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أ. د. سعاد محمود أبو ليلة

تشـير الخبـرة التاريخيـة إلـى أن االتحـاد األوروبـي يركـز 

ـا بدرجـة كبـرى على الشـؤون المرتبطة بمجال  تقليديًّ

بمجـال  المرتبطـة  بتلـك  مقارنـة   "Security" األمـن 

"Defense"، حيـث كان االعتقـاد بـأن منظمـة  الدفـاع 

اإلطـار  سـتكون  )الناتـو(  األطلسـي  شـمال  حلـف 

المحقـق للدفـاع الجماعـي عـن الـدول األعضـاء فـي 

االتحـاد األوروبـي، والتـي هي أيًضا أعضـاء بالفعل في 

الحلـف، فـي حالـة وجـود عـدوان خارجـي علـى أراضـي 

االتحـاد األوروبـي، رغـم ذلـك تبّنى االتحـاد األوروبي عبر 

التعـاون  أجـل تحقيـق  تاريخـه محـاوالت عديـدة مـن 

باتسـاع  ارتباًطـا  المجـال،  هـذا  فـي  أعضائـه  بيـن 

مصالحـه العالميـة مـن ناحيـة، واضطـراره للتعامـل 

مـع تهديـدات داخليـة وخارجيـة مـن ناحيـة أخـرى، وهو 

مـا أوجـد دافًعـا إلثـارة قضيـة تشـكيل جيـش أوروبـي 

موحـد مـن جديـد، والتـي هـي فكـرة قديمـة ترجـع إلـى 

الماضـي. القـرن  خمسـينيات 

لإلجابـة  المقـال  هـذا  يسـعى  السـياق  هـذا  وفـي 

عـن عـدة تسـاؤالت مـن قبيـل: لمـاذا يحتـاج االتحـاد 

اآلن؟  ولمـاذا  موحـد؟  جيـش  إلـى  أساًسـا  األوروبـي 

 Civil" ـا كقـوة مدنيـة خاصـة وأنـه يطـرح نفسـه عالميًّ

ى  Power" ترتكـز فـي سـلوكها الخارجـي علـى مـا ُيسـمَّ

بالقوة المعيارية "Normative Power"، من جانب آخر 

إذا فرضنـا جـدًلا إمكانيـة تشـكيل مثـل هـذا الجيـش، 

ــاعــــد - كــلــيــة  ــــمــــســ ــوم الـــســـيـــاســـيـــة ال ــ ــل ــعــ ــ أســـــتـــــاذ ال
ــقــاهــرة  ــلـــوم الــســيــاســيــة – جــامــعــة ال االقـــتـــصـــاد والـــعـ

هـل  آخـر  بمعنـى  أو  ـس؟  سيَؤسَّ نمـوذج  أي  فعلـى 

"Cooperative"؟  التعاونـي  للنمـوذج  وفًقـا  سـُيبنى 

عالقـة  ومـا  "Integrative"؟  االندماجـي  النمـوذج  أم 

ذلـك بمـا ُيسـّمى باالسـتقالل االسـتراتيجي لالتحـاد 

التحديـات  مـا  وأخيـًرا  "Strategic Autonomy"؟ 

تعـوق  أن  المحتمـل  مـن  التـي  والخارجيـة  الداخليـة 

الجيـش؟ هـذا  تشـكيل 

هـذا  تشـكيل  أن  المقـال  هـذا  يفتـرض  ذلـك  وفـي 

ـع  المتوقَّ باألمـر  ليـس  الموحـد  األوروبـي  الجيـش 

تحديـات  بسـبب  المتوسـط،  أو  القصيـر  األجـل  فـي 

بالعوامـل  مقارنـة  داخليـة  بعوامـل  أكثـر  مرتبطـة 

ثالثـة  إلـى  المقـال  هـذا  ينقسـم  ولذلـك  الخارجيـة، 

أوروبـي  جيـش  تشـكيل  فكـرة  األول  يحلـل  محـاور، 

النمـاذج  الثانـي  يرصـد  بينمـا  موحـد وأبعـاد تطورهـا، 

حيـن  فـي  األوروبـي،  الجيـش  لتشـكيل  المقترحـة 

التـي  والخارجيـة  الداخليـة  التحديـات  الثالـث  يتنـاول 

الجيـش. هـذا  مثـل  تشـكيل  تعـوق 

أولًا- الـجـيــــــش األوروبــــي الـمـوحــــــــد: 
جـــذور الفكـــرة وأبعـــاد تطورهـــا

يرجـــع حلـــم تشـــكيل جيـــش أوروبـــي موحـــد إلـــى عـــام 

جانـــب  مـــن  تشـــكيله  فكـــرة  صيغـــت  حيـــث   ،1952

ولوكســـمبرج  وإيطاليـــا  وفرنســـا  بلجيـــكا  مـــن  كل 

جيش أوروبا الموحد.. آفاق وتحديات
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ُيســـمح  أن  قبـــل  أي  الغربيـــة،  وألمانيـــا  وهولنـــدا 

ــا الغربيـــة بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة بـــأن  أللمانيـ

ق برلمانهـــا  يكـــون لهـــا جيشـــها الخـــاص؛ حيـــث صـــدَّ

ــد  ــي قـ ــان الفرنسـ ــن البرلمـ ــذاك، ولكـ ــرة آنـ ــى الفكـ علـ

رفضهـــا؛ ممـــا أســـفر عـــن تأســـيس جيـــش ألمانيـــا 

الغربيـــة عـــام 1955، ومـــن َثـــمَّ اتجـــه التكامـــل األوروبـــي 

إلـــى اســـتكمال مســـاره االقتصـــادي دون العســـكري، 

رغـــم ذلـــك فـــإن الُبعـــد األمنـــي لـــم يكـــن غائًبـــا فـــي 

هنـــاك  كانـــت  حيـــث  األوروبـــي؛  االندمـــاج  مســـيرة 

محـــاوالت عديـــدة لتحقيـــق التعـــاون بيـــن دول االتحـــاد 

فـــي الشـــؤون السياســـية واألمنيـــة والتـــي انتهـــت إلـــى 

ــة  ــال السياسـ ــي مجـ ــتركة فـ ــة مشـ ــكيل "سياسـ تشـ

 "EU Common Foreign and واألمنيـــة"  الخارجيـــة 

السياســـة  وضـــع  ثـــم   ،1993 عـــام   Security Policy"

 "European Security األوروبيـــة األمنيـــة والدفاعيـــة

"and Defense Policy [ESDF] عـــام 1999، والتـــي ترتبـــط 

مباشـــرة بجوهـــر الســـيادة علـــى المســـتوى الوطنـــي، 

حيـــث ارتكـــزت هـــذه السياســـة علـــى إجـــراءات معقـــدة 

لصنـــع القـــرار وفًقـــا القتـــراب يرتكـــز علـــى التعامـــل 

."Bottom Up" مـــن أســـفل إلـــى أعلـــى

ويتبّنـــى االتحـــاد الديمقراطيـــة الليبراليـــة كمنطلـــق 

الخطـــاب  فـــإن  َثـــمَّ  ومـــن  الخارجـــي،  لســـلوكه 

ـــه كل الجهـــود فـــي هـــذا  السياســـي األمنـــي لـــه وجَّ

المضمـــار نحـــو تطويـــر قـــدرات االتحـــاد فـــي مجـــال 

وبنـــاء  وصنـــع  حفـــظ  وعمليـــات  اإلنســـاني  األمـــن 

ـــي "القـــوة  الســـالم، وإدارة األزمـــات، فضـــًلا عـــن تبنِّ

ــي،  ــاد األوروبـ ــة االتحـ ــى جاذبيـ ــاًدا علـ ــة" اعتمـ المعياريـ

ـــة الداخليـــة والخارجيـــة،  ـــدات التقليدي وباتســـاع التهدي

 ،Hybrid Threats فضـــًلا عـــن بـــروز تهديدات مختلطـــة

وكذلـــك أبعـــاد التغيـــر فـــي البيئـــة الدوليـــة، وتأثيـــر ذلـــك 

علـــى العالقـــات عبـــر األطلســـي خاصـــة التصريحـــات 

األمريكيـــة للرئيـــس "ترامـــب" حـــول المســـتقبل غيـــر 

المؤكـــد لحلـــف شـــمال األطلســـي، وكذلـــك التحـــرك 

األحـــادي مـــن جانـــب الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة 

فـــي القضايـــا الدوليـــة )االنســـحاب مـــن أفغانســـتان 

علـــى ســـبيل المثـــال(، والمطالبـــة األمريكيـــة بمزيـــد 

ـــة عضـــو  ـــة أوروبي ـــكل دول ـــة ل مـــن اإلســـهامات المالي

فـــي منظمـــة حلـــف شـــمال األطلســـي مـــن ناتجهـــا 

القومـــي اإلجمالـــي، األمـــر الـــذي اعتبـــره األوروبيـــون 

نوًعـــا مـــن االبتـــزاز. هـــذا وقـــد أصبـــح االتحـــاد األوروبـــي 

مـــدرًكا لمحدوديـــة قدراتـــه الدفاعيـــة القـــادرة علـــى 

التعامـــل مـــع كل تلـــك التهديـــدات، وهـــو مـــا مّهـــد 

الطريـــق أمـــام الدفـــع نحـــو المطالبـــة بإنشـــاء إطـــار 

 Permanent ـــل فـــي دفاعـــي أوروبـــي مشـــترك، تمثَّ

.Structure Cooperation Defense

وبالتـوازي مـع ذلـك عـاد الجـدل القديم حول تشـكيل 

جيـش أوروبـي موحـد فـي الظهـور مجـدًدا بدعـم مـن 

الرئيـس الفرنسـي "إيمانويـل ماكرون" والمستشـارة 

األلمانية السـابقة "أنجيال ميركل"، في الوقت نفسـه 

وفـي  األوروبيـة،  المفوضيـة  داخـل  قبـوًلا  وجـد  الـذي 

المقابـل وجـد بعـض الخبـراء والعناصـر العسـكرية 

األوروبيـة أن مثـل هـذه الخطـوة ُتعـد "غيـر ضروريـة" 

أو "غيـر حكيمـة" مـا دامـت أوروبـا قـد اتجهـت بالفعـل 

فـي  االتحـاد  أعضـاء  بيـن  وثيـق  تعـاون  تحقيـق  نحـو 

نحـو  االتجـاه  كان  لذلـك  ووفًقـا  الدفاعيـة.  الشـؤون 

كانـت  حيـث  لألمـن؛  مشـتركة  اسـتراتيجية  صياغـة 

اسـتخبارات الـدول األعضـاء فـي االتحـاد األوروبـي قد 

أعـدت تقريـًرا عـن األخطار التي تهـدد االتحاد كخطوة 

أولية نحو صياغة تلك االسـتراتيجية، من أجل حماية 

االتحـاد مـن األزمـات والتهديـدات مـن الخـارج.

تشـــكيل الجيـــش األوروبـــي الموحـــد 
ـــر  ـــع فـــي األجـــل القصي ليـــس باألمـــر المتوقَّ
أو المتوســـط، بســـبب تحديـــات مرتبطـــة 
أكثـــر بعوامـــل داخليـــة مقارنـــة بالعوامـــل 

الخارجيـــة.
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األوروبـــي"  االســـتراتيجي  "االســـتقالل 
مطلـــب يســـبق تشـــكيل الجيـــش األوروبـــي 
الموحـــد، لـــذا فـــإن عـــدم التوافـــق حولـــه مـــن 
جانـــب الـــدول األوروبيـــة أعضـــاء االتحـــاد قـــد 

يعـــوق تشـــكيل الجيـــش نفســـه.

وفـي تطـور آخـر فـي إطـار هـذا المجـال، أعلـن االتحـاد 

علـى  أعضائـه  مـن  عضـًوا   23 توقيـع  عـن  األوروبـي 

الدفاعـي  للتعـاون  اتفاقيـة  وهـي  "بيكـو"،  اتفاقيـة 

تأدًبـا  فـت 
ِ

ُوص والتـي  األعضـاء،  بيـن هـؤالء  المنظـم 

شـمال  حلـف  لمنظمـة  تكميليـة  مهـام  ذات  بأنهـا 

األطلسـي. وفـي سـبتمبر 2018 صـرَّح "جوزيـب بوريـل"، 

االنسـحاب  بـأن  األوروبيـة،  المفوضيـة  رئيـس 

أفغانسـتان  مـن  المتحـدة  للواليـات  الفوضـوي 

سـيحفز االتحـاد األوروبـي علـى إنشـاء قـوة عسـكرية 

الخـالف  تجـاوز  المشـهد  أن  يعنـي  مـا  وهـو  دائمـة، 

اإلسـهامات  قضيـة  حـول  "ترامـب"  الرئيـس  مـع 

الماليـة، ليصـل إلـى المخـاوف الحقيقيـة مـن تصاُعـد 

دور االنعزاليـة األمريكيـة، والتـي قـد تدفـع القيـادات 

األمريكيـة ليـس إلـى االنسـحاب مـن مناطـق النفـوذ 

مـن  التحلـل  إلـى  تمتـد  قـد  بـل  فقـط،  العالـم  حـول 

والتـي  أوروبـا،  عـن  المشـترك  الدفـاع  التزامـات 

الثانيـة،  العالميـة  الحـرب  نهايـة  منـذ  بهـا  ارتبطـت 

وبالتالـي تصبـح أوروبـا مضطرة منفـردة إلى مواجهة 

الخـارج. مـن  تأتـي  التـي  التهديـدات 

فـــي  األوروبيـــة  الجهـــود  بذلـــك، شـــهدت  وارتباًطـــا 

مجـــال الدفـــاع عـــدة تطـــورات، منهـــا: إنشـــاء صنـــدوق 

ـــص 13 مليـــار يـــورو )14.3  الدفـــاع األوروبـــي، والـــذي خصَّ

ــادرة  ــرح مبـ ــاع، كذلـــك طـ ــؤون الدفـ ــار دوالر( لشـ مليـ

الدفـــاع المنظـــم الدائـــم، والمنبثقـــة عـــن السياســـة 

األوروبـــي،  لالتحـــاد  المشـــتركة  والدفاعيـــة  األمنيـــة 

فـــي  المشـــتركة  الســـنوية  المراجعـــة  آليـــة  كذلـــك 

 Collaborative Annual Review on الدفـــاع  مجـــال 

هـــذا  فـــي  المهمـــة  المالحظـــة   .Defense [CARD]

المضمـــار أن كل هـــذه المحـــاوالت الســـابقة لتطويـــر 

التعـــاون فـــي مجـــال الدفـــاع بيـــن الـــدول األعضـــاء فـــي 

االتحـــاد األوروبـــي وإن كانـــت هـــي نفســـها ال تهـــدف أو 

تســـعى فـــي اتجـــاه إنشـــاء جيـــش أوروبـــي موحـــد، إال 

أنهـــا مـــن الناحيـــة الواقعيـــة قـــد وضعـــت األســـس 

بـــة لتحقيـــق مزيـــد مـــن االندمـــاج بيـــن الـــدول  المتطلَّ

ــالل  ــن خـ ــك مـ ــي، وذلـ ــال الدفاعـ ــي المجـ ــاء فـ األعضـ

األوروبـــي  باالســـتقالل  ُيســـّمى  لمـــا  تحقيقهـــا 

 ،"European Strategic Autonomy" االســـتراتيجي 

والـــذي قـــد ُيَعـــد إحـــدى ركائـــز تشـــكيل هـــذا الجيـــش 

عـــن  تســـاؤًلا  يثيـــر  مـــا  وهـــو  الموحـــد،  األوروبـــي 

المقصـــود بهـــذا "االســـتقالل االســـتراتيجي".

وفـي هـذا اإلطـار، نجـد أن هـذا المفهـوم هـو نقطـة 

لالتحـاد  العالميـة  "االسـتراتيجية  فـي  جوهريـة 

األوروبـي EU Global Strategy" لعـام 2016، ورغـم ذلـك 

فـإن هـذه االسـتراتيجية لـم تضـع تعريًفـا للمقصـود 

أنـه  فـي  حددتـه  وإنمـا  االسـتراتيجي"،  "االسـتقالل  بــ 

"قـدرة االتحـاد األوروبـي علـى التخطيـط واتخـاذ القـرار 

وإعطـاء المصداقيـة علـى قدرتـه علـى التحـرك بذاتـه 

مـن أجـل الدفـاع عـن مصالحـه الذاتيـة فـي المجـاالت 

خارجيـة"؛  مسـاعدة  أي  دون  والعسـكرية  المدنيـة 

يتكـون مـن  أن االسـتقالل االسـتراتيجي  ممـا يعنـي 

ثالثـة أبعـاد رئيسـة: ُبعـد إجرائـي Operational مدنـي 

وعسـكري، وُبعـد اقتصـادي يغطـي مجـال التصنيـع 

الدفاعـي، وُبعـد سياسـي قوامه األداة الدبلوماسـية.

وبذلـــك يمكـــن القـــول بأنـــه إذا كان هـــذا "االســـتقالل 

الجيـــش  تشـــكيل  يســـبق  مطلًبـــا  االســـتراتيجي" 

األوروبـــي الموحـــد، فـــإن عـــدم التوافـــق حولـــه مـــن 

جانـــب الـــدول األوروبيـــة أعضـــاء االتحـــاد قـــد يعـــوق 

إلـــى  الواقـــع  الجيـــش ذاتـــه؛ حيـــث يشـــير  تشـــكيل 

أن هنـــاك انقســـاًما بيـــن تلـــك الـــدول حـــول مســـألة 

تدعـــم بعـــض  "االســـتقالل االســـتراتيجي"؛ فبينمـــا 
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هنـــاك انقســـام بيـــن الـــدول األوروبيـــة 
االســـتراتيجي"؛  "االســـتقالل  مســـألة  حـــول 
فبينمـــا تدعـــم بعـــض الـــدول، مثـــل فرنســـا 
فـــإن  قويـــة،  عســـكرية  أداة  خلـــق  وإيطاليـــا، 
ـــي  البعـــض اآلخـــر، مثـــل ألمانيـــا، يفضـــل تبنِّ

أكثـــر حياديـــة. اقتـــراب 

ــا، خلـــق أداة عســـكرية  الـــدول، مثـــل فرنســـا وإيطاليـ

قويـــة، فـــإن البعـــض اآلخـــر، مثـــل ألمانيـــا، يفضـــل 

ـــي اقتـــراب أكثـــر حياديـــة، أو بمعنـــى آخـــر يؤيـــد أن  تبنِّ

يكـــون االتحـــاد األوروبـــي أكثـــر ارتباًطـــا بـــأدوات القـــوة 

ـــب أي إجـــراءات قـــد تدفـــع فـــي اتجـــاه  المعياريـــة، وتجنُّ

اندمـــاج أكثـــر عمًقـــا فـــي مجـــال الدفـــاع، فـــي حيـــن 

الـــدول، مثـــل بريطانيـــا  ثالثـــة مـــن  تـــرى مجموعـــة 

ضـــرورة  البلطيـــق،  ودول  الشـــرقية  أوروبـــا  ودول 

ـــمَّ  ر"، ومـــن َث ـــد الروســـي المتصـــوَّ ـــى "التهدي ـــز عل التركي

ـــل االعتمـــاد علـــى حمايـــة منظمـــة حلـــف شـــمال  ُتفضِّ

ــات  ــي وجهـ ــن فـ ــذا التبايـ ــإن هـ ــك فـ ــي، ولذلـ األطلسـ

ـــذي  ـــى النمـــوذج ال ـــره عل ـــه تأثي ـــد أن يكـــون ل النظـــر ال ب

ل علـــى أساســـه مثـــل ذلـــك الجيـــش، إذا  سُيشـــكَّ

افترضنـــا جـــدًلا إمكانيـــة تشـــكيله.

الـجـيــــش  تـشـــكـيــل  نـمــاذج  ثانًيـا- 
األوروبي الموحد: النموذج التعاوني 

مقابـل النمـوذج االندماجـي

ســـوف  الموحـــد  األوروبـــي  الجيـــش  أن  بافتـــراض 

ل فـــي المســـتقبل القريـــب، فـــإن إثـــارة تلـــك  ُيشـــكَّ

القضيـــة قـــد أدت إلـــى جـــدال أوروبـــي حـــول النمـــوذج 

الـــذي ســـيحكم تشـــكيل مثـــل هـــذا الجيـــش، أو بمعنى 

الجيـــش  هـــذا  تأســـيس  هـــل ســـيكون  دقـــة  أكثـــر 

 "Cooperative Model ـــًرا عـــن "النمـــوذج التعاونـــي معبِّ

"النمـــوذج االندماجـــي Integrative Model"؟ أم 

ودون الدخـــول فـــي تفاصيـــل تقنيـــة، فـــإن "النمـــوذج 

وجـــود  يعنـــي  الجيـــش  تشـــكيل  فـــي  االندماجـــي" 

محترفـــة،  عناصـــر  تضـــم  دائمـــة  عســـكرية  قـــوة 

ـــا علـــى االتحـــاد  ـــا أو كليًّ ومعـــدات وأجهـــزة تعتمـــد جزئيًّ

المســـلحة  القـــوات  محـــل  تحـــل  بحيـــث  األوروبـــي، 

الـــدول  علـــى  يفـــرض  مـــا  وهـــو  األعضـــاء،  للـــدول 

األوروبيـــة األعضـــاء ضـــرورة تحويـــل ســـيادتها فـــي 

مجـــال السياســـة الخارجيـــة والشـــؤون الدفاعيـــة إلـــى 

االتحـــاد األوروبـــي نفســـه، وهـــو األمـــر الـــذي ليـــس 

القريـــب؛  المســـتقبل  فـــي  حدوثـــه  المنتظـــر  مـــن 

ا للتحديـــات الواســـعة المؤسســـية واإلداريـــة  نظـــًر

واللوجســـتية التـــي تعـــوق ذلـــك، األكثـــر مـــن ذلـــك أن 

هـــذا المنطـــق قـــد ترفضـــه بعـــض الـــدول األعضـــاء؛ 

ـــر  ـــق اندمـــاج أكث ـــة لتحقي ـــد أي محاول ـــث إنهـــا ال تؤي حي

عمًقـــا بيـــن األعضـــاء فـــي المجـــال الدفاعـــي، مثـــل: 

بولنـــدا والســـويد واليونـــان. وهنـــاك أيًضـــا قضايـــا 

ـــد مثـــل هـــذا األمـــر، كنقـــص الثقـــة فـــي  أخـــرى ُتعقِّ

األمـــن،  يوفـــر  أن  يمكـــن  ككيـــان  األوروبـــي  االتحـــاد 

فضـــًلا عـــن غيـــاب تصـــور واحـــد للمقصـــود بوحـــدة 

.Unitarian Conception of Europe أوروبـــا 

ومـــن َثـــمَّ فـــإن الخيـــار الـــذي مـــن المحتمـــل قبولـــه 

هـــو "النمـــوذج التعاونـــي"، والـــذي هـــو أقـــرب شـــبًها 

ــاد  ــي؛ حيـــث االعتمـ ــة حلـــف شـــمال األطلسـ بمنظمـ

Voluntary Contribu� طوعيـــة مســـاهمات   علـــى 

tions مـــن جانـــب الـــدول األعضـــاء فـــي االتحـــاد، وفـــي 

ــاد  ــدة االتحـ ــن معاهـ ــادة 42 مـ ــإن المـ ــأن، فـ ــذا الشـ هـ

TEU( Treaty on European Union( تســـمح للـــدول 

التزامـــات  علـــى  بالتوقيـــع  االتحـــاد  فـــي  األعضـــاء 

أو  هيـــاكل  وتشـــكيل  وبعـــض،  بعضهـــا  تجـــاه 

مؤسســـات تعاونيـــة ذات طبيعـــة مســـتدامة داخـــل 

ــاد األوروبـــي، دون أن يترتـــب علـــى ذلـــك فقـــدان  االتحـ

ـــه ربمـــا يكـــون هـــذا النمـــوذج  ـــمَّ فإن لســـيادتها. ومـــن َث

التعاونـــي هـــو النمـــوذج المتـــاح فـــي تشـــكيل الجيـــش 

األوروبـــي الموحـــد؛ حيـــث ال َيفتـــرض فقـــدان الـــدول 
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باالتحـــاد  األعضـــاء  الـــدول  وافقـــت 
"النمـــوذج  إنشـــاء  علـــى  بالفعـــل  األوروبـــي 
األوروبـــي  الجيـــش  تشـــكيل  فـــي  التعاونـــي" 
علـــى  توافـــق  أن  المحتمـــل  ومـــن  الموحـــد، 
عـــن  تعبيـــًرا  أكثـــر  هيـــكًلا  ليصبـــح  تطويـــره 

الطويـــل. المـــدى  علـــى  االندمـــاج 

األعضـــاء لعنصـــر الســـيادة، وفـــي الوقـــت ذاتـــه يمهـــد 

الطريـــق لتحقيـــق االســـتقالل االســـتراتيجي.

ــكيل  ــرب إلـــى تشـ ــوذج األقـ ــد يكـــون النمـ وبذلـــك قـ

إمـــا  غـــرار  علـــى  القصيـــر  المـــدى  فـــي  الجيـــش 

 European Rapid القـــوة األوروبيـــة للـــرد الســـريع

ـــو"؛  Reaction Force، كمـــا هـــو وارد فـــي "ســـانت مال

حيـــث تتكـــون مـــن قـــوات مشـــتركة مـــع مســـاهمات 

طوعيـــة مـــن الـــدول األعضـــاء، باإلضافـــة إلـــى مراكـــز 

قياديـــة مشـــتركة، فـــي الوقـــت نفســـه تعمـــل جنًبـــا 

إلـــى جنـــب مـــع القـــوات المســـلحة للـــدول األعضـــاء، 

أو علـــى غـــرار مجموعـــة القتـــال التابعـــة لالتحـــاد 

َتعـــد  حيـــث  EU Battle Group Force؛  األوروبـــي 

مجموعـــات  تطوعيـــة  بصـــورة  األعضـــاء  الـــدول 

تحـــت  1500 مجنـــد، وتضعهـــم  بنحـــو  تقـــدر  قتاليـــة 

مطلـــب االتحـــاد األوروبـــي.

وفـــي هـــذا اإلطـــار، يمكـــن اإلشـــارة إلـــى أن الـــدول 

األعضـــاء قـــد وافقـــت بالفعـــل علـــى إنشـــاء هـــذا 

ـــره  النمـــوذج، ومـــن المحتمـــل أن توافـــق علـــى تطوي

االندمـــاج علـــى  عـــن  ا  تعبيـــًر أكثـــر  ليصبـــح هيـــكًلا 

المـــدى الطويـــل أي نحـــو 25 عاًمـــا، وإن كان هـــذا 

يعتمـــد باألســـاس علـــى اإلرادة السياســـية للـــدول 

األعضـــاء، والقـــدرات الماليـــة، فضـــًلا عـــن تجـــاوز 

تجـــاه  أو  بيـــن األعضـــاء مـــن جانـــب،  الثقـــة  أزمـــة 

االتحـــاد األوروبـــي ذاتـــه مـــن جانـــب آخـــر.

ثالثًـــا- تشـــكيل الجيـــش األوروبـــي: 
الفـــرص والتحديـــات

فـــي  األوروبـــي  لالتحـــاد  المتاحـــة  الفـــرص  ـــل  تتمثَّ

ـــي االتحـــاد بالفعـــل  تشـــكيل مثـــل هـــذا الجيـــش فـــي تبنِّ

لخطـــوات اســـتباقية فـــي مجـــال الدفـــاع، ســـاعدت 

أساًســـا  توفـــر  قـــد  عســـكرية  قـــوة  تطويـــر  علـــى 

لتشـــكيل مثـــل هـــذا الجيـــش، وإن كان هـــذا يحتـــاج 

ا  إلـــى عـــدة ســـنوات قادمـــة حتـــى يصبـــح االتحـــاد قـــادًر

علـــى تحقيـــق هـــذا المطمـــح؛ نظـــًرا لصعوبـــة تحقيـــق 

ــى  ــر إلـ ــب، بالنظـ ــتقبل القريـ ــي المسـ ــدف فـ ــذا الهـ هـ

ــي  ــة التـ ــة والخارجيـ ــات الداخليـ ــن التحديـ ــة مـ مجموعـ

ــا يلـــي: قـــد تعـــوق تحقيـــق ذلـــك، مـــن أهمهـــا مـ

الجيـش 	  هـذا  حـول  األوروبيـة  الـدول  رؤى  تبايـن 

الواحـدة،  الدولـة  داخـل  وحتـى  الموحـد،  األوروبـي 

فمثـًلا بالنسـبة أللمانيـا، بينما دعمت المستشـارة 

هـذا  تشـكيل  ميـركل"  "أنجيـال  السـابقة  األلمانيـة 

البرلمـان  أمـام  تصريحاتهـا  فـي  وأعلنـت  الجيـش، 

أمـن  مجلـس  وإنشـاء  لـه،  دعمهـا  األوروبـي 

الشـؤون  فـي  المهمـة  القـرارات  التخـاذ  أوروبـي 

وزيـرة  فـإن   ،2020 ينايـر   8 فـي  واألمنيـة،  الدفاعيـة 

"بوليتيكـو"،  لصحيفـة  صرحـت  األلمانيـة  الدفـاع 

فـي 25 نوفمبـر مـن العـام نفسـه، بأنـه يتعيـن علـى 

أوروبـا أن تظـل معتمـدة علـى الحمايـة العسـكرية 

بريطانيـا  أمـا  القريـب،  المسـتقبل  فـي  األمريكيـة 

فكانـت قبـل خروجهـا مـن االتحـاد األوروبـي ترفـض 

فكـرة تشـكيل جيـش أوروبـي، علـى اعتبـار أن ذلـك 

سـيقوض منظمـة حلـف شـمال األطلسـي، كمـا 

ا للقـدرة علـى قتـال عـدو مـزود  أنـه سـيكون مفتقـًر

أن  حيـن  فـي  روسـيا،  مثـل  المتطـورة،  بالتقنيـات 

الواليات المتحدة األمريكية ومنظمة حلف شمال 

والتجهيـزات. القـدرات  تلـك  مثـل  توفـر  األطلسـي 

َثـمَّ 	  ومـن  األوروبيـة،  الـدول  بيـن  المصالـح  تباُيـن 

عـدم وجـود رؤيـة مشـتركة حـول التهديـدات التـي 
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وال  األوروبيـــة  الـــدول  مصالـــح  تتبايـــن 
ــي  ــدات التـ ــول التهديـ ــتركة حـ ــة مشـ ــد رؤيـ توجـ
يواجههـــا االتحـــاد األوروبـــي؛ ففرنســـا تنشـــغل 
بمســـتعمراتها الســـابقة فـــي غـــرب إفريقيـــا، 
وبولنـــدا  البلطيـــق  دول  تهتـــم  حيـــن  فـــي 
فإنهـــا  ألمانيـــا  أمـــا  الروســـية،  بالتهديـــدات 
ــورد  ــاز "نـ ــب الغـ ــط أنابيـ ــاء خـ ــر ببنـ ــة أكثـ مهتمـ

ســـتريم 2" الممتـــد إلـــى روســـيا.

يواجههـا االتحـاد األوروبـي، حيـث تنشـغل فرنسـا 

فـي  إفريقيـا،  غـرب  فـي  السـابقة  بمسـتعمراتها 

بالتهديـدات  وبولنـدا  البلطيـق  دول  تهتـم  حيـن 

ببنـاء  أكثـر  مهتمـة  فإنهـا  ألمانيـا  أمـا  الروسـية، 

ثانـي خـط أنابيـب للغـاز الطبيعـي "نـورد سـتريم 2" 

روسـيا. إلـى  الممتـد 

تناُفـر التقاليـد التاريخيـة بيـن الـدول األعضـاء فـي 	 

االتحـاد األوروبـي؛ ممـا يعرقـل التكامل المطلوب 

واألوامـر  للقيـادة  التراتبـي  التسلسـل  فـي 

فتـرة  فـي  ففرنسـا  محـاًلا،  ويجعلـه  العسـكرية 

مـا بعـد االسـتعمار َتُعـد العمـل العسـكري مـن 

الخارجيـة،  السياسـة  فـي  المشـروعة  األدوات 

المجـال  هـذا  فـي  الفرنسـي  الرئيـس  ويتمتـع 

بصالحيـات واسـعة فـي توجيه القوات المسـلحة 

نتيجـة  ألمانيـا  فـإن  المقابـل،  وفـي  الفرنسـية، 

الثانيـة  العالميـة  بالحـرب  المرتبطـة  للذكريـات 

تماًمـا،  الخارجيـة  العسـكرية  التدخـالت  ض 
ِ
تعـار

األلمانـي  الجيـش  يخضـع  فرنسـا  عكـس  وعلـى 

الحصـول  عليـه  يحتـم  البرلمـان؛ ممـا  لصالحيـات 

البرلمـان. مـن  العـام  الشـعبي  التفويـض  علـى 

وجـود أزمـة ثقة بيـن دول أعضاء االتحاد األوروبي، 	 

فـي  وألمانيـا،  فرنسـا  بيـن  المثـال،  سـبيل  علـى 

حيـن ال تثـق إيطاليـا فـي أي منهمـا، بينمـا تفضـل 

االعتمـاد علـى  فـي  االسـتمرار  أوروبـا  دول شـرق 

وسـط  دول  أمـا  األمريكيـة،  العسـكرية  الحمايـة 

أوروبـا فإنهـا تـرى أن الرئيـس الفرنسـي "إيمانويل 

الديجوليـة  النزعـة  إلـى  للعـودة  يسـعى  ماكـرون" 

األوروبـي". االسـتراتيجي  "االسـتقالل  عـن  بحديثـه 

اختـالف الـرؤى حول تحقيق األمـن األوروبي، إذ ترى 	 

الدفاعيـة  القـدرات  تطويـر  ضـرورة  الـدول  بعـض 

االسـتقالل  أيًضـا  وتدعـم  األوروبـي  لالتحـاد 

االسـتراتيجي لـه، ومـن َثـمَّ فهـي أكثـر تأييـًدا لفكـرة 

الجيـش األوروبـي الموحـد، كمـا هو الحال بالنسـبة 

لفرنسا وألمانيا؛ حيث ترى فرنسا ضرورة تشكيل 

الرئيـس  أكـده  مـا  وهـذا  حقيقـي،  أوروبـي  جيـش 

الفرنسـي "ماكـرون" فـي دعمـه لتشـكيل مثـل هـذا 

الجيـش باعتبـاره جـزًءا مـن فكرتـه عـن أوروبـا التـي 

تحمي "L' Europequi Protege"، وفي إطار السياق 

للصداقـة   Aachen معاهـدة  توقيـع  تـم  نفسـه، 

بيـن فرنسـا وألمانيـا عـام 2019، والتـي يراهـا البعـض 

توفـر دعًمـا أكبـر لفكـرة الجيـش األوروبـي الموحـد، 

مـن  كل  سياسـة  إلـى  واضحـة  إشـارة  ـل  وتمثِّ

ألمانيا وفرنسـا في اتجاه ما وصفته المستشـارة 

ـل  تمثِّ المعاهـدة  هـذه  بـأن  "ميـركل"  السـابقة 

"ثقافـة عسـكرية مشـتركة"، يمكـن أن ُتسـهم فـي 

الموحـد.  األوروبـي  الجيـش  بنـاء 

تتعلـق 	  مشـكالت  مـن  األوروبـي  االتحـاد  يعانـي 

نـه من تعزيز السياسـة الدفاعية  بالقـدرات التـي تمكِّ

واألمنيـة وتشـكيل الجيـش األوروبـي؛ فبينمـا ُبذلـت 

فـي  الدفـاع  ميزانيـة  تعزيـز  أجـل  مـن  كبيـرة  جهـود 

علـى  الضغـوط  مـن  مزيـًدا  فـإن  و2016،   2015 عامـي 

العديـد  يولِّـد  المجـال  القوميـة فـي هـذا  الميزانيـات 

مـن الصعوبـات اإلضافيـة، خاصـة فـي ظـل جائحـة 

مـن  الوطنيـة  الحكومـات  علـى  تفرضـه  ومـا  كورونـا 

ضـرورة تخصيـص مـوارد أكبـر لقطـاع الصحـة حتـى 

يمكـن التعامـل معهـا، وهـو مـا يعنـي وضـع قيـود 
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إمكانيـــة تشـــكيل  أن  مـــن  الرغـــم  علـــى 
المنـــال  بعيـــد  أمـــر  موحـــد  أوروبـــي  جيـــش 
بســـبب  والمتوســـط  القصيـــر  المـــدى  علـــى 
التحديـــات الداخليـــة والخارجيـــة، فإنـــه ليـــس 
باألمـــر المســـتبعد علـــى المـــدى البعيـــد، وإن 

أخـــرى. بعوامـــل  مرتبًطـــا  ذلـــك  كان 

كبـرى علـى الـدول األعضاء، تمنعها مـن تقديم دعم 

أكبر للتعاون في مجال الدفاع على مسـتوى االتحاد 

األوروبي، خاصة أن هناك غموًضا حول موقف الرأي 

العـام األوروبـي مـن تشـكيل جيـش أوروبـي موحـد؛ 

لتلـك  دعـم صريـح  أو  واضـح  رفـض  يوجـد  ال  حيـث 

 الفكـرة، فوفًقـا لقياسـات الـرأي العـام األوروبـي فـي

27 دولـة عضـو فـي االتحـاد، يوجد تأييد لتشـكيل مثل 

هـذا الجيـش فـي 11 دولة فقط.

حلـف 	  منظمـة  إطـار  فـي  األطلسـية  عبـر  العالقـات 

المتحـدة  الواليـات  تتبّنـى  حيـث  األطلسـي؛  شـمال 

االتحـاد  جهـود  تطـور  تجـاه  مزدوجـة  اسـتراتيجية 

األوروبـي فـي المجـال الدفاعـي، فبينمـا تشـجع مثـل 

الدفاعيـة  القـدرات  تدعيـم  أجـل  مـن  الجهـود  هـذه 

وجـود  خلـق  بهـدف  ذلـك  تفعـل  أنهـا  إال  األوروبيـة، 

منظمـة  إطـار  فـي  ومنظـم  قـوي  أوروبـي  دفاعـي 

عنـه.  مسـتقًلا  وليـس  األطلسـي،  شـمال  حلـف 

وفـي هـذا السـياق، صـرَّح "ينـس سـتولتنبرج"، األميـن 

العـام للحلـف، لصحيفـة "تليجـراف" قائـًلا: "إننـا نرحـب 

بالجهـود األوروبيـة في مجال الدفاع... ولكن ال شـيء 

الضـروري وقـوف  مـن  وإنـه  "الناتـو"...  سـيحل محـل 

أي  وإن  جنـب...  إلـى  جنًبـا  الشـمالية  وأمريـكا  أوروبـا 

بأوروبـا  الشـمالية  أمريـكا  عالقـة  إلضعـاف  محاولـة 

لـن تـؤدي فقط إلى إضعاف حلف شـمال األطلسـي، 

بـل سـتؤدي أيًضـا إلـى تقسـيم أوروبـا؛ إذ إن 80% مـن 

األعضـاء  غيـر  حلفائنـا  مـن  تأتـي  الدفاعيـة  النفقـات 

ـز علـى مـا  فـي االتحـاد األوروبـي"، وهـو مـا يعنـي أنـه ركَّ

تتحملـه كل من واشـنطن ولنـدن في ميزانية الحلف، 

فـي الوقـت ذاتـه أشـار إلـى محدوديـة القـدرة األوروبية 

فـي أي مواجهـة محتملـة مـع الصيـن أو روسـيا؛ حيث 

إن كل مـا يمكـن أن تقدمـه أوروبـا هـو قـوة قوامهـا 

عمليـات  مواجهـة  فـي  بشـري  عنصـر  آالف  خمسـة 

دولـي. ذات طابـع  حـروب  ال  عسـكرية محـدودة، 

وختاًمـــا، نخلـــص ممـــا ســـبق إلـــى القـــول بأنـــه علـــى 

الرغـــم مـــن أن إمكانيـــة تشـــكيل جيـــش أوروبـــي موحـــد 

يعـــد أمـــًرا بعيـــد المنـــال علـــى كل مـــن المـــدى القصيـــر 

والمتوســـط بســـبب التحديـــات الداخليـــة والخارجيـــة، 

فإنـــه ليـــس باألمـــر المســـتبعد علـــى المـــدى البعيـــد، 

وإن كان ذلـــك مرتبًطـــا بالعوامـــل التاليـــة:

التطـور فـي المجـال الدفاعـي واألمنـي نحـو مزيـد 	 

قيـادة  خلـق  مـن  نهـم  ُيمكِّ الـذي  االندمـاج  مـن 

الـدول  بيـن  التنسـيق  لتحقيـق  مشـتركة  مركزيـة 

المجـال. هـذا  فـي  األوروبـي  االتحـاد  فـي  األعضـاء 

الجيـش 	  تشـكيل  حـول  األوروبيـة  الـرؤى  تقـارب 

نهـم مـن تكويـن عقيـدة  المزمـع تكوينـه، بمـا ُيمكِّ

الـدول  بيـن  االنسـجام  تحقـق  موحـدة  عسـكرية 

تقديـر. أقـل  األعضـاء علـى 

التـوازن فـي 	  قـدرة االتحـاد األوروبـي علـى تحقيـق 

الصلـدة  لقوتـه  تدعيمـه  بيـن  الخارجـي،  سـلوكه 

 Normative وفاعلية دوره في التزاماته المعيارية

Commitments، وبمـا يقنـع الـرأي العام األوروبي 

بقدرتـه علـى اسـتخدام قوتـه الصلـدة والمعياريـة 

.Homeland Security فـي تحقيـق أمـن الوطـن

بين 	  للتوازن  األوروبي  االتحاد  القدرة على تحقيق 

الدفاع  مجال  في  قدراته  تطوير  في  طموحاته 

َثمَّ  ومن  األطلسي،  عبر  العالقة  وبين  واألمن، 

إقناع واشنطن بأن تشكيل جيش أوروبي موحد 

يجعل أوروبا شريًكا قويًّا للواليات المتحدة، وأن 

تطوير االستقالل االستراتيجي ألوروبا سيعطي 

لالتحاد المصداقية في تطوير قدرته الدفاعية.
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