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ملخّص
تعبّر سيا سة الجوار األوروبية عن حاجة االتّحاد األوروبيّ إلى تطوير ف ضاء اال ستقرار على طول
الحدود األوروبيّة الموسّّعة تيتيجة للتطورات الجيو ّّّّّاسّّتراتيجية المختلفة لفترة ما بعد الحرب الباردة.
ولكي تتّسم هذه السّياسة باليّجاح ،وجب على االتّحاد األوروبيّ صياغة سياسة الجوار لتكون متماشية مع
الهدف المتمثّل في الدّور الدّوليّ الذي تريده أوروبا.
تحاول هذه الورقة البحثيّة دراسّّّة سّّّياسّّّة الجوار األوروبية تمقاربة مدنيّة وأثرها في بياء
المجال الحيويّ األوروبيّ لعالم ما بعد الحرب الباردة بياء على تحليل جيوسّّياس ّيّ نقدي ،ومل من خالل
ي األوروبيّ.
تبيان أهم يّة المتغيّرات الجيوسّّّياسّّّ يّة للتخوم األوروب يّة وت ثيرها على تفعيل الدّور الدّول ّ
لتيتهي الورقة في األخير عيد نمومج المثلّث االستراتيجيّ لتحليل التوجّه المعياريّ للدّور الدّوليّ األوروبيّ
من خالل سياسة الجوار األوروبيّة عبر مفهوم التعمّق.
تلمات مفتاحية :سّّّياسّّّّة الجوار األوروبية ،الدور الدولي األوروبي ،المجال الحيوي األوروبي ،المثلث
االستراتيجي.
Abstract

The European neighborhood policy explains the need for the European Union to develop
a space of stability along the enlarged European borders. The ENP emerged as a result
of various geopolitical developments in the post-cold war era. In order for this policy to
be successful, the European Union must formulate the neighborhood according to the
target of the international role that Europe desires. This research paper tries to study the
ENP as a civilian approach and its impact on the European vital spaces through a critical
geopolitical analysis. Finally, this study tries to analyze the normative orientation of the
ENP through the concept "Deeping" through the strategical triangle model.
Keywords: European neighborhood policy, European international role, vital space,

strategic triangle

* المؤلف المرسل
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مقدّمة
أفرزت نهاية الحرب الباردة وبروز دول حديثة االستقالل في وسط وشرق أوروبا تحديين
أساسييّن باليسبة لالتّحاد األوروبيّ؛ حيث شكّلت مطلبا قويّا لالتحاد من أجل توسيع المشارتة
والحضور على المستويين اإلقليمي والدّوليّ ،وهوما خلق تحديات إضافية لالتحاد يرتبط بمفهوم
المعضلة الحدودية األوروبية التي ترتبط أساسا بطبيعة قدرة االتحاد األوروبي االستيعابية،
خاص ة وأن موجات التوسع الخمس الماضية دفعت باالتحاد األوروبي إلى ضرورة أخذ وقت
مستقطع لعمليات التوسع والتوجه نحو ترتيب البيت الداخلي األوروبي وما يقتضيه من ضرورة
ترتيب مس لتي الحدود والمجال الحيوي األوروبي في ظل التزام االتحاد بالمياطق الجوارية من
صة
جهة ،وبياء على الرغبة األوروبية في ضمان الدّور العالميّ ،في ظلّ زيادة التيافس الدّوليّ خا ّ
بعد أحداث سبتمبر 2001وتذا الغزو األمريكي على العراق سية  ،2003وصوال إلى تطور " الثورات
الملوّنة" في تلّ من أترانيا  2005-2004وجورجيا  2003تامتداد للثورة البيفسجية في
تشيكوسلوفاتيا سابقا وتيتيجة حتميّة لتطوّر مفهوم العولمة الذي يفرض تجاوزا لمفهوم الحدود
الدولية إجماال.
وعلى هذا األساس تتمحور إشكالية هذه الدّراسة أساسا حول حاجة االتحاد األوروبي إلى
بياء مجال حيويّ خاصّ لضمان الدّور األوروبيّ على المستويين اإلقليمي والعالميّ ،وهو األمر الذي
يتعارض ضمييّا مع مبادئ االتّحاد األوروبيّ المعياريّة القائمة بالدّرجة األولى على الدّيمقراطية و
احترام القانون وحقوق اإلنسان ،وتلّ مل في ظلّ ت ثير مخرجات العولمة جيوسيّاسيّا ،واستحالة
المواصلة في اليّهج التوسّعي األوروبيّ التقليديّ ،موازاة مع تزايد التّيافس الدّولي لفترة ما بعد
أحداث 11سبتمبر2001التي تتمرتز غالبيتها حول التّخوم الجغرافية لالتّحاد األوروبيّ وهو األمر
الذي يقود إلى طرح التساؤل اآلتي:
هل استطاع االتّحاد األوروبيّ عبر مفهوم سياسة الجوار األوروبيّة التّوفيق بين متطلّبات بياء
المجال الحيويّ التوسعيّة ومفهوم المشروع األوروبيّ المعياريّة؟
وتيدرج تحت هذا التّساؤل الرّئيسمجموعة أسئلة فرعيّة يمكن حصرها في:
. 1على أيّ مرتكزات سياسيّة قام االتّحاد األوروبيّ ببلورة سياسة الجوار األوروبيّة؟
.2ما المقصود ببياء المجال الحيويّ جيوسياسيّا على ضوء مفهوم سياسة الجوار األوروبيّة؟
 .3هل استطاع االتّحاد األوروبيّ عبر سياسة الجوار األوروبيّة التّ سيس لدور أوروبيّ دوليّ فعّال؟
تستلزم اإلجابة عن اإلشكالية الرّئيسةالمرتبطةبمجموعة التّساؤالت الفرعيّة ،مقاربة ميهجيّة
مرتّبة لتحليل أثر سياسة الجوار األوروبيّة جيوسياسيّا ،حيث اعتمدت الدّراسة على ميهج التّحليل
الجيوسياسيّ المرتبط مباشرة بموضوع الدّراسة ،تما استدعت الحاجة إلى ميهج تحليل الدّور في
تحليل الدّور الدّوليّ األوروبيّ ،وتذا إلى ميهج تحليل المضمون في دراسة واقع خطط العمل
الخاصّة بسياسة الجوار األوروبيّة .حيث تمّ تقديم الدّراسة من خالل محاور ثالثة أساس ّية
تتمثّلفي:
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المحور األول :الخلفيّة المفاهيميّة والتقييّة لسياسة الجوار األوروبيّة.
المحور الثاني
الدّور األوروبيّ الدّوليّ ومتطلّبات القوّة المعياريّة األوروبيّة.
المحور الثالث
البياء الجيوسياسيّ لسياسة الجوار األوروبيّة.

الخلفيّة املفاهيميّة والتقنيّة لسياسة الجوار األوروبيّ
ي تي مفهوم سياسة الجوار األوروبيّة مع إقرار آخر موجات التوسّع األوروبيّ الخمس التي
وضعت االتّحاد األوروبيّ في مواجهة حدود جديدة مع تلّ من بيالروسيا وأترانيا التي من ش نها
توسيع اليّطاق الحدوديّ األوروبيّ شرقا باتجاه روسيا ،إضافة إلى إدماج تلّ من جزيرتيّ قبرص
ومالطا،حيث وضعت االتّحاد في حدود مباشرة مع دول متوسطيّة قريبة من أوروبا أو حتّى دول
من جيوب القوقاز في صورة مولدوفا ،أرميييا وأمربيجان(Daunnreuther, 2006, p. 183).

وبغضّ اليّظر عن اتّساع المجال الجغرافيّ األوروبيّ ،فكلّ هذه الدّول الجواريّة انطالقا من
الحدود الرّوسية وصوال إلى المغرب األقصى تتشارك في مميزات يمكن حصرها في:
تلّ هذه الدّول تعتمد أساسا على محاولة الدّخول إلى السّوق األوروبيّة باعتبارها السّوق المهيمية
إقليميّا ،ما سيحفزها على الدّخول إلى سوق العمل األوروبيّة.
حالة الالّاستقرار خاصّة على المستوى السّياسيّ واالجتماعي ،إضافة إلى الحالة االقتصاديّة
الضّعيفة واليّموّ البطيء(commission européenne, 2003, pp. 5-6).

التعامل مع حالة الالأمن العاملي
في مقابل خاصيتيّ دول الجوار سابقتيّ الذّتر ،ي تي االهتمام األوروبي الجديد بمياطق
الجوار من خلفيّة أمييّة بالدّرجة األولى ،حيث يمكن تفسيرها استيادا إلى عاملين اثيين :ارتبط
العامل األوّل ب حداث 11سبتمبر  2001التي أدرجت المسائل األمييّة ت ولويّة في األجيدات
الخارجيّة األوروبيّة ،ومل

بالعودة إلىعديد القضايا األمييّة المدرجة فترة ما بعد األحداث التي

ي الجغرافيّة سواء من خالل اليّزاعات الجامدة أو
تمسّ بالدرجة األولى تخوم االتحاد األوروب ّ
المفعّلة على طول الحدود الخارجيّة األوروبيّة الموسّعة في صورة اليزاع في ترانسييستريا،
الشيشان ،جيوب القوقاز إجماال ،الصحراء الغربيّة و الشّرق األوسط عموما وما تحمله هذه القضايا
من مخرجات مات طابع التماثليّ مالزمة للتّخوم الجغرافيّة األوروبيّة نفسها .ويفسّر من خالل
االنقسام الحاد بين االزدهار داخل االتّحاد األوروبيّ ب عضائه ضف إلى مل درجات اليّموّ السّريع
التي تشهدها الدّول حديثة االنضمام ودرجات التّراجع خارجه (european commission
 communication, 2003, p. 4).في حين يتعلّق العامل الثّاني بعمليّات التّوسّع األوروبيّ التي
دفعت باالتّحاد األوروبيّ إلى اإلقرار بضرورة تطوير اعتماد متبادل جواري جديد مالئم لطبيعة
التهديدات الالّتماثليّة الموازية لجوار االتّحاد األوروبيّ الموسّع.
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تطوير اسرتاتيجيّة أمنيّة لالتّحاد األوروبيّ
على هذا األساس ،ت تي سياسة الجوار األوروبيّ تسياسة جديدة مرتبطة باألحداث األخيرة
سواء من حيث توسّع االتّحاد األوروبيّ على مستوى المؤسّسة داخليّا أو حتّى على مستوى الميزلة
العالميّة.
انطالقا من مل جاءت الوثيقة االستراتيجيّة األوروبيّة لألمن و المعيونة بّ":أوروبا آمية في
عالم أفضل" المقدمة من طرف المفوّض األوروبي آنذاك خافييرسوالنا والمتبياة من طرف
المفوضيّة األوروبيّة سية 2003لترتّز على الحاجّة للعمل على ت سيس حزام دول جواريّة مات
حكم راشد على طول حدود االتّحاد األوروبيّ الموسّع،ولتؤتّد على األهداف المسطّرة عبر السّياسة
الخارجيّة واألمييّة األوروبيّة المشترتة لفترة ما بعد 11سبتمبر  ،2001فاالنقسامات التي خلّفتها
الحرب األمريكيّة على العراق داخل مؤسّسات صيع القرار األوروبيّ وبين الدّول األعضاء المكوّنة

له) (Tulmets, 2006, pp. 15-16عجّلت بضرورة جمع أعضاء االتّحاد حول رؤية مشترتة لألمن
األوروبيّ من خالل تعريف أهم التّهديدات الواجب على االتّحاد مواجهتها والتّعامل معها في صورة
اإلرهاب ،انتشار أسلحة الدّمار الشّامل ،الجريمة الميظّمة  ،اليّزاعات اإلقليميّة ومجمل محدّدات
بياء األمن على طول الجوار المقرّب لالتّحاد األوروبيّ المذتور سابقا(commission, 2003 , pp. .
)27-38

الرّغبة امللحّة بخصوص السّياسة الخارجيّة
يالحظ ب نّ موضوع سياسة الجوار األوروبيّة ي ّتصل ّّ على غرار السّياسة األوروبيّة لألمن
المشترك -مباشرة بموضوع السّياسة الخارجيّة األوروبيّة المشترتة.
يعبّر انطالق سياسة الجوار األوروبيّة سية 2003عن وجود االتّحاد األوروبيّ تفاعل
سع
بخصوص السّياسة الخارجيّة المشترتة .مع التوسّع سية  2004إلى  10دول جديدة،والذي يو ّ
حتما في دائرة أهداف ومصالح الدّول األعضاء مقارنة بدائرة األعضاء القديمة (Smith, The
) ،Making of EU Foreign Policy, 2004, pp. 181-183في ظلّ إشكاليّة العضويّة وعدم
العضويّة التي ت ثّر بها االتحاد األوروبيّ ميذ نهاية الحرب الباردة.
لذل  ،ومع انطالق سياسة الجوار األوروبيّة ،يحاول االتّحاد األوروبيّ التعامل مع العقبات
المت صّلة في الرّغبة في التحول إلى فاعل مهمّ في السّياسة الخارجيّة ،مع األخذ باالعتبار هدف
تحويل الدّول الجواريّة إلى مياطق استقرار ،دون التوجّه إلى خيار العضويّة الذي اعتبر فترة
ال ّتسعيييات أنجح أداة للسّياسة الخارجيّة األوروبية المشترتة التي أدّت إلى زيادة الوزن الدّوليّ
األوروبيّ عموما.ولكن مفهوم "رهاب التّوسع" أو "القدرة االستيعابيّة األوروبيّة" على حدّ تعبير
تارين سميث ،دفع االتّحاد إلى العمل على إعادة االعتبار لعمليّة تقييم العالقات مع الدّول
المجاورة القديمة والجديدة في محاولة أوروبيّة لتقييم مكانة وقدرات االتّحاد األوروبيّ في
ممارسة سلطتها الدّوليّة من خالل انتهاج معايير مختلفة تمبدأ المشروطيّة اإليجابيّة عبر نمومج
الحوافز اإليجابيّة ،هذا ما يقود االتحاد إلى لعب دور مهيمن في توفير األمن و االستقرار واالزدهار
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عبر تصدير نمومج أوروبيّ خاصّ من اإلدارة السّياسيّة واالقتصاديّة على الدّول الجواريّة وفقا و
ما يتماشى والرّؤية األوروبيّة(Smith, the outsiders: the european neighbourhood policy, .
)2005, p. 757

ولمواجهة مختلف التحدّيات والتّطوّرات السابقة الذتر ،أدرك اإلتّحاد األوروبيّ وأقرّ بضرورة
صياغة سياسة خارجيّة جديدة نحو دول الجوار تهتمّ بتصدير األمن واالستقرار لدول الجوار عوض
المخاطرة باستيراد الالاستقرار من هياك.
باختيار الوضعيّة األولى،اعتمد اإلتّحاد األوروبي مفهوم سياسة الجوار األوروبيّة من خالل
الوثيقة المرجعية األولى" :أوروبا الموسّعة والجوار :إطار جديد للعالقات مع الجيران في الشّرق
والجيوب" باعتبارها مبادرة أوليّة لبياء تصوّر أوروبيّ من نوع خاصّ تجاه دول الجوار ،ومل بهدف
تقاسم الفوائد من توسيع االتّحاد األوروبيّ مع دول الجوار" ومل لتعزيز االستقرار ،األمن والرّفاه
في الميطقة ب سرها ،ومن ثمّة ميع خلق خطوط فراغ بين االتحاد األوروبيّ وجيرانه بتقديم
فرصة المشارتة في أنشطة االتحاد األوروبيّ الرّامية إلى تعزيز التّعاون على المستويات
السّياسيّة واألمييّة واالقتصادية والثقافية(commission of the european communities, 2003, .
)p. 5

من ثمّة ،ارتبط الهدف األساس للوثيقة بالبحث عن سبل جديدة لدمج دول الجوار في
أوروبا ،لكن دون تقديم خيار العضويّة .مع االعتماد على درجات االعتماد المتبادل الكبيرة
ي الضروريّة من أجل تعزيز التيمية االقتصاد ّية
الموجودة بين دول الجوار واال ّتحاد األوروب ّ
والدّيمقراطيّة ،بما أنّ غيابها يعدّ من األسباب الجذريّة لوجود الصّراعات وانعدام األمن في نطاق
الجوار األوروبيّ الذي سيتعدّى بذل

إلى المساس بمستوى األمن ،الرّخاء،واالستقرار باليّسبة

لمواطييّ االتّحاد األوروبيّ عموما(Jeandesboz, 2007, pp. 12-16).

الدّور الدّوليّ األوروبيّ ومتطلّبات القوّة املعياريّة األوروبيّة
لطالما تميّز اليّظام العالميّ بالحرتيّة الدّائمة والعييفة إن صحّ التّعبير ،فيظام الواستفالي
ت سّس عقب حرب الثالثين عاما ،تما تشكّل نظام جديد بقواعد جديدة بعد حروب نابليون
بونابارت من خالل مؤتمر فيييا ،ومن ثمّة ت سيس عصبة األمم بعد الحرب العالميّة األولى ،واألمم
المتّحدة عقب الحرب العالميّة الثّانية ،وصوال إلى سقوط جدار برلين تمحدّد ليهاية الحرب الباردة
وصعود مفهوم األحاديّة القطبيّة.
بالرّغم من اختالف وجهات اليّظر حول تبعات أحداث 11سبتمبر  2001بين الت سيس
لمفهوم نظام دوليّ هرميّ أو متعدّد األقطاب ،إالّ أنّه لحد اآلن لم تستطع األوساط األتاديميّة
التّوجّه لت سيس نظام دوليّ جديد"أتاديميّا" بحكم عدم استقرار التوازنات الدّوليّة داخله بعد،فلم
تستطع القوى توصيف أدوارها داخل متطلّبات اليّظام الدّوليّ الجديد(داوود أوغلو ،2010 ،الصفحات

)607-605خاصّة مع تزايد موجات الحرتات االجتماعيّة العالميّة التي ارتكزت معظمها على طول
التّخوم الجغرافية األوروبيّة المذتورة سابقا.
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انطالقا من مل  ،ت تي سياسة الجوار األوروبيّة تآلية محدّدة للدّور الدّولي األوروبيّ من
خالل مفهوم القدرة على الت ثير في شبكة العالقات الدّوليّة من خالل تقديم نمومج هيكليّ
أوروبيّ خاصّ يمارس االتحاد من خالله دوره "جيوسياسيا" ،ولكن دراسة مل ترتبط بالخاص ّية
الوظيفيّة التي تميّز االتّحاد األوروبيّ والمختلفة عن مفهوم الدّولة الواستفالية بتعبير " واقعي".
لتحليل مل  ،تيطلق الدّراسة من أعمال تلّمن جون فوغلر  johnvoglerوبريثونشارلوت
 charlottebrethronالتي تحلّل الدّور الدّوليّ األوروبيّ وفقا لثالثة أبعاد أساسيّة:
متغيّر الفرص
الذي يفهم هيا ارتباطا بالبيئة الخارجيّة التي تشكّل أو تلغي دور االتّحاد األوروبيّ تفاعل
دوليّ ،فاالتّحاد األوروبيّ هيا يشارك في التفاعالت االجتماعيّة المشكّلة للعالقات الدّوليّة.
فتحوّالت إدراتات اليّظام الدّوليّ وتفاعالته ميذ نهاية الحرب الباردة أوحتّى بعد أحداث
11سبتمبر  2001قد أثّرت في التحوّل على مستوى المياخ اإليديولوجيّ العالميّ من خالل التّرتيز
على مفاهيم العولمة واالعتماد المتبادل الموسّع .فلقد أثارت نهاية الحرب الباردة مرة أخرى
التّساؤل حول أهميّة موضوع الهويّة األوروبيّة والحدود الثّابتة لموضوع المشروع األوروبيّ ،وهو
الموضوع الذي زادت أهميته أتثر مع توسعي سيتي 2004و .2007ويفهم تلّ مل من خالل تغيّر
مضمون العمل الخارجيّ األوروبيّ عقب أحداث 11سبتمبر  ،2001ومل

بتوجّه االتحاد األوروبي

إلى مفهوم اآلليات المدنيّة وبخاصّة بعد الحرب على العراق التي شهدت اختالفات على مستويين:
عدم اللّجوء إلى هيئة األمم المتحدّة من طرف الواليات المتّحدة األمريكيّة في اتخامها لقرار الحرب
في ظلّ السّياسة االنفراديّة األمريكيّة ،وفي ظلّ اختالف مواقف الدّول األوروبيّة أعضاء االتحاد
بين مشارك ومؤيّد ومعارض للعمليّة العسكريّة األمريكيّة على مستوى ثان .حيث أثرا بشكل تبير
على االتحاد األوروبيّ "تكتلة فاعلة مهمّة داخل اليّظام الدّوليّ "ما استدعى االتحاد األوروبيّ إلى
ضرورة خلق بديل أوروبيّ لمواجهة التهديدات الدّوليّة الجديدة ،مع غياب استراتيجيّة دول ّية
واضحة وموحّدة لمواجهة التّهديدات األمييّة العالميّة لعالم ما بعد سبتمبر 2001التي اعتبرت
تفرصة أمام االتّحاد األوروبيّ لتبييّ دور دوليّ جديد بمسؤوليات جديدة(Bretherton & Vogler, .
)2006, pp. 22-25


متغيّر الحضور :الذي يترجم قدرة االتّحاد األوروبيّ على ممارسة الهيمية خارج
الحدود المشترتة استيادا إلى متغير القدرات المرتبط باإلطار الدّاخليّ األوروبيّ
في عمليّ ة اتخام القرار وشرعيته مع وجود آليات مياسبة لذل  ،واألهم من مل
هو قدرة االتّحاد على تحقيق األهداف المرجوّة.وفي هذا الصّدد يمكن مالحظة
وضعية االتّحاد األوروبيّ غير الثابتة بحسب ميدان الفاعليّة من جهة وبحسب
المؤسّسات الشّريكة في مل (Bretherton & Vogler, 2006, pp. 25-27).



متغيّر التّوافق :المرتبط بمدى نجاعة التيسيق بين الدّول األعضاء خاصّة في
ظلّ التّعقيد الدّاخليّ لعمليّة صيع القرار الخارجيّ األوروبيّ ،ويفهم مل في ظلّ
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االنقسامات الموجودة بين المؤسّسات األوروبيّة وبين الدّول األعضاء .فالتوافق
هيا يرمي إلى تحليل قدرة االتّحاد األوروبيّ على تحقيق األهداف الخارجيّة
المسطّرة مع األخذ باالعتبار عدم تعارض هذه األهداف بين الدّول األعضاء .ومن
ثمّة يفسّر متغيّر التّوافق على مستويين؛ يتعلّق المستوى األفقيّ بمستويات
التوافق بين السّياسات المختلفة للمفوضيّة األوروبيّة وعدم اختالفها بين بعضها
البعض باختالف ميادين العمل الخارجيّ ،في حين يعبّر التّوافق العموديّ عن
االبتعاد عن التعارض بين االتّحاد األوروبيّ تكتلة وبين الدّول الميفردة من جهة
مقابلة(Bretherton & Vogler, 2006, p. 28).

االتّحاد األوروبيّ كقوّة مدنيّة
لطالما ارتبط مفهوم الدّور الدّوليّ أليّ قوّة بغضّ اليّظر عن طبيعتها أو مستويات قوّتها
"نسبيا" بمفهوميّ القوّة والتّ ثير في العالقات الدّوليّة ،وإن تان المفهومان متشابهين شكال ،إالّ
أنّ مضمون تالّ ميهما يختلف عن اآلخر ،في حين يشير مفهوم القوّة إلى أدوات التدخّل الكالسيك ّية
ممثّلة في القوّة العسكريّة ،االقتصاديّة وحتّى الدبلوماسيّة باستعمال مباشر ،ويذهب مفهوم
الت ثير إلى شقّ أتثر انسيابيّة في التعامل مع واقع العالقات الدّوليّة ،من خالل الحديث عن
الجوانب البديلة في صورة القوّة المعياريّة إجماال بطريقة غير مباشرة(Nivet, 2013, p. 83).

أثار تطوّر الموقف الدّوليّ لما بعد أحداث 11سبتمبر2001وما قبله من مخرجات نهاية
الحرب الباردة تغيّرا محوريّا على مستوى اليّسق الدّوليّ عموما ،فظهور توازن القوى اليوويّ في
العالم تمعيار لضبط العالقات الدّوليّة قد أدى إلى تراجع قيمة وأهميّة القوّة العسكريّة إجماال في
تحديد األمر ،مما أدّى إلى التفكير في بديل فعال لضمان الدّور الدّوليّ.
وهيا يظهر مفهوم القوّة المدنيّة تما استعمله فرانسوا دوشان François
Duchêneسية 1970في تحليله لواقع ما سميّ بعد مل باالتّحاد األوروبيّ على المستوى الدّوليّ
باعتبارها قوّة تتطلب قدرات مرنة ووسائل جديدة ومغايرة في إطار مفهوم الت ثير على تفاعالت
اليّظام الدّوليّ لفترة ما بعد الحرب الباردة(Bersick & gottwald, 2013, p. 31) .

في هذا الصدد ،يرتّز دوشان على أنّ توجّه االتّحاد األوروبيّ نحو القوّة المدنيّة راجع إلى
خاصيّة طول المدى الذي تتميّز به القوّة المدن ّية مقارنة بمخرجات القوّة العسكريّة ولكن ال يعيي
مل االبتعاد نهائيّا عن مفهوم القوّة العسكريّة ولكن يبقى مفهوم السّلطة المدنيّة مهمّا في ظلّ
توافقه مع مفهوم القدرة العسكريّة األوروبيّة(Orbie, 2006, p. 125).

االتّحاد األوربيّ كقوّة معياريّة
حاول إيان مانرز Ian Mannersمن ناحية أخرى تصوّر هويّة دوليّة لال ّتحاد األوربيّ من
خالل التّرتيز على األثر الفكريّ للقوّة المعياريّة.
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فهذا ال يعيي تجاهل أفكار السّلطة المدنيّة أو العسكريّة لال ّتحاد األوربيّ ،ولكن التّرتيز
على ما هو طبيعيّ في العالقات الدّوليّة.
باليسبة له،فإنّ العيصر الرّئيس ألورو ّبا هو تون اال ّتحاد األوروبيّ موجود بشكل مختلف
عن األشكال السياسيّة الموجودة من قبل،وهذا االختالف يهيّئها للعمل على أساس
معياريّ(Manners, 2002, p. 238).

هيال خمسة ( )5معايير أساسية وأربعة( )4ثانويّة من ش نها أن توفّر األسس المعياريّة
لال ّتحاد .فالمعايير األساسيّة هي :السّالم و الحريّة والدّيمقراطيّة وحقوق اإلنسان والحرّ ّيات
األساسيّة .أمّا الثّانويّة فهي :التّكافل االجتماعي ومكافحة التّمييز والتيمية المستدامة والحكم
الرّاشد.
ترجع القوّة المعياريّة لال ّتحاد األوربيّ إلى العوامل الستة( ) 6التي تعمل على نشر هذه
المعايير السّياسيّة الدّوليّة ،وهي:
العدوى و اإلعالمية و اإلجرائية و اليشر العلييّ واليّقل وعمليّات التّصفية الثّقافيّة.
ولهذا فالمعايير المختلفة والسّياسات المختلفة لال ّتحاد األوروبيّ التي يسعى إلى تحقيقها
هي في الحقيقة جزء من إعادة توضيح أو تعريف لما يمكن أن يكون طبيعيا في العالقات الدّولية.
)(Manners, 2002, pp. 244-245

وفيما يتعلق بالجانب العسكريّ لال ّتحاد األوربيّ ،يخلص مانرز  Mannersإلى أنّ مل لن
يؤدّي بالضّرورة إلى تياقض مفاهيم اال ّتحاد األوروبيّ تقوّة معياريّة.
وبرأيه ،فاال ّتحاد األوروبيّ قد اتّخذ موقف ضرورة أو أولويّة التدخّل القويّ في عمليّات إدارة
األزمات عن طريق المسار المعياريّ للسّالم المستدام من خالل استخدام مجموعة تاملة من
األدوات (Manners, 2002, p. 238) .ولكن مل ال يعيي الفصل بين األبعاد المدنيّة والعسكريّة.
لتفسير مل ،تجدر اإلشارة إلى نمومج األمين العام لحلف اليّاتو للفترة ما بين1999و2004
جورج روبرتسون George Robertsonللحفاظ على الحلف وهو اليّمومج الذي يمكن محاتاته في
تحليل االتّحاد األوروبيّ عموما والمرتبط بيمذجة القدرات الثالث ممثلة في تل من:


القدرة على الفعل ورد الفعل :التي تحلّل وفق عيصرين اثيين ،يتياول العيصر
األوّل القدرات الماديّة والبشريّة ،في حين يرتبط العامل الثّاني بطبيعة
المؤسّسات واآلليات األوروبيّة المخصّصة لذل ،وتال العيصرين يذهبان إلى
تحديد قدرات االتّحاد األوروبيّ على التّعامل "السّريع" على المدى القصير مع
مختلف األزمات المهددة لالتّحاد األوروبيّ بغض اليّظر عن طبيعتها التماثليّة أو
غير التماثليّة.



القدرة على التّمويل على المدى القصير والطّويل :التي ال تطرح إشكاال تبيرا
أمام االتّحاد األوروبيّ عموما وسياسة الجوار على وجه التّحديد ومل استيادا إلى
آلية الجوار المحدّدة من خالل خطط العمل الخاصّة بسياسة الجوار األوروبيّة.
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القدرة على التّيسيق :المرتبطة بمستويين أساسييّن؛ يرتبط الشقّ األوّل
بمستوى التّيسيق بين دول االتّحاد األوروبيّ األعضاء بخصوص السّياسة
الخارجيّة المشترتة تفاديا لتبعات القرارات األوروبيّة الخارجيّة المتعلّقة بالحرب
على العراق ،ويرتبط المستوى الثّاني بدرجة تيسيق االتّحاد األوروبيّ "من
ميظور وظيفيّ" مع باقي المؤسّسات والهيئات الدّوليّة(Whitman & wolff, .
)2010, pp. 119-122

تفعيل القوّة املعياريّة األوروبيّة :خطط عمل سياسة الجوار األوروبيّة
يحاول االتّحاد األوروبيّ عبر سياسة الجوار األوروبيّة المحافظة على مصالحه
الجيواستراتيجيّ ة على طول الحدود الخارجية واستيادا إلى مبدأ ضرورة إيجاد بديل ضمن القوّة
المعياريّة األوروبيّة ،يرتكز االتّحاد األوروبيّ عبر سياسة الجوار األوروبيّة على مبدأين أساسييّن:
من جهة تعبير رومانو برودي" تلّ شيء عدا المؤسّسات" الذي يوحي بتوجّه االتّحاد األوروبيّ إلى
تقاسم الفوائد المكتسبة ضمن المشروع األوروبيّ دون تقديم خيار العضويّة للدّول
الجواريّة) ،(Tassinari, 2005, p. 7في المقابل باالرتكاز على مبدأ التفضيل الذي يمكن التعبير
عيه بمفهوم التقديم على قدر األخذ،حيث يعبّر عن المفهوم المعياري التقدّميّ لسياسة الجوار
األوروبيّة من جهة أخرى ،ويقصد به التدرّج في عمليّة االندماج الضّمييّ مع شكل االتّحاد األوروبيّ
المؤسّساتيّ انطالقا من اتفاقيات الشّراتة والتعاون مرورا بتقارير الدّول الجواريّة وصوال إلى
التّوقيع على خطط عمل آلية الجوار األوروبية ،ومل

من خالل اعتماد مقاربة العمل الثيائ ّية

الموجّهة إلى تلّ دولة جواريّة على حدة ،احتراما للخصوصيّات السياسيّة واالجتماعيّة واالقتصاد ّية
التي تتميز بها تلّ دولة جواريّة ميفردة.(Wallace, 2003 , p. 18).

ولكن ما سبق متره ال يعيي أن االتّحاد األوروبيّ يتّجه مباشرة إلى طبيعة العالقات الثّيائيّة،
بل أبعد من مل  ،حيث يمكن التماس مفهوم القوّة المعياريّة عبر خطط العمل من خالل تحليل
التوجّهات الجماعيّة لخطط العمل األوروبيّة المعبّرة عن األهداف العامّة لسياسة الجوار األوروبيّة
ويمكن حصرها في:


العالقات االقتصاديّة المتميّزة وانفتاح السّوق عبر التّيمية والتّعاون االقتصاديّ
واالجتماعيّ.



تطبيق القواعد الخاصّة بالسّوق الدّاخليّة لالتّحاد األوروبيّ في الدّول الجواريّة.



التعاون المكثّف من أجل التصدي للتهديدات اإلرهابيّة.



الحوارات السّياسيّة واإلصالح السّياسيّ.



التعاون في مجال العدالة والشّؤون الدّاخليّة.



التّعاون في قطاعات اليّقل ،الطّاقة ،البيئة ،البحث والتّيمية(Smith, the .
)outsiders: the european neighbourhood policy, 2005, p. 763
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فتحليل ما سبق متره يقود مباشرة إلى تون القوّة المعياريّة الخاصّة بسياسة الجوار
صة
األوروبيّة تفهم على مستويين اثيين :مستوى أفقي مرتبط بمفهوم القيم والمعايير الخا ّ
بالمشروع األوروبيّ القائمة على :سيادة القانون والديمقراطية وحقوق اإلنسان والحكم الرّاشد.
إضافة إلى المستوى العموديّ المرتبط بمواءمة المؤسّسات السياسيّة واالقتصاد ّية
واالجتماعيّة ،وفقا لما يتماشى ونمومج المؤسّسات الخاصّة باالتحاد األوروبي وهياتله
المؤسّساتيّة القائمة على أساس التّعاون اإلقليمي الوظيفيّ.

البناء الجيو سياسيّ لسياسة الجوار األوروبيّة
انطالقا من ميظور جيوسياسيّ نقديّ تفكيكيّ ،يعبّر االمتداد الجغرافي لسياسة الجوار
األوروبية عن أهمية استراتيجيّة أساسيّة في تحقيق التوازن الجيوسياسيّ األوروبيّ من
جهة،والعالمي بشكل أوسع من خالل دوائر جيو استراتيجية مرتزية تتقاطع فيها أهمّ الواجهات
البحرية العالميّ ة األتثر استعماال أو حساسية والمتمثلة في البحر األبيض المتوسّط ،البحر األسود
وبحر قزوييوهي الدّوائر التي تجد تفسيرها اليّظريّ عيد التطرّق لمقاربة "سول تيوهين SAUL
 "KOHENالمرتبطة بمفهوم اليواة واألحزمة المتقطّعة التي تفيد بتوجّه الدّراسات الجيوبوليتيكة
إلى مستوى إقليمي تفكيكيّ ميفصل(.دوغين  ،2004 ،الصفحات )150-149

ملحة عن نظريّة املجال الحيويّ
ي تي مفهوم المجال الحيويّ LEBENSRAUMاستيادا إلى خلفيّة بيولوجيّة بالدّرجة األولى
بياء على مفهوم الفكر العضويّ الدارويييّ ،وهو ما تشير إليه أعمال فريديري راتزل Friedrich
Ratzelالمرتبطة بعضويّة الدّولة التي تذهب إلى تحليل الوظائف العضويّة للدّولة ،وأهمها وظيفة
اليّموّ والتّوسّع الالّزمتان لتطوّر الدّولة "تكائن حيّ" الذي يقود إلى ظهور مفهوم المجال الحيويّ
سع
ت حد أهمّ الشّروط الواجب توفّرها في الدّولة العضويّة لتحقيق البقاء استيادا إلى مفهوم تو ّ
الدّولة على المستويين الماديّ والقيميّ المعياريّ تحقيقا لمصالح الدّولة إقليميّا ودوليا.
بطبيعة الحال ،ووفقا لتحليل راتزل ،فكلّما زاد مكان الدّولة تلّما زادت معه الحاجة لموارد
موافقة لهذا التوسّع الذي يستلزم تباعا قابليّة حدود الدّولة للتحرّك والتغيّر،حيث إن ضمان حيويّة
الدّولة مرتبط مباشرة بحرتيّة حدودها(Zajec, 2016, pp. 31-32).

مثلت نهاية الحرب الباردة وقيام نظام دوليّ جديد وما يمليه هذا اليّظام من قوانين
وقواعد لل ّتعامل ،نقطة ت ثير على مفهوم المجال الحيويّ وفقا للمعطيات الجديدة ،ونظرا لما تان
يحمله مفهوم المجال الحيويّ سابقا من مدلوالت استعماريّة وإمبرياليّة تقليديّة وهو ما نلمسه
من أفكار المدرسة األلمانيّة التقليديّة ممثّلة في أفكار تارل هاوسهوفر المرتبطة بالمجال
الحيويّ.
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من هذا الميطلق تطوّر مفهوم المجال الحيويّ ليتوافق ومتطلّبات اليّظام الجديد القائم
على مبادئ العولمة بشكل عام في أجزائها السّياسيّة واالقتصادية والثّقافيّة واألمييّة بتطور
مفهوم القوّة واتساعه نحو مفهوم القوّة اليّ اعمة في أبعادها القائمة على مفهوم الشّرعيّة عبر
توظيف مؤسّسات اليّظام الدّوليّ :األمم المتحدة و صيدوق اليقد الدّولي وصوال إلى الشرتات
متعدّدة الجيسيّات التي يمكن اعتبارها أحد وسائل تحقيق المجال الحيويّ سواء من ناحية اإلنتاج
أو حتى التسويق ،حيث ستتجاوز حتما مفهوم الحدود الواستفالية للدّول وتلّ مل

في إطار ما

شهده حقل الدّراسات الجيو بوليتيكيّة من تطوّر على المستوى اليّظري ؛ليتماشى والبيئة الدّول ّية
الجديدة ممثّلة في معطيات التطوّرات التكيولوجيّة والتقييّة و الصياعيّة (الكعود ،2014 ،صفحة

)314و تفسير مل

من ميطلق جغرافيّ في إطار ما بعد وضعيّ تفكيكيّ.ولكن تفسير المجال

الحيويّ األوروبيّ هيا يضعيا أمام حتميّة التّعامل مع مفهوم بياء العمق االستراتيجيّ األوروبيّ
على ضوء سياسة الجوار األوروبيّة.
يعبر مفهوم العمق االستراتيجيّ في إطاره العام المبييّ على خلفيّة عسكريّة عن تل
المسافة الفاصلة بين مرتز القيادة ومياطق الصدام االستراتيجيّة من جهة مقابلة(الجيابي،2019 ،

صفحة  )3ويمكن استعمال هذا المصطلح في تحليل البعد الجيوسياسي لسياسة الجوار األوروبيةّ،
بحيث إن المقاربة المدنيّة لسياسة الجوار وفي إطار تعاملها على مستوى السّياسة الخارجيّة
المشترتة تعمل على التوسّع في المجال الحيويّ األوروبيّ مع مراعاة المحافظة على ميطقة
فرنسا وألمانيا وإيطاليا تمرتز ثقل أو تمرتز للعمق االستراتيجيّ األوروبيّ المشترك ،و بذل
المحافظة على مسافة مالئمة مع مياطق الصّدام األوروبيّة مع القوى الدّوليّة األخرى ،وفي
مقدمتها روسيا عيد أوترانيا و مولدوفا .فضال عن ميطقة القوقاز في صورة أرميييا و أمربيجان
وجورجيا والمشكّلة لمفهوم المحاور الجيوبوليتيكيّة العالميّة.
ففهم التوليفة السّابقة الذتر مجتمعة ،يدفعيا إلى ضرورة التّفكير في تيفيّة ربط
المتغيّرات السّابقة الذتر داخل إرادة استراتيجيّة واحدة ،تحقيقا لألهداف الجيوسياسيّة األوروبيّة
المرتبطة بالعياصر المحوريّة الثّالثة :االتّحاد األوروبيّ و التّيافس الدّوليّ وموضوع المجال
الحيويّ.
املثلّث االسرتاتيجي ّاألوروبيّ
يشير مفهوم المثلّث االستراتيجيّ التقليديّ في أدبيّات العالقات الدوليّة الذي يمكن التّعبير
عيه هيدسيّا بالمثلّث متساوي األضالع أو المرتكزات نظرا لوجود القوى الدّوليّة المتساوية نسبيّا
تمرتكزات هذا المثلّث االستراتيجيّ،وأمثلة مل

عديدة ،ولعلّ أهمّها حاليا المثلّث االستراتيجيّ

الدّوليّ المكوّن من تلّ من الواليات المتّحدة األمريكيّة و روسيا والصّين .إالّ أنّ المثلّث
االستراتيجيّ المقصود في موضوع الدّراسة ي خذ طبيعة غير متساوية األضالع أو المرتكزات.
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يضرب المثلّث االستراتيجي ب صوله المعرفية إلى الدّراسات االقتصادية ودراسات إدارة
األعمال على وجه التّحديد،وهو ما يمكن مالحظته عيد التعرّض ألعمال االستراتيجيّ اليابانيّ
"تيييشي أوهمي  "kenichi Ohmaeبكتابه المثلّث االستراتيجيّ الصادر سية .1986
يذهب أوهمي إلى تون نجاح أيّ استراتيجيّة متوقّف بالدّ رجة األولى على التّعامل مع
عياصر المثلّث االستراتيجيّ الثّالثة :المؤسّسة و العميل والميافس.
باالستياد إلى تقيية المحاتاة ومحاولة إسقاط نمومج أوهمي على مجال العالقات الدّول ّية
إجماال وعلى الدّراسات األوروبيّة وسياسة الجوار األوروبيّة تحديدا ،يمكن استخالص مكونات
المثلّث االستراتيجيّ المتمثّلة في:
االتّحاد األوروبيّ
تعبيرا عن المؤسّسة أو الفاعل األساس داخل المثلّث ،ويقر ّتيييشي ب نّه ليس من
الضّروريّ على المؤسّسة التي تعبّر عن االتّحاد األوروبيّ في حالة الدّراسة أن تكون رائدة في تلّ
المجاالت ،ولكنّ التّوجّه وفق مبدأ عمل وظيفيّ تفيل بالتّحكّم في الجدول الجيوسياسيّ.
)(Ohmae, 1982, pp. 91-98

تحسين مردوديّة االستراتيجيّة المتّخذة :وهيا يتّجه االتّحاد األوروبيّ إلى أن مردوديّة مبدأ "تلّ
شيء عدا المؤسّسات" ت همّ مرتكز تقوم عليه سياسة الجوار األوروبيّة على حدّ تعبير "رومانو
سع
برودي  "ROMANO PRODIسيكون حتما أحسن مردوديّة مقارنة بالتوجّه نحو التو ّ
سع" المرتبط بالقدرة االستيعابيّة األوربيّة على حدّ
الالّمتياهي والوقوع في معضلة "رهاب التو ّ
تعبير "تارين سميث ."KAREN SMITH
باليّسبة للميافسة
تترتّز استراتيجيّة الميافسة حسب تقدير أوهمي في قوّة الصّورة التّي يمكن أن تقدّمها
المؤسّسة أو االتّحاد األوروبيّ القائمة على مبدأ الجامبيّة .فواقع االتّحاد األوروبيّ الذي ال يستطيع
مجاراة التفرّد بصورة القوّة الصّلبة تما هي الحال باليّسبة للواليات المتّحدة األمريكيّة أو حتّى
روسيا ،يستدعي ضرورة خلق نمومج فعّال وجذاب يعبّر عن حاجة الجوار المفكّ

جيو سياسيّا

خاصّة من اليّاحية الشّرقيّة األوروبيّة).(Ohmae, 1982, pp. 126-134
باليّسبة للعميل
الذي يُعبّر عيه موضوع الدّراسة بالدّول الواقعة تحت الغطاء الجغرافي لسياسة الجوار
األوروبيّة ،وباعتباره أهمّ حلقة داخل أيّ مثلّث استراتيجيّ ،فمن المؤتّد أنّ أيّ استراتيجيّة ناجحة
يجب أن ت خذ بعين االعتبار إلى جانب أهدافها ،مصالح الدّول العميلة أو الزّبونة ،ولن يتحقّق إالّ
بالعودة إلى التّحليل وفق تحديد األهداف الخاصّة بالعميل(Ohmae, 1982, pp. 99-109) .

وحوصلة مل  ،وعلى ضوء تحليل المثلّث االستراتيجيّ ،من المؤتّد أنّه من مصلحة االتّحاد
األوروبيّ التعامل مع دول الجوار داخل المثلّث االستراتيجيّ بياء على مرجعيّة معياريّة واندماج
ضمييّ داخل السّياسات األوروبيّة ،استيادا إلى تعبير "تلّ شيء عدا المؤسّسات" ،ألنّ عكس مل
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سيخلق فراغا جيوسياسيا سيتمّ ملؤه عبر القوى الدّوليّة األخرى في مياطق المثلّث االستراتيجيّة،
فاستبعاد جورجيا أو أمربيجان مثال من جدول التّ حليل الجيوسياسي لميطقة جيوب القوقاز وبحر
قزوين سيقود بالضّرورة إلى التّعامل مع روسيا " تقوّة دوليّة" في الميطقة استيادا إلى إرث الفضاء
السّوفياتي على سبيل المثال ال الحصر ،وتلّ مل

أخذا باالعتبار مستويات الضّغط والتّوازن

اإلقليمييّن المغايرين في الميطقة وما تحمالنه من ت ثير على تشكيل التّوازنات الخارجيّة لهذا
المثلّث من ميطلق هيدسيّ بحت.
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خاتمة ونتائج الدراسة
الحديث عن المزاوجة بين مفهوميّ القوّة المعياريّة األوروبيّة مات الخلفيّة اليّاعمة من جهة،
واالعتبارات الجيوسياسية مات الخلفيّة اإلمبرياليّة من جهة مقابلة يقود إلى تفسير التّوجه األوروبيّ عبر
سياسة الجوار األوروبيّة إلى تقديم تفسير مغاير لمفهوم الدّراسات الجيو بوليتيكية عموما ،وهو ما نلمسه
من خالل تفسير المجال الحيويّ الذي ابتعد عن مفهوم التوسّع الموجود في األدبيّات الجيو سياسيّة
التقليديّة عيد تلّ من راتزل و هاوسهوفر للتوقف عيد مفهوم "التعمّق" تمفهوم أوسع في عمليّة بياء
المجال الحيويّ األوروبيّ ،في إطار توجّهات الدّراسات األتاديميّة إلى مفاهيم "ما بعد الحداثة" وما ي تي
تحتها في صورة مفهوم " اإلمبرياليّة الجديدة" معبّرا عن توجّه االتّ حاد إلى أتثر مرونة في تعامالته مع
الدّيياميكيّات الهامشيّة الحدوديّة األوروبيّة ،التي تساهم بالضرورة في إعادة ت هيل الدّور الدّوليّ األوروبيّ
من خالل اعتماد مفاهيم في صورة التّ ثير ،عوض الهيمية وصوال إلى ما يمكن تسميته باالعتماد المتبادل
الالتماثلي.
من المؤتّد ب نّ مفهوم المجال الحيويّ الذي يشكّل مفهوما محوريا في التّوجّه االستراتيجيّ العالميّ
عموما واألوروبيّ على وجه التّحديد قد أخد أبعادا جديدة في ظلّ مفهوم العولمة الذي يتعدّى مفهوم
الحدود الدّوليّة إجماال بما يؤثّر على مفهوم المجال الحيويّ خاصّة إما تان هذا األخير يشكّل مفهوما عالميا
استيادا لمفهوم " قلب العالم" جيوسياسيا.
فالت سيس للمجال الحيويّ األوروبيّ والحفاظ عليه باليظر إلى المتغيّرات الدّوليّة لفترة ما بعد
الحرب الباردة وعلى رأسها تطوّر مفهوم االعتماد المتبادل والعولمة ،قد دفع باالتّحاد األوروبيّ إلى البحث
عن أساليب جديدة تحاول التّوفيق بين مفهوم التوسّع مي الخلفيّة اإلمبرياليّة والتحوّالت الدّوليّة الجديدة
ي االبتعاد عن أيّ احتماليّة توسعيّة سواء للقوى
ي التقليد ّ
التي حاولت من خاللها دول المجال الحيويّ األوروب ّ
اإلمبرياليّة التقليديّة أو حتّى لظهور قوى جديدة في شاتلة االتّحاد األوروبيّ "الوظيفيّ" .وتلّ مل

في

إطار إدراك االتّحاد األوروبيّ لعالقة التالزم بين مفهوميّ المجال الحيويّ وأهميّة العمق االستراتيجيّ .مع
اإلشارة إلى أنّه وفي ظلّ المعطيات الدّولية الرّاهية ،فإنّه من الصّعب الحديث عن دور دوليّ فعّال لالتّحاد
األوروبيّ -عبر مفهوم سياسة الجوار األوروبيّ -استيادا إلى مفهوم المثلّث االستراتيجيّ وتفسير مل :إن
معادلة قوّة االتّحاد األوروبيّ حسب مفهوم "راى تالين " RAY CLINEال ترجّح ظهور االتّحاد األوروبيّ
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