجــراءات تنفيذيــة فــي
مجــال بــذل جهــود (محــدودة) إلرســاء االســتقرار فــي (شــمال) أفريقيــا وفــي
ليبيــا ومالــي علــى وجــه التحديــد.

ما أهمية الموضوع؟

•

عنــد النظــر إلــى هــذه اإلســتراتيجيات وآليــات الجديــدة للتعــاون ،يتبيــن
أنهــا تُ شــكَّ ل خطـ ًـة لــو تــم تنفيذهــا بالكامــل ،فإنهــا ســتتيح لالتحــاد
األوروبــي وتحفــز الــدول األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي علــى تجميــع
ـاءة ممــا
مواردهــا الدفاعيــة المتناثــرة حاليــاً بصــورة إســتراتيجية وأكثــر كفـ ً
هــي عليــه اآلن .ويمكــن أن يــؤدي ذلــك إلــى المزيــد مــن التوفيــر فــي
تكاليــف المشــتريات واســتحداث قــدرات مبتكــرة جديــدة لزيــادة قــدرة
أوروبــا علــى أن تصبــح أحــد األطــراف ذات األهميــة األكبــر فــي المجــاالت
األمنيــة.

•

إذا أخــذت الــدول األعضــاء هــذه الجهــود بجديــة ،فــإن هــذا الطمــوح
الجديــد قــد يغيــر قواعــد اللعبــة فــي مجــاالت رئيســية ومنهــا محاربــة
اإلرهــاب ،وقــدرات االســتجابة الســريعة واألمــن اإللكترونــي ،ومــن
المحتمــل أن ُيحــدث نقلـ ًـة نوعيـ ًـة فــي اســتقالل القــرار األوروبــي إزاء
الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

•

يشــغل إرســاء االســتقرار فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا
حيــزاً بــارزاً فــي هــذه الطموحــات األوروبيــة الجديــدة .ففــي هــذا الشــأن،
مــن المنتظــر أن يواصــل االتحــاد األوروبــي تعزيــز جهــوده فــي منطقــة
الشــرق األوســط للتعــاون مــع الســلطات المعنيــة فــي هــذه البلــدان
حــول إدارة الحــدود والســيطرة علــى الحــدود ،ويطلــق مبــادرات جديــدة
فــي مجــال محاربــة اإلرهــاب ومكافحــة التطــرف.

العوامــل المحركــة التــي تقــف وراء تجــدد
االهتمــام األوروبــي بتوطيــد التعــاون
تعكــس اإلرادة السياســية المتزايــدة لقــادة االتحــاد األوروبــي نحــو تجميــع
وتنســيق القــدرات الدفاعيــة إقــراراً بالتغيــر فــي المشــهد الجيوسياســي،
والــذي تؤثــر تطوراتــه الخارجيــة والداخليــة ســلباً علــى األمــن األوروبــي.
وأظهــرت عــدد مــن األحــداث هــذه التغييــرات فــي النظــرة الجيوسياســية
األوروبيــة بجــاء .وتشــمل هــذه األحــداث قــرار المملكــة المتحــدة بالخــروج
مــن االتحــاد األوروبــي بحلــول مــارس  2019علــى أقصــى تقديــر ،وانتخــاب
دونالــد ترامــب رئيســاً للواليــات المتحــدة األمريكيــة وسياســات “أمريــكا
أوال” التــي ينتهجهــا ،وتنامــي الحضــور الروســي فــي منطقــة الجــوار لالتحــاد
ً
األوروبــي وأبــرز أمثلتهــا الحــرب فــي جورجيــا فــي  2008وضــم شــبه جزيــرة
القــرم فــي  2014والصــراع الدائــر فــي شــرق أوكرانيــا .ويقــول البعــض إن
العامــل األشــد تأثيــراً والــذي كان بمثابــة جــرس إنــذار ألوروبــا لتعزيــز أمنهــا
هــو تبعــات أزمــة الالجئيــن الســوريين وسلســلة الهجمــات اإلرهابيــة فــي
أوروبــا.
وفــي الحقيقــة كان تصويــت بريطانيــا بالخــروج مــن االتحــاد األوروبــي هــو
العامــل األبــرز وراء تعزيــز التعــاون الدفاعــي األوروبــي .وينبغــي أن تعكــس
القــرارات والمبــادرات التــي تشــمل االتحــاد األوروبــي كلــه حــول السياســات
األمنيــة والدفاعيــة بالطبــع “الحــد المشــترك األدنــى” بيــن الــدول األعضــاء.
لقــد دأبــت المملكــة المتحــدة علــى تقليــل وتيــرة الطموحــات األوروبيــة فــي
المجــال الدفاعــي أو االعتــراض عليهــا كليـ ًـة ،ألن مصلحتهــا الوطنيــة كانــت
تقتضــي اإلبقــاء علــى منظمــة حلــف الشــمال األطلســي (الناتــو) باعتبارهــا
الســاحة الرئيســية لألمــن والدفــاع فــي أوروبــا ،عــاوة علــى التأكيــد علــى
“العالقــة الخاصــة” بيــن المملكــة المتحــدة والواليــات المتحــدة األمريكيــة
والتــي تســير عليهــا السياســات الخارجيــة واألمنيــة البريطانيــة منــذ الحــرب
العالميــة الثانيــة .ولمــا كانــت بريطانيــا لــم يعــد لهــا دور نشــط فــي ذلــك،
فــإن الــدول الرئيســية المتبقيــة األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي ســارعت
برفــع ســقف طموحــات التعــاون فــي المجاليــن األمنــي والدفاعــي .ودفــع
ذلــك فرنســا وألمانيــا إلــى تولــي مقعــد القيــادة ،وأعلنتــا عــن رؤيــة مشــتركة؛
تشــمل مقترحــات ملموســة لصياغــة ميثــاق لألمــن األوروبــي 1.وقــد
تبعتهمــا إيطاليــا وإســبانيا وآخــرون بحمــاس.
وســاعد الغمــوض المتزايــد حــول التــزام الرئيــس ترامــب إزاء األمــن األوروبــي
عبــر حلــف الناتــو فــي تقــارب األوروبييــن فــي هــذا الشــأن .فمنــذ عقــود
عديــدة يعتمــد األوروبيــون علــى المظلــة األمنيــة األمريكيــة دون تحمــل
نصيبهــم العــادل فيهــا .ولــم يتوقــف هــذا “الجــدل الدائــر حــول تقاســم
األعبــاء” بيــن الــدول األعضــاء فــي الناتــو منــذ إنشــاء هــذا الحلــف ،وتكــرر
الواليــات المتحــدة األمريكيــة مطالباتهــا للــدول األوروبيــة بزيــادة اإلنفــاق
علــى الدفــاع.
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ولكــن الرئيــس ترامــب ،والــذي ال تشــعر العديــد مــن الــدول األعضــاء فــي
االتحــاد األوروبــي بالراحــة تجــاه عالقاتــه مــع روســيا ،وصــل بهــذا الخــاف
إلــى مســتوى جديــد حينمــا وجــه انتقــادات مباشــرة إلــى الشــركاء األوروبييــن
فــي حلــف الناتــو وانتقــى مــن بينهــم علــى ســبيل التحديــد المستشــارة
األلمانيــة أنجيــا ميــركل .ويبــدو أن ذلــك أحــدث تغييــراً فــي اآلراء فــي
ألمانيــا ،وهــي حليــف قــوي للواليــات المتحــدة األمريكيــة منــذ مــدة طويلــة؛
حيــث صرحــت المستشــارة أنجيــا ميــركل قائلـ ًـة “إن الزمــن الــذي يمكننــا
االعتمــاد فيــه اعتمــاداً كامـ ًـا علــى اآلخريــن انتهــى إلــى حــد مــا ( )...نحــن
وعبــر القائــم بأعمــال وزيــر
األوروبييــن ينبغــي أن نحــدد مصيرنــا بأيدينــا”َّ 2.
الخارجيــة األلمانــي ســيجمار جابريــل عــن الشــعور ذاتــه فــي كلمــة ألقاهــا فــي
ديســمبر  2017حينمــا قــال إن “الحلفــاء األوروبييــن التقليدييــن للواليــات
المتحــدة األمريكيــة ال تســاورهم الشــكوك حــول إدارة ترامــب وحســب”
3
ولكنهــم يســتعدون “الفتــراق الطــرق بشــأن قضايــا هامــة”.

اإلســتراتيجيات الجديــدة لالتحــاد األوروبــي
والترتيبــات المؤسســية
أطلقــت أوروبــا علــى مــدار الثمانيــة عشــر شــهراً الماضيــة المبــادرة تلــو
األخــرى بشــأن سياســتها األمنيــة والدفاعيــة المشــتركة .وأبــرز هــذه
المبــادرات اإلســتراتيجية الشــاملة لالتحــاد األوروبــي ،وآليــة التعــاون المنظم
الدائــم ،واالســتعراض الســنوي المنســق بشــأن الدفــاع ،وصنــدوق الدفــاع
األوروبــي ،ومركــز قــدرات التخطيــط والتنفيــذ العســكري.
اإلستراتيجية الشاملة لالتحاد األوروبي
فــي يونيــو  2016طرحــت فيديريــكا موغيرينــي ،الممثــل األعلــى لسياســات
األمــن والشــؤون الخارجيــة فــي اإلتحــاد األوروبــي ،اإلســتراتيجية الشــاملة
لالتحــاد األوروبــي بعنــوان “رؤيــة مشــتركة ،عمــل مشــترك :تعزيــز قــوة
أوروبــا” 4.وبعدهــا بعــدة أشــهر تــم تدعيــم اإلســتراتيجية بخطــة تنفيــذ .وفــي
معــرض حديثهــا عــن اإلســتراتيجية ،تقــول موغرينــي أن اإلســتراتيجية “تغــذي
طمــوح االســتقالل اإلســتراتيجي لالتحــاد األوروبــي” .وفــي مــكان آخــر ،تنص
اإلســتراتيجية علــى “أننــا األوروبيــون ينبغــي أن نضطلــع بمســؤولية أكبــر عــن
أمننــا .وينبغــي أن نكــون جاهزيــن وقادريــن علــى الــردع والــرد وحمايــة أنفســنا
ضــد التهديــدات الخارجيــة .وفــي حيــن أن حلــف الناتــو مهمتــه الدفــاع عــن
أعضائــه ،ومعظمهــم أوروبييــن ،ضــد الهجــوم الخارجــي إال أن األوروبييــن
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يجــب أن يكــون أكثــر جاهزيــة”.
وتتــردد هــذه الرســالة عــن تعزيــز االســتقالل األمنــي والدفاعــي بيــن دول
االتحــاد األوروبــي فــي ســائر أرجــاء اإلســتراتيجية .وســعياً لتحقيــق هــذه

الغايــة ،تشــدد اإلســتراتيجية علــى ضــرورة تعامــل االتحــاد األوروبــي مــع
الصراعــات واألزمــات الخارجيــة ،وبنــاء القــدرات الدفاعيــة للشــركاء ،وحمايــة
االتحــاد األوروبــي ومواطنيــه مــن خــال التحــرك الخارجــي .وتعكــس اللغــة
ـرة ثانيـ ًـة شــعور أوروبــا بأنهــا
المســتخدمة فــي اإلســتراتيجية الشــاملة مـ ً
ـورة وأنهــا تُ تــرك “بمفردهــا” علــى نحــو
تواجــه تهديــدات خارجيــة أكثــر خطـ ً
متزايــد لمواجهــة هــذه البيئــة المعاديــة المســتجدة.
التعاون المنظم الدائم()PESCO
أعــادت اإلســتراتيجية الشــاملة لالتحــاد األوروبــي الجــدل حــول آليــة التعــاون
المنظــم الدائــم وهــي مــا يطلــق عليهــا “الجميلــة النائمــة” فــي معاهــدة
لشــبونة لالتحــاد األوروبــي .فــي نوفمبــر  ،2017انضمــت  23دولــة مــن بيــن
دول االتحــاد األوروبــي الثمانيــة وعشــرين إلــى آليــة التعــاون المنظــم الدائم.
وفــي بدايــة ديســمبر ،قــررت البرتغــال وإيرلنــدا االنضمــام إلــى هــذه اآلليــة
كذلــك ممــا رفــع عــدد المشــاركين فيهــا إلــى  25دولــة .والــدول التــي قــررت
عــدم االنضمــام إليهــا هــي مالطــة والدنمــارك والمملكــة المتحــدة .ومــن
بيــن هــذه الــدول فــإن الدنمــارك لديهــا سياســة مطبقــة منــذ فتــرة طويلــة
وهــي عــدم اإلنضمــام إلــى كافــة مبــادرات االتحــاد األوروبــي المتعلقــة
بمســائل الدفــاع ،فــي حيــن أن المملكــة المتحــدة ال يمكنهــا االنضمــام إلــى
المبــادرة نظــراً لنيتهــا الخــروج مــن االتحــاد األوروبــي كلــه.
تتيــح آليــة التعــاون المنظــم الدائــم للــدول المشــاركة انتقــاء وتحديــد ســواء
مــا كانــت ترغــب فــي المشــاركة فــي كل مشــروع مــن مشــاريع المشــتريات
الدفاعيــة متعــددة الجنســيات التــي تنــدرج تحــت هــذه اآلليــة الجديــدة
للتعــاون .ويجعــل هــذا المنهــج “القياســي” آليــة التعــاون المنظــم الدائــم
ذات جاذبيــة كنمــوذج “للتكامــل المتفــاوت” 6.وفــي القمــة التــي ُع ِقــدت
فــي ديســمبر ،دشــنت الــدول األعضــاء المشــاركة  17مشــروعاً مشــتركاً
ضمــن “آليــة التعــاون المنظــم” والتــي ســيتم تبنيها رســمياً فــي بداية .2018
االختــاف الرئيــس بيــن آليــة التعــاون المنظــم الدائــم وبيــن المبــادرات
الدفاعيــة الســابقة هــي أنــه إذا قــررت دولــة مــا المشــاركة فــي اآلليــة،
فــإن االلتزامــات تصبــح ملزمـ ًـة لهــا .وقــد يغيــر تنفيــذ آليــة التعــاون المنظــم
الدائــم مــن قواعــد اللعبــة وال ســيما فيمــا يتعلــق بالتطويــر بعيــد المــدى
للقــدرات واألصــول اإلســتراتيجية .وفــي البدايــة تتضمــن هــذه االلتزامــات
الملزمــة تعهــدات بزيــادة الميزانيــات الدفاعيــة اإلجماليــة ،ورفــع نســب
اإلنفــاق االســتثماري الدفاعــي لتصــل إلــى  20بالمائــة مــن إجمالــي
اإلنفــاق الدفاعــي ،وزيــادة ميزانيــة اإلنفــاق علــى البحــوث والتكنولوجيــا
الدفاعيــة إلــى  2بالمائــة مــن إجمالــي اإلنفــاق الدفاعــي .وتعهــدت الــدول
األعضــاء المشــاركة كذلــك بتكثيــف التعــاون الدفاعــي فــي مجــال الفضــاء
اإللكترونــي ،والعمــل لرفــع مســتوى التشــغيل المتبــادل بيــن القــوات
الوطنيــة للبلــدان المشــاركة.

المربع األول :المبادرات السابقة على السياسة األمنية والدفاعية المشتركة لالتحاد األوروبي ()CSDP
يعــود التعــاون الدفاعــي بيــن الــدول األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي إلــى نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة ،وتزيــد وتيرتــه ونطاقــه تدريجيــاً منــذ ذلــك
الحيــن .فــي  1948بعــد الحــرب العالميــة الثانيــةَ ،و ّقعــت بريطانيــا وفرنســا ودول البنلوكــس علــى معاهــدة بروكســل للدفــاع المشــترك .فــي ،1954
تــم تعديــل هــذه المعاهــدة إلنشــاء اتحــاد أوروبــا الغربيــة والــذي تضمــن إيطاليــا وألمانيــا .وكان مــن بيــن المبــادئ األساســية لهــذا االتحــاد “تقديــم
المســاعدة المتبادلــة للــدول األعضــاء فــي التصــدي ألي عــدوان خارجــي”.
فــي ظــل التزايــد المتنامــي فــي عــدد األعضــاء فــإن الموقعيــن علــى االتفاقيــة داخــل اتحــاد أوروبــا الغربيــة اتفقــوا علــى الشــروط التــي يتــم بنــاء عليهــا
نشــر الوحــدات العســكرية .بحلــول  1999تــم إدراج هــذه المبــادئ فــي معاهــدة أمســتردام ،حيــث اتفــق األعضــاء علــى نقــل قــدرات وصالحيــات
اتحــاد أوروبــا الغربيــة إلــى االتحــاد األوروبــي تدريجيــاً  .وبعــد تبنــي معاهــدة لشــبونة فــي  ،2009نُ ِقلــت فعـ ًـا كافــة صالحيــات اتحــاد أوروبــا الغربيــة
إلــى منظمــة االتحــاد األوروبــي ،وأصبحــت معاهــدة لشــبونة منــذ ذلــك إحــدى الركائــز األساســية لمواصلــة تطويــر السياســة األمنيــة والدفاعيــة
المشــتركة لالتحــاد األوروبــي (.)CSDP
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االستعراض السنوي المنسق بشأن الدفاع ()CARD
لمــا كانــت المزامنــة بيــن القــدرات هــي إحــدى ضــرورات التعــاون الدفاعــي
الفعــال ،فــإن اإلســتراتيجية الشــاملة تنــص علــى “التزامــن التدريجــي
َّ
والتعديــل المتبــادل لــدورات التخطيــط الدفاعــي الوطنــي وممارســات
تطويــر القــدرات” بيــن الــدول األعضــاء .فــي أواخــر  ،2016أعلــن االتحــاد
األوروبــي االســتعراض الســنوي المنســق بشــأن الدفــاع كوســيلة لتحقيــق
هــذا التزامــن .والغــرض مــن ذلــك هــو زيــادة تبــادل المعلومــات مــن أجــل
تجنــب ازدواجيــة الجهــود ،وبيــان نقــاط التضافــر ،وتحديــد أوجــه القصــور
فــي القــدرات .وال يــزال االســتعراض الســنوي المنســق بشــأن الدفــاع فــي
مراحلــه المبكــرة ،ولكــن الــدول األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي بــدأت فــي
تجربتــه فــي الشــهور األخيــرة.
صندوق الدفاع األوروبي ()EDF
أعلــن جــان كلــود يونكــر ،رئيــس المفوضيــة األوروبيــة ،فــي خطابــه الســنوي
عــن “حالــة االتحــاد األوروبــي” بتاريــخ  13ســبتمبر  2017عــن إنشــاء صنــدوق
الدفــاع األوروبــي 7.ويهــدف الصنــدوق إلــى تعزيــز التعــاون فــي األبحــاث،
واالســتثمار فــي الصناعــات الصغيــرة والشــركات الناشــئة فــي قطــاع الدفاع
األوروبــي ،وتوفيــر الحوافــز لتطويــر وشــراء القــدرات .وســتقدم المفوضيــة
األوروبيــة مــن خــال هــذا الصنــدوق حوافــز ماليــة مــن أعلــى إلــى أســفل
لتدعيــم وتوســيع االســتثمارات الوطنيــة فــي األبحــاث المتعلقــة بالدفــاع.
ولهــذه الغايــة ،مــن المقــرر أن تقــدم المفوضيــة اعتبــاراً مــن  2020مبلغــاً
وقــدره  1.5مليــار يــورو ســنوياً  ،ممــا يجعلهــا رابــع أكبــر مســتثمر أوروبــي فــي
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األبحــاث والتقنيــات الدفاعيــة.
مركز قدرات التخطيط والتنفيذ العسكري ()MPCC
ينشــر االتحــاد األوروبــي حاليــاً فــي إطــار آليــة التعــاون المنظــم الدائــم ســت
عشــرة بعثة؛ عشــرة منها ذات طبيعة مدنية وســتة ذات طبيعة عســكرية.
وفــي حيــن أن هنــاك كيــان تخطيــط دائــم للبعثــات المدنيــة التابعــة لالتحــاد
األوروبــي ضمــن الدائــرة األوروبيــة للشــؤون الخارجيــة إال أنــه لــم يكــن هنــاك
منــذ مــدة طويلــة كيــان معــادل لــه للبعثــات العســكرية ضمــن آليــة التعــاون
المنظــم الدائــم .وكان هــذا التنســيق للجهــود العســكرية علــى مســتوى
االتحــاد األوروبــي علــى مائــدة النقــاش منــذ مــدة تزيــد عــن عشــر ســنوات،
ولكــن المملكــة المتحــدة كانــت تعتــرض عليــه دائمــاً حيــث كانــت تــرى أن
هــذه التركيبــة المؤسســية هــي ازدواج وتكــرار للهيــاكل الموجــودة فعـ ًـا
فــي حلــف الناتــو.
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وتوقــع المجلــس األوروبــي خــروج بريطانيــا مــن االتحــاد األوروبــي ،ولذلــك
صـ َّـدق فــي يونيــو  2017نهائيــاً علــى إنشــاء مركــز قدرات التخطيــط والتنفيذ
العســكري ،والــذي ســيتولى المســؤولية  -بالرغــم مــن نطاقــه المحــدود -
عــن التخطيــط والتنفيــذ العملياتــي للبعثــات العســكرية األوروبيــة المســاندة
لقــوات الــدول المضيفــة علــى المســتوى اإلســتراتيجي .وتشــمل هــذه
البعثــات المهمــات التــي ال تشــارك فيهــا القــوات األوروبيــة المنتشــرة فــي
أعمــال القتــال وال ترافــق الجيــوش األجنبيــة أثنــاء تنفيــذ األخيــرة لعملياتهــا.
ويعنــي ذلــك فــي هــذه اللحظــة أن مركــز قــدرات التخطيــط والتنفيــذ
العســكري يغطــي اختصاصــه ثــاث مهمــات تدريبيــة عســكرية تابعــة لالتحاد
األوروبــي وهــي فــي جمهوريــة أفريقيــا الوســطى ،ومالــي ،والصومــال .وال
يشــمل اختصاصــه علــى ســبيل المثــال بعثــة االتحــاد األوروبــي فــي ميــاه
البحــر المتوســط صوفيــا ( )EUNAFVOR MEDالمنتشــرة قبالــة الســواحل
الليبيــة.

منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا ككل
فــي التفكيــر الدفاعــي األوروبــي والمشــاركة
األوروبيــة
تشــغل منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا حيــزاً بــارزاً فــي
اإلســتراتيجية الشــاملة لالتحــاد األوروبــي .وأحــد أبــرز األهــداف الخمســة
المذكــورة فــي اإلســتراتيجية هــو العمــل مــن أجــل “تعزيــز صمــود الــدول
والمجتمعــات إلــى الشــرق والجنــوب مــن االتحــاد األوروبــي” 10.وتدعــو
اإلســتراتيجية إلــى نشــر الســام والرخــاء فــي منطقــة البحــر المتوســط
والشــرق األوســط وأفريقيــا ،وتتعهــد بالتصــدي لمختلــف أبعــاد األزمــات
فــي ليبيــا وســوريا ،وتعزيــز التعــاون فــي مكافحــة اإلرهــاب مــع دول شــمال
أفريقيــا والشــرق األوســط ،وصياغــة سياســات أكثــر فعاليــة للهجــرة .بصفــة
عامــة تحــوي هــذه اإلســتراتيجية طموحــاً لمشــاركة االتحــاد األوروبــي
البعــد األمنــي للصراعــات ،وتحــث االتحــاد علــى
بصــورة أكثــر منهجيـ ًـة فــي ُ
ـؤولية وبحسـ ٍـم وال ســيما
ٍ
ـرعة وبمسـ
امتــاك القــدرة علــى االســتجابة بسـ ٍ
للمســاعدة فــي محاربــة اإلرهــاب.
وكان التقــارب فــي تصــورات التهديــدات بيــن مختلــف أنحــاء أوروبــا يــدور
فــي معظمــه حــول قضايــا الهجــرة والالجئيــن وتنامــي التهديــدات اإلرهابيــة
.وفــي حيــن أن التهديــدات اإلرهابيــة تعــود فــي جــزء منهــا إلــى نشــأة داخليــة
إال أن هــذه القضايــا ترتبــط ارتباطــاً عضويــاً باالســتقرار فــي الشــرق األوســط
وشــمال أفريقيــا .لقــد أعــادت أزمــة الالجئيــن التــي غمــرت أوروبــا التأكيــد
علــى العالقــة بيــن األمــن األوروبــي واألحــداث فــي الشــرق األوســط
وشــمال أفريقيــا ،كمــا أوضحــت بشــكل مؤلــم أن أوروبــا ليــس لديهــا إال
قــدرات محــدودة للتأثيــر فــي مجــرى األمــور وأنهــا تواجــه عقبــات فــي
التعــاون الفعــال بينهــا عنــد مواجهــة أزمــات مــن نــوع خــاص.
البعثــات الحاليــة ضمــن آليــة التعــاون المنظــم الدائــم فــي الشــرق
األوســط وشــمال أفريقيــا
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مــن بيــن البعثــات الســتة عشــرة المنتشــرة حاليــاً فــي إطــار السياســة األمنيــة
والدفاعيــة المشــتركة لالتحــاد األوروبــي ،هنــاك تســعة منهــا فــي منطقــة
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا بمعناهــا الواســع (انظــر الخريطــة).
وتتمثــل محــاور التركيــز العامــة لهــذه البعثــات بالشــرق األوســط وشــمال
أفريقيــا فــي مكافحــة اإلرهــاب والجريمــة المنظمــة ،وإدارة تدفقــات
الهجــرة ،وتعزيــز إدارة الحــدود.
وكانــت آخــر هــذه البعثــات البعثــة االستشــارية لالتحــاد األوروبــي لدعــم
إصــاح القطــاع األمنــي فــي العــراق ( )EUAMوالتــي تــم إنشــاؤها فــي
 2017بنــاء علــى طلــب الحكومــة العراقيــة .وبموجــب التفويــض لمــدة عــام
واحــد مبدئيــاً  ،ســيتم إرســال فريــق مــن  35خبيــراً تابعيــن لالتحــاد األوروبــي
إلــى العــراق بحلــول نهايــة هــذا العــام .وســوف تُ ركَّ ــز هــذه البعثــة علــى
تقديــم العــون فــي تنفيــذ الجوانــب المدنيــة إلســتراتيجية األمــن العراقيــة
مــن خــال التصــدي للقضايــا المماثلــة لإلرهــاب ،والفســاد ،واالضطــراب
السياســي ،واالســتقطاب العرقــي والطائفــي.
َّأمــا البعثــة التــي تحظــى بأكبــر حيــز مــن االهتمــام العالمــي فهــي بعثــة
االتحــاد األوروبــي البحريــة فــي البحــر المتوســط (:EUNAFVOR MED
العمليــة صوفيــا) والتــي بــدأت فــي  .2015ويتمثــل التفويــض الرئيــس لهــذه
البعثــة فــي “بــذل جهــود منهجيــة لتحديــد ،واالســتيالء ،والتخلــص مــن
الســفن واألصــول المســاعدة المســتخدمة أو المشــتبه فــي اســتخدامها
مــن ِقبــل مهربــي المهاجريــن أو المتاجريــن فــي البشــر مــن أجــل المســاهمة
فــي الجهــود األوســع التــي يبذلهــا االتحــاد األوروبــي للقضــاء علــى نمــوذج
العمــل لشــبكات التهريــب واإلتجــار فــي البشــر فــي جنــوب وســط البحــر
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المتوســط ،وتجنــب المزيــد مــن الخســائر البشــرية فــي البحــر”.
ويتــوزع التفويــض المحــدد للعمليــة صوفيــا إلــى أربــع مراحــل )1( :تجميــع
المعلومــات (اكتملــت) و( )2صعــود وتفتيــش واالســتيالء علــى الســفن فــي
أعالــي البحــار والميــاه اإلقليميــة بشــرط الحصــول علــى موافقــة مجلــس
األمــن التابــع لألمــم المتحــدة والســلطات الليبيــة الشــرعية ( )3اتخــاذ
تدابيــر عملياتيــة داخــل ليبيــا ضــد الســفن ومــا يتصــل بهــا مــن أصــول والتــي
يشــتبه فــي اســتخدامها فــي التهريــب وذلــك مشــروط أيضــاً بالحصــول علــى
الموافقــة الدوليــة والليبيــة و( )4ســحب القــوات .فضـ ًـا عمــا ســبق تســهم
البعثــة فــي تنفيــذ حظــر األســلحة المفــروض مــن األمــم المتحــدة علــى
ليبيــا فــي أعالــي البحــار ،وتجمــع المعلومــات عــن اإلتجــار غيــر المشــروع فــي
الصــادرات النفطيــة مــن ليبيــا ،وتُ قـ ِّـدم الدعــم فــي تنفيــذ عــدد مــن قــرارات
مجلــس األمــن المتصلــة بهــذا الشــأن.
وظلــت البعثــة األوروبيــة للمســاعدة فــي تأميــن الحــدود فــي ليبيــا
( )EUBAMتــراوح مكانهــا فــي الغالــب حتــى وقــت قريــب ،ولكنهــا قــد
تشــهد نشــاطاً أكبــر فــي المســتقبل المنظــور .وهــذه البعثــة عبــارة عــن
بعثــة مدنيــة تــم إطالقهــا فــي  2013فــي الوقــت الــذي كانــت تبــدو ليبيــا
فيــه أنهــا علــى طريــق االســتقرار .وقــد ُأنشــئت البعثــة لدعــم الســلطات
الليبيــة فــي تأميــن الحــدود البريــة والبحريــة والجويــة ،والمســاعدة فــي
صياغــة إســتراتيجية متكاملــة إلدارة الحــدود علــى المســتوى الوطنــي.
ولكــن منــذ أغســطس  ،2014اضطــرت البعثــة إلــى ممارســة عملهــا مــن
تونــس بســبب الحــرب األهليــة التــي اندلعــت فــي ليبيــا ،ممــا أثّ ــر ســلباً علــى
قدراتهــا العملياتيــة.
فــي منطقــة الســاحل ،هنــاك ثــاث بعثــات تابعــة لالتحــاد األوروبــي تمــارس
نشــاطها ضمــن السياســة األمنيــة والدفاعيــة المشــتركة فــي الوقــت
الحالــي وهــي :بعثتــان لبنــاء القــدرات فــي مالــي (بعثــة االتحــاد األوروبــي

لبنــاء قــدرات قطــاع األمــن فــي منطقــة الســاحل فــي مالــي) وفــي النيجــر
(بعثــة االتحــاد األوروبــي لبنــاء قــدرات قطــاع األمــن فــي منطقــة الســاحل
فــي النيجــر) ،وبعثــة تدريبيــة فــي مالــي (بعثــة االتحــاد األوروبــي للتدريــب
العســكري فــي مالــي) .وبــدأت هــذه البعثــات بعــد الحــرب األهليــة فــي
مالــي التــي اندلعــت فــي  ،2012وترتبــط بإســتراتيجية متكاملــة أوســع
ويقـ ِّـدم االتحــاد األوروبــي مــن
لالتحــاد األوروبــي إزاء منطقــة الســاحلُ 12.
خــال هــذه البعثــات المســاعدة والمشــورة إلــى أجهــزة األمــن الوطنيــة
فيمــا يخــص تنفيــذ إصــاح القطــاع األمنــي بحســب مــا حددتــه الحكومــة
الجديــدة فــي مالــي .وفــي النيجــر ،يســعى االتحــاد األوروبــي إلى المســاعدة
فــي تطويــر قــدرات األطــراف الفاعلــة فــي المجــال األمنــي فــي الحــرب علــى
اإلرهــاب والجريمــة المنظمــة مــن خــال نشــر حوالــي  50خبيــراً فــي شــؤون
األمــن والعدالــة.
التعــاون فــي مكافحــة اإلرهــاب مــع دول الشــرق األوســط وشــمال
أفريقيــا
فــي أعقــاب الهجمــات اإلرهابيــة الكبيــرة التــي ضربــت األراضــي األوروبيــة
ومنهــا الهجــوم اإلرهابــي فــي باريــس فــي  ،2015بــدأ قــادة االتحــاد
األوروبــي فــي التركيــز علــى التعــاون مــع الشــركاء في دول الشــرق األوســط
وشــمال أفريقيــا باعتبــار أن هــذا التعــاون عنصــر ال غنــى عنــه حتــى تحقــق
جهــود مكافحــة اإلرهــاب فاعليتهــا المنشــودة .ولهــذا الســبب فــإن معظــم
المشــاريع التــي يمولهــا االتحــاد األوروبــي فــي مجــال مكافحــة اإلرهــاب
والوقايــة أو مكافحــة التطــرف المقتــرن بالعنــف موجهــة إلــى الشــرق
األوســط وشــمال أفريقيــا 13.وقـ ّـدم االتحــاد األوروبــي أيضــاً  5مالييــن يــورو
لمركــز “هدايــة” ومقــره أبــو ظبــي وهــو أول مركــز تميــز دولــي مــن نوعــه
لمكافحــة التطــرف المقتــرن بالعنــف.
وممــا يبرهــن علــى التركيــز المتنامــي علــى التعــاون فــي مكافحــة اإلرهــاب،
بــدأ االتحــاد األوروبــي منــذ فبرايــر  2015فــي تعييــن خبــراء لمكافحــة
اإلرهــاب واألمــن فــي عــدد مــن وفــود االتحــاد األوروبــي فــي الشــرق
األوســط وشــمال أفريقيــا ،وشــرع فــي “حــوارات سياســية لمكافحــة
اإلرهــاب” مــع الســلطات المعنيــة فــي العديــد مــن دول الشــرق األوســط
وشــمال أفريقيــا بمــا فيهــا تونــس ولبنــان واألردن .فــي أكتوبــر  ،2017أعلــن
االتحــاد األوروبــي توطيــد التعــاون بيــن الشــرطة األوروبيــة (يوروبــول) ،وهي
الهيئــة المعنيــة بإنفــاذ القانــون التابعــة لالتحــاد األوروبــي ،والــدول الواقعــة
فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،وصــرح مســؤولو االتحــاد قائليــن
إنــه “قبــل نهايــة العــام ،ســيناقش االتحــاد األوروبــي البــدء فــي مفاوضــات
إلبــرام اتفاقــات بشــأن تبــادل البيانــات الشــخصية بيــن الشــرطة األوروبيــة
مــن جانــب وبيــن الجزائــر ومصــر وإســرائيل واألردن ولبنــان والمغــرب وتونــس
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وتركيــا مــن الجانــب اآلخــر”.
وتعتبــر الجهــود الراميــة لتعزيــز قــدرات إدارة الحــدود والســيطرة عليهــا مــن
نفــذ االتحــاد
أبــرز محــاور التركيــز فــي هــذا الشــأن :فعلــى ســبيل المثــال ُي ّ
األوروبــي بجانــب بعثتــي إدارة الحــدود ضمــن آليــة التعــاون المنظــم الدائــم
(وهمــا البعثــة األوروبيــة للمســاعدة فــي تأميــن الحــدود فــي ليبيــا EUBAM
 Libyaوالبعثــة األوروبيــة للمســاعدة فــي تأميــن الحــدود فــي رفح EUBAM
 )Rafahبرامــج هامـ ًـة إلدارة الحــدود فــي لبنــان وتونــس .ويــرى االتحــاد
األوروبــي أن تدعيــم ســيادة القانــون ونظــم العدالــة الجنائيــة فــي الشــرق
األوســط وشــمال أفريقيــا لهــا دور حاســم فــي تدابيــر مكافحــة اإلرهــاب.
فضـ ًـا عمــا ســبق يتنامــى اهتمــام االتحــاد األوروبــي بتعزيــز إمكانــات
الســلطات المعنيــة فــي بلــدان الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا فــي مجــال
مكافحــة تمويــل اإلرهــاب ومكافحــة غســيل األمــوال مــع التركيــز بصفــة
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وط ِرحــت خطــة عمــل فــي إطــار
خاصــة علــى اإلرهابييــن األجانــب ومموليهــمُ .
االتحــاد األوروبــي لتدعيــم الحــرب علــى تمويــل اإلرهــاب فــي فبرايــر ،2016
ويعكــف االتحــاد األوروبــي حاليــاً علــى إنشــاء مشــروع فــي هــذا الصــدد لدعم
الــدول فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.

وهــي مشــروع بالتعــاون بيــن فرنســا وألمانيــا وأســبانيا وإيطاليــا وبلجيــكا
وهولنــدا ولكســمبورج .وأعلنــت فرنســا وألمانيــا فــي مجلــس وزاري
مشــترك فــي بدايــة هــذا العــام عــن عــدد مــن مشــاريع القــدرات المشــتركة
التــي تبديــان اهتمامــاً بهــا 15.وبنــاء علــى هــذه القائمــة ،مــن المحتمــل أن
تشــمل المبــادرات المســتقبلية نظامــاً أوروبيــاً للمراقبــة البحريــة ،وطائــرة
أوروبيــة مســيرة عاليــة القــدرة منخفضــة االرتفــاع ( ،)MALEوالجيــل الجديــد
مــن طائــرات تايجــر الهليوكوبتــر ،وإدخــال طائــرات مقاتلــة مشــتركة لتحــل
محــل الطائــرات الوطنيــة الحاليــة.

نظــراً لالهتمــام بإرســاء االســتقرار فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا،
مــن المتوقــع أن تؤثــر زيــادة التعــاون الدفاعــي بيــن دول االتحــاد األوروبــي
علــى عمليــات ومبــادرات االتحــاد فــي المنطقــة .وبالرغــم ممــا ســبق ،فــإن
وتيــرة التعــاون بيــن دول االتحــاد األوروبــي فــي مجــاالت الدفــاع واألمــن
تقلبــت بيــن التســارع والتباطــؤ عــدة مــرات .وبمــا أن هــذه النقطــة تضــرب
فــي عصــب ســيادة الــدول ،فــإن التنــازل عــن أبســط درجــات الســيطرة فــي
المســائل المتعلقــة بالدفــاع مــن القضايــا الحساســة .ولمــا كان هنــاك
اختــاف فــي الحــدود واختــاف فــي تاريــخ الــدول واختــاف فــي الثقافــات
اإلســتراتيجية ،فــإن تحقيــق التناغــم فــي المصالــح األمنيــة لــم يــؤت ثمــاراً
حقيقيــة أبــداً .

ســوف يعــزز اإلنفــاق المتنامــي علــى الدفــاع وتطويــر القــدرات واألصــول
اإلســتراتيجية مــن المكــون األوروبــي فــي حلــف الناتــو ،وقــد يقــود إلــى
اســتقالل أكبــر فــي اتخــاذ القــرار فــي العواصــم الرئيســية لــدول أوروبــا.
وبالتالــي فيمكــن أن يزيــد ذلــك مــن قــدرة االتحــاد األوروبــي علــى التصــرف
كطــرف دولــي فــي شــؤون األمــن بعــدة مناطــق منهــا منطقــة الجــوار
الجنوبــي المباشــر لــه وكشــريك أمنــي لمنطقــة الخليــج.

التداعيــات المحتملــة لزيــادة التعــاون الدفاعــي
بيــن دول االتحــاد األوروبــي ،بمــا فــي ذلــك
التداعيــات علــى الشــرق األوســط وشــمال
أفريقيــا

ومــع هــذا فإنــه للمــرة األولــى يبــدو أن قــادة االتحــاد األوروبــي يشــعرون
برغبــة خالصــة وحقيقــة بضــرورة االضطــاع بمســؤولية أمنهــم الخــاص بمــا
فــي ذلــك منطقــة الجــوار المباشــر لهــم ،مــن خــال اســتخدام الشــركاء
األوروبييــن كعناصــر لمضاعفــة القــوة .إذا واصلــت الــدول األعضــاء فــي
االتحــاد األوروبــي الســير فــي النهــج الحالــي ،فمــن المنتظــر أن تتجســد
النتائــج فيمــا يلــي:

•
•
•

المزيد من الكثافة والكفاءة في تنسيق القدرات اإلستراتيجية.
المزيد من السرعة والفاعلية في القدرة على االستجابة.
المزيــد مــن الرغبــة لنشــر البعثــات المدنيــة والعســكرية فــي الشــرق
األوســط وشــمال أفريقيــا بمعناهــا الواســع.

إن امتــاك أوروبــا ألي اســتقالل حقيقــي فــي معــادالت القــوة يقتضــي
منهــا تحديــث قدراتهــا الدفاعيــة والحصــول علــى العناصــر اإلســتراتيجية
الضروريــة لذلــك .ومعظــم المبــادرات التــي تــم تدشــينها مؤخــراً تتمحــور
حــول هــذا الجانــب مــن التعــاون بالــذات .فعندمــا تســتخدم الــدول األعضــاء
فــي االتحــاد األوروبــي آليــة التعــاون المنظــم الدائــم فإنهــا لــن تزيــد مــن
اإلنفــاق علــى الدفــاع بمــا فــي ذلــك األبحــاث والتكنولوجيــا وحســب ،وإنمــا
ســيكون لديهــا آليــة لتحقيــق وفــورات الحجــم واالســتثمار فــي األصــول
االســتراتيجية والتــي ســتكون باهظــة التكاليــف وشــديدة الخطــورة إذا
قامــت بهــا كل دولــة بمفردهــا.
وبجانــب التحفيــز علــى عالقــات التعــاون الجديــدة ومنهــا مركــز تدريــب
عســكري ووحــدة خدمــات طبيــة عســكرية لالتحــاد األوروبــي كلــه ،فــإن
آليــة التعــاون المنظــم الدائــم قــد توفــر مظلـ ًـة لمبــادرات التكامــل الدفاعــي
اإلقليميــة الحاليــة مــن األســفل إلــى األعلــى ومنهــا علــى ســبيل المثــال
التعــاون البحــري بيــن بلجيــكا وهولنــدا أو قيــادة النقــل الجــوي األوروبــي

ومــن بيــن المجــاالت األخــرى التــي يســعى فيهــا األوروبيــون ،بــدون المملكة
المتحــدة ،للدفــع نحــو إحــراز تقــدم ســريع هــو نشــر قــوات التدخــل الســريع
فــي عمليــات االنتشــار المدنــي وكذلــك العســكري .وطبقــاً لمــا تنــص عليــه
معاهــدات االتحــاد األوروبــي ،فــإن البعثــات المندرجــة تحــت آليــة التعــاون
المنظــم الدائــم يمكنهــا التركيــز علــى عــدد مــن المهــام ومنهــا اإلغاثــة
اإلنســانية واإلنقــاذ ،ومنــع الصراعــات ،وحفــظ الســام ،وصنــع الســام،
وعمليــات نــزع األســلحة ،وتقديــم المشــورة والمســاعدة العســكرية،
16
وواجبــات إرســاء االســتقرار بعــد انتهــاء الصراعــات.
بالنســبة لعمليــات االنتشــار العســكري ،فــإن االتحــاد األوروبــي لديــه
“مجموعــات قتــال” فــي حالــة اســتعداد دائــم .وتــم اإلعــان عــن أن هــذه
القــوات الصغيــرة والجماعيــة والســريعة للتدخــل فــي كامــل اســتعدادها
لتنفيــذ المهــام فــي  ،2007ولكــن لــم يحــدث لهــا أي انتشــار أبــداً منــذ
ذلــك الحيــن .فــي  ،2013كان قــادة االتحــاد األوروبــي يرغبــون فــي إرســال
إحــدى هــذه المجموعــات القتاليــة إلــى جمهوريــة أفريقيــا الوســطى ،ولكــن
رد الفعــل البريطانــي المعــادي كان نتيجتــه أن قــادة االتحــاد األوروبــي لــم
يحاولــوا مجــدداً حتــى مجــرد الدعــوة إلــى نشــر هــذه القــوات 17.وبخــاف
المعارضــة مــن المملكــة المتحــدة ،فــإن مســألة “مــن يدفــع الفاتــورة” مــن
العوامــل األخــرى التــي تعيــق اســتخدام مجموعــات القتــال المشــار إليهــا
آنفــاً  .وبالرغــم ممــا ســبق وفــي ضــوء الطموحــات الحاليــة ،يعيــد قــادة
االتحــاد األوروبــي النظــر فــي مفهــوم مجموعــات القتــال وبــدؤوا فــي
اقتــراح حلــول للمشــكالت األساســية التــي تعانــي منهــا مبــادرة مجموعــات
القتــال ،ممــا يشــير إلــى المزيــد مــن المرونــة وزيــادة التمويــل.
إن العديــد مــن الجهــود الراهنــة التــي ترمــي إلــى تعزيــز الفاعليــة األوروبيــة
في المســائل الدفاعية لن يتمخض عنها نتائج إال على المديين المتوســط
والطويــل وال ســيما أنهــا تقتضــي تطويــر وشــراء أصــول إســتراتيجية .ومــع
هــذا فــإن األنشــطة الراهنــة تحركهــا تصــورات قويــة عــن التهديــدات
الخارجيــة الحقيقيــة ،ومــن ثــم مــن المحتمــل أن ُيترجــم االتحــاد األوروبــي
بعضــاً مــن طموحــه إلــى عمليــات انتشــار فعليــة فــي المناطــق الجغرافيــة
التــي تثيــر أكبــر قــدر مــن القلــق.
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ويحــدث هــذا التقــارب األخيــر فــي المصالــح اإلســتراتيجية للمحــور الفرنســي
واأللمانــي فــي االتحــاد األوروبــي مــع التركيــز علــى شــمال أفريقيــا ومنطقــة
الســاحل والشــرق األوســط .وكمــا تبيــن اإلســتراتيجية الشــاملة لالتحــاد
ـام بشــأن انتشــار الــدول الفاشــلة ،والمناطــق
األوروبــي ،هنــاك قلــق متنـ ٍ
الخارجــة عــن الســيطرة ،والصراعــات الطائفيــة فــي الــدول المجــاورة ألوروبــا
مــن ناحيــة الجنــوب .ويعــزز الحمــاس الــذي تبديــه الــدول األعضــاء الواقعــة
فــي جنــوب االتحــاد األوروبــي ،ومنهــا إيطاليــا وأســبانيا ،فــي مجــال التعــاون
الدفاعــي علــى صعيــد االتحــاد مــن االهتمــام باألزمــات فــي شــمال أفريقيــا
والســاحل علــى وجــه التحديــد ،فــي حيــن أن الــدول األعضــاء فــي االتحــاد
ـام إزاء مكافحــة التطــرف فــي القــرن األفريقــي.
األوروبــي تشــعر بقلــق متنـ ٍ
البعــد الخارجــي لمكافحــة
رجــم التركيــز المتزايــد لالتحــاد األوروبــي علــى ُ
وتُ ِ
اإلرهــاب بالفعــل إلــى عــدد كبيــر مــن المشــاريع المتعلقــة بمســائل األمــن
فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا .ويحتمــل أن تسـ ّـرع
الطموحــات المتناميــة والبيئــة المواتيــة مــن وتيــرة هــذا االتجــاه .ولهــذا
إذا تــم أي انتشــار فعلــي لقــوات االتحــاد األوروبــي ،فســوف يتضمــن
فــي الغالــب األعــم تعزيــز قــدرات البعثــات المخصصــة لمكافحــة اإلرهــاب،
ومكافحــة الهجــرة ،وإرســاء االســتقرار فــي دول الجــوار جنــوب االتحــاد
األوروبــي .بالنســبة للتوزيــع الجغرافــي ،فــإن شــمال أفريقيــا والســاحل هــي
المناطــق التــي مــن الممكــن أن ينهــض فيهــا االتحــاد األوروبــي بــدور أكثــر
بــروزاً  ،ويرجــع ذلــك إلــى أن هــذه المناطــق ومنهــا ليبيــا ومالــي ذات أهميــة
إســتراتيجية أقــل للواليــات المتحــدة وروســيا مقارنــة بمناطــق أخــرى ومنهــا
ســوريا علــى ســبيل المثــال.
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