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االتحاد األوروبي فاعالً أمن ًيا؟
دراسة في حدود التحوالت البراديغمية لالستراتيجية األمنية
األوروبية ( )2003واالستراتيجية العالمية لالتحاد األوروبي ()2016
?EU as a Security Actor
A Study on the EUGSS 2016 and ESS 2003 Paradigmatic Shifts

التحوالت البراديغمية التي افترضتها الوثائق االستراتيجية الكبرى لالتحاد
تبحث الدراسة في
ّ
األوروبــي؛ "االســتراتيجية األمنيــة األوروبيــة" ( )2003و"االســتراتيجية العالميــة لالتحــاد األوروبي
بأن تقديم استراتيجية " 2016المطواعية"
بشأن السياسة الخارجية واألمنية" ( .)2016وتجادل ّ
باعتبارها أولوية للعمل الخارجي واألمني لالتحاد ،لم يكرّس في أصله سوى مزي ٍد من األدوار
تقســيما ثالث ًيــا للدراســة :يبحــث األول ،بمســاعدة الباحثيــن
األمنيــة لالتحــاد؛ لذلــك اعتمدنــا
ً
النقدييــن لألمن ،في "جينالوجيــا المطواعية" وكيف تكرّس الحوكمة التي تعتمد "عقالنية
ّ
ً
براديغمــي "المعياريــة"
مكث ًفــا لألمــن .ويتطــ ّرق المبحــث الثانــي إلــى
منطقــا
المطواعيــة"
َ
و"المطواعيــة" ،فــي معانيهمــا ودالالتهمــا وتطبيقاتهمــا علــى مســتوى االســتراتيجيتين
العالميتين لالتحاد األوروبي ( 2003و ،)2016ثم نعرِض اآلليات المؤسســية التي اســتحدثها
التحول من خالل
االتحاد تلبية لمتطلبات براديغمه الجديد .أما المبحث الثالث ،فيختبر حدود
ّ
فحص تطبيقات "براديغم المطواعية" في األجندة األوروبية للهجرة.
كلمات مفتاحية :المطواعية ،المعيارية ،االتحاد األوروبي ،االستراتيجية األمنية األوروبية .
This article examines a contingent Paradigmatic shifts at the 'ESS 2003 and 'EUGSS
2016'. It mainly argued that, the EUGS's including of 'Resilience' as a strategic
priority of EU external and security action settled more security roles to the EU.
To address these shifts, the article provide three sections. Firstly, we trace with the
help of CST the 'genalogy of resilience', and show how resilience as a rationality
of governance endorse an intensified logic of security. latter, we explore the EU's
two paradigms, 'Normative' and 'Resilience', their meanings, connotations and
applications in the EES 2003 and the EEGSS 2016, and show how the EU display
a new institutional mechanisms and security/ defense initiatives in order to fulfill
its new paradigm. Thirdly, we, test the limits of these shifts by examining the
applications of resilience within the European agenda on Migration.
Keywords: Normative, Resilience, European Union, The European Security Strategy.
*

أستاذة مساعدة يف العلوم السياسية ،قسم العلوم السياسية ،جامعة حسيبة بن بوعيل ،الشلف ،الجزائر.
Assistant Professor of Political Science, Department of Political Science, Hassiba Bouali University, Chlef, Algeria.

7

8
مقدمة
ٍ
تعريف شامل وحرصي لهويتهم
تَنازع األوروبيون ،كث ًريا ،بشأن وضع
خصوصا بعدما نجحوا
العاملية ،وبصورة أدقّ لطبيعة دورهم العاملي،
ً
يف التأسيس لكيان ٍ
متخط حدودهم القومية ،وحاز رشعية وصفه كيانًا
مستقل ،كام اعتادت أن تقنعنا أدبيات التكامل األورويب بذلك.
ً
سياس ًيا
تعب
فقد تنازعهم الخالف حول ماهية أوروبا داخل ًيا ،وما إن كانت ّ
عن هوية حضارية ،أم جغرافية ،أم أنّها مجرد كيان اقتصادي وسيايس
وضعت معاهدة ماسرتيخت حدودها .إلّ أن هذا الخالف أبان هواجس
عميقة تعرتيهم يف ما يتعلق مبدى قدرتهم عىل العمل بشكل متجانس
واسرتاتيجي عىل الصعيد العاملي ،ويف ما يتعلق بتحقيق ما اعتربوه "أم ًنا
أوروب ًيا" .تكتشف هذه الدراسة أحد أوجه التنازع من خالل دراسة
الفحوى والداللة ألهم وثيقتني اسرتاتيجيتني أصدرهام االتحاد األورويب:
"االسرتاتيجية األمنية األوروبية" ( )2003و"االسرتاتيجية العاملية لالتحاد
األورويب بشأن السياسة الخارجية واألمنية" (.)2016
تكمن أهمية الوثيقتني يف أنّهام ت ُدرجان ضمن فئة "االسرتاتيجيات
الكربى" التي نجح االتحاد ،أول مرة منذ تأسيسه ،يف استحداثها.
فخالفًا لوثائق السياسة األوروبية لألمن والدفاع  ESDPوالسياسة
األمنية والدفاعية املشرتكة  CSDPالتي ال تزال تعكس تفضيالت
تعب االسرتاتيجيتان عن رغبة االتحاد يف العمل
الدول األوروبيةّ ،
باستقاللية يف املجاالت الخارجية واألمنية والدفاعية ،وعن قدرته عىل
وضع اسرتاتيجيات شاملة لقطاعات وأقاليم ومواضيع كثرية((( .واألمر
كلّه خدم ًة للمصالح والقيم األوروبية؛ إذ ذَكر خافيري سوالنا ،املمثل
السابق للسياسة الخارجية واألمنية املشرتكة يف االتحاد األورويب،
يف إطار اسرتاتيجية  2003أ ّن "االتحاد األورويب وافق أ ّول مرة عىل
التقويم املشرتك للتهديدات التي تواجهه ،وعىل وضع أهداف واضحة
لتطوير مصالحه األمنية بنا ًء عىل املصالح والقيم األوروبية"((( .كام
أكّــدت فيديريكا موغرييني  ،Federica Mogheriniاملسؤولة
السابقة عن الشؤون الخارجية واألمن يف االتحاد األورويب ،يف مقدمة
اسرتاتيجية  2016أ ّن "مطمح االستقالل االسرتاتيجي لالتحاد رضوري
لتعزيز املصالح املشرتكة للمواطنني األوروبيني وملبادئهم وقيمهم"(((.
1 Pol Morillas, Strategy-Making in the EU from Foreign and Security Policy
to External Action (London: Palgrave Macmillan, 2019), pp. 93-96.
2 Council of The European Union, European Security Strategy: A Secure
Europe In A Better World (Brussels: Council, 2003), accessed on 3/3/2018, at:
https://bit.ly/32Prjo6
3 European Commission, Shared Vision, Common Action: A Stronger
Europe. A Global Strategy for the European Union's Foreign and Security
Policy (European Union Global Strategy, 2016), accessed on 3/3/2018, at:
https://bit.ly/35y5Cuw
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عم ميكن تسميته "ثقافة اسرتاتيجية
وتنبئنا االسرتاتيجيتان ،كذلكّ ،
لالتحاد"((( ،يوضح من خاللها تص ّوراته للتهديد عىل املستويني
األورويب والعاملي وآليات تحقيقه األمن ،واألهم املعايري واملعتقدات
التي يستند إليها يف ما يعتربه استخدا ًما مرشو ًعا للقوة ،ورحلة البحث
عن هويّة االتحاد العاملية ،وعن قيمته املضافة والرباديغم املو ّجه إىل
عمله الخارجي واألمني .إذًا ،هذا ما تعرض له هذه الدراسة وتناقشه
خصوصا بعدما الحظت الكاتبة تح ّوالت براديغمية طارئة
وتحلّله،
ً
(((
تجسدت بتقديم "املطواعية"
عىل مستوى اسرتاتيجية ّ ،2016
أولوية لعمل االتحاد الخارجي واألمنيٌ .
تحول ،كام ستجادل الدراسة،
مل يك ّرس سوى ٍ
مزيد من األدوار األمنية لالتحاد ،ذلك أ ّن الحوكمة
التي تستند إىل "عقالنية املطواعية" ،كام أخربنا الباحثون النقديون،
ال تفيد سوى تكثيف املنطق األمني ،بل وضعهام االتحاد باعتبارهام
رشطًا مسبقًا لتحقيق األهداف املعيارية التي أعلن التزامه بها يف
اسرتاتيجية .2003
تعمل الدراسة عىل توضيح هذه التح ّوالت املفرتضة من خالل ثالثة
مباحث :يبحث األول نظريًا يف جينالوجيا "املِطواعية" ،Resilience
أي املفهوم املركزي يف الدراسة ،وكيف أ ّن اقرتان فهمنا لألحداث
املستقبلية بعنرص املفاجأة ،أث ّر بشكل كبري يف خطاب الحوكمة
الذي يلفظه الفاعلون السياسيون ،ويف منطق عمل هذا النوع من
الحوكامت .أما املبحث الثاين فيتط ّرق إىل براديغمي "املعيارية"
و"املطواعية" ،يف معنييهام ودالالتيهام وتطبيقاتهام عىل مستوى
االسرتاتيجيتني العامليتني لالتحاد ( 2003و ،)2016ثم نعرِض اآلليات
4 Christoph O. Meyer, The Quest for a European Strategic Culture:
Changing Norms on Security and Defence in the European Union (Basingstoke:
Palgrave Macmillan, 2007).
ُح ّملت املفردة اإلنكليزية  Resilienceمعاين ودالالت عدة بسبب توظيفها الواسع
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يف املجاالت املعرفية املختلفة .استخدمها بداية علامء النفس والجرمية واالختصاصيون
االجتامعيون وأقرنوها مبجموعة من الصفات السلوكية أو اآلليات الحامئ ّية لألفراد ،ثم
اقرتحوا تطويرها إىل عملية دينامية تشمل التكيّف اإليجايب يف أوقات الكوارث واألزمات.
والحقًا ،جعلها باحثو الجغرافيا السياسية والبيئة مرتبطة بالقدرة عىل الصمود وإعادة
االنتظام ومقاومة التغيري ،فكان لذلك آثار معيارية كربى ،بأن أصبحت املفردة مقرتنة
بالتك ّيف اإليجايب ،بينام أصبحت الصدمات /األزمات التي قد تتع ّرض لها األنظمة البيئية أو
املجتمعية مرادفًا للسلبيّة .وجعلت هذه املساحة الداللية الواسعة للمفردة ،من الصعب،
إيجاد مقابل عريب لها ،كونها أصبحت ت ُشري إىل ثالثة مستويات من العمل )1( :القدرة عىل
تح ّمل االضطرابات /الصدمات؛ ( )2القدرة عىل االنتظام مجددًا يف أثناء التغيري ،مع االحتفاظ
بالخصائص نفسها؛ ( )3القدرة عىل التك ّيف بشكل إيجايب أو ناجح .هي إذًا عملية مستمرة
يف الزمن وليست مج ّرد نتيجة ،تفرتض حضو ًرا دامئًا لنو ٍع من الفاعلية ( Agencyأكان نظا ًما،
دول ،أفرادًا) .لذلك ،ومبشاورة املرتجمة واملدققة اللغوية عومرية سلطاين ،ر ّجحنا
مجتم ًعاً ،
ترجمتها بـ "املطواعية" املشتقة من الفعل ط ّيع ومن النعت " ِمطواع" ،فالكلمة ال تفيد عودة
اليشء إىل ما كان عليه ،فحسب ،كام تفعل "املرونة" أو "الرجوعية" ،لك ّن فعل التطويع
وإرادة الفاعل لإلبقاء عىل جوهره يف ِخض ّم ذلك .ملزيد من التفصيالت ،ينظر:
Philippe Bourbeau, "Resilience, security and world politics," in: David
Chandler & Jon Coaffee (eds.), The Routledge Handbook of International
Resilience (London and New York: Routledge, 2016), pp. 26-27.

تاسارد
االتحاد األوروبي فاع ً
ال أمنيًا؟
دراسة في حدود التحوالت البراديغمية لالستراتيجية األمنية األوروبية ( )2003واالستراتيجية العالمية لالتحاد األوروبي ()2016

املؤسسية التي استحدثها االتحاد تلبي ًة ملتطلبات براديغمه الجديد.
وسيكون املبحث الثالث اختبا ًرا لحدود هذه التح ّوالت من خالل
فحصه تطبيقات "براديغم املطواعية" يف األجندة األوروبية للهجرة.
لتخلص الدراسة يف األخري إىل أ ّن براديغم املطواعية ،عىل الرغم
من استحداثه ابتكارات مؤسسية ومفهومية إلدارة ملف الهجرة
مدخل ملساعدة
ً
غري النظامية ،مثل "الرابطة اإلنسانية-اإلمنائية"
فرصا اقتصادية للدول املضيفة لهم ،فإ ّن
املهاجرين أو تقدميهم ً
االتحاد مل يبتعد كث ًريا عن مقاربته التقليدية لهذا النوع من الهجرات
باعتبارها تهدي ًدا أمنيًا وللمهاجرين باعتبارهم مواضي َع أمنية ،أو
ما اصطلح عليه "رابطة الهجرة-األمن".

ً
أوال :في "جينالوجيا المطواعية"
ووعدية الخطاب األمني
إ ّن اإلجابة عن سؤال "ما املطواعية؟" ،أمر شبيه بإجابة جيف
هيوسامنس عن سؤاله "ما األمن؟" ،الذي الحظ من خالله أ ّن حديث
الجميع عن أنواع مختلفة من األمن-اإلنساين ،املجتمعي ،البيئي،
ٌ
استكشاف متع ّمق لـ "األمن"
العسكري ،الفردي ،العاملي ،مل يقابله
باعتباره مفهو ًما ِ
مجال جام ًعا للمعرفة واملامرسات
ناظ ًم يشكّل ً
معي لبعض األحداث
والتقنيات التي يوضع من خاللها تص ّور ّ
باعتبارها قضايا أمنية((( .كذلك جادلت كلوديا آرادو ،أ ّن سؤال
املطواعية يدعونا إىل الرتكيز عىل "األَشْ كَلة" Problematisation
التي أ ّدت إىل االستجداء باملطواعية؛ واألشكلة هنا مهمة أل ّن بحثنا
يف الطريقة التي قُ ّدمت بها مواضيع معينة ،باعتبارها مشكالت
ستساعدنا يف فهم الحفاوة األوروبية والعاملية باملطواعية باعتبارها
االستجابة املثىل لألخطار والتهديدات املستقبلية .وجادلت آرادو،
ومن خالل اعتامدها الرتاث الفكري مليشال فوكو والطريقة التي حلّل
بها أشكال السلطة التي متارسها الدولة ،بأ ّن القول إ ّن العامل الذي
رصا املفاجأة والج ّدة يعني ترسيخًا لنظام معريف
نعيشه يتخلّله عن َ
يفرتض وجود عامل راكد أو مستق ّر يحمل دامئًا احتاملية ظهور أحداث
طارئة ،وإن من غري املمكن التنبؤ به أو منذجته يف شكل تقنيات إدارة
املخاطر كام جرت العادة ،األهبة واملطواعية ،فحسب ،ستساعدنا يف
التحكّم يف أحداثه املفاجئة ،وعىل عكس االدعاءات السابقة القائلة
إ ّن الطارئية أو األحداث الطارئة ،ال ميكن التحكّم فيها زمن ًيا ،أكّدت
6 Jef Huysmans, "Security! What Do You Mean?: From Concept to
Thick Signifier," European Journal of International Relations, vol. 4, no. 2
(1 June 1998), pp. 226-255.
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آرادو أ ّن املنطق الجديد يفرض علينا تعايشنا معها حرف ًيا((( .إنّه بحثنا
يف "جينالوجيا املجهول" كام س ّمته يف أحد أعاملها السابقة(((.
القرتان فهمنا بأحداث متوقعة يف املستقبل مع عنرص املفاجأة؛ أي
معالجتها كام لو نُعالج ال َع َدم اختصا ًرا ،آثا ٌر بليغة يف تح ّول خطاب
الحوكمة الذي يلفظه الفاعلون السياسيون ومنطق عمل هذا
النوع من الحوكامت .فمن شأن استجدائهم "بخطاب املطواعية"
سمه جينس بيكرت "رشعية الوعود"
أن مينحهم رشعي ًة جديدة ،ما ّ
كنوع ثالث يضاف إىل "رشعيّتي املدخالت واملخرجات التي ميكن
أن تحوزها السلطة السياسية يف املجتمعات الدميقراطية"((( .وعيب
السياسات الوعدية أنّها تكرس منطقًا مكثّفًا لألمن ،يد ّمر إمكانات
السياسة التفاوضية كلها بسبب االفرتاض املسبق بإمكان التحكّم يف
املستقبل؛ فبجعله املعافاة املثىل للدول واملجتمعات واألفراد من
األحداث الطارئة يف صلبه ،أث ّر خطاب املطواعية بشكل كبري يف فهمنا
الزمن الذي سيصبح مع مرور الوقت ُمميّ ًعا ،ال فرق فيه بني املايض
والحارض واملستقبل .لذلكُ ،وصف خطاب املطواعية بأنّه خطاب
مستقبيل مو ّجه إىل املايض ،يش ّجع الفاعلني عىل التعلّم من الكوارث
مستقبل(.((1
ً
السابقة ،وعىل االستجابة الج ّيدة يف حال حدوث أخرى
بدوره ،فرض هذا النوع من الخطاب أشكالً حوكمية جديدة" ،حوكمة
استباقية" أو "حوكمة عن بُعد" ،تع ّزز حضورها األكادميي والعميل أكرث
بعدما أصبحت املطواعية املبدأ املو ّجه إىل العمل الدويل يف مجاالت
اإلدارة الدولية لألزمات والكوارث والتنمية واملساعدات اإلنسانية وبناء
ويفرتض هذا النوع من الحوكامت إقـرا ًرا بفشل "منوذج
الــدول(.((1
ُ
التدخل الدويل الليربايل التقليدي" والقيم واملعتقدات العاملية التي
تدعمه ،كونه "اسرتاتيجية بناء" مفروضة من الخارج من أعىل إىل
أسفل ،وإقرا ًرا بإنكار قدرتنا عىل معرفة ما يحدث يف العامل ،ومن ثم
إقرا ًرا برضورة تب ّني رؤية أكرث براغامتية للمشاركة الدولية يف عملية
عب عن ذلك جوناثان
البناء ،سواء كانت لدول ولسلمٍ أم لتنمية ،كام ّ
7 Claudia Aradau, "The Promise of Security: Resilience, Surprise and
Epistemic Politics," Resilience: International Policies, Practices and Discourses,
vol. 2, no. 2 (2014), p. 77.
8 Claudia Aradau & Rens Van Munster, Politics of Catastrophe: Genealogies
of the Unknown (London and New York: Routledge, 2011).
9 Jens Beckert, "The Exhausted Futures of Neoliberalism. From
Promissory Legitimacy to Social Anomy," Journal of Cultural Economy, vol.
13, no. 3: Re-imagining the Future (2020), pp. 318-330.
10 Myriam Dunn Cavelty et al., "Resilience and (in) Security: Practices,
Subjects, Temporalities," Security Dialogue, vol. 46, no. 1 Special issue on
Resilience and (in) security (2015), p. 7.
11 David Chandler, "Resilience and Human Security: The Post-interventionist
Paradigm," Security Dialogue, vol. 43, no. 3 (June 2012), pp. 213–229.
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جوزيف" :يعكس صعود املطواعية باعتباره اسرتاتيجية جديدة ،االعتقاد
والحاجة إىل االبتعاد عن مشاريع الهندسة االجتامعية الكربى [ ]...التي
تسعى للسيطرة عىل األنظمة [ ]...إىل رؤية أكرث براغامتية للحياة
االجتامعية [ ]...أو اإلميان الرباغاميت بالحاجة إىل تكييف السلوك البرشي
تجسدت هذه الرؤية الرباغامتية بطرح فكرة
واالجتامعي"( .((1عمل ًياّ ،
تنويع الفاعلني املحليني املطواعني وتوزيع املسؤوليات بينهم؛ أي برتكيز
الفاعلني الدوليني عىل الحكومات واملجتمعات واألفراد املحليني ،عىل
تعلّمهم وتعليمهم كيفية التعامل والتكيّف مع الاليقني ،لذلك ُع ّرفت
املطواعية بأنّها "القدرة الداخلية للمجتمعات عىل التعامل مع األزمات،
مع الرتكيز عىل تنمية تنظيمها الذايت وقدراتها الداخلية ،بدلً من التأمني
الخارجي للمساعدة واملوارد أو الحلول السياسية"( .((1مل يستنث براديغم
املطواعية فكرة التدخل الدويل (الليربايل) طب ًعا ،حيث ال يزال اإلميان
باملسؤولية الدولية يف بناء القدرات املحلية راسخًا ،لكنه ك ّيفها وع ّدلها
وجعلها عملية ومرنة أكرث؛ إذ من خالل دراسة برنامج األمم املتحدة
اإلمنايئ يف كوسوفو وأفغانستان وأماكن أخرى ،لوحظ حدوث تغيري
عىل مستوى املصطلحات من "بناء القدرات"  Capacity Buildingإىل
"تنمية القدرات"  Capacity developmentالتي تعني تقديم املجتمع
الدويل برامج إرشادية وتدريبية لتعزيز قدرات األفراد واملجتمعات
الذاتية والقامئة( .((1مل ُي ّس جوهر فكرة التدخّل ،حيث ال تزال اإلبداعات
املفهومية لرباديغم املطواعية تك ّرس املنطق الوصايئ والتحوييل نفسه؛
إذ املجتمعات املحلية ال تزال عاجزة عن فهم خياراتها ،وال متلك الخربة
الالزمة لحل مشكالتها ،هي ليست عىل دراية مبصلحتها ،لكن يعلم
الفاعلون الدوليون ويعملون يف سبيل ذلك.
12 Jonathan Joseph, "Governing through Failure and Denial: The New
Resilience Agenda," Millennium: Journal of International Studies, vol. 44,
no. 3 (April 2016), p. 20.
13 Ana E. Juncos, "Resilience as the New EU Foreign Policy Paradigm: A
Pragmatist Turn?" European Security, vol. 26, no. 1 (2017), p. 4.
14 Joseph , p. 17.

ددعلالا
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الوعد بتحقيق األمن لألوروبيني ورشكائهم اإلقليميني ،والرؤية
الرباغامتية للدور العاملي لالتحاد ،أمــور حــارضة يف صفحات
االسرتاتيجية الجديدة ( ،)2016بل ستكون آثارها العملية األساس
ولعل
الذي نع ّزز به افرتاضنا بتكثيف األدوار األمنية لالتحاد األورويبّ .
نستهل به ح ّجة التغيري ،استبدال نربة التفاؤل التي م ّيزت افتتاحية
ّ
ما
اسرتاتيجية " ،2003مل تكن أوروبا يو ًما مزدهر ًة وآمنة وال ح ّر ًة إىل هذا
الحد ،حيث أفسح عنف النصف األول من القرن العرشين الطريق
لفرتة من السالم واالستقرار مل يسبق لها مثيل يف التاريخ األورويب"(،((1
بأخرى تشاؤمية أكرث السرتاتيجية  ،2016متوافقة ج ًدا وخطاب
املطواعية الصاعد" ،إننا نعيش زمن األزمات الوجودية يف داخل
أوروبا وخارجها ،اتحادنا مع ّرض للتهديد .أصبح مرشوعنا األورويب
الذي جلب السالم واالزدهار والدميقراطية بشكل غري مسبوق ،موضع
تساؤل [ ]...سنجتاز هذا العامل الصعب املعقّد واملرتابط واملتنازع
عليه بش ّدة ،مسرتشدين مبصالحنا ومبادئنا وأولوياتنا املشرتكة"(.((1

ثان ًيا" :براديغم المعيارية" و"براديغم
المطواعية" :إيضاحات مفهومية
بدأ الجدل بشأن طبيعة الدور العاملي لالتحاد األورويب ،مبك ًرا ،يف
إطار الجامعة األوروبية ،مع ما ُس ّمي النقاش الكبري الذي دار يف بداية
(((1
السبعينيات ،بني املدافعني عن أطروحات أوروبا "قوة مدنية"
وأوروبــا "قوة عسكرية"( ،((1والتحذير من أوروبا "ق ّوة رأساملية
عظمى" بسبب ارتكاز هويتها العاملية عىل السوق ،وما قد يسبّبه
ذلك من إدامة لسياساتها االستغاللية( .((1فأن تكون "أوروبا ق ّوة
مدنية" يعني قبول الفاعلني األوروبيني بوجوب التعاون مع اآلخرين
يف أثناء سعيهم لتحقيق غايات دولية؛ والرتكيز عىل الوسائل غري
خصوصا االقتصادية لتأمني أهدافهم املحلية؛ واالستعداد
العسكرية،
ً
لتطوير مؤسسات متخطية الحدود القومية ملعالجة القضايا التي
15 Council of The European Union, p. 1.
16 European Commission, Shared Vision, Common Action, p. 7.
17 Francois Duchene, "Europe's Role in World Peace," in: Richard Mayne
(ed.), Europe Tomorrow: Sixteen European Looks Ahead (London: Fontana,
1972), pp. 32–47.
"?18 Hedley Bull, "Civilian Power Europe: A Contradiction in Terms
Journal of Common Market Studies, vol. 21, no. 2 (December 1982),
pp. 149–170.
19 Johan Galtung, The European Community: A Superpower in the Making
(London: George Allen and Unwin, 1973); Kenneth Twitchett, Europe and
the World: The External Relations of the Common Market (London: Europa
Publications, 1976).

تاسارد
االتحاد األوروبي فاع ً
ال أمنيًا؟
دراسة في حدود التحوالت البراديغمية لالستراتيجية األمنية األوروبية ( )2003واالستراتيجية العالمية لالتحاد األوروبي ()2016

يعتربها املجتمع الدويل حاسمة( .((2بل يجب أن توصف الوسائل
التي تستخدمها والغايات التي تسعى لتحقيقها باملدنية .واعرتض
أنصار "أوروبا قوة عسكرية" عىل ذلك ،ودافعوا ملصلحة االكتفاء
الذايت لالتحاد يف مسائل الدفاع واألمن( .((2والحقًا ،بعد التأسيس
الرسمي لالتحاد األورويب يف  1ترشين الثاين /نوفمرب  ،1993مبوجب
معاهدة ماسرتيخت التي جعلت من "السياسة الخارجية واألمنية
املشرتكة" إحدى دعامئه الثالث ،ج ّدد الباحثون األوروبيون دعواتهم
فاعل مؤث ّ ًرا،
إىل أن يكون تعريف دوره العاملي واض ًحا ،حتى يكون ً
فأسفرت نقاشاتهم عن تقدميهم "أوروبا ق ّوة معيارية".
ق ّدم هذا املفهوم ودافع عنه إيان مانرز ،وتجدر اإلشارة إىل أ ّن من غري
املمكن إدراك كُنهِه مبعز ٍل عن النقاشات النظرية التي تزامنت مع فرتة
ظهوره .فنهاية الحرب الباردة ،بقدر ما كانت مفاجأة ألغلبية منظّري
العالقات الدولية ،فإنها فسحت لهم املجال لتعديل أطرهم النظرية
واملفهومية ،واألهم من ذلك أنّها ساعدتهم يف ردم الفجوة أو املعارضة
التقليدية التي ُر ّسخت بني العقالنيني والبنائيني؛ إذ إ ّن القضايا التي
يدرسها البنائيون (املعايري والهويات) ليست عقالنية ،وباملثل ،ال يستطيع
العقالنيون التعامل مع املعايري والهويات يف برامجهم البحثية( ،((2بل
"20 Hanns W. Maull, "Germany and Japan: The New Civilian Powers,
Foreign Affairs, vol. 69, no. 5 (Winter 1990), pp. 91-106.
21 Bull, p. 152.
 22ذكرت الباحثتان مارثا فينمور وكاثرين سيكينك ،يف هذا السياق ،أ ّن أعاملً إمبرييقيّة عدة
ف ّندت خط الصدع هذا الذي جرى ترسيخه بني "العقالنيني" و"املعياريني"؛ إذ طوال أكرث من
عقدين من الزمن ،وإىل غاية صدور دراستهام ،رصدت الباحثتان أعامل األوائل بالنسبة إىل مسائل
الهويّة وإىل حل املشكالت املتعلّقة بالسلوك املرتكزة عىل املعايري ،كدوغالس برينهايم الذي َع َزا
إىل الفاعلني اهتاممهم بشأن "املكانة" وآراء اآلخرين ،وأوضح كيف تظهر أمناط معيّنة من التوافق
االجتامعي نتيجة ذلك ،مبا يف ذلك العادات والتقاليد والثقافات الفرعية .للمزيد ينظر:
Martha Finnemore & Kathryn Sikkink, "International Norm Dynamics and
Political Change," International Organization, vol. 52, no. 4 (Autumn 1998),
pp. 909-910.
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يقع تقديم املفهوم يف صلب املحاوالت األوروبية للتخلّص مام اعتربوه
"هيمنة أمريكية" يف مجال التنظري للسياسة الخارجية ،ذلك أ ّن األطر
التقليدية التي وضعها الباحثون األمريكيون للتنظري للسياسة الخارجية،
مثل منوذجي "الفاعل العقالين" و"صنع القرار" لريتشارد سنايدر
 Richard Snyderوبعده غراهام أليسون ،Graham T. Allison
معني
وبسبب تركيزها عىل الدولة باعتبارها ً
فاعل عقالن ًّيا أنان ًّيا غري ّ
سوى مبصالحه الوطن ّية ،ق ّوضت أي محاولة تنظرييّة لتفسري السياسة
فاعل غري دولتي(.((2
الخارج ّية لالتحاد األورويب باعتباره ً
ساعدتهم الح ّجة البِنائ ّية يف أ ّن "للمامرسة دو ًرا يف تشكيل هويات
الفاعلني" ،والحجة الليربالية املؤسسية يف أ ّن "للمؤسسات دو ًرا يف
صياغة وتوجيه مصالح الدول" ،لالنتقال إىل مستوى تنظريي آخر
ا ّدعوا فيه أ ّن عملية صنع السياسة الخارجية لالتحاد ممكنة ،وحدوثها
خاض ٌع لسياق وعوامل مغايرة للتي تخضع لها الدولة تقليديًا؛
وسياقيًا ،ميكن لعضوية الدول األوروبية يف االتحاد أن ت ُحدث تكيّفًا
كلّيًا  Macro adaptationلسياساتها الخارجيّة عىل اختالفها ،وتنشئة
صغرى  Micro socialisationل ُنخبها املكلّفة بصنع السياسات ،ومن
ناحية أخرى تؤدي التفاعالت الحاصلة يف داخل الدول األوروبية ،مثل
أنظمتها الدستورية وعالقة الحكومات باألحزاب وبجامعات املصالح،
والهياكل البريوقراطية لالتحاد باعتبارها هياكل تتوسط بريوقراطيات
الدول األوروبية ،دو ًرا كب ًريا يف تشكيل السياسة الخارجية لالتحاد
وصوغها وتعديلها(.((2
ساهم العود املتج ّدد لالهتامم بالدور التفسريي املحتمل إىل املعايري
والهويات والقيم ،من جانب آخر ،مبنح دالالت عدة "للق ّوة" املفهوم
سمه جوزيف ناي ،باألحرف
املركزي يف العالقات الدولية ،أو ما ّ
املتغي للق ّوة" ،أ ّي الطرائق املختلفة التي يستخدمها
الالتينية" ،الوجه ّ
الفاعلون الدوليون تحقيقًا للنتائج التي يريدونها .ناي ،وإن مل يكن أ ّول
من تحدث عنه ،حيث سبقه ستيفن لوكيس عندما تح ّدث عن الوجه
الثالث للق ّوة( ،((2لكن ما يُحسب له ابتكاره هو مفهوم "الق ّوة الناعمة"،
أو "االختيارية" كنقيض للصلبة واآلمرة .فامتالك الدولة القوة الناعمة،
يعني امتالكها القدرة عىل تشكيل تفضيالت اآلخرين ،ليس باستخدام
23 Ian Manners & Richard G. Whitman, The Foreign Policies of European
Union Member States (Manchester: Manchester University Press, 2000), p. 5.
24 Manners & Whitman, pp. 243-271.
 25كان ستيفن لوكيس أ ّول من تحدث عن القوة الناعمة مبعناها الحايل ،بتسميتها
"الوجه الثالث للقوة" بعد الوجه األول لروبرت دال ،أي قدرة الفاعل عىل كسب الح ّجة أو
القضية ،والوجه الثاين لبيرت برشاخ ومورتون باراتز ،أي قدرة الفاعل عىل وضع وتحديد جدول
األعامل الذي يريد .والوجه الثالث للق ّوة يعني قدرة الفاعل (أ) عىل التأثري يف تفضيالت أو
رغبات أو أفكار الفاعل (ب) .ينظر:
Steven Lukes, Power: A Radical View (London: Palgrave Macmillan, 1974).
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اإلك ـراه والعنف ،لكن بحسن توظيفها ثقافتها وقيمها السياسية
ومؤسساتها أو كاريزميتها التي تحوز سلطة أخالقية ورشعية تجعل من
الباقني يتبعونها ،ليس كُر ًها ،بل اقتنا ًعا؛ ففي حال القوة الصلبة ،تأمر
الباقني بأن يفعلوا ما تريد ،أما يف حال القوة الناعمة ،فالباقون يريدون
ويفضّ لون ،بل يوافقون عىل الوضعية املنتجة ما تريده(.((2
مقولة "أوروبا ق ّوة معيارية" ،إذًا ،ال ميكن فهمها إلّ رغب ًة من مانرز
وزمالئه لض ّخ رو ٍح جديدة يف النقاشات الجارية بشأن جدوى
العمل األورويب الخارجي املشرتك من َر ِحم التعديالت التي أقحمها
التأ ّمليون عىل فهمنا للسياسة الدولية .هي محاولة ُم ِبدعة لتجاوز
الجدل العقيم الذي س ّببه املدافعون عن أطروحتي "أوروبا ق ّوة
عسكرية /مدنية" ،بإرصارهم عىل التعامل مع االتحاد باعتباره كيانًا
دولت ًّيا ،من خالل تقديم العمل ّيات املعرفية-اإلدراكية الحاصلة عىل
مستوى االتحاد باعتبارها مكونًا جوهريًا ورمزيًا لسياسته الخارجية.
فام يُع ّرف االتحاد خارجيًا ليس ترسانته النووية وال إنتاجه االقتصادي
رصا ،بل املبادئ واملعايري والقيم املشرتكة التي التزمت دولُه بها،
ح ً
من سلم وحريّة ودميقراطية و ُحكمٍ للقانون واحرتامٍ لحقوق اإلنسان.
بذلك ،أن يكون االتحاد "ق ّوة معياريّة" ،يعني قدرته عىل نرش معايريه
واستخدامها لتشكيل البيئة الدولية املحيطة به؛ بصيغة أخرى ،قدرته
عىل فرض معايريه وجعلها "اعتيادية" ومقبولة عامل ًيا ونزع الرشعية
عن أخرى أو باألحرى إسكاتها(.((2

" .1براديغم المعيارية"
ميكن مالحظة حضور "أطروحة أوروبا ق ّوة معياريّة" الواسع يف أغلبية
الوثائق املعنية بالسياسة الخارجية واألمنية لالتحاد ،فاسرتاتيجية
مثل ،وضعتها كرباديغم موجه إىل العمل الخارجي لالتحاد
ً ،2003
بإعالنها أ ّن إبراز ال ِقيم األوروبية خارجيًا يجب أن يكون املبدأ املو ّجه
لالتحاد؛ "يجب أن تستند رشاكتنا مع الباقني عىل احـرام القيم
املشرتكة ،وال سيام حقوق اإلنسان ،الدميقراطية ،سيادة القانون ،وعىل
مبادئ اقتصاد السوق ،وكذلك عىل أهداف ومصالح مشرتكة"( .((2ومل
تجعل اسرتاتيجية  ،2003يف مجال التهديدات األمنية وإدارة النزاعات،
من العمل العسكري الخيار األول والوحيد للتعامل معها ،لك ّنها أكّدت
بدلً من ذلك تشكيلة منوعة من الخيارات ،وبعبارة االسرتاتيجية
"يجب أن نكون ف ّعالني أكرث يف متابعة أهدافنا االسرتاتيجية ،وينطبق
26 Joseph S. Nye, "Soft Power," Foreign Policy, no. 80 (Autumn 1990), p. 166.
27 Ian Manners, "Normative Power Europe: A Contradiction in
Terms?" Journal of Common Market Studies, vol. 40, no. 2 (February 2002),
pp. 235-258.
28 Council of The European Union, p. 24.
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األمر عىل مجموعة كاملة من األدوات املتاحة لنا إلدارة األزمات
ومنع الرصاع ،مبا يف ذلك األنشطة السياسية والدبلوماسية والعسكرية
واملدنية والتجارية واإلمنائية .نحن بحاجة إىل سياسات ف ّعالة
ملواجهة التهديدات الدينامية الجديدة .نحن بحاجة إىل تطوير ثقافة
إسرتاتيجية تُع ّزز تدخ ًّل مب ّك ًرا ورسي ًعا ،وقويًا عند الرضورة"(.((2
مثّلت هذه الفقرة تحدي ًدا مفرتقَ طرقٍ لكثري من الباحثني يف مجال
عسكَرة االتحاد األورويب .بني من اعتربها إرصا ًرا أوروبيًا عىل مواصلة
تقليد "القوة املدنية" ،وأ ّن االتحاد ال يزال يُفضّ ل استخدام األدوات
املدنيّة لضامن أمن واستقرار األقاليم املضطربة عىل الرغم من
اإلمكانات العسكريّة التي يحوزها؛ بل إ ّن هذه األدوات هي ما يجعل
االنخراط األورويب الوقايئ ف ّعالً ومتم ّي ًزا من االنخراط األمرييك املك ّرس
للعمل العسكري املبارش( .((3أما مانرز فرفض أن يتخذ االتحاد من
املعيارية ح ّج ًة ليع ّزز عسكرته ،ودعا إىل أن يكون "مــو ّر ًدا لألمن
اإلنساين" ،ويكون اهتاممه األسايس حياة البرش وكرامتهم وتح ّررهم
من الخوف والفاقة؛ يجب أال مييل امليزان األورويب إىل مصلحة ترجيح
هش ،ويف
كفة الردود العسكريّة قصرية األمد التي تخاطر بصنع سالم ّ
أسوأ األحوال انحراف االتحاد عن جا ّدة املسار الذي أُ ّسس ألجله أول
خصيصا لل ِفرار
مرة ،ما حذّر منه جون مونيه بقوله" :لقد شيّدنا االتحاد
ً
(((3
من عقل ّية القوة العظمى التي كانت سائدة يف القرن التاسع عرش" .
أكّدت اسرتاتيجية  2003ثانيًا ،رضورة تعزيز االتحاد "حلقة من الدول
املتمتعة بحوكمة جيّدة يف جواره الرشقي والجنويب" ،وأحكمت الربط
بني "الحوكمة الجيّدة" واألمن األورويب؛ "إن عامل ًا تسوده ٌ
دول متمتعة
بحوكمة جيّدة لهو السبيل األمثل للحفاظ عىل أمننا [ ]...إ ّن ذيوع
حوكمة ج ّيدة ،دعم اإلصالح االجتامعي والسيايس ،التعامل مع قضايا
الفساد واستغالل السلطة ،إرساء سيادة القانون وحامية حقوق
اإلنسان لهي أفضل الوسائل تعزي ًزا للنظام الدويل"( .((3تركيز الوثيقة
بهذا الشكل عىل قدرة االتحاد ورغبته يف مساعدة الدول عىل امتالكها
حوكمة ج ّيدة ،ال يعكس تقديم االسرتاتيجية "الخارج" باعتباره "خط
الدفاع األول" و"أولوية جغرافية رئيسة للعمل الخارجي لالتحاد"،
لك ّنه مثّل الحد األقىص من الحامسة التحويلية ألطروحة "أوروبا ق ّوة
يتعي عىل
معيارية" بسبب القدرات املالية والفنية الضخمة التي ّ
االتحاد تسخريها ليتس ّنى ملن حوله تب ّني ِقيمه ومعايريه نفسها .ويف
29 Ibid., p. 40.
"?30 Helene Sjursen, "The EU as a 'Normative' Power: How Can this be
Journal of European Public Policy, vol. 13, no. 2 (2006), p. 238.
31 Ian Manners, "Normative Power Europe Reconsidered: Beyond the
Crossroads," Journal of European Public Policy, vol. 13, no. 2 (2006), p. 193.
32 Council of The European Union, p. 38.

تاسارد
االتحاد األوروبي فاع ً
ال أمنيًا؟
دراسة في حدود التحوالت البراديغمية لالستراتيجية األمنية األوروبية ( )2003واالستراتيجية العالمية لالتحاد األوروبي ()2016

هذا السياق ،ميكن االستدالل بسياسة الجوار األوروبية ( )2004التي
خصيصا ملعالجة هذا الهدف االسرتاتيجي مع ما اصطلح
أُطلقت
ً
عليها دول الجوار الرشيكة (الثالثة) .فكانت الخطة بأن يعتمد
االتحاد مقاربة "بناء املؤسسات"  Institution-buildingعىل النمط
األورويب ،تُنقل مبوجبها التجربة األوروبية يف مجال اإلصالح السيايس
والترشيعي واالقتصادي إىل دوله الرشيكة ،بل تُجرب عىل تب ّنيها يف حال
أرادت الحصول عىل مساعدات وتسهيالت مالية وفنية تصل إىل ح ّد
منحها لقب "الدولة املرشّ حة للعضوية يف االتحاد"؛ هي "مرشوطية
إيجابية" تعمل مبنطق "املزيد من اإلصالحات ،يف مقابل املزيد من
خصص لها االتحاد أغلفة مالية معتربة( ((3وبرامج عدة
االمتيازات"ّ ،
لتحقيقها ،مثل التوأمة املؤسسية واستحداث مكتب تبادل معلومات
املساعدة الفنية  TAIEXومرشوع "دعم تحسني الحوكمة واإلدارة"
 ،((3(SIGMAوخُطط عملٍ اتفق عليها الطرفان مك ّملة التفاقات
الرشاكة املتوسطية  EMAAواتفاقات الرشاكة والتعاون ،PCA
والهدف منها وضع معايري لإلصالحات املحلية وتحديد أجندة التعاون
الثنايئ ودعم االتحاد األورويب املك ّمل بآلية منتظمة للمراقبة واإلبالغ.
أخ ًريا ،ح ّددت اسرتاتيجية " 2003تعددية األطراف الف ّعالة" كهدف
اسرتاتيجي ثالث يجب عىل االتحاد االلتزام به والسعي لتعزيزه ،نظ ًرا
إىل فاعليته يف معالجته الجذرية-طويلة األمد للتهديدات وتحقيق
يبي التزا ًما مببادئ القانون الدويل
األمن العاملي ،وأل ّن االلتزام به ّ
واألمم املتحدة؛ "نحن ملتزمون بدعم القانون الدويل وتطويره.
فميثاق األمــم املتحدة هو اإلطــار األســايس للعالقات الدولية.
ومجلس األمن هو املخ ّول الرئيس بتحقيق السلم واألمن الدوليني.
أن يتحمل مجلس األمن التابع لألمم املتحدة املسؤولية األساسية
عن صون السلم واألمن الدوليني .إن دعم األمم املتحدة وإمدادها
بالتجهيزات الالزمة لإليفاء مبسؤولياتها وللعمل بفاعلية لهو مسؤولية
أوروبية"( .((3تب ّني اسرتاتيجية " 2003تعددية األطراف" ،يجب ّأل
يُفهم ّإل تت ّم ًة ألطروحة "أوروبا ق ّوة معيارية"؛ إ ّن االتحاد يرغب يف
خصص االتحاد األورويب يف الفرتة  2013-2007ما يقارب الـ  12مليار يورو يف إطار اآللية
33
ّ
األوروبية للجوار والرشاكة  ،ENPIبينام طلبت املفوضية األوروبية لإلطار املايل (،)2020-2014
ومتاشيًا مع طموح االتحاد وسياسة الجِوار باملرشوع التحوييل ،ما يقارب الـ  18مليار يورو،
وهي زيادة ملحوظة يف ميزانية اآللية بنحو  50يف املئة؛ وبذلك ،تكون املفوضية قد أ ّمنت مبلغًا
قليل عىل  15مليار يورو ،أي املبلغ املخصص لتمويل الفرتة السابقة .ينظر:
يزيد ً
Gergana Noutcheva, "Institutional Governance of European Neighbourhood
Policy in the Wake of the Arab Spring," Journal of European Integration, vol.
37, no. 1 (2015), p. 28.
34 Elsa Tulmets, "Institution-Building Instruments in the Eastern
Partnership: Still Drawing on Enlargement?" Eastern Partnership Review,
no. 6 (2011).
35 Council of The European Union, p. 37.
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فاعل يحرتم القواعد املتّفق عليها دول ًيا ،بأ ّن
تسويق صورته باعتباره ً
دعوته إىل العمل مع منظامت دولية ،مثل األمم املتحدة ،ومنظامت
إقليمية ،مثل اآلسيان واالتحاد األفريقي وغريها ،ومع دول منافسة،
مثل الواليات املتحدة والصني وروسيا ،تعكس رغبته يف بناء نظام
دويل متع ّدد األقطابِ ،قوامه عمل مؤسيس وقواعد وقوانني متفق
وسعنا فعل ًيا عالقاتنا مع الصني وروابطنا مع كندا واليابان
عليها؛ "لقد ّ
مهم يف القضايا العاملية.
وثيقة ومديدة ،أما روسيا فتظل رشيكًا ً
وال يزال املجال متا ًحا لتحسني عالقتنا مع الهند أكرث .ومنذ عام 2003
ارتقت عالقتنا مع باقي الرشكاء ،الربازيل وجنوب أفريقيا ومع رشكائنا
األوروبيني ،مثل الرنويج وسويرسا"(.((3
وسع
عرض باحثون ألطروحة "أوروبا ق ّوة معيارية" ناقشوها بني من ّ
إطارها ودافع ملصلحة استمرارها ،ومن انتقدها ودعا إىل إحداث
مراجعات كربى لها ،ولالسرتاتيجية األمنية األوروبية ككل .بالنسبة إىل
املدافعني ،أصبح شائ ًعا يف األدبيات التي تتناول السياسة الخارجية
لالتحاد أن تجادل يف أ ّن االتحاد اتخذ من املقاربة التضامنية مع
رصف كسلطة
الشؤون الدولية مرتك ًزا لهويّته ،وبأنّه أصبح يت ّ
(((3
أخالقية( ((3وفاعل خريي يخدم املصلحة العامة الدولية  ،وفاعل
دبلومايس يف مجال حقوق اإلنسان( .((3وحتى أولئك منتقدو االختزال
املثايل الليربايل لالتحاد ،ككيان يعتمد الشواغل األخالقية والقيمية،
دليل مو ِّج ًها سياسته الخارجية واألمنية ،أقروا بأنّه "حتى
فحسبً ،
ميارس االتحاد تأث ًريا عامليًا ،عليه أن يبقى مستود ًعا مؤسسيًا لهذه
الشواغل وأن يضيف عليها الق ّوة املادية لدوله"( .((4وبالعودة إىل
ناي ،كان تطويره مفهوم الق ّوة الناعمة ،استجاب ًة منه ال ّدعاء املؤ ّرخ
الربيطاين بول كينيدي يف عام  1987القايض بأ ّن األفول األمرييك أم ٌر
ال مف ّر منه ،الذي اعتربه خاطئًا أل ّن مفهوم القوة الذي اعتمده
كينيدي للتنبؤ مبستقبل الق ّوة األمريكية جرى تحويره ،إذًا هو ليس
أفول أمريك ًيا بقدر ما هو تغري براديغمي .واملنطق نفسه الذي
ً
اعتمده ناي يف تقديم حجج بديلة الستمرارية الفاعل ّية األمريكية يف
36 Ibid., p. 25.
37 Lisbeth Aggestam, "Introduction: Ethical Power Europe?" International
Affairs, vol. 84, no. 1 (February 2008), pp. 1–11.
38 Helene Sjursen, "Doing Good in the World? Reconsidering the
"Basis of the Research Agenda on the EU's Foreign and Security Policy,
RECON online working paper, no. 9, 2007, accessed on 12/6/2019, at:
https://bit.ly/38l4CKb
39 Karen E. Smith, "The EU as a Diplomatic Actor in the Field of Human
Rights," in: Joachim A. Koops & Gjovalin Macaj (eds.), The European Union
as a Diplomatic Actor (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015), pp. 155-177.
"40 Adrian Hyde-Price, "'Normative' power Europe: A Realist Critique,
Journal of Common Market Studies, vol. 13, no. 2 (2006), pp. 217–234.
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العامل ،تب ّناه باحثو التكامل األورويب لتقديم حجج تفيد استمرارية
فاعلية االتحاد .وبالنظر إىل توقيت إصدار الوثيقة ،نجد أنها تزامنت
مع الغزو األمرييك للعراق يف عام  2003والخالف األورويب  -األطليس
الذي ظهر نتيجة ذلك ،فام كان من األوروبيني ّإل أن ق ّدموا االتحاد
فضل عن أن
بأنّه ،عىل خالف أمريكا ،ملتزم بقواعد القانون الدويل(ً .((4
تلك الفرتة اعتُربت الفرتة الذهبية للتكامل األورويب بتوسعة العضوية
يف االتحاد ،ما منح تعزي ًزا ورشعية أكرث ملعايريه عىل املستوى العاملي.
أما املجادلون بفشل األطروحة ،فق ّدموا حج ًجا عدة تتعلّق أكرث
بتطبيقاتها العملية .بني من اخترب حدود الق ّوة املعيارية لالتحاد يف
جواره الجنويب ،مثل الباحث محمد حميش الذي جادل بأ ّن االتحاد
ف ّوت الفرصة السانحة التي وفّرها له "الربيع العريب" هناك يف ما يتعلّق
بتعزيز التح ّول الدميقراطي لدوله والدفع بها نحو األهداف التي
يُفرتض أنّها تتفق مع غائية الق ّوة املعيارية ،وأنّه ،ويف الوقت الذي
أبقى االتحاد عىل خطاب الرتويج للمعايري والسعي الحثيث لنقلها،
فإ ّن سلوكه الخارجي بقي قامئًا عىل منطق املحافظة عىل استقرار
وغض الطرف عن مامرساتها التسلطية(.((4
أنظمة الحكم ،بل الصمت ّ
متالزمة "االستقرار بدلً من الدميقراطية" ،اعتربتها تانيا بورزل جز ًءا
أصيل من سياسة الجوار ،بل نتيجة حتمية للسعي األورويب املزدوج
ً
لتعزيز "الحوكمة الج ّيدة" يف الدول السلطوية و َدمقرطتها يف الوقت
نفسه ،فعمل ًيا ال ميكن لتعزيز الدميقراطية أن يوجد استقرا ًرا عىل
املدى القصري ،بل عىل العكس ،ويف هذا النوع من األنظمة ،ينطوي
األمر عىل زعزعة لالستقرار وحالة من الاليقني السيايس ،ألنّه يتطلّب
انتقالً للسلطة وتغي ًريا للنظام( .((4وكذلك ،الرتويج للمرشوط ّية
بالطريقة التي عرضتها سياسة الجِوار ،مثّل آلخرين إضفا ًء قرسيًا
للهويّة األوروب ّية عىل دول العامل الثالث من دون مراعاة خصوصياتها
الثقافية والسياسية واالقتصادية ،هي سياسة إمربيالية بوجه جديد،
ألنّه ،وعىل مر التاريخ ،كث ًريا ما سعت اإلمرباطوريات لفرض االستقرار
يف املناطق املحيطة بها واستخالص مزاياها االقتصادية وتصدير نظامها
41 Robert Kissack, "The European Union and Multilateralism," in: Knud
Erik Jørgensen & Katie Verlin Laatikainen (eds.), Routledge Handbook on
the European Union and International Institutions (London and New York:
Routledge, 2013), p. 407.
 42محمد حميش" ،االتحاد األورويب والتحول الدميقراطي يف الوطن العريب :حدود القوة
املعيارية" ،سياسات عربية ،العدد ( 35ترشين الثاين /نوفمرب  ،)2018ص .72-70
43 Tanja A. Börzel & Vera van Hüllen, "One Voice, One Message, but Conflicting
"Goals: Cohesiveness and Consistency in the European Neighbourhood Policy,
Journal of European Public Policy, vol. 21, no. 7 (June 2014), p. 1041.
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اإلمربيايل عرب تدجني نخبها(((4؛ فاالتحاد األورويب بتبنيه "براديغم
املعيارية" ،وبسبب التنازع الراسخ يف املخيّلة العاملية بني املعايري
رسخ االتهامات التي عاد ًة ما تُكال له بأنّه يترصف وفقًا
واملصالحّ ،
ملصالح دوله ،ال وفق املعايري التي أعلن دفاعه عنها ،عىل الرغم من أ ّن
كم سياسيًا يف األساس(.((4
التقويم املعياري للمصالح ،يبقى ُح ً
خصوصا
اخترب آخرون حدود القوة املعيارية لالتحاد يف جواره الرشقي،
ً
بعد االستحداث األورويب للرشاكة الرشقية  .)2009( EaPفاألخرية،
وإن كانت مبادرة سياسية تَ ِع ُد بض ّخ بُ ٍ
عد سيايس جديد النضامم
دول الجوار الرشقي إىل االتحاد ،فإ ّن تغييبها خيار العضوية "-الجزرة
الذهبية"  -أبطل فاعليتها والطموح املعياري لالتحاد ككل .وأثبتت
التجربة اإلمبرييقيّة يف اإلقليم القوقازي أ ّن دوله أبانت مستويات
متباينة من التامثل مع املرشوطية التي فرضها االتحاد ،عىل الرغم مام
أحدثته من توافقٍ سيايس ومؤسسايت س ّيئ؛ إذ أظهرت جورجيا وأرمينيا
مستويات امتثال رسمي متشابهة مع سياسات االتحاد يف مكافحة
تغي
الفساد ،عىل الرغم من اختالف امتثالهام السلويك  -أي مدى ّ
سلوكهام الذي س ّبب الفساد يف املقام األول ،وامتثالً ج ّي ًدا وسياسات
الهجرة األوروبية ،ويف مجال الطاقة ،امتثلت أرمينيا وسياسات تشكيل
السوق األوروبية  -سياسات تهدف إىل التخفيف من تأثري العوامل
الخارجية سلبيًا يف عمل السوق – يف حني أظهرت جورجيا التزا ًما
ضعيفًا بسياسات تشكيل السوق والتزا ًما قويًا بسياسات ُصنع السوق
 سياسات تسعى لضامن عمل األسواق من خالل تحريرها(.((4كشف التعامل األورويب مع دول الجوار الرشقي ،أيضً ا ،عن كيف أ ّن
الرسد األمني للتهديد /الخطر الحارض يف اسرتاتيجية  2003يك ّرس
منطق عمل مغاير متا ًما للرسد األمني القائم عىل تصدير النموذج
املعياري لالتحاد .فمام ال ّ
شك فيه أ ّن الرسد الثاين يشري إىل عقد
طرفني متامثلني تفاهامت /رشاكات ملواجهة تحديات أمنية مشرتكة،
لك ّن الرسد األول ساعد يف فرض تص ّو ٍر واحد لألمن والتهديد ،التص ّور
قوي يحاول فرض
األورويب ،وأبقى عىل عالقة غري متكافئة بني فاعلٍ ّ
منوذجه األمني عىل آخر ،إضافة إىل تأطريه بلغة التهديد والخطر
ال ميلك حق فرض انشغاالته األمنية املغايرة .وانتقلنا بالرضورة من
رشاكة ملصلحة مرشوع سالم أورويب قائم عىل ترتيبات تعاونية ،إىل
44 Raffaella A. Del Sarto, "Normative Empire Europe: The European
Union, its Borderlands, and the 'Arab Spring," JCMS: Journal of Common
Market Studies, vol. 54, no. 2 (March 2016), p. 216.
45 Thomas Diez, "Normative Power as Hegemony," Cooperation and
Conflict, vol. 48, no. 2 (June 2013), p. 201.
46 Esther Ademmer & Tanja A. Börzel, "Migration, Energy and Good
Governance in the EU's Eastern Neighbourhood," Europe-Asia Studies,
vol. 65, no. 4 (June 2013), p. 583.
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رشاكة ملصلحة إدارة املخاطر والتهديدات قامئة عىل "أمننة" دول
الجوار الرشقي ،وما انطوى عليه األمر من منافسة بني الفاعلني
املشاركني يف صوغ سياسة الجوار ومعها الرشاكة ،كانت الكلمة العليا
فيه دامئًا ملصلحة املدافعني عن املصالح األمنية الحرصية لالتحاد؛
ورضب الباحث جورج كريستو مثالً عىل الطريقة التي سيطرت فيها
املخاوف األوروب ّية من تدفقات الهجرة غري النظامية وشبكات الجرمية
املنظمة ،عىل تأطري الرشاكة ملسألة تحرير التأشريات وإعادة القبول
رئيسا للتكامل .يف الوقت الذي اعتربتها بيالروسيا
التي قدمتها حاف ًزا ً
ذات أهميّة حاسمة ألمنها ،ق ّدمتها الرشاكة كهدف طويل األمد إىل كل
دولة عىل ِحدة ،وقايضتها بتوافر ظروف تنقل آمنة وج ّيدة التنظيم.
مثل هذا اإلجراء مل يساهم يف تقويض صدق ّية االتحاد كفاعل أمني يف
الرشق ،فحسب ،لك ّنه سمح للنخب املحافظة يف القيادة البيالروسية
باستغالل عروض االتحاد بشكل انتقايئ مبا يتوافق والهويّة واملامرسات
التي ّأسسها النظام البيالرويس لبقائه يف الحكم(.((4
مل تغب هذه االنتقادات كلها املق ّدمة إىل اسرتاتيجية  ،2003طب ًعا ،عن
بال القادة األوروبيني الذين انتقدوها عىل طريقتهم ،ألنها ال تتواءم
وأولوياتهم الجيوسياسية وثقافتهم االسرتاتيجية ومنظورهم الخاص
إىل األمن ،وباستثناء املعارضة األملانية والربيطانية ،وافقت أغلبية
دول االتحاد عىل بدء عملية مراجعة واسعة ،تُ ّوجت مبصادقة املجلس
األورويب عليها يف كانون األول /ديسمرب  2008وإصدارها تحت عنوان
"تقرير حول تنفيذ االسرتاتيجية األمنية األوروبية"( .((4وشمل التقرير
توسي ًعا للمجاالت الجديدة التي كان االتحاد يف حاجة إىل معالجتها،
وتغي املناخ واألوبئة ،وتوسي ًعا لقامئة
مثل مجاالت األمن السيرباين ّ
األدوات واملوارد التي ستس ّهل عليه متابعة أهدافه األمنية .عىل الرغم
من ذلك ،فإ ّن التقرير ال يرقى لوصفه "مراجعة اسرتاتيجية"؛ إذ مل
رصف قبل وقوع
يوضّ ح كيف ميكن أن يستبق االتحاد األحداث ويت ّ
الكوارث ،وال كيف ّية توقيت توظيفه األدوات املدن ّية والعسكريّة إلدارة
ولعل أه ّم مالحظة
الرصاعات التي سبق ورو ُدها يف اسرتاتيجية ّ .2003
ميكن تقدميها يف سياقه الدعوات املتزايدة ليو َيل االتحاد مصالحه
مزي ًدا من االهتامم ،ليكون تفكريه اسرتاتيجيًا أكرث وذا فاعليّة .دعوات
ما انفكت تتك ّرر منذ مراجعة عام  2008إىل غاية إصدار "االسرتاتيجية
العاملية لالتحاد األورويب" يف حزيران /يونيو  2016التي وجدت أخ ًريا
يعب عن هذه الغاية.
املفهوم الناظم الذي من شأنه أن ّ
47 George Christou, "European Union Security Logics to the East: The
European Neighbourhood Policy and the Eastern Partnership," European
Security, vol. 19, no. 3 (September 2010), pp. 419-423.
48 Patrick Müller, "EU Foreign Policy: No Major Breakthrough Despite
Multiple Crises," Journal of European Integration, vol. 38, no. 3 (April 2016), p. 368.
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 .2براديغم "المطواعية"
مهم لفهم حيثيات إصدار اسرتاتيجية
كان السياق الداخيل والخارجي ً
 ،2003واألمر نفسه ميكن املحا ّجة به مع اسرتاتيجية 2016؛ ففي الوقت
الذي تأثرت األوىل بالغزو األمرييك للعراق وما أحدثه من خطوط صدع
يف العالقات األوروبية  -األوروبية واألوروبية  -األطلسية ،كان للتصويت
ملصلحة خروج بريطانيا من االتحاد يف متوز /يوليو  2016وما اعتربه
األوروب ّيون أنشطة روس ّية معادية ،مثل ض ّمها شبه جزيرة ال ِقرم ()2014
فضل عن الترصيحات املتكررة
ومشاركتها يف األزمة األوكران ّية (ً ،)2013
لدونالد ترامب بتقا ُدم الحلف األطليس يف أثناء حملته االنتخابية ،األث ُر
البالغ يف الصياغة الجديدة التي كُتبت بها اسرتاتيجيّة 2016؛ إذ مل يكن
من بُ ٍد هذه املرة سوى العمل عىل استمرارية االتحاد الذي تع ّرض ألكرب
أزمة رشعيّة يف تاريخه ،حيث أصبح بقاؤه مبوجبها مه ّد ًدا ،والعمل عىل
التخفيف من وطأة التهديدات التي َع َصفت باألمن األورويب وباألمن
العاملي .اسرتاتيجية  ،2016إذًا ،وبجعلها األمن األورويب مرشوطًا بتحقّق
عبت عن ذلك موغرييني يف معرض
األمن داخل االتحاد وخارجه ،كام ّ
تقدميها لها ،ال ميكن أن تُقرأ إلّ باعتبارها اسرتاتيجية بقاء ابتَدعت
التزا ًما داخليًا تجاه االتحاد كهيئة جامعية ملزمة مبتابعة األهداف
األمنية األوروبية ،والتزا ًما خارج ًيا لدول الجوار وباقي العامل باملساهمة
أيضً ا يف تحقيق أمنهم وسالمهم(.((4
فرضت هذه النيّة التي أبانتها اسرتاتيجيّة  2016من خالل تقديم
فاعل عامل ًيا ملز ًما بتأدية مهامت أمنية يف داخل دوله
االتحاد باعتباره ً
سؤال ُمل ًّحا آخر؛ ما املنطق الحوكمي الجديد
ويف العامل ،بدورهاً ،
الذي ينبغي لالتحاد تب ّنيه من أجل أن يتمكّن من التعامل ،بفاعلية،
مع هذه البيئة السياسية واالقتصادية واألمنية املتغرية الوترية؟
اإلجابة هذه املرة ق ّدمتها ناتايل توتيش ،املستشارة الخاصة ملوغرييني
ونائب املسؤولة عن فريق مح ّرري اسرتاتيج ّية  ،2016بتقدميها
"املطواعية" أولوية رئيسة ،مو ّجه ًة إىل االتحاد األورويب( ،((5وعزت
ذلك إىل ثالثة أسباب سياسية ومؤسسية ،نرسدها كاآليت:
.أإ ّن املطواعية ،باعتبارها مفهو ًما مستخد ًما يف أغلبية مجاالت
السياسة ،ومن حيث هي قدر ٌة عىل التكيّف واالستجابة والتعايف
49 Maria Mälksoo, "From the ESS to the EU Global Strategy: External
Policy, Internal Purpose," Contemporary Security Policy, vol. 37, no. 3
(October 2016), p. 375.
القوي ملفهوم
 50تعترب ناتايل توتيش من األوجه البارزة التي دافعت عن الحضور
ّ
املطواعية يف مختلف املؤسسات األوروبية .ينظر:
Nathalie Tocci, "The making of the EU Global Strategy," Contemporary
Security Policy, vol. 37, no. 3 (October 2016), pp. 461–472; Nathalie Tocci,
Framing the EU's Global Strategy (London: Palgrave Macmillan, 2017).
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عقب األزمــات والصدمات ،تتواءم ج ًدا مع األساس املنطقي
الذي أُ ّسست ألجله اسرتاتيجية  ،2016بأن يكون لالتحاد ،ككيان
متعاضد ،دو ٌر يف الشؤون العامل ّية .بل إن إرصار موغرييني َوس َمها
بالعامل ّية ،بدلً من "األمن ّية" ،يتجاوز توسيع نطاقها الجغرايف
لتشمل العامل إىل توسيع نطاقها العميل بالجمع بني جميع
الفاعلني واملؤسسات والسياسات واألدوات التي يشملها االتحاد،
ومن ثم ،توسي ًعا لنطاقها املوضوعايت لتشمل املجاالت التقليدية
للسياسة الخارجية ،مثل الدبلوماسية والدفاع والتنمية إىل البعد
الخارجي ملجاالت السياسة الداخلية من البحث العلمي والبنية
التحتية إىل الطاقة واملناخ والتجارة( .((5كانت ناتايل مقتنع ًة بأ ّن
"الداخل األورويب هو خط الدفاع األول" ،ومن شأن "املطواعية"
معجم مشرتكًا تستخدمه الجامعات السياسية كلها
أن تق ّدم
ً
يف االتحاد التي اعتادت العمل بشكل منفصل من الجامعات
البيئية واإلنسانية والتنموية التي كانت السبّاقة يف استخدام
مقاربة املطواعية( ،((5إىل جامعات األمن والدفاع .ومن شأن مثل
هذا الدمج أن يساعد االتحاد يف تبني مقاربة متكاملة لتسوية
الرصاعات واألزمات تلبية لعقيدة األمن اإلنساين( ،((5أوىل لبِنات
العمل الخارجي واألمني لالتحاد التي أك ّدتها اسرتاتيجية 2016؛
"سيتم توسيع نطاق "املقاربة الشاملة" أكرث [ ]...فاالتحاد سيتبع
مقاربة متع ّددة األوجه تسمح بعمله يف مراحل دورات الرصاع
كلها .سنستثمر يف الوقاية والتسوية وفرض االستقرار ونتج ّنب
االنسحاب املبكّر يف حال حدوث أزمات يف أماكن أخرى"(.((5
51 Nathalie Tocci, "Resilience and the Role of the European Union in the
World," Contemporary Security Policy, vol. 41, no. 2: Resilience in EU and
international institutions (July 2019), p. 3.
 52مل تكن اسرتاتيجية عام  2019الوثيقة األوروبية األوىل التي تحدّثت عن "املطواعية"،
بل سبقتها املفوضية األوروبية مبراسلتها عن "مقاربة االتحاد األورويب للمطواعية :التعلم من
أزمات األمن الغذايئ" ()2012؛ و"خطة العمل الخاصة باملطواعية يف الدول املع ّرضة لألزمات"
( ،)2020-2013وكذا املراجعة املقدّمة إىل سياسة الجوار األوروبية ( )2015التي يعود إليها الفضل
يف نقل املفهوم من املجاالت البيئية واإلنسانية والغذائية إىل الخارجية واألمنية .ينظر. Ibid., p. 2:
فضل توضيح املعامل الكربى "للمقاربة املتكاملة لالتحاد لتسوية الرصاعات
 53يرجع ُ
املعني باألمن اإلنساين امل ُعنون بـ "من
ايس
ر
الد
الفريق
ّمه
د
ق
الذي
برلني
تقرير
واألزمات" إىل
ّ
السالم الهجني إىل األمن اإلنساين :إعادة التفكري يف اسرتاتيجية االتحاد صوب الرصاعات"،
الذي حدّد األهداف التي ينبغي أن تو ِّجه مقاربة االتحاد لألمن اإلنساين كالتايل :املساهمة يف
تأسيس سلطة سياسية رشعية ،دعمه املجتمع املدين ،حاميته األمن الجسدي لألفراد ،وتفكيكه
البنى االقتصادية غري القانونية .ومن حيث األدوات ،اقرتح التقرير رضورة أن يعتمد االتحاد
عىل الدبلوماسية اإلبداعية ،العقوبات الذكية ،العدالة ،املرشوطية ونرش البعثات املدنية.
وبناء عليه ،كشفت موغرييني أن االسرتاتيجية الجديدة سرتكز عىل األمن اإلنساين ،واعتمد
الربملان األورويب قرا ًرا ينص عىل أن يكون األمن اإلنساين يف قلب هذه االسرتاتيجية .ينظر:
Efstathios T. Fakiolas & Nikolaos Tzifakis, "Human Security in EU Strategy:
Reflecting on the Experience of EUPM in Bosnia and Herzegovina and EULEX in
Kosovo," Journal of Contemporary European Studies, vol. 27, no. 3 (May 2019), p. 306.
54 European Commission, Shared Vision, Common Action, pp. 28-29.

ددعلالا
ربمتبس /لوليأوليأ

.بأنّــهــا تتناغم جــ ًدا مــع فلسفة "الـراغــاتــيــة املبدئية"
 Principled pragmatismالتي اسرتشدت بها املفوضية
األوروبية( .((5ر ًّدا عىل الدعوات املتزايدة لتكون مبادئ السياسة
الخارجية لالتحاد مستمد ًة من الواقع السيايس ،ال منفصل ًة عنه،
حيث تشري الرباغامتية املبدئيّة إىل رضورة تكيّف االتحاد مع
البيئة الدولية املتغرية ،وسياسته الخارجية يف حاجة إىل جرع ٍة
من الواقعية السياسية إىل جانب التزامها باملهامت املعيارية؛
و"سوف نسرتشد مببادئ واضحة ،نابعة من التقويم الواقعي
للبيئة االسرتاتيجية الحالية ،ومن التطلّع املثايل إىل تعزيز عامل
أفضل"( .((5إضافة إىل ذلك ،مل يُعلن محررو االسرتاتيجية مبارش ًة
تخل االتحاد عن تأدية املهامت التحويلية -املعيارية التي
عن ّ
كث ًريا ما ألزموه  -وأجهدوه  -بها ،لك ّنهم جعلوا من "تعزيز
مطواعية" دول االتحاد واألخــرى الواقعة إىل جــواره رشطًا
مسبقًا لتحقّقها(((5؛ "اكتساب الدول واملجتمعات القدرة عىل
اإلصالح  -وبالتايل تح ّمل األزمات الداخلية والخارجية والتعايف
منها  -سيعود بالفائدة عليهم يف الدرجة األوىل وعىل الدول
األوروبية [ ]...الدولة املطواعة دولة آمنة وهي مفتاح االزدهار
والدميقراطية"( .((5ولعله مكمن االختالف الرئيس مع اسرتاتيجية
 ،2003بأن جعلت اسرتاتيجية " 2016تعزيز مطواعية الدول
واملجتمعات" أولويّ ًة اسرتاتيجية له ،أصبحنا نتحدث عن ق ّوة
أساسا بقدرة االتحاد ليس
تحويلية من طابع جديد تتعلّق ً
عىل فرض معايريه وقيمه فحسب ،لكن تعزيزه مطواعية دول
ومجتمعات جواره الرشقي والجنويب( .((5وعىل املستوى الدويل،
دعت االسرتاتيجية إىل أن يتب ّنى االتحاد مقارب ًة براغامتية
"لتعددية األطراف" باعتبارها إطا ًرا جدي ًدا للحوكمة العاملية
يف القرن الحادي والعرشين ،كام دعت إىل إعادة مراجعة
طريقة عمل املؤسسات املتعددة األطراف وبرضورة أن تأخذ يف
الحسبان التوزيع الجديد للقوة عىل املستوى الدويل( .((6املوقف
الرباغاميت نفسه اتخذه االتحاد من روسيا ،من خالل وصف
رئيسا" ،وأن أي تغيري جوهري قد
عالقته بها "تحديًا اسرتاتيج ًيا ً
يطرأ عىل هذه العالقة مرهو ٌن مبدى االلتزام الرويس باالحرتام
Ibid., p. 16.
Ibid., p. 8.
Morillas, p. 91.
Ibid., p. 23.
Ibid.
Ibid., p. 92.
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الكامل للقانون الــدويل واملبادئ التي يقوم عليها النظام
األمني األورويب(.((6

لدعمها الدول املجاورة لالتحاد يف مجال مكافحة الهجرة غري النظامية
واإلرهاب( .((6وكُلّفت سياسة األمن والدفاع األوروبية وسياسة الدفاع
واألمن املشرتكة ،أيضً ا ،مبهامت األمن الداخيل ومراقبة الهجرة التي
ال تعترب من مهامتها قانون ًيا؛ مثل مهمة  EULEXيف كوسوفو التي
ال تُع ّد أكرب مهمة مدنية إلصالح قطاع الرشطة ونظام القضاء فحسب،
لكنها ُمنحت أيضً ا تفويضً ا تنفيذيًا ملحاكمة جرائم الحرب والجرائم
الخطرة األخرى ،ومهمة "أتاالنتا"  EU Navforالتي أُ ّسست الحتواء
القرصنة يف القرن األفريقي ،وكلّفت بدعم نقل القراصنة إىل سلطات
إنفاذ القانون املدنية عىل األرض ،إىل جانب تأمينها الطرق البحريّة،
ولعل املثال الصارخ لهذا التداخل هو عملية صوفيا العسكرية التي
ّ
نُرشت يف عام  2015إلغاثة خفر السواحل اإليطايل ومكافحة شبكات
التهريب يف وسط البحر املتوسط( .((6وفرض "براديغم املطواعية"
أيضً ا إزالة الفصل بني األمن وباقي التحديات التي ميكن أن يواجهها
كل انتهاك من
االتحاد أو قوانينه الترشيعية امللزمة ،حيث يكون ُّ
األفراد أو املؤسسات بحق املكتسبات القانونية لالتحاد ذا صلة
باملطواعية كام حدث يف متوز /يوليو  2017عندما ه ّددت املفوضية
األوروبية ببدء إجراءات صارمة ضد بولندا لسحب حقها يف التصويت
عىل املستوى األورويب بسبب إصالحها نظام العدالة الذي اعتُ ِب
خالف ًيا أو مخالفًا للمعايري القانونية األوروبية الستقاللية القضاء(.((6
يف قضايا الدفاع ،أصبح شائ ًعا القول إن منذ عام  2016و َع ِق َب إصدار
زخم
اسرتاتيجية  ،2016شهدت السياسة األمنية والدفاعية لالتحاد ً
كب ًريا بسبب املبادرات الكثرية التي أطلقها االتحاد ،والتي ميكن
إحصاؤها كاآليت:

 .3اآلليات المؤسسية "لبراديغم
المطواعية"
حاولنا يف املبحث السابق أن نوضح كيف أ ّن اسرتاتيجية 2016
ك ّرست ،نظريًا ،من خالل تقدميها براديغم املطواعية منطقًا أمن ًيا
مكثّفًا ،وبالرضورة مزي ًدا من األدوار األمنية لالتحاد .أما املبحث
فمعني بالتأكيد العميل لهذه الح ّجة باعتامده شواهد عدة؛
الثاين
ّ
ففي الداخل األورويب ،كانت الدعوة مو ّجهة لطمس الحدود الفاصلة
بني مجايل األمن الداخيل والخارجي ،حيث ُمنحت الوكالة األوروبية
للتعاون يف مجال إنفاذ القانون  Europolوالوكالة األوروبية لحرس
الحدود والسواحل  Frontexمنذ عام  2016سن ًدا قانونيًا جدي ًدا

.أإطالق صندوق الدفاع األورويب  EDFيف كانون الثاين /يناير 2017
لتنسيق وتوسيع استثامرات الدول األوروب ّية يف مجال بحوث
خصص له االتحاد ميزانية قدرها  90مليون أورو
الدفاعّ ،
حتى نهاية عام  ،2019إضاف ًة إىل  500مليون أورو سنويًا بعد
عام .2020

.جميثّل املفهوم يف أصله اعرتافًا ضمن ًيا بالطبيعة املعقّدة للعامل
الذي نعيش ،وبعدم القدرة عىل التحكّم يف جميع دينام ّياته،
حيث يشري استجداء االتحاد باملطواعية إىل الوثبة املفهومية
واإلدراك ّية الكربى التي قام بها االتحاد نحو إقرار سياساته
املتأصلة للخطر والاليقني ،وبأ ّن التط ّورات الحاصلة
بالطبيعة
ّ
 أو املمكن حصولها  -يف الداخل األورويب ويف الجِوار ليستخارج نطاق فهمه فحسب( ،((6لكنها خارج سيطرته أيضً ا .إنّه
اعرتاف بالخط ّية الحداثة واالستقرار والدميقراط ّية ،املفاهيم
التي يستند إليها خطابه الدويل باستمرار .فاألولويّة الكربى
التي منحتها املطواعية لحاجات األشخاص املحليني وتطلّعاتهم،
من شأنها أن تخلّص االتحاد من أعباء مقاربة "بناء-املؤسسات"
واالنفصال الذي ك ّرسته بني ما هو "عاملي" و"محيل" ،وانتقلت
به إىل حوكمة خارجيّة جديدة تنطلق من أسفل إىل أعىل؛ من
املحيل حيث أصل املشكلة يف ٍ
خط تصاعدي إىل أعىل .أما تدخّله
فيجب أن يكون لبناء قدرات الفاعلني املحليني للتعامل الجيّد
واألزمات الطارئة ،وليس استجاب ًة لدعوات دولية كام كانت
الحال سابقًا ،وبتعبري االسرتاتيجية؛ "سنعمل يف مجاالت التنمية
والدبلوماسية وسياسة األمن والدفاع املشرتكة ،لنتأكد من أ ّن
من شأن جهودنا إلصالح قطاع األمن أن متكّن وتع ّزز قدرات
رشكائنا لتوفري األمن يف إطار سيادة القانون .وسنتعاون مع باقي
الالعبني الدوليني وننسق عملنا بشأن بناء القدرات مع األمم
املتحدة ومع الحلف األطليس
خصيصا"(.((6
ً

61 European Commission, Shared Vision, Common Action, p. 33.
62 Tocci, "Resilience …," p. 6.
63 European Commission, Shared Vision, Common Action, p. 26.

64 Annegret Bendiek & Raphael Bossong, "Shifting Boundaries of
"the EU's Foreign and Security Policy: A Challenge to the Rule of Law,
Stiftung Wissenschaft und Politik (German Institute for International and
Security Affairs), SWP Research Paper, no. 12, September 2019, accessed on
12/1/2020, at: https://bit.ly/35xowBH
65 Ibid.
66 Annegret Bendiek, "A Paradigm Shift in the EU's Common Foreign
and Security Policy: From Transformation to Resilience," Stiftung
Wissenschaft und Politik (German Institute for International and Security
Affairs), SWP Research Paper, no. RP 11, October 2017, accessed on
17/1/2020, at: https://bit.ly/3naHVOM
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.بتأسيس قوة القيادة والتخطيط العسكري  MPCCضمن هيئة
تتول قيادة
األركان العسكريّة لالتحاد يف حزيران /يونيو ّ ،2017
البعثات العسكرية غري التنفيذية لالتحاد ،كام تعمل عىل
تحسني هياكل إدارة األزمات التابعة لالتحاد.
.جإطالق مبادرة التعاون الهيكيل الدائم يف مجال الدفاع PESCO
يف كانون األول /ديسمرب  2017ملراقبة مدى التزام الدول األعضاء
( 25دولة) فيها مبتابعة مشاريع تطوير القدرات الدفاعية
ومشاريع صناعة الدفاع األوروبية.
املنسقة للدفاع  CARDيف عام ،2017
.دإطالق املراجعة السنوية ّ
وهي عملية تطوعية تهدف إىل رصد الخطط الدفاعية للدول
األعضاء يف االتحاد للمساعدة يف تنسيق مستويات إنفاقهم
وتحديد املشاريع التعاونية املحتملة بينهم.
.ه َع ِمل االتحاد منذ عام  2017عىل تحسني التنقل العسكري
واقتح
لألفراد واملعدات العسكرية عرب أرايض دوله وخارجهاُ .
تخصيص ما قيمته  6.5مليارات أورو لدعم البنية التحتية للنقل
املدين والعسكري ذي االستخدام املزدوج.
.وبارش االتحاد يف حزيران /يونيو  2018مبراجعة البعد املدين
لسياسة األمن والدفاع األوروبية املشرتكة لتأخذ شكل اتفاق
سياسة األمن والدفاع األوروبية املشرتكة املدنية  .CCCالهدف
منها تكييف السياسة والتحديات الجيوسياسية التي يواجهها
االتحاد وتعزيز قدرته عىل معالجة األزمــات الدولية؛ مثل
البعثة االستشارية لالتحاد األورويب يف العراق EUAM Iraq
والعملية البحرية ملكافحة االتجار بالبرش يف البحر املتوسط
.((6(EUNAVFOR Med Sophia
جدي ٌر ِ
بالذكر أ ّن هذه املبادرات يجب أن ت ُفهم باعتبارها استمراري ًة
ملرشوع عسكرة االتحاد الذي دشّ نته لوب ّيات بروكسل املدافعة عن
سياسة صناعية-عسكرية لالتحاد ،التي حذّر منها مانرز( ((6كام ذكرنا
آنفًا .فبقدر ما يُعزى زخمها إىل املفوض ّية األوروب ّية التي نجحت يف
تأسيس "املديرية العامة للصناعات الدفاعية والفضاء" DG DEFIS
وإطالق صندوق الدفاع األورويب املع ّزز حقيق ًة لسوق دفاع أوروبيّة،
كذلك منصب املمثل السامي لسياسة األمن والشؤون الخارجية يف
شخص موغرييني بالذات .فمن أمثلة النجاح التي حققتها معاهدة
لشبونة ( )2009أنّها استحدثت منصب املمثل السامي متا ًما للتعامل
67 Elena Lazarou & Alina Dobreva, "EU Policies – Delivering For
Citizens- Security and Defence," EPRS: European Parliament Research
Service, 28/6/2019, accessed on 29/12/2019, at: https://cutt.us/hQJI9
68 Manners, "Normative," p. 193.

ددعلالا
ربمتبس /لوليأوليأ

والطبيعة الهجينة لقضايا األمن والدفاع يف االتحاد؛ هي هجينة ألنها
كانت (وال تزال) محل تناز ٍع بني حكومات دول االتحاد ومؤسساته،
خاضعة للقرارات السيادية لدوله ،وعص ّية عىل تحقيق مستويات
اندماج عليا .فاملمثل السامي هو ممثل لدول االتحاد يف مجال
السياسة الخارجية واألمنية لالتحاد ورئيس الخدمة الدبلوماسية
لالتحاد (خدمة العمل الخارجي األورويب) ونائب رئيس املفوضية
األوروبية( .((6سمح مثل هذا االمتياز الذي حازه املمثل السامي له،
أيضً ا ،بالعمل عىل بُع َدي السياسة األمن ّية والدفاعية لالتحاد؛ ال ُبعد
العسكري املتعلّق بعمليات وبعثات إدارة األزمات الذي ال تزال
تفضيالت دول االتحاد املتحكّم الرئيس يف مساراته ،والبُعد الصناعي-
الدفاعي املرتبط أكرث بسوق األسلحة وبالتطوير األورويب املشرتك
للقدرات التكنولوجية والصناعية الذي تتجاذبه املفوض ّية األوروبية
والدول األوروب ّية عىل ٍ
حد سواء( .((7ق ّدمت موغريينيِ ،خالفًا لزميلتها
كاترين أشتون ،مساهامت مه ّمة لتعزيز السياسة األمن ّية والعسكريّة
لالتحاد ،حتى إنّها أصبحت السمة املميّزة لعهدتها؛ ففي املجال
الصناعي-العسكري ،مل تكتف موغرييني باإلشارة إىل أهم ّية صناعة
الدفاع األوروبية وتكامل سوق الدفاع األوروبية يف اسرتاتيجية
 ،((7(2016لك ّنها انتقلت عمل ًيا إىل إطالق املفوضية صندوق الدفاع
خصوصا
األورويب ،بل مكّنها الدعم املستمر لها من زمالئها املفوضني،
ً
الرئيس جان كلود يونكر ،من التوفيق بني تفضيالت دول االتحاد
ومؤسساته يف املجال( .((7أما عن البعد العسكري ،فلم تتمكن
موغرييني مع موظفيها من تهيئة ظروف عمل ،فحسب ،ضمنت
مبوجبها إرشاك دول االتحاد ،مع االحتفاظ باستقاللية مح ّرريها يف
أثناء الصياغة النهائية السرتاتيجية  ،2016لكنها أضفت نو ًعا من
رصحت بأ ّن
الغموض االسرتاتيجي عىل املسائل العسكرية ،فال هي ّ
االتحاد سيتح ّول إىل تحالف عسكري ،وال بوجوب تخلّيه عن مسائل
الدفاع ،بل هي استوعبت االختالف القائم بني من س ّمتهم ناتايل
توتيش "كتلة حرجة من الدول الحريصة عىل ترسيع وترية سياسة
األمن والدفاع لالتحاد ،وأخرى متوجسة من أن يؤدي ذلك إىل
تقويض أسبقية الحلف األطليس يف مجال األمن والدفاع األوروبيني
وتقويض سيادتها"(.((7
69 Antonio Calcara, "The Hybrid Role of the High Representative in
"?the Security and Defence Field: More in 10 Months Than in the 10 Years
European Security, vol. 29, no. 3 (July 2020), p. 379.
70 Ibid., p. 377.
71 European Commission, Shared Vision, Common Action, p. 46.
72 Calcara, p. 388.
73 Tocci, "The making of the EU Global Strategy," p. 468.
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وبالنسبة إىل عالقة االتحاد بالحلف األطليس ،فإن موغرييني نجحت
أيضً ا يف تهيئة منا ٍخ جيّد للتعاون املؤسيس بينهام .والدليل عىل ذلك
توقيعهام َ
إعالن تعاون مشرتكني( ،((7ن َُِش األول يف أثناء قمة الحلف
يف وارسو يف عام  ،2016وجرت الدعوة فيه إىل إعطاء قوة دفع
جديدة ومضمون جديد ملا س ّموه "رشاك ًة اسرتاتيجية بني الحلف
واالتحاد" .وات ُّفق يف هذا اإلعالن عىل التعاون يف سبعة مجاالت:
مكافحة التهديدات الهجينة ،التعاون املتعلق باملجال البحري ،قضايا
األمن والدفاع السيرباين ،القدرات الدفاعية ،التامرين العسكرية،
مرونة الدول الرشيكة .وصدر اإلعالن الثاين يف عام  ،2018وكانت فيه
الدعوة إىل تحقيق تقدمٍ يف أربعة مجاالت رئيسة :التنقل العسكري،
ومكافحة اإلرهاب ،واملخاطر الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية
والنووية ،وقضايا املرأة والسلم واألمن( .((7أُ ّسس أيضً ا املركز األورويب
للجودة يف محاربة التهديدات الهجينة ( )2016يف هلسنيك ،باعتباره
مرك ًزا محميًّا من الحصار السيايس الذي عادة ما يع ّوق تعاونهام،
فهو هيئة دولية غري تابعة لالتحاد وال للحلف ،يضم حاليًا  11دولة
عض ًوا يف الكيانني ،كام دعا الجرنال األمرييك يف الحلف بِن هودجز يف
السنة نفسها إىل إنشاء "منطقة شنغن عسكرية" لخفض الحواجز
اللوجيستية والتنظيمية التي ميكن أن تع ّوق عملية نقل املعدات
العسكرية الثقيلة أو املواد الخطرة عرب الحدود األوروبية يف حالة
حدوث أزمة ما(.((7
يجب ّأل تنسينا هذه اإلنجازات املحقّقة بينهام ،يف الحقيقة،
التحديات الكربى التي ال تزال تع ّوق تحقيق التعاون املثايل؛ إذ
ال يزال ممك ًنا وصف عالقتهام بـ "ال َوهن مؤسسيًا والسيئة ج ًدا
والشاذة" ،كام كانت الحال منذ البداية الرسمية لعالقتهام يف عام
 74سبق اإلعالنني إعالن آخر مشرتك بني االتحاد والحلف بشأن سياسة األمن والدفاع
األوروبية املشرتكة يف  16كانون األول /ديسمرب  .2002وحدّد الرشوط التي مبوجبها ميكن
لالتحاد أن يعتمد عىل قدرات التخطيط وقوات للحلف ولتبادل املعلومات الرسية بينهام
والتشاور يف حال قاد االتحاد عمليات إلدارة األزمات ،وحيث ال يكون الحلف مشاركًا فيها.
الحقًا ،جرى التأسيس لـ "اتفاقات برلني "+التي بدورها شكلت األرضية الجتامعات دامئة
ونقاط اتصال للتشاور بينهام عىل الصعيدين السيايس والعسكري .مبوجب هذه االتفاقات،
ظهرت "عملية كونكورديا يف جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة" ( )2003و"عملية
ألثيا" يف البوسنة والهرسك ( .)2004ويف كليهام تم تعيني نائب القائد األعىل لقوات الحلفاء
يف أوروبا قائ َد عمليات .للمزيد ينظر:
Nina Græger, "European Security as Practice: EU–NATO Communities
of Practice in the Making?" European Security, vol. 25, no. 4, European
Diplomatic Practices: Contemporary Challenges and Innovative
Approaches (February 2016), p. 482.
75 European Commission, "The Eu Approach To Resilience: Learning
From Food Security Crises," NATO summit, Brussels, 3/10/2012, accessed
on 15/7/2020, at: https://bit.ly/2Kckg2f
76 Nicole Koenig, "The EU and NATO: A Partnership with a Glass
Ceiling," EU Global Strategy Watch & Istituto Affari Internazionali,
November 2018, accessed on 29/12/2019, at: https://cutt.us/Lih8O
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 .1999وكان الباحث نيكول كوينيج قد تحدث عن كيف أ ّن توقيع
رئييس املنظمتني اإلعالنني ،وليس جميع الدول األعضاء ،يوحي
بوجود انفصال بني الجانب البريوقراطي والسيايس ،ففي إحدى
املقابالت ،اشتىك بعض كبار املسؤولني يف الحلف من العدد الكبري
( )74لإلجراءات التي وضعت قيد التنفيذ يف املجاالت السبعة املتفق
عىل العمل فيها واعتربوها أمو ًرا بريوقراطية ،كام جادلوا باستمرارية
الخالفات السياسية بني دول االتحاد يف إعاقة عملية التنفيذ(.((7
يل من حظر أي محاولة لتطوير كتاب خطط مشرتك
ولعل األمر ج ّ
بينهام بشأن التهديدات الهجينة ،ومر ّد ذلك إحجام االتحاد عن ربط
مجموعة أدواته املدنية بشكل حرصي بقوات الحلف .كذلك ،ال يزال
التعاون بينهام يتّخذ خطًّا متوازيًا أو تنسيقًا بينهام يف أحسن األحوال،
خصوصا يف جانب التامرين املشرتكة التي
عمل مشرتكًا،
بدل من كونه ً
ً
ً
بدل من أن تكون مشرتكة ،سعى كل منهام لتحسني أداء املهامت كل
ً
عىل ِح َدة ،وحتى مقرتح التنفيذ املشرتك للتنقل العسكري الذي قُ ّدم
فرصا ضئيلة للتنفيذ( .((7من شأن هذه
يف منتصف عام  ،2018لقي ً
التوترات وعدم القدرة عىل تبادل املعلومات والخربات ،أن تع ّوق
أي عملية مشرتكة بينهام قد يُقْدمان عليها يف املستقبل،
فاعلية ّ
فضل عن أنّه سيع ّزز الفصل أكرث من االرتباط االسرتاتيجي بني
ً
االتحاد والحلف.
حاسم للعالقة بني
عامل
ال تزال العالقة مع الواليات املتحدة تقف ً
ً
رئيسا وترصيحاته
الكيانني أيضً ا،
ً
خصوصا بعد صعود دونالد ترامب ً
ومقاربته العالقة بني الواليات املتحدة وحلف شامل األطليس .وهنا
َو َجب التوضيح ،أ ّن مسألة االستقاللية األوروبية عن املِظلّة األطلسية
كث ًريا ما كانت حارضة يف قلب النقاشات األمريكية بشأن العالقات
األورو-أطلسية ،وصلت إىل ح ّد التساؤل عن جدوى الحلف األطليس،
خصوصا بعد نهاية الحرب الباردة و َع ِقب حرب العراق (،)2003
ً
رصحوا مرا ًرا برضورة أن يتح ّمل
ً
فضل عن أ ّن أغلبية الرؤساء األمريكيني ّ
األوروبيون مسؤولياتهم األمنية .لكن يبدو أ ّن األمر أخذ منحى أكرث
ج ّدة يف عهد ترامب ،ليس بسبب انتقاداته العلنية املتكررة للحلف
ومطالبته أعضا َءه برفع حجم إنفاقهم الدفاعي ،فحسب  -كام أكّدت
شواهد عدة حديثه عن رغبته يف االنسحاب الكيل من الحلف -
لكن أيضً ا إقراره املفاجئ بسحب  9500جندي أمرييك من أملانيا
وانسحاب بلده الرسمي من معاهدة القوى النووية املتوسطة املدى
مع روسيا (آب /أغسطس  ،)2019وتهديده باالنسحاب من معاهدة
 77 Jolyon Howorth, "EU-NATO Cooperation and Strategic AutonomyLogical Contradiction or Ariadne's Thread?" KFG Working Paper, no. 90,
August 2018, accessed on 14/2/2020, at: https://cutt.us/JGn8f
78 Ibid.
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األجواء املفتوحة .هذا السلوك استخدمه باحثون ومعلّقون كُرث،
معروفون بتو ّجهاتهم املعادية لسياسة ترامب الخارجية ،كدالئل عىل
سوء استخدام اإلدارة األمريكية ملف التحالفات الدولية واستمرارية
الهيمنة األمريكية .لكن ما أغفله هؤالء أ ّن قرار االنسحاب األمرييك
من الحلف ال تح ّدده ترصيحات ترامب ،وال بعض قراراته املفاجئة
بشأن خفض التزامات بلده العسكرية واألمنية يف القارة األوروبية،
لك ّنه مرهون أكرث بتو ّجهات وقناعات فواعل أخرى يف النظام
السيايس األمرييك ،مثل الحزبني الدميقراطي والجمهوري يف الكونغرس
(((7
مرصين
والبنتاغون والجيش األمرييك  ،وباألوروبيني الذين ال يزالون ّ
عىل رهن أمنهم ودفاعهم للمظلّة األطلسية.

ً
ثالثا" :براديغم المطواعية" واألجندة
األوروبية للهجرة
تشرتك االسرتاتيجيتان العامليتان لالتحاد األورويب يف وضع الهجرة يف
خانة التهديدات األمنية ألمن االتحاد ودوله عىل حد سواء ،لكنهام
تختلفان من حيث كثافة التهديد الذي متثله .ففي الوقت الذي ض ّمنتها
اسرتاتيجية  2003بوصفها نو ًعا من أنواع الجرمية املنظمة باعتبارها
التهديد الرئيس الخامس ألمن أوروبا بعد النزاعات اإلقليمية وانتشار
أسلحة الدمار الشامل واإلرهاب ،أولتها اسرتاتيجية  2016أهمية كربى
مع مسائل اللجوء ،بل جعلت من استحداث سياسة هجرة ف ّعالة
إحدى أولويات العمل الخارجي لالتحاد .ويف ذلك انتقل النقاش من
الرتكيز عىل سيادة القانون والدميقراطية والحوكمة الج ّيدة باعتبارها
أدوات التغيري الرئيسة للح ّد من تهديد الهجرة يف إطار اسرتاتيجية
 ،2003إىل موضعة املطواعية يف قلب األجندة األوروبية للهجرة ،حيث
ذكرت اسرتاتيجية  2016أنّ" :الرتكيز سيكون بشكل خاص يف عملنا
عىل املطواعية يف دول منشأ وعبور املهاجرين والالجئني .وسنكثّف
جهودنا بشكل كبري يف مشاريعنا اإلنسانية يف هذه الدول ،مع الرتكيز
عىل التعليم والنساء واألطفال .كام سنقوم ،إىل جانب دول املنشأ
خصيصا للهجرة ،مثل
والعبور ،بتطوير مقاربات مشرتكة ومصممة
ً
التنمية والدبلوماسية والتنقل والهجرة القانونية وإدارة الحدود
والسامح بدخولهم مجد ًدا وعودتهم .وسندعم بلدان املرور من خالل
تحسني قدراتهم عىل االستقبال واللجوء والعمل عىل تعليم املهاجرين
وتدريبهم املهني ومنحهم فرص كسب العيش الكريم"(.((8
79 Benjamin Schreer, "Trump, NATO and the Future of Europe's
Defence," The RUSI Journal, vol. 164, no. 1 (2019), pp. 10-17.
80 European Commission, Shared Vision, Common Action, p. 27.

الحديث األورويب عن املطواعية ملعالجة ملف املهاجرين مل تذكره
اسرتاتيجية  2016أول مرة ،لك ّن املفوضية األوروبية كانت قد دمجته
سابقًا يف سياستها اإلمنائية واإلنسانية يف عام  ،2012حيث ع ّرفتها
بأنّها "قدرة األفراد واألرس واملجتمعات والدول واألقاليم عىل التك ّيف
والتصدي والتعايف برسعة من الضغوط والصدمات"( .((8وح ّددت معامل
التطبيق العميل للتعريف "األجندة األوروبية للهجرة" التي أصدرتها
املفوضية األوروبية يف عام  ،2015والتي كانت مبنزلة (وال تزال) دليل
عملها وعمل الوكاالت التابعة لالتحاد والدول األعضاء فيه .ووضعت
األجندة ثالثة خطوط عريضة للتعامل األورويب ومسألة املهاجرين
وفق مبدأ املطواعية ،ميكن تلخيصها كالتايل :أولً  ،تتطلّب املطواعية
املشاركة والتعاون املتزامن بني الفاعلني املشتغلني يف املجالني اإلمنايئ
واإلنساين ،أو ما يعرف اختصا ًرا "الرابطة اإلنسانية-اإلمنائية"؛ ثان ًيا،
إ ّن فهم السياق رشط أسايس لبناء املطواعية ،ويقصد بذلك رضورة
معالجة األزمات املسببة للهجرة يف الدول الضعيفة بنيويًا ،إضافة
إىل معرفة القدرات املحلية لألخرية التي ميكن أن تستفيد التدخالت
اإلنسانية واإلمنائية منها وتبني عليها وتع ّززها .وكام ذكرنا سابقًا،
تفرتض املطواعية مسبقًا مسؤولية أولية تقع عىل عاتق الحكومات
املحلية ،أكرث منها عىل الفاعلني الخارجيني؛ ثالثًا ،أن يكون مفهوم
مطواعية الالجئني مرادفًا العتامدهم عىل أنفسهم اقتصاديًا ،أي
تحقيقهم االكتفاء الذايت االقتصادي يف البلد املضيف لهم ،بل تقدميهم
فرصا اقتصادية وتنموية إىل البلد املضيف(.((8
بوصفهم ً
"81 European Commission, "The EU Approach to Resilience.
82 Rosanne Anholt & Giulia Sinatti, "Under the Guise of Resilience:
The EU Approach to Migration and Forced Displacement in Jordan and
Lebanon," Contemporary Security Policy, vol. 13, no. 3 (2020), pp. 5-6.

تاسارد
االتحاد األوروبي فاع ً
ال أمنيًا؟
دراسة في حدود التحوالت البراديغمية لالستراتيجية األمنية األوروبية ( )2003واالستراتيجية العالمية لالتحاد األوروبي ()2016

ما لبثت اإلنجازات العملية لهذه األجندة أن عرضتها املفوضية
األوروبية يف تقريرها املقدم إىل الربملان واملجلس األورويب يف 16
ترشين األول /أكتوبر  2019كالتايل :جرى خفض املعابر الحدودية
غري النظامية إىل االتحاد إىل  150,000يف عام  ،2018كام أُنقذ
ما يقرب من  760,000شخص من الغرق وأكرث من  23000مهاجر
يف الصحراء النيجريية منذ عام  ،2015وجرى ترحيل  347,000شخص
من إيطاليا واليونان مبوجب مخططات مخصصة ،ونقل 1103
أشخاص منذ عام  2018مبوجب عملية الرتحيل الطوعي؛ واستحدث
استقبال للمهاجرين نقاط اتصال لتق ّدم
ً
االتحاد يف الدول األكرث
الدعم الرسيع والفعال إليهم ،خمس منها تعمل يف اليونان وأربع
يف إيطاليا؛ أما التمويل األورويب ،فارتفع إىل أكرث من  10مليارات
يورو ،مقارنة بالسابق ،كام دعمت "الوكالة األوروبية لحرس الحدود
وخفر السواحل الجديدة" تعزيز قدراتها ،بإضافة فيلق دائم مك ّون
من  10,000طاقم عمليايت؛ ويف مسألة التوطني ،شجع االتحاد الدول
األوروبية لتكيّف أطرها القانونيّة الستقبال من هم يف حاجة إىل
فعل ،حيث متت إعادة توطني نحو  63000شخص منذ عام
ذلك ً
2015؛ أما عن برامج الدعم والحامية التي ق ّدمها االتحاد إىل دول
العامل الثالث ،فنجد مرفق االتحاد لالجئني يف تركيا الذي عمل عىل
تحقيق  90مرشو ًعا يف تركيا ودعمه نحو  1.7مليون الجئ يوم ًيا،
وعىل بناء مدارس ومستشفيات جديدة ،كام استُحدث "الصندوق
االئتامين اإلقليمي لالتحاد األورويب لالستجابة لألزمة السورية" الذي
ق ّدم أكرث من  75مرشو ًعا يوفّر الصحة والتعليم وسبل العيش والدعم
االجتامعي-االقتصادي إىل الالجئني السوريني واملرشدين داخليًا وإىل
املجتمعات املضيفة يف أنحاء املنطقة كلها(.((8
فضل عن
طويل ،ألنّهاً ،
ً
مل تدم حفاوة املفوضية بهذه اإلنجازات
أنها ال تعدو تقو ًميا عدديًا للمطواعية باختصارها يف جموع املعادين
(قرسيًا أو طوعيًا) واألرواح املنقذة من الغرق املحتوم يف البحر
األبيض املتوسط ،إىل نسبة التمويل املايل الذي ق ّدمه االتحاد إىل
الوكاالت التي عيّنها يف الدول املستقبلة املهاجرين ،مل ت ِ
ُخف التنازع
العميق بني الدول األوروبية يف ما يتعلق بإدارتهم ملف الهجرة.
تناز ٌع سيتم الكشف عنه عرب مستويات عدة.
من الناحية النظرية ،حتى وإن حاولت األجندة األوروبية للهجرة
تفادي االختالالت السابقة لنظام اللجوء األورويب بوضعها مخططات
"إعادة نقل طارئة" ،تستفيد مبوجبها الدول األكرث استقبالً للمهاجرين
83 European Commission, Communication from the Commission to
the European Parliament, the European Council and the Council: Progress
report on the Implementation of the European Agenda on Migration, Brussels,
16/10/2019, accessed on 12/1/2020, at: https://cutt.us/oV4cT
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من غطاء مايل ،يف مقابل التزامها بتسجيل املهاجرين وتوطينهم،
لكنها مل تنجح يف إقناع دول أوروبا الرشقية بااللتزام بذلك وإجبارها
عليه ،ومل تنجح يف ثنيها عن التعامل األمني مع املهاجرين .كام أنّها مل
تنجح يف جعل دول االتحاد تتجاوز ما اعتربوه عائقًا أمام أي سياسة
مشرتكة بينهم يف مجال األمن والدفاع ،أال وهو "غلبة الطابع عرب
الحكومي يف عملية اتخاذ القرار بشأن سياسات الهجرة واللجوء".
فاملعروف تقليديًا ذلك الرصاع القانوين والسيايس بني معسكرين
بشأن من يتحمل أعباء استقبال املهاجرين غري الرشعيني وطلبات
اللجوء السيايس وتكلفتها؛ معسكر دول جنوب املتوسط األكرث
استقبالً للمهاجرين (فرنسا ،وبريطانيا ،وأملانيا ،وغريها من الدول)
التي تطالب دول االتحاد بتح ّمل الجزء األكرب من العبء ،يف مقابل
دول وسط أوروبا وشاملها (فرنسا ،وبريطانيا ،وأملانيا ،وغريها) التي
ترى أ ّن ذلك يتعارض مع اتفاق دبلن الذي أُق ّر يف  15حزيران /يونيو
وينص عىل
 ،1990ودخل ح ّيز التنفيذ يف  1أيلول /سبتمرب ُ ،1997
أن التعامل مع طلبات اللجوء السيايس هو من مسؤولية أول دولة
أوروبية تطؤها قدم املهاجر غري الرشعي أو الالجئ السيايس(.((8
اتفقت دول مثل مقدونيا ورصبيا وكرواتيا وسلوفينيا والنمسا ،منذ
بداية عام  ،2016من دون مشورة باقي دول االتحاد عىل تقليص
"حركة اللجوء" التي تح ّولت تسميتها الحقًا إىل "حركة الهجرة"
من خالل تب ّنيها إجراءات عدة ،منها تب ّنيها املشرتك "لنظام مو ّحد
لتسجيل املهاجرين" ودعمها األنشطة التي تقوم بها الوكالة األوروبية
لحرس الحدود والسواحل  Frontexواختيار املهاجرين وتشخيصهم
بنا ًء عىل جنسياتهم ،كام ع ّززت سلطات هنغاريا وسلوفينيا ومقدونيا
حاجز األسالك الشائكة وحضور قوات الرشطة والجيش عىل طول
حدودها( .((8أما رصبيا ،فشكّلت سلطاتها رشطة مشرتكة ووحدات
عسكرية لحراسة حدودها مع مقدونيا وبلغاريا ،ويف كرواتيا اقرتحت
الحكومة إجراءات عسكرية يُسمح مبوجبها للجيش الوطني الكروايت
بدعم الرشطة يف أثناء حاميتها املسلحة للحدود( .((8هذه اإلجراءات
كلها ،إضافة إىل االتفاق املوقّع بني االتحاد وتركيا يف عام  ،2016عنت
بصيغة أخرى ،إنها ًء وغلقًا تدرجيًا ملمر البلقان باعتباره مم ًرا آم ًنا
لالجئني .وأبرمت إيطاليا ،من ناحيتها ،اتفاقية ثنائية مع ليبيا يف
ما يتعلق مبكافحة الهجرة غري الرشعية واالتجار بالبرش ،ويف قمة
مالطا ،ق ّرر رؤساء دول وحكومات االتحاد األورويب تعزيز قوات
 84محمد مطاوع" ،االتحاد األورويب وقضايا الهجرة :اإلشكاليات الكربى واالسرتاتيجيات
واملستجدّات" ،املستقبل العريب ،العدد ( 431كانون الثاين /يناير  ،)2015ص .24-23
85 Cecilia Menjivar, Immanuel Ness & Marie Ruiz, The Oxford Handbook
of Migration Crises (New York: Oxford University Press, 2019), p. 379.
86 Ibid.
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حرس الحدود الليبية لتمكينها من اعرتاض املهاجرين وأخذهم إىل
معسكرات االستقبال يف ليبيا ليتم إقناعهم بالعودة إىل دولهم(.((8
يكمن خلل األجندة األوروبية للهجرة واسرتاتيجية  2016يف تقديم
الالجئني واملهاجرين عىل أنهم فرص تنموية واقتصادية للدول املضيفة
لهم ،يف الوقت الذي يق َّدمون بصفتهم تهدي ًدا القتصاد ومتاسك
أوروبا االجتامعي واستقرارها السيايس( .((8األمر الذي أوضحه جواو
يل يف عمله الذي استكشف فيه األمننة املؤسسية
إستيفينز بشكل ج ّ
األوروبية املستمرة للهجرة .وال تزال الهجرة يف الوثائق االسرتاتيجية
املعنية مبسائل األمن والدفاع لـ  27دولة من دول االتحاد ،مص ّنفة
باعتبارها تهدي ًدا لألمن القومي ،وال يزال تركيز هذه الدول عىل تأمني
الدولة-األمة وسكانها ،بدلً من تأمني املهاجرين(.((8
تداخل بني الهجرة وشبكات التهريب
ً
ك ّرست الوثائق املذكورة
خصوصا تهريب املهاجرين ،عىل نح ٍو رشعن
مبختلف أشكالها،
ً
لالتحاد اعتامده عىل الوكاالت الثالث التي استحدثها يف إطار سياسة
األمن والدفاع األوروبية املشرتكة :بعثة االتحاد األورويب للمساعدة يف
إدارة الحدود الليبية  ،EUBAM Libyaوخلية التخطيط واالتصال
 ،EUPLCوعملية صوفيا البحرية  .EUNAVFOR MEDكام جرى
تضمني املهمة املدنية لالتحاد يف النيجر EUCAP Sahel Niger
ومهمة االتحاد األورويب للتدريب يف مايل  EUTM Maliواملهمة
املدنية يف مايل ُ .EUCAP Sahel Maliدمجت هذه الهيئات كلها
بــد ًءا من متوز /يوليو  2016ضمن إطار رشاكة الهجرة لسياسة
الهجرة لالتحاد ،وبحلول صيف  2017رشعت املفوضية األوروبية
يف تنفيذ مرشوع خاليا التنسيق اإلقليمي يف الساحل بهدف دعم
دوله الخمس يف مجال األمن وإدارة الحدود والدفاع( .((9وع ّزز الطابع
العسكري-األمني الذي يطبع املنظورات األوروبية للهجرة ،بدوره،
جسد
ً
تداخل بني السياسات الداخلية والخارجية لالتحاد ودوله ،كام ّ
ذلك التعاون بني فرونتكس والرشطة األوروبية ووحدة التعاون
القضايئ األوروبية مع عملية صوفيا البحرية وبعثة االتحاد األورويب
للمساعدة يف إدارة الحدود الليبية ،إضافة إىل مهمة الحلف األطليس
املوجودة يف املتوسط(.((9
87 Bendiek, p. 22.
88 Ibid., p. 16.
89 João Estevens, "Migration Crisis in the EU: Developing a Framework
for Analysis of National Security and Defence Strategies," Comparative
Migration Studies, vol. 6, no. 1 (October 2018), p. 15.
90 Ibid.
91 Bendiek .
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من الناحية القانونية ،ت ُع ّد اآلليات الحامئية التي استحدثتها املفوضية
تطبيقًا ملبدأ املرونة مثل "حق العودة" و"إعادة القبول" انتهاكًا صارخًا
لآلليات التي وضعها املجتمع الدويل ،وحتى االتحاد األورويب ودوله
لحامية هذه الفئة من املهاجرين ،وأعني بذلك امله ّجرين قرسيًا أو
الالجئني أو النازحني الذين مل متيّز بينهم السياسة األوروبية للهجرة
شخصا
شخصا فعل ًيا من أصل 478155
عم ًدا ،حيث أُعيد 170380
ً
ً
يف عام  ،2018و ُوقّع  23اتفاقًا وترتي ًبا إلعادة قبول املهاجرين(،((9
منصب عىل إعادة أكرب
جل اهتامم االتحاد ودوله
ليوحي األمر بأن ّ
ّ
عدد ممكن من املهاجرين ،حارمني بذلك طالبي اللجوء من حقهم يف
"عدم اإلعادة القرسية"  Non-Refoulementاملكفول لهم ،ليضفوا
طاب ًعا رشع ًّيا عىل إعادة الالجئني وملتميس اللجوء عىل الرغم من
عدم مرشوعيته( ،((9ومن دون حتى مراعاتهم الظروف اآلمنة املفرتض
توافرها يف الدولة الثالثة .كانت أوليفيا ساندبرغ دييز قد أشارت
إىل هذه الخروقات بشكل مستفيض يف ورقتها البحثية الصادرة يف
ترشين األول /أكتوبر  ،2019حيث ذكرت أ ّن الكثري من الدول التي
ص ّنفت "دولً آمنة" هي ليست كذلك ،فالكثري منها ليس طرفًا يف
اتفاقية الالجئني ،فهي إما طرف جزيئ فيها كحال تركيا ،وإ ّما أنّها
أصل بوضع الالجئ كام
تفتقر إىل نظام لجوء ف ّعال ،أو أنّها ال تعرتف ً
ليبيا وباكستان ،بذلك هي ٌ
دول غري مؤ ّهلة لتقوم بشكل ج ّيد مطالب
العودة التي يكفلها املجتمع الدويل أو خطر اإلعادة القرسية قبل
ترحيلهم إليها( .((9وال تزال تعترب أغلبية الدول املص ّنفة آمنة ،مسألة
العودة وإعادة القبول ،أم ًرا غري مرغوب فيه سياس ًيا واقتصاديًا ،عىل
الرغم من الضغوط التي مارسها عليها االتحاد األورويب (مثل إعالنه
سحب حقوق التأشرية) ،فعلينا أن ال ننىس أنّها هي يف ح ّد ذاتها
ال تزال دولً مثقلة بهشاشتها االقتصادية والسياسية وحتى األمنية،
92 European Commission, Communication from the Commission to the
European Parliament, the European Council and the Council, p. 15.
مثل :االتفاق بني االتحاد وتركيا
عن اتفاقات إعادة القبول التي وقّعها االتحاد األورويب ،نجد ً
يف عام  ،2016ومع أفغانستان يف ترشين األول /أكتوبر  ،2016مع بنغالديش يف أيلول /سبتمرب
 ،2017مع إثيوبيا يف كانون الثاين /يناير  2018وهي كلها تخطّت أي نوع من أنواع التدقيق
الدميقراطي الذي ميكن أن ميارس عليها ،كام أنها خارجة عن االختصاص القضايئ ملحكمة
العدل األوروبية .ترتيبات أخرى تم االتفاق عليها بني االتحاد وغينيا وغامبيا وكوت ديفوار.
وعىل املستوى الوطني ،مل تتم املصادقة عىل مذكرة التفاهم اإليطالية مع السودان الصادرة
يف آب /أغسطس  2016من الربملان املوحد ،ومل تنرش ّإل بعد طرد املواطنني السودانيني إىل
الخرطوم .للمزيد ينظر:
Olivia Sundberg Diez, "Diminishing Safeguards, Increasing Returns: Nonrefoulement gaps in the EU Return and Readmission System," European
Policy Centre, European Migration and Diversity Programme, Discussion
Paper presented to the European Migration And Diversity Programme, 4
October 2019, accessed on 11/2/2020, at: https://cutt.us/Xr2RS
 93إبراهيم سوييس" ،مبدأ عدم رد الالجئ يف ظل املامرسة الدولية  -االتحاد األورويب منوذ ًجا"،
مجلة الباحث للدراسات األكادميية ،العدد ( 12كانون الثاين /يناير  ،)2018ص .521
94 Olivia Diez, p. 14.

تاسارد
االتحاد األوروبي فاع ً
ال أمنيًا؟
دراسة في حدود التحوالت البراديغمية لالستراتيجية األمنية األوروبية ( )2003واالستراتيجية العالمية لالتحاد األوروبي ()2016

ال سيام أنها غري متيقنة من استتباب األمن وعودته إىل البلدان
األصلية للمهاجرين .لذلك شهدنا يف الكثري منها ،كام أثبتت الحالة
اللبنانية والرتكية ،ظهور استقطاب مجتمعي حاد وعدم قدرتها عىل
تح ّمل األعباء املنصوص عليها كلها.
كام أثبتت الدراسة املع ّمقة التي قام بها انهولت وسينايت لتطبيقات
بناء املرونة يف األردن ولبنان ،أن الدول اآلمنة أيضً ا مل تكن سوى
اسرتاتيجية الحتواء املهاجرين ،وأنّها قد ته ّدد أمن أوروبا بدلً من
أن تحفظه( .((9وفشلت هاتان الدولتان اللتان تؤويان أكرب عدد من
الالجئني السوريني  -نحو  655,000الجئ سوري يف األردن ،وقرابة
 920,000الجئ يف لبنان ،بحسب إحصائيات مفوضية الالجئني األممية
 يف اإليفاء بركائز براديغم املرونة التي ح ّددتها "األجندة األوروبيةمثل،
خصوصا الركيزتني األوىل والثالثة .ففي الحالة اللبنانية ً
للهجرة"،
ً
فرصا للعمل،
مل ينص االتفاق اللبناين  -األورويب عىل منح الالجئني ً
لكنه ركّز عىل إيجاد فرص عمل للبنانيني ،ومن املفرتض أن يوجد
بشكل غري مبارش فرص عمل لالجئني السوريني ،وعىل الرغم من أن
مساعدات االتحاد من املفرتض أن تدعم الالجئني السوريني ليحققوا
اكتفاءهم الذايت االقتصادي ،فإ ّن لبنان ال يسمح لالجئني السوريني
بالعمل ،ويف حال حصولهم عىل فرص عمل ،فإنّهم سيفقدون
وضعية الالجئ ويواجه من يقوم بتوظيفهم غرامة مالية( .((9أما
االتفاق األردين  -األورويب ،وعىل الرغم من إصدار الحكومة األردنية
 200,000ترصيح عمل للسوريني ،يف مقابل حصولها عىل مساعدات
من االتحاد ،مثل فك القيود عن الصادرات األردنية إىل الدول األعضاء
يف االتحاد ،فإنّه مل يكن ناج ًحا عمل ًيا ،ألنّه منذ عام  2016أُصدر
 135000ترصيح عمل ،يف حني حاز  40,000الجئ سوري فقط هذا
الترصيح يف عام .((9(2018
يف ما يتعلق بالرابطة اإلنسانية-اإلمنائية ،أثبتت التجربة يف البلدين
الصعوبات الكثرية التي واجهت تحقيقها ألسباب عدة ،نذكر منها
املرشوطية التي فرضها األردن عىل منظامت اإلغاثة لتستهدف
مشاريعها عىل حد سواء املجتمع األردين ومجتمع الالجئني ،األمر
الذي رفضته أغلبية املانحني( .((9كذلك ع ّوقت التوترات الحاصلة بني
الوكاالت األممية ،وبينها وبني غري األممية ،التحقّق األمثل للرابطة؛
ومل تتمكّن األمم املتحدة ،عىل الرغم من استحداثها نظام "املنسق
املقيم ملنظومة األمم املتحدة" لتجاوز تضارب املصالح بني وكاالتها،
Anholt & Sinatti, p. 2.
Ibid., p. 15.
Ibid.
Ibid., p. 14.
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كام حصل بني مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  OCHAواملفوضية
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني  ،UNHCRمن تجاوز أهم
اختالل وظيفي يواجه عملها ،أال وهو استبعاد الفاعلني السوريني يف
يعب عن تناقض عميق
هذا املجال وتهميشهم( .((9ولعله استبعاد ّ
يف سري العمل اإلنساين األممي ،يلخّصه السؤال التايل :كيف ميكن
العمل مع الفاعلني السوريني وإقامة عالقات عمل معهم يف لبنان،
أو يف األردن ،يف الوقت الذي ال ميكن التعرف إىل مدى نزاهتهم
وحياديتهم واستقالليتهم؟

خاتمة :نحو دراسة األمن األوروبي من
منظور "األمن األنطولوجي"
معي ،يقيض "بأ ّن
حاولت هذه الدراسة الدفاع عن طرح فريض ّ
التح ّول الرباديغمي الذي افرتضته اسرتاتيجية  2016مل يك ّرس سوى
تكثيف للمنطق األمني"؛ ما انعكس عىل تكثيف األدوار األمنية
املحلية والعاملية لالتحاد .وأكدت شواهد عدة أ ّن عام  2016كان
فارقًا لهذا التح ّول ،حيث أبان األوروبيون رغب ًة واضح ًة يف منح
أدوار أكرب للمؤسسات املعن ّية بشؤون الدفاع واألمــن الداخيل
والخارجي عىل حساب املؤسسات األوروبية األخرى .وللمفارقة،
فإ ّن "األزمات الوجودية التي يواجهها األوروبيون ،بتعبري اسرتاتيجية
 ،2016مكّنتهم من تجاوز الجدل الذي كث ًريا ما أعاق تحقيق
سياستهم الخارجية واألمنية مستويات اندماج عليا .ووضع براديغم
املطواعية ،أيضً ا ،لبنات أساسية يف طريق تحقيق مطلب االستقاللية
االسرتاتيجية لالتحاد ،التي تقتيض أن يصبح التعاون الدفاعي قاعدة
فضل عن العمل عىل إيجاد صناعة دفاع أوروبية
والتزا ًما طوع ًياً ،
مستدمية ،مبتكرة وتنافسية .واختربنا أيضً ا مدى صحة املنطق األمني
واألدوار األمنية املكثفة لالتحاد ،من خالل دراسة حجم التغريات التي
فرضتها تطبيقات املطواعية يف األجندة األوروبية للهجرة ،لنخلص
إىل أ ّن األوروبيني ،وإن وضعوا ابتكارات مؤسسية ومفهومية جديدة
إلدارة امللف ،مثل اعتامدهم "الرابطة اإلنسانية-اإلمنائية" وتقديم
املهاجرين ٍ
كفرص اقتصادية للدول املضيفة لهم ،فإنّهم مل يبتعدوا كث ًريا
عن املقاربة التقليدية للهجرة باعتبارها تهدي ًدا أمنيًا ،وللمهاجرين
باعتبارهم مواضيع أمنية .فلنئ ك ّنا نتح ّدث تقليديًا عن "فخ األمن
الذي أوقعنا فيه باحثو الدراسات األمنية ،واملعضلة املعيارية
99 Kholoud Mansour, "UN Humanitarian Coordination in Lebanon:
The Consequences of Excluding Syrian Actors," The Royal Institute of
International Affairs: Chatham House, Research Paper presented to
International Security Department, March 2017, accessed on 12/3/2020, at:
https://cutt.us/4ygmo
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املرتبطة بالكتابة حول الهجرة مبنظور أمني"( ،((10فإن األمر نفسه
ينطبق عىل براديغم املطواعية الذي أوقع األوروبيني واتحادهم يف
فخ مامثل ،فخ "األمن األنطولوجي" .هذا املفهوم الذي يشري إىل نزوع
األفراد زمن فوىض الحداثة املتأخرة نحو تأمني وجودهم املعنوي،
وليس تأمني بقائهم املادي فحسب ،بانتقاله إىل العالقات الدولية
والدراسات األوروبية( ،((10لفتنا إىل أ ّن الدول وغريها من الفاعلني
تسري يف النهج نفسه ،بأ ّن تأطريهم األمني للجوء والهجرة وعالقتهم
رصا بأنّه سعي
مبن يعتربونها ً
دول منافسة /معادية ،يجب ّأل يفهم ح ً
لتأمني بقائهم  ،Security as survivalكام افرتض النموذج التقليدي
للمعضلة األمنية ،لك ّنه بحثٌ يف فائدة هويّة مستقرة وإحساس ثابت
بوجودهم  ،Security as beingواألمر مهم الستمرارية فاعليتهم.
فاعل أمن ًيا،
وكذلك االتحاد األورويب الذي مل ينشأ يف األساس بوصفه ً
وال كان األمن علّة وجوده ،لك ّن قراءة اسرتاتيجيتَي  2003و 2016من
منظور "األمن الوجودي" تساعدنا يف فهم الطريقة التي رشعن بها
االتحاد مطالباته بتأدية املزيد من األدوار األمنية يف داخل دوله ويف
الخارج ،ومن ثم ،استمرارية فاعليته الفريدة من نوعها يف مجا ٍل كان
تقليديًا (وال يزال) حك ًرا عىل الدولة.
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