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ضااي املنطقة  الربيية و والئاةرة   اةص األ ةردا األةاد ية  جتاه أهم ق ورويدرجت تقييمات الدور األ
سةاال أسةاو وهةو  مةن و  اةص انططةال  (والفكبي  يل والصحفي  الربيي  )طوال ما يزيد  ن الرقود الثالث 

ملواجهةة   أوروابملةةا ا ن ت حةةب  أن تقةةوب يةةدور لةةد م املصةةاة الربييةة ؟  أورواب؟ هةةل تطةة طي  أوروابأيةةن دور 
ألمبيكي ابحلبة  أو لاضغط  اص إسباةيل؟ وابلةبمم مةن أن مفةبدات هةئه األسةدا  قةد تنو ةت مةن طفباد اان

جتةةةاه املنطقةةة و اسةةة عاي  لطتيرةةة  لةةةددات ةةةةل مبحاةةة   ورويمبحاةةة  إخ أ ةةةبر مةةةن مباحةةةل تطةةةور الةةةدور األ
ةظة  يرةية  أن خت اة  مةن حللبمم من ان  قاد أن اجإجاي   ن هئه األسدا  نيد وال حدايت املطبوح و واب

إخ أ ةةةبرو إن أطةةةا قةةةد سةةةاد هةةةئه ال قييمةةةات د  ماهةةةا  ةيةةةد  اةةةص  ةةةدب قةةةدرا هةةةئا الةةةدور  اةةةص  قيةةة  
ومةةن    وو اةةص  ةةدب يراليةة  د توديةة  مقدراتةةا انق صةةادي  والطياسةةي  ل طتيةة  املتةةاد  املرانةة  واسةة قاللي 

ونً إخ حةةل مةةامل و ةةادل وداةةةم  ةةئا اجإسةةباةياي و ةة/ال ةةريثع  اةةص مطةةار ال طةةوي  الطةةامي  لاصةةبا  الربي
طةةةار إدارا األتمةةةات واحلةةةبول الةةةن اطةةةدلرت د منطقةةة  اااةةةي و أو  اةةةص مطةةةار احلةةةبل مالصةةةبا و أو  اةةةص 

دا وتةةةديبها  اةةةةص سةةةةاحات م رةةةةددا الرامليةةة  "ةةةةد "اجإرهةةةةال"و وهةةةي احلةةةةبل الةةةةن تقودهةةةا الةةةةونايت امل حةةةة
حةةديف د الرةةدوان  اةةص ةةةل مةةن أيغاططةة ان والرةةبا  دوات م نو ةة  و اةةص رأسةةها القةةوا الرطةةكبي  )ةمةةا وأب

 .قيم الد وقباطي  وحقو  اجإططان  وهي القوا الن ت غا  أبردي ؛واح ال ما(
جتةةةاه قضةةةااي املنطقةةة  الربييةةة   ورويويرةةةد أن ةاطةةةت هةةةئه ال قييمةةةات الربييةةة  الطةةةاةدا  ةةةن الةةةدور األ

 واجإسةباةيايالصةبا  الربي/  اةص قضةي  -1970 ورويمنئ يداية  ال رةاون الطياسةي األ–وتفا الهتاو تبةز 
  ال حةةةول  ومةةةن اااةةةي  )قضةةةي  الرةةةبا ( مةةةن  حيةةة أو اةةةص رأسةةةها  ؛ت ابل ةةةدري  أ يةةة  قضةةةااي أ ةةةبرايةةةدتز 

الةةةةد وقباطي د املنطقةةةة  ومقاومةةةة  اجإرهةةةةال مةةةةن  حيةةةة  أ ةةةةبر و ا ةةةة  يرةةةةد أحةةةةدايف احلةةةةاد    ةةةةب مةةةةن 
و ا   من املنةظور األمبيكي أةثةب منةا -يداي  الطترينيات ست مرب. وإ ا ةاطت احلدود قد يدت قاةم  د 

ويةةةل القضةةةااي اجإسةةةباةياي  يةةةل الصةةةبا  الرةةةبي -ولةةةو يدرجةةة  أقةةةل ورويمةةةن املنةظةةةور الرةةةبي أو املنةظةةةور األ
رينياتو ويةدا ال ةدا ل وا"ةًحا  طةمنةئ يداية  ال–األ بر و ا   أمن اااي و ياقةد سةقطت هةئه احلةدود 

  وروييةاي وتدا ياهتا  اص  ريد املتادرات ااارجية  جتةاه املنطقة  مةن قتيةل "ال ةباة  األيل أيراد هئه القضا
  انسةةةياتيعي  لا ةةةباة  مةةة  امل وسةةةط وروييةةةاأل ون حًقةةةا "املتةةةادرا "وال ةةةب  األوسةةةط الكتةةةع"امل وسةةةطي "و 

 ومشال أيبيقيا".
 ان مةبقً إافاةهةا وح أوروابد طةظةب يية    تكةن أيةًدا ومن األمور اجلاي  ويو"وح مديد أن املنطقة  الرب 

 ا...أيبيقيً  أو مشانً  ًيام وسط أدىن أو جنوابً  اأوسط أو مبقً 
د املنطقةة  هةةو حةةدين قةةد   وروابالطياسةةي  أليةة ن احلةةدين انن  ةةن حةةدود احلبةةة   ويرتةةارا أ ةةبر

ثالثةةةة  (و يةةةةدون اسةةةة د ارب سةةةةبي  اةةةةربا الرقةةةةود ال2005-2000جديةةةةد. ون  كةةةةن تنةةةةاول الةةةةباهن منةةةةا )
ولةةةئا يةةة ن مناق ةةة  أيرةةةاد  ؛و لةةةىت حةةةا  كننةةةا أن  ةةةدد مةةةا هةةةو اجلديةةةد ومةةةا هةةةو القةةةد  املطةةة مب ؛الطةةةايق 

مةةةن ثناةيةةة   -د هةةةئه الدراسةةة –د املنطقةةة  د املبحاةةة  الباهنةةة  إ ةةةا ينطاةةة   وروابوحةةةدود الةةةدور الطياسةةةي أل
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لةي  ماية  د  ورويطةايق   ةن الةدور األد هئا الدور. ومن   ي ن اس د ارب ااةربا ال "ال غع-"انس مباري 
 وولةةةددات ت ةةةكياا د ةةةةل مبحاةةة  ووأهةةةم هاتةةةا وإ ةةةا يغةةةب   ديةةةد مباحةةةل تطةةةور هةةئا الةةةدور ؛حةةد  اتةةةا

جلما يةةة  هةةةي طةظةةةاب إقايمةةةي أو قةةةوا تطويةةة  أساسةةةي  د تةةةوات ت ا أوروابو لةةةىت اب  تةةةار أن  ؛ودرجةةة  يرالي ةةةا
اةية و أو د دةل األحادية  القطتية  احلالية و وةةئلىت اب  تةار املنطقة  سوارب د دل القطتية  الثن ؛القور الراملي 

 امل راقت . الت النةظاب الدويل د مباحل تطورهل ساح  ا  تار أساسي  ل فا الربيي  طةظاًما إقايمًيا مث  
ية  واملنطقة  الربيية  ابم ةداداهتا ال ارةية  تفةب  جتةاوت الةب ر اجلزة أوروابية ن  مة  البايطة  يةل  وو ئا

  د سةيا  تطةور النةظةاب وروييةإخ الةب ر انسةياتيعي  الةن تضة  الرالقةات الربيية  األ واحملددا تماً  ومكةا ً 
ترهةةا  اةةص املصةةاة الربييةة . ت ااارجيةة  د املنطقةة  الربييةة  و الةةدويل يبم ةةا ود سةةيا  تطةةور مطةةار ال ةةد ال

اطركطةةت يصةةورا مةةاثبا  اةةص تةةوات ت  -ييهةةاجةةزرب م ةةار   أوروابو – لةةىت ألن ال حةةونت النةظميةة  الدوليةة  
القةةةور اجإقايميةةة  الربييةةة  يقةةةدر مةةةا اطركطةةةت ابلطتةةة   اةةةص توجةةةا القةةةور ااارجيةةة  الكةةةربر  ةةةو املنطقةةة  د 

 مباحل تطورها امل راقت .
األسةةدا  املطبوحةة   ةةن  ميمةةات د اجإجايةة   ةةنتكةةبار طفةة  ال ر   و ةةئا يةة ن هةةئه الدراسةة  ن تزمةة

ن وهةو ا سةت  اس الال ةا د مباحةل سةايق و أوترمةيم مة ص تكةبارلن تق صةب يتطةاط   اةو واورويالدور األ
 وأهنةةا... وزب سياسةيو وأهنةةا  مةال  اق صةاد  ولكةن قةن تطة طي  أن تقةوب يةدور مطة قل ويا ةل أوروابأن 
 اخل.

اه جتةة ورويولكةن هتةدا الدراسة  )الةن تنتثة  مةن وتنتةت  اةةص ط ةاة   ةربا نثية  ر ةدا  ةن الةدور األ
يةدور لطةول وططةط  -ابلفرةل–ألهنا تقةوب  ؛أوروابحقيق  الدور الئ  تقوب يا  املنطق  الربيي (و إخ ييان

د املنطقة  وأدواتةا ومطةاراتاو د دةل  ثةع احملةددات  أورواب ةن طتيرة  دور  ينتت  اةص ر ية    وأهداا و  
 اة  جةئراًي د مواقفهةا  ةن الطياسة  األمبيكية  يهي ليطت ابلضبورا وداةًمةا خت .  والراملي وروييالربيي  واأل

 ا ةةبد قةةوا ييرةة  ن راةةىت دورً  -وةمةةا يةةبر اجتةةاه   ةةب–أيًضةةا  وداةًمةةا د املنطقةة و ةمةةا أهنةةا ليطةةت ابلضةةبورا
 .ويا الً  مط قالً 

نط قةاد  رهيةد ةبد  أوروابأن يصتح احلدين  ن دور ن يكفي د هئه الدراس   وومن  حي  أ بر
 ومةةن     ؛لامواقةة  األمبيكيةة  واتطةة ً م دوليةة ً  مواقةة    ل ل رتدةة  األطةةباا الربييةة يوسةةت وألمبيكيةة الطياسةةات ا

و ا   يرد احلةاد    ةب مةن – الربيي  التحن  ن يديل لاالبوج من املآت  امل  الي  لألطةظم  واحلكومات
لكةةةربر د الرةةةا  القةةةور ا تةةةد الت  ثةةةعر وتنةةةامص  و اةةةص املتةةةادراالقةةةدرا الئاتيةةة  مةةةدت حيةةةن جت -سةةةت مرب
أطةةةباا  ارجيةةة   ل ةةةد الت ا  تةةةار    األ ةةةعا سةةةاح   "ةةةحت وأ ا  اةةةص قضةةةااي املنطقةةة و الياهتةةة ور اواطركةةة

 يةةل وا ةةياا   ويصةةب   جإ ةةادا ت ةةكيل أو تفعةةع املنطقةة   ةةت هةة    رسةةم وتنفيةةئ اسةةياتيعي    و ةةات إخ حةةد  
 اجلمي .
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وده منفصةةةالً  ةةةن  ثةةةعات الواقةةة  الرةةةبي وحةةةد ورويالةةةدور األ و يةةة ن الدراسةةة  ن تنةظةةةب نيةةةا و ةةةئا
ر مةن قةوً طةاطدا املمطة ور ترتدة   امةن يينهةالةن و  ؛ رةدد املطة وايت   اةص الفرةل مومدر قدرا أطبايا املرني ة

  .ورويان اد األ  ارجي  مثل
ملةا ا ت كةبر يرةل الثناةيةات د  الطةاال  و ئاو ي ن الدراس  هتدا إخ طبح ر ي  تطا د  اص يهةم

وتق صةةب  اةةص  ون تطةة طي  أن تفرةةل أورواب"مةةن قتيةةل   وروي  ال قييمةةات الربييةة  امل نو ةة  لاةةدور األمرةةب 
هنةةةا  توتيةةة  أدوار  - تكمةةةل دور الةةةونايت امل حةةةدا أورواب"و "ن تبيةةةد أن تفرةةةل أورواب - إ ةةةالن املتةةةاد 

ن تطةةةةةة طي  أن  وابأور  - ن تبيةةةةةةد أن تضةةةةةةغط لا ةةةةةةريثع  اةةةةةةص مطةةةةةةار ال طةةةةةةوايت أورواب" "وأورويأمبيكةةةةةةي/
يةب  احلاةول "و "سةوارب لارةبل أو جإسةباةيل  ه هةا يةز هةوال ح -  وروييال واتن ه  الطياس  األ"و "تضغط

و "احلاةول مصةدرها اتفةا  األطةباا املتامةبا ويب اية  ال ةب ي  الدولية  - أوروابمبةا ييهةا من القةور ااارجية  
 ." املنطق انرتتاط وثي  يل قضااي - قضااي املنطق  منفصا "

 
رادا الفرةةةةةلو   طقةةةةةاط أساسةةةةةي  هةةةةةي  إن هةةةةةئه الثناةيةةةةةات الةةةةةن تةةةةةدور حةةةةةول  ةةةةةأومةةةةةن املالحةةةةة  

 إتارب وروينةةاول ملوقةة  ان ةةاد األهةةي طقةةاط تثةةور مةة  ةةةل ت و الفا ايةة و ال ةةواتنو مصةةدر احلةةل.انسةة قالل
مةةةا أن هةةةئه قيودهةةةا. ة  و وروييةةةورثةةةل منةةةاط احلةةةدين  ةةةن حةةةدود احلبةةةة  األ والقضةةةااي البةيطةةةي  د املنطقةةة 

 ماية   ةن  الطياسة   دواهتةا ومتادةهةا  اةص ال ةوايل ةةان    وأوروييالنقاط أيًضا تطبح حملددات املواق  األ
 ا   د  ال الطياس  ااارجية  )إرادا الفرةل(و و  ورويوان  اليات يل أ ضارب ان اد األ وواختا  القبار

و  بيطةة  )الفراليةة ( دوات الطياسةة  ااارجيةة  انق صةةادي  ومعهةةاو أ)انسةة قالل( طانطيةة أ-الرالقةةات الرةةرب
ودرجةة  ومةةا تفب"ةةا ةةةل مةةن الطياسةةات الربييةة  واجإسةةباةياي  مةةن  ةةدايت أو يةةب   والواقةة  اجإقايمةةي الرةةبي

 .)ال واتن ومصادر احلل( اجلما ي وروي اص الدور األ
و"ةر  الفهةم نليةات  وال قيةيم ن هنا  حاج  ل عاوت ترميمات  إد هئا ال مهيد خالصة القول

ومطةةةار تطةةةور توجهاتةةةا  ةةةو قضةةةااي املنطقةةة  د ارتتاطاهتةةةا مًرةةةا. و ةةةئا يةةة ن إمةةةكالي   وروياأل مةةةل ان ةةةاد 
 رثل منطاًقا مناسًتا  و هئه األهداا. "انس مباري  وال غع"

 وتنقطم الدراس  إخ ثاليف لطات تمني  
 (.1990-1970)  وروييمآل املتادرات األ  دون يا اي الل يالتداايت  لاول  انس ق -أولا 
 (.2000-1991ةمال الدور اجإمبيكي )ها ات لافا اي  ولكن جإ إر  -اثنياا
اجإسةةةباةياي -سةةةيناريو توتيةةة  األدوار د دةةةل ا ةةة الل ال ةةةواتن و"ةةةغوط ال حةةةال  األمبيكةةةي -اثلثااااا

(2000-2005). 
 

 :(1990 -1970ة )وروبيملبادرات األحماولت الستقالل بدون فاعلية: مآل ا -أولا 
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إن أن املقةةيل الطياسةةي  و1958ابلةةبمم مةةن دهةةور اجلما ةة  األوروييةة   اةةص الطةةاح  الرامليةة  منةةئ 
  إن يرةةةةد حةةةةبل املتامةةةةب ومةةةةع املتامةةةةب لاعما ةةةة  جتةةةةاه املنطقةةةة  الربييةةةة      ةةةةئ د ال تاةةةةور يصةةةةورا  ةةةةبح

ومةةةة   و1970د ال رةةةةاون الطياسةةةةي األوروي منةةةةئ   أ ةةةةئ هةةةةئا املقةةةةيل د ال عطةةةةد تةةةةدر ًيا  و1967
 .(1)ن يداي  ان اد األوروي إخ انتطوره منئ  لىت احلل وحا

 .م  الية  ةرب مباحةل  الربي/اجإسةباةياي د تطوي  الصبا  أوروابا األوروي  و دور ولقد تطور ال وج  
 طةةوي   مةةن اطفةةباد يبططةةا الد وليةة  مبحاولةة  الغبييةة  د اجإطةةار ال فاو"ةةص لرمايةة  ال أوروابياقةةد تطةةور و"ةة  

القياب يدور القوا الثالث  م   دب وجود دور أوروي مجا ي ) الل الط ينيات(و إخ يداي  املتةادرا األورويية  
د يدايةة  الطةةترينيات(   إخ دهورهةةا وتتاورهةةا  اةةص يةةيات م تا ةةدا ططةةا )املطةة قا  يدايةة  حةةئرا يقيةةادا يب 

(و وهةةةةو ال تاةةةةور الةةةةئ  أدهةةةةب تصةةةةا ًدا د طغمةةةة  ال ريييةةةةد 1980و 1977و 1973طةةةةوال الطةةةةترينيات )
لاقضةةي  الفاطةةطيني و وأ ةةعًا إخ اط هةةارب يكةةبا املتةةادرا األوروييةة   -ولكةةن ال ريييةةد احلةةئ ر والغةةامل-األوروي 

واطضةةةةوارب الةةةةدور األوروي  ةةةةت مةظاةةةة  الةةةةدور  ( 1991-1981) اةةةة  لاةةةةدور األمبيكةةةةياملطةةةة قا  أو املكم   
  سةةايق   ا ةة  جتةةاه منةظمةة  ال حبيةةب الفاطةةطيني و ومةة  أوروييةةمبيكةةيو ومةة  يدايةة  الياجةة   ةةن مواقةة  األ

دهةةور ال ريةيةةد  اةةص الترةةد انق صةةاد  لاةةدور األوروي د إدارا ال طةةوي  وجتةةاه املنطقةة  يصةةف   امةة . حيةةن 
طةوي  د مبحاة  حبجةة  نت مطةةار ال   امل وسةطي  لا ةةريثع  اةص اح مةا  الطياسةوروييةةاسة الدمت اجلما ة  األ

 (. 1991-1987 يب  ال ا ابجلمود )أ
ي مويةل  مةا  ةباالطالب وال نمي  د املنطق و يي تبيط أوروابيدأت  1987طل ةومنئ ييان قم  يبو 

ل د الضف  ومزا. ومنئ  لىت الوقةت اتضةحت درجة   ينيجهود ال طوي  و ا   تقد  املطا دات لافاطط
ابحلاجة  إخ إ ةاد  ةيغ  أ ةبر مةن امل ةارة  الفراية  د   الةن ترةيا وروييةاأل  ةتةعا مةن الواقرية  والربامجي ة

حةةا  وروي مايةة  الطةةالب تكةةون أيرةةد أثةةبًا مةةن  ةةبد إ ةةالن املواقةة  واملتةةاد ؛ ول رةةويل لدوديةة  الةةدور األ
املطةة قا و  ةةن املتةةادرا  و عزهةةا /الةةن أرادت أن ترةةو   اي قارهةةا إخ أوروابانن. ومةةن  حيةة  أ ةةبرو يةة ن 

–ا  و التديا  لادور األمبيكيو ةاطت  اول د طف  الوقت أن تود  مكمن قوهتا احلقيقية  سوارب املكم   
 اةةةص  ةةةو قةةةد ةفةةة  مةةةن  واقةةةب  ةةةدب الو ةةةول إخ تطةةةوي   اةةةص أمةةةن واسةةةقبار  -أ  قةةةدرهتا انق صةةةادي 

 إخ  ورا أو أ بر من هئه ال طوي .ه د لاو ول  املنطق و أو قد يطا د و 
وة اةةة  هةةةئا ال وديةةة  د هةةةئه احلالةةة   ةةةن توديةةة  القةةةوا انق صةةةادي  ةةةةريداا دياوماسةةةي  ملمارسةةة  

   أو مبرةت أ ةح  –ل وقي  الرقال  اص أحد األطباا  ن طبي  "املن ". ولقد ي ةات اجلما ة   أو الضغط
ضةةةغط  ايهةةةا. د اسةةة الداب األداا انق صةةةادي  لرقةةةال إسةةةباةيل أو  اةةةص األقةةةل لا -تبمةةةب أورواب اجلما يةةة 

حةول  -انهتامةاتيةل –  ين ر مةن ال طةا نت  وروي  األالترد انق صاد  اجلديد د ال حب  وم  هئا ي ن 
و ا ة  تقةد  مروطة   ودوايرا وأهدايا احلقيقي  منئ أن يدأ اجإ الن  نا وحا د ولا مبحا  ال نفيئ الفراي

   لترل من عات األرا"ي الفاططيني  احمل ا .يالت جتارييل د األرا"ي احمل ا  وإ طارب تفضلافاططين
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هتةةةا مةةن ورارب  بةهةةةا  ةةو املنطقةةة  ومصةةةب تطةةورت ر يةةة  اجلما ةة  ألهةةةدايها ومااي ومااان يةياااة أخااا  
يصةةف   ا ةة و يةة  ا ةاطةةت قةةد يةةدأت م ةةوار إ ةةادا  ةةيام  دورهةةا الطياسةةي د املنطقةة  يرةةد حةةبل سةة   

لةدي  دورهةا    القاهتةا اجلديةدا ابلةدول الربيية    اص  و أيبت يصةف   ا ة  رمتة  يبططةا د تودية 1967
قد يدأت توجهها اجلما ي  و املنطقة  وهةي تبمةب د  أوروابو وإ ا ةاطت صريد الدويلال اص ةقوا تلث  

اتو ي هنةا و ةات يا  تار تتاور وتبمج  قواهةا الئاتية  اجلديةدا إخ دور سياسةي  ةاملي ط ةط  ةالل الطةترين
ات إخ اليةيةز  اةص ياية  وتةد يم مةا يرةبا ابنجتاهةات املر دلة  الربيية  يالطةترين يصورا تدر ي  منةئ هناية 

ية  يصةف  والفاططيني و و لةىت مةن أجةل الو ةول إخ و"ة  د املنطقة  ةةدب ويةد م املصةاة األورويية  والغبي
د القيةةاب حلماي هةةا حةةا حةةل أحعمةةت أو   تةةنعح  أيةةًدا قةةوا الةةدي  أوروابفقةةد  امةة و وهةةئه املصةةاة   تر 

ابلدور الطياسي الئ  ةان مطاواًب منها من جاطب الرةبلو يهةي   تضةطب ل قةد  تنةاتنت سياسةي  حةول 
اةةةةص مصةةةةاحلها انق صةةةةادي  ل احلفةةةةا   مواقفهةةةةا أو الضةةةةغط  اةةةةص إسةةةةباةيل أو الةةةةونايت امل حةةةةدا د مقايةةةة

 .والتيولي 
ةيفي  حل القضي  الفاططيني  تطايًقةا    واجلما ي األوروي  ن بيرويدون القول ي طاي  املفهومل ال
أدواراً م نو ةةةة  سةةةةا ت د دهةةةةور درجةةةة  رةةةةا يطةةةةمص  تمارسةةةةاب و أور ةةةةةاماًلو  كةةةةن القةةةةول مةةةة   لةةةةىت إن 

  ".ان  دال الفاططيين"
 
و   و بيية  و املية أوروييةةاطت ال طورات الطايق  ط اج  ثع ال فا ل يل لةددات   ومان يةية اثلثةو 

ويدايةةةة  اجإتةةةةاتات  وروياألوروييةةةة  يةةةةداي ها احلةةةةئرا مةةةة  يدايةةةة  ال رةةةةاون الطياسةةةةي األ يةةةةدأت املتةةةةادراقةةةةد اي
لامطالتةة  يةدور مطةة قل  ةن دور قاةةةد ال حةال  الغةةبيو ومة  يدايةة   أوروابانق صةادي  اجلما ية و ومةة  اجتةاه 

ربييةةة   اةةةص ا الداانسةةة نزاا( ومةةة  يدايةةة  تتاةةةور اجإر  تتاةةةور اجإدارا املصةةةبي   اةةةص الصةةةريد الرطةةةكب  )حةةةبل
وركنةةةت يبططةةةا يصةةةف   ي ةةةرين التةةةيول(. 1973و 1971طةةةبايا  الصةةةريد انق صةةةاد  )مةةةارب طهةةةبان و 

 ا ةة  مةةن املنةةاورا يةةل القةةوتل الرةظميةةل لاقيةةاب يةةدور الطةةبا الثالةةن د ال طةةوي ؛ طةظةةبًا ل ةةكل الرالقةةات 
ل  اور م  الطةويييتو ويةدأ هةئا يينهما د املنطق  د تاىت الفيا والن هحت لفبططا ابملناورا من  الل ا
 الدور الفبططي د ال قاص م  تزايد انه ماب ابل  اور الثناةي املتامب.

واتدادت طغمةةةةة  ال ريييةةةةةد لاقضةةةةةي  الفاطةةةةةطيني  د أيرادهةةةةةا الطياسةةةةةي    وروييةةةةةاأل تاةةةةةورت املتةةةةةادرات  
رةةةامليو رةةةا أيةةةبت ويرةةةد احلةظةةةب النفطةةةي وارتفةةةا  سةةةربه و واقتةةةا  اةةةص انق صةةةاد ال/( مةةة  1977و 1973)

 اب.و هتديًدا متامبًا ملصاة أور 
أيةةبتت األيرةةاد الطياسةةي  و  اةةص األقةةل( سةةاطدت  1977ود دةةل تتاةةور إرادا  بييةة  موحةةدا )حةةا  

وابلةبمم مةن حضةور املتةادرا األورويية   واألمبيكي /لاقضي  الفاططيني و ود دل تفاقم ان  اليات األورويي 
  د هئه الفيا م  اهتاما الونايت امل حدا ابلطري إخ يةب  سةالب أمبيكةي و ودا الدور األوروي لامنطق
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األمبيكيةة  وانطفةةباد /ورويي  اةةص املنطقةة   اةةص حطةةال الةةدور األورويو إن أن تفةةاقم م ةةاةل الرالقةةات األ
ا ة  و و"ةاقت تةدر ًيا حةدود منةاورا اجلمورويا د مةكل  ةدب يرالية  الةدور األاألمبيكي ابل طوي  اطركًطة

 د دل طتير  الرالقات يل القوتل الرةظميل د املنطق . -ويبططا يصف   ا  -األورويي  
د دةةل مرضةةةا  مزدوجةة  أثةةةبت  )بياااان البيد(يااة( 1980 ملتةةةادرا األوروييةة  د يوطيةةاولقةةد تكةةبرت ا

  اةةةص مصةةةعها و اةةةص درجةةة  يرالي هةةةا  يمةةةن  حيةةة  ةاطةةةت تايدا ان  مةةةاد  اةةةص الةةةنفط الرةةةبي مةةة  دهةةةور
اجإيباطيةةة   اةةةص املصةةةاة األوروييةةة  تفةةةب   ةةةدب إمضةةةال /جإيباطيةةة  واطةةةدن  احلةةةبل الرباقي الثةةةورا ا تةةةدا يات

اجإسةةةةباةياي  اةةةةص /ي  لاطةةةةالب املصب الةةةةدول الربييةةةة  النفطيةةةة و ومةةةةن  حيةةةة  أ ةةةةبر ةاطةةةةت الرواقةةةةب الطةةةةات
د  لطةةاطدا حةة  إسةةباةي ةةن م ن ت الاةةص أورواباملصةةبي  د طفةة  الوقةةت الةةئ  ةاطةةت ييةةا /الرالقةةات الربيي 

الوجةةةود وان ةةةياا نةةةا. ومةةةن   يةةة ن هةةةئه املصةةةادر امل ضةةةادا لاطياسةةةات األوروييةةة  اطركطةةةت د اختا هةةةا 
اجإسةةةةباةياي وابلنطةةةةت  لاقضةةةةي  /ابلنطةةةةت  لاطةةةةالب املصب  -ولكةةةةن مةةةةع حاهةةةة  وط افةةةة -ملواقةةةة  جديةةةةدا 

 الفاططيني  يصف   ا  . 
ئ يدايةة  الثماطينةةات د دةةل أتمةة  ال رةةاون الطياسةةي األوروي املتةةادرا وجتمةةدت واط هةةت منةة ت  ت ةة     

حةةول ال ةةب  األوسةةط  ةةت  ثةةع سياسةة  يبططةةا د دةةل ررسةة  ميةةيانو الةةئ  ريةةل ان ةةياا يفا ايةة  أو 
وحلمايةةةة   ورواب" ةطةةةةتيل ل ريةيةةةةد الةةةةدور الرةةةةاملي ألسياسااااة أوروبيااااة ياااا   أوساااا يةأ يةةةة  ان  مةةةةاد  اةةةةص "

 ثةةةع دور يبططةةةا اجلديةةةد د انسةةةياتيعي  األمبيكيةةة و ود دةةةل أتمةةة  الطةةةو   مصةةةاحلها د املنطقةةة و و ةةةت
و ود دةةل امل ةةية  يطةةتب تفةةاقم م ةةاةل الطياسةة  الزرا يةة  وتوتيةة  أطصةةت  ميزاطيةة  اجلما ةة   اةةص أ ضةةاةها

الربييةة  و ةةدب وجةةود موقةة  مجةةا ي  ةةبي قةةادر  اةةص إثتةةات مصةةداقي ا ويرالي ةةا د /أتمةة  الرالقةةات الربيي 
الداب  نا ب القوا الربيي و و ا   يرد أن يقد أهةم هةئه الرنا ةب )التةيول( قوتةا ال ريثعية  مة  ال حةول اس 

اجإيباطية  والغةزو /مة   واقةب احلةبل الرباقي  اجلئر  د سو  التيولو ويرد أن تزايدت انطقطامات الربيية 
 اجإسباةياي لاتنان والئ  تباجرت القضي  الفاططيني  أماما.

أسةةةةةع ان  اليةةةةةات حةةةةةول  1987 -1986 ةةةةةالل  ورويدةةةةةل ال رةةةةةاون الطياسةةةةةي األويرةةةةةد أن 
الرقةةوابت انق صةةادي   اةةص النةظةةاب الرنصةةب  د جنةةول أيبيقيةةا )يدرجةة  ن تقةةارن ابن  اليةةات الةةن ترت 

مةةثالً يصةةدد الرقةةوابت  اةةص إسةةباةيل(  ةادت املتةةادرا األوروييةة  لاةظهةةور د ثةةول جديةةد سةةن   1983سةن  
املةارب الةدويل إن أهنةا تبةةزت  اةص أيرةاد اق صةادي  أساًسةاو وجةارب   قةد وإن أ انت مطاطداو يهي 1987

 لةةىت د دةةل يدايةة  ااةةبوج مةةن األتمةة  الةةن هةةددت أسةةاو اجلما ةة  وانسةة رداد ملبحاةة  الطةةو  األوروييةة  
يرةل    يكةن يطةهل  اةص اجلما ة  أو مناخ اطفباج جديةد لانةظةاب الةدويل. و ود دل1993الواحدا سن  
القيةةةاب يةةةدور الطةةةبا الثالةةةن يةةةل الرةةةبل وإسةةةباةيل أو يةةةل موسةةةكو ووامةةةنطن  اةةةص  د داةةةا دو ةةةا منفةةةبدا

سةةةاح  جهةةةود ال طةةةوي و يقةةةدر مةةةا يطةةةهل  ةةةا انسةةة عاي  ل قةةةد  مطةةةاطدا اق صةةةادي . ةةةةئلىت   يكةةةن  اةةةص 
قةةدب أن ت  -و  ةةت "ةةغط احلةةب   اةةص يايةة  إمةةدادات التةةيول1980أو  1973اجلما ةة  ةمةةا حةةديف 
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و يةة ن التةةيول الرةةبي "ان  ةةدال الفاطةةطيين"لألمةاب ابلنطةةت  لاقضةةي  الفاطةةطيني . وابلةةبمم مةةن تزايةد مةظةةاهب 
انط فا"ةةةة   -ابلصةةةةورا املثاةةةةص-ية ق ةةةةد  قدرتةةةةا ال ريثعيةةةة  الطةةةةايق و ةمةةةةا أن الطةةةةبا الرةةةةبي واملصةةةةب    يودفةةةةا 

ن يداية  ال دةاب الصة  الرةبي وهتدةة  ةثةع مةن وإ الن قياب الدولة  الفاطةطيني . يتةالبمم مة األوخ الفاططيني 
امل ةةاةل د مةةاربات القمةة  الربييةة  د  مةةانو واجلزاةةةبو والةةبابطو إن أن النةظةةاب الرةةبي   يةة الاص مةةن قيةةود 

(و ةمةا أن تفع ةب األتمة  الاتناطية  يرنة  د جول هةا األ ةعا  ةالل مبحاة   ةرت  1987 -1977الفيا )
جهةةوًدا  بييةة  "ةةالم  حولةةت األطةظةةار  ةةن  ي  دا ةةل األر  احمل اةة و اس نةةةزااطةةطينمةةن تطةةور املواقةة  الف

 جوهب القضي و  هيىت  ن  تر تفاقم األتمة  انق صةادي  الةن ةاطةت ترةاا منهةا دول املنطقة  و اةص رأسةها
 مصب.

 هئاو وجتدر اجإمارا أ عًا إخ أن موق  إسباةيل البايل داةًما ل وسي  ططةا  األطةباا امل ةية  د
و ياقةةد اجلهةةود الدياوماسةةي د ديةة   أوروابمةة  املفط ةةبا لف ةةل همةةن يةةل الروامةةل امل جهةةود ال طةةوي  ةةةان يررةةد  

أ   ؛هامجةت داةًمةا إسةباةيل املتةادرات األورويية  وقةاب موقفهةةا  اةص أسةاو "ةبورا احلةل الطياسةي اجإقايمةةي
  كةةن ل حبيةةب الفاطةةطيني . ومةةن  منةظمةة  اوالةةن لةةي  مةةن يينهةةا  وال فةةاو  يةةل األطةةباا املرنيةة  متامةةبا

 -واجإسباةياي  ن ةيفية  حةل القضةي  الفاطةطيني  ورويوابلبمم من  دب ال طاي  يل املفهومل األ–القول 
قةةةد ي ةةةات د اسةةة الداب أيةةة   ةةةورا مةةةن  ةةةور الضةةةغط  اةةةص إسةةةباةيل ل حبيةةةىت مواقفهةةةاو يةةةل إن  أوروابإن 

)الفةار  يةل  وروييرةد يثةع حفيةظة  إسةباةيل "ةد الةدور األ  هي الن تباجرت  اص  و   ورويياملواق  األ
(. ولرةةل 1987ولةةو يةة حف  يتيةةان يربايةةب سةةن   ومةةدا رد يرةةل إسةةباةيل جتةةاه ييةةان التندقيةة  ويةةل تبحيتهةةا

ات يصةةف   ا ةةة  أطةةا طاملةةةا ن يةةاملالحةظةة  األ ةةعا تتةةةل  اةةص "ةةورب طتيرةةة  احملةةددات املةةاثبا  ةةةالل الثماطين
 وامل تديرا إخ تطويب مواقفا قرةدًما إخ اجإمةاب د مطةاطدا القضةي  الفاطةطيني و ية ن  وروييواجا الدور األ

وأمةةةةن    يةةةةربت يو"ةةةةوحو أن وهةةةةو أولويةةةة  مطةةةةاطدا حةةةة  يقةةةةارب ووجةةةةودوروييةةةةااةةةةط ال قايةةةةد  لاطياسةةةةات األ
 ال رب الفاططيين د تقبيب مصعه. إسباةيلو ولو  اص حطال ح 

 
 :(2000-1990إلكمال الدور األم يكي )رهاصات الفاعلية ولكان إ -اثنياا

منةةئ    جتةةاه أمةةن اااةةي ووروييةةوالطياسةةات القوميةة  األ ورويوابلنةظةةب أيًضةةا إخ املطةةاىت اجلمةةا ي األ
)احلةبل الرباقي /اجإيباطية ( والثاطية  )حةبل احة الل الكويةت  األوخ   الل حةبي اااةي و  يداي  الثماطينيات

اجلمةا ي  وروينا مةدلونت أ ةبر  ةن حةدود الةدور الطياسةي األت ريةد لو (2)(1991-1990و بيبها 
هةو  -األمبيكةي  اةص  كة  طةظةعه– ورويحقيق  ةان من أهم هات ال وجةا األ مقارط  ابلدور األمبيكي.

الةةبيط يةةل أمةةن اااةةي  ويةةل الصةةبا  الربي/اجإسةةباةياي  اةةص أسةةاو أن تطةةوي  األ ةةع وإ ةةاد حةةل  ةةادل 
أمةن اااةي و إن أن أدوات الطياسة  األورويية  جتةاه  طت  و"بور  لاحفا   اةصوداةم ومامل هي مبط م

؛ ويةةةةةةةةئا   تكةةةةةةةةن ان  اليةةةةةةةةات نسةةةةةةةةياتيعي  األمبيكيةةةةةةةة ألدوات ا أمةةةةةةةةن اااةةةةةةةةي  ةاطةةةةةةةةت أدوات مكماةةةةةةةة 
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وم  ولي   الق  الفبقارب. وهةو األمةب م  احملالصريد إن من قتيل  الق  املنايطاألمبيكي   اص هئا  /ورويياأل
مةة و د طفةةة  الوقةةةت مهالةةةن د اةةت مبحاةةة   ي  ام ةةةد أيًضةةا إخ إدارا تطةةةوي  الصةةبا  الربي/اجإسةةةباةياالةةئ

 م .تطورات مه ورويا لددات الدور األالئ  مهدت ييا أيضً 
اب مبحاةة  و ويرةةد اهنيةةار ان ةةاد الطةةويينو ومةة  د ةةول أور الل الرقةةد األ ةةع مةةن القةةبن الر ةةبين يالةة
ةةةاملوالطةةةو   ورويان ةةةاد األ طانطيةةة   ةةةن مطةةة قتل النةةةاتو والوحةةةدا أ-داو ومةةة  تصةةةا د النقامةةةات الرةةةربوح 

ادا ت ةةكيل املنطقةة   و ومةة  د ةةول املنطقةة  الربييةة  مبحاةة  تةةدا يات حةةبل اااةةي  الثاطيةة   اةةص إ ةةوروييةةاأل
جتةددت ل  ماي  ال طوي  ال اما  يرةد مدريةدو و ا   د دل تدم والفاهتا اجإقايمي  والراملي وتوات هتا و 

ولقةةد ياةةت  ويصةةف   ا ةة  الرةةاملي وجتةةاه املنطقةة  الربييةة  ابو ال طةةا نت مةةبا أ ةةبرو  ةةن مطةة قتل دور أور 
 اةةص    والرامليةة  والربييةة ووروييةةدات األتر ال طةةور د حالةة  احملةةد نت هةةئه املةةبا طايًرةةا   ةةب يركةة   ال طةةا

 النحو ال ايل 
 ن درجةة  توجهةةا ااةةارجي و ا ةة   ةةو مةةةا سةة نال مةة ورويهةةل جهةةود توسةةي  وترميةة  ان ةةاد األ

 ؟"جيوب وي   املتوسط"أهوه 
   ةي  أثبت تدا يات مزو الربا  لاكويت وحبل  بيب الكويت  اص  الفةات املنطقة  اجإقايمية

 ؟والراملي 

 يرةاد الةدور ي  الطةامي  منةئ مةارب مدريةد  اةص أدارا  ماي  ال طو ةي  سياثب انطفباد األمبيكي إب
 اةةةة  منةةةةاخ د أب  ؟ تنفيةةةةئهاد ال و ةةةةل لا طةةةةوي  أب سيطةةةةا د– د سيطةةةةا د هةةةةل ؟وروياأل

 لاطالب؟

  ةيةة  سةة اثب ال وجهةةات الربييةة  واجإسةةباةياي  جتةةاه  مايةة  ال طةةوي   اةةص هةة  ال ةةواتن الةةن حب ةةت
 جتاه أطباا الصبا ؟ نا اب داةًما  اص  ةيد ال زامها و أور 

ل ثاي  لددات نيد وأن تنرك   اةص ت ةكييرتارا أ بر ةاطت  صاةص مبحا  ال طيرينيات مب
 .و وط اة     توجًها وأدوات  ورويالدور األ

رثةل الةن   الل الرقد األ ع من القبن الر بين مبعمو ة  مةن الطةمات ورويولقد اتطم الدور األ
ر يرضةةةها ي صةةةل إبدارا تطةةةوي  الصةةةبا  الربي/اجإسةةةباةياي متامةةةباو واأل ةةةب  تباةًمةةةا مةةة  إرها ةةةات سةةةايق و

 وهي ال باة . ؛ت صل ابسياتيعي  ةاي  جتاه املنطق 
 ةةال إخ  -يرةةد مةةارب مدريةةد الةةئ    ت ةةار  ييةةا إن يصةةف  مباقةةب– أورواباط قاةةت  فمااان يةيااة:

و اةةص  ةةو يتةةل أن هنةة  لةةىت مبطةةاطدا  مايةة  الطةةالب اجلاريةة و بار املتةةاد . و احلبةةة  الفرايةة  ولةةي   ةةبد إقةة
سةةوارب الطياسةةي  )وهةةي قتةةول دوره مةةن  ؛ هةةد د توديةة  مقدراتةةا الةةن ي ميةةز نةةان  يةةبامجهةةو هنةة   أورواب

و لىت من أجل  ا  منةاخ مالةةم رده املالي  واتفاقاتا ال عاري (؛ جاطب الطبا الربي( أو انق صادي  )موا
 اة   لامفاو"ةات الطياسةي  اجلارية  ومكمطقة . وهةئه املطةاطدا ةاطةت مواتيةلا و ل إخ سةالب  ةادل د املن
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اهو وو ةةل إخ  روتةةا يةة نطمةة     يةةدأطةظةةبًا نهنيةةار  مايةة  أوسةةاو الةةئ ؛  يةةنعح هةةئا املةةنه د النهايةة  و   ةةا.
املةةةنه   هةةةئا ولقةةةد رثةةةل . ةةةدب يراليةةة  هةةةئا املةةةنه  تتةةةد ر لاريةةةانو  طةةةدلرت انط فا"ةةة ومةةة  إريةةةل مةةةارون يا

  ان  د مطاطدا  ماي  الطالب منئ مارب مدريد    ماي  أوساو د وروياأل
انق صةةةةادي  واملاليةةةة  أ"ةةةةحت د قاةةةةب انقةةةةيال  ن املطةةةةاطداحيةةةةن إأ( متويااااف ذيفياااات الت ااااو ت 

املطةةةا دا الفنيةةة  واملاليةةة   ودولةةةا األ ضةةةارب ورويقةةةدب ان ةةةاد األ 2000-1993 الرةةةامل . يتةةةلوروياأل
ن ط ةةادهةةا أن  اطةةف  ما . واططاةة  هةةئا ال مويةةل مةةن ياألساسةي  لاطةةاط  الفاطةةطيني  ولرمايةة  الطةةالب يبم هةةا

املواقةةةة  الباديكاليةةةة    ييةةةةدقنةةةةا هم مبطةةةةاطدا  مايةةةة  الطةةةةالب و إ امةةةةن مةةةةريط يلاألو"ةةةةا  احلياتيةةةة  لافاطةةةةطين
د وقباطيةةة  هةةةو مةةن  ةةةميم مصةةةاح  إسةةةباةيلو   يدولةةة  ياطةةطين إقامةةة  يةةة ن املرار"ةة   ةةةئه الرمايةةة و وةةةئلىت

فاطةةةطيين واجإسةةةباةياي  كةةةن أن تطةةةا د  اةةةص  قيةةة  وأ ةةعًا يةةة ن امل ةةةبو ات امل ةةةية  د ال مةةة  املةةةدا ال
ن هةةئه لاقةةول إ (3)ترهةةا يصةةل الةةترلص "ةةورب  ايةةل مطةةار هةةئه املرةةو ت و ة يةةل ال ةةرتل. و اةةاال صةة

رويةةل ال طةةوي     ةةدوام اه الطةةاط  الفاطةةطيني  أو ال صةةاة.املطةةاطدا املاليةة  وانق صةةادي     قةة  أهةةدايها جتةة
دت ول الربييةة  املرنيةة  لاحفةةا   اةةص مطةةاطدهتا لرمايةة  الطةةالب. ود املقايةةل تةةبدإخ رويةةل املطةةا دات لاةةد

مةن القةور املرار"ة   هةئه الةدول حكاب احلصار انق صاد   اص سوراي وليتيةا والطةودان اب  تةارد إ أورواب
يةل  وداا الرقةوابت انق صةادي  لاضةغط  اةص إسةباةيلأ أوروابلوقةت   تطة الدب لرماي  الطالب. ود طفة  ا

تد مت الرالقات انق صادي  يل الطبيلو وةاطت إسةباةيل أول دولة  م وسةطي  توقة  اتفاقية  ال ةباة  مة  
  .ورويان اد األ
 
 
 

 لدعم املياخ الالزم لل الم: متعددة األط افاألط  واجلهود  ب(
لاب يةةةة  ويًقةةةا –  م رةةةددا األطةةةةباا لةةةد م منةةةاخ  مايةةةة  الطةةةالب وروييةةةومةةةن أهةةةم األطةةةب واجلهةةةةود األ

. وهةو يرةرب 1995منةئ  "ةبعملياة ب يالون"  امل وسةطي  املرةبوا وروييةةةان م ةبو  ال ةباة  األ  - ورويياأل
فةة  وحةةاتت هةةئه ال ةةباة  اه مامةةات مكث   ومةةن جنةةول امل وسةةط ورويلال ةةاد األ ةاةةي ومةةامل ةةن اقةةيال  

الشاا   "ل نةةاي  يةةل م ةةبو   الرةةبل د تاةةىت املبحاةة  الةةن مةةهدت الل وانق صةةادييمةةن احملااةةل الطياسةة
منهةةةا و . وابلةةةبمم مةةةن أن الترةةةد الطياسةةةي لا ةةةباة  يهةةة م ابلصةةةبا اتو (4)"ةياملتوسااا "وم ةةةبو   "أوسااا ية

ةةة والصةةةبا  الربي/اجإسةةةباةياي و  راةةةىت أدواهتةةةا ااا ةةة   وا باة    تكةةةن  ليةةة  داةمةةة  ل طةةةوي  الصةةةب إن أن ال   
 .(5)"املتوس ية"ايق  ل طور مثاها د  لىت مثل معها من املباحل الط يئلىتو
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ستيالً   ب من ستل د ةم منةاخ الثقة  و سةي  -  وروييمن وجه  النةظب األ– باة ال     اتمثولكن 
يةة  امل وسةةطي  وإسةةباةيلو ويرةةد أن الرالقةةات الطياسةةي  وانق صةةادي  واجإططةةاطي  يةةل واألمنيةة  يةةل الةةدول الربي

  نةاهنيارهةا يي  دهور  ماية  ال طةوي  والصةبا و إن أن تة"حت ما قيةات ال ةباة  سةاح  لاحةوار يةل أطةباا اأ
ةال طوي و ةمةا اتضةح أن ال ةباة    هتن نال دب الترد الطياسي لا باة  إ ا يب ةي  أن تق دون جتةدد  ل    ر

طةظةةةبًا لغيةةةال تطةةةوي  سياسةةةي .   ؛ألن الثقةةة    تولةةةد وتيسةةة  مةةةات أو منةةة  اطةةةدن  الرنةةة  مةةةن جديةةةد؛األت 
و ومةن   ية ن مجةود 2000   ية م تطتيقةا منةئ إقةباره  ةاب (6) وسطي لاطةالب واألمةنةئلىت ي ن امليثا  امل

سةةةاتي   اةةةص   تر    ا -يةةةدوره– نيةةةاهو إخ الطةةةاط  د إسةةةباةيل ةةةةان مايةةة  أوسةةةاو ومدريةةةد منةةةئ و ةةةول ط 
 را أدر إخ  دب حدويف تقدب  اص  ريد الترد الطياسي واألمين لا باة  يصف   ا  . ؛ال باة   اهتا

اط قةانً  هيكةل الدولة  وماسطةاهتا د ياطةطل؛اي دارب من مطاطدا ينارب  تنو ت هئه األطب واجلهودو 
 -يقةةةوا–إخ امل ةةةارة  د إدارا األتمةةةات وإدارا انتصةةةانت يةةةل أطةةةباا الصةةةبا . ولقةةةد ط ةةةط هةةةئا الةةةدور 

مةبا -طةالبو وهنةا يتةدو ترطي اه ماًما ةايًيا يدي   ماية  ال -قتل ةاين ون–حل   تكن اجإدارا األمبيكي  
؛ أن وهةةةو ال حةةةب  ملةةةلرب الفةةةباى؛ حفادًةةةا  اةةةص قةةةوا ديةةة  ورويأحةةةد األ ةةةاط امل كةةةبرا د الةةةدور األ –أ ةةةبر

  ماي  الطالب؛ ود ًما ملواق  القور الربيي  والفاططيني  املر دل .
الةن  -البهية مع –لاطبيل اجإسباةياي والفاططيين إمكاطي  احلوار وانتصانت  أوروابقدمت ولقد 

د إدارا ةمةةا سةةا ت    ةةاةل قاةمةة  د تنفيةةئ  مايةة  أوسةةاووتقةةود إخ مفاو"ةةات رهيةة ؛ نثًةةا  ةةن حاةةول مل
 األتمات امل فعبا...

د ال ةةب  األوسةةط  ورويمترةةوًت  اً ةةا لال ةةاد األ 1996و تينةةو وةةةان تريةةل الطةةفع ميعيةةل مورا
و اةةةص وجةةةود قنةةةاا اتصةةةال  ود  إخ  ثةةةع سياسةةةي داةةةةم  طفو هةةةا انق صةةةا اةةةص تبمجةةة أوروابجتطةةةيًدا حلةةةب  

 داةم  أبطباا الصبا .
"ةةةةةاي  أ ةةةةةبر و إ1999لا ةةةةدون ااارجيةةةةة و منةةةةئ  وروي  األ"ةةةةحص املفةةةةةو  أ -وابملثةةةةةل–ةةةةةئلىت   

 .األطباا   لد م  ماي  الطالب من  الل قنوات الدياوماسي  امل ردداوروييلألدوات الدياوماسي  األ
  لامالةاطب الةن يةدأت ت هةدد  ماية  أورويية املترةويف ااةا  مبثاية  اسة عاي  وةةان أيًضةا تريةل وهئا

  اجلما ية   اةص ورويية. ياقةد حب ةت التيةا ت األ1996أوساو منئ و ول الايكةود لاطةاط  د إسةباةيل 
واحةةياب مبجريةة  مدريةةد الةةن أ ةةئت إسةةباةيل  ورةة  د دةةل  مايةة  أوسةةاو ةيةةد ال مطةةىت ابنتفاقيةةات املوق  

 .ل ا دبا إليها مراو توج   
يف عمليااااة  ورويدور الحتاااااد األتقبيةةةةبًا يرنةةةةوان " 1998  ةةةةاب  وروييةةةةةمةةةةا أ ةةةةدرت الاعنةةةة  األ  

ةة"و أالت ااوية يف الشاا   األوسااط ا إليهةةا الاةةوب  اةةص لقةةص مطةةدولي  مجةةود  مايةة  الطةةالب  اةةص إسةةباةيلو ووج 
 ق صادي  الفاططيني .إمال  أرا"ي الطاط  الفاططيني  را ياد  إخ تدهور األو"ا  ان
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 أوروابيرةين  ةودا اه مةاب  و  ومعهةاوروييااا  وييا ت القم  األ ورويرويف األتوإ ا ةان تريل امل
دون تنفيةئ إسةباةيل  ل  ي فريل دورها الطياسي إخ جاطب دورها انق صاد و إن أن دور هئا املترةويف   حرة

هنيةةةةار ا و ةةةةات يرمايةةةة  ال طةةةةوي  إخ ان  م صةةةةا دويصةةةةورا تدر يةةةة و1996 منةةةةئ لطططهةةةةا يقيةةةةادا اليمةةةة
طةةوال ال طةةرينيات ةةةان ي ةةد ل جإدارا األتمةةات امل كةةبرا الةةن ةاطةةت  وروي. ولكةةن هةةئا الةةدور األ2000

ةاطةةةت إدارا ةاين ةةةون د   ت  و لةةةىت وق ةةة  .وروييةةةي غةةةب  د تفا ةةةياها األطةةةباا الربييةةة  واأل وبهةةةا إسةةةباةيلتفع  
دورًا  ةأل الفةباى الطياسةي وحةاول  ورويرا جرةل الةدور األ اي ؛ال د ل د الرم ن  م ً سنواهتا األوخو لع  

  بيىت اجلمود ومن  ال دهور.
   والقيةةةاب نةةةئا الةةةدور  انق صةةةاد  واملةةةايل د املنطقةةة  أوروابلقةةةد اقةةةين قتةةةول وماااان يةياااة أخااا   

ونايت امل حةةدا ابطفةةباد الةة ورويأ بيةةىت الةةدور الطياسةةي احملةةدود د إدارا األتمةةاتو اقةةين  لةةىت اب ةةياا 
ملاطيا( أب ية  وحيوية    الكربر )يبيطاطياو يبططاو أورويي ماي  ال طوي و يل وقنا   الدول األ يصنا   وتوجيا
قةةةةد الطياسةةةة  األمبيكيةةةة  جتةةةةاه  مايةةةة     تنوروييةةةةوحةةةةل ةاطةةةةت يرةةةةل ييةةةةا ت الاعنةةةة  األ .الةةةةدور األمبيكةةةةي

ن ي حةةةةدر القيةةةةادا  وروي اةةةةص  ةيةةةةد أن الةةةةدور األ -  أ ةةةةبر حيةةةة-مةةةةن  ةاطةةةةت  ةةةةب   ي هنةةةةاال طةةةةوي و 
ةة .األمبيكيةة  ال ةةهع  "لبيد(يااةبيااان ا"ر و مةةا يقةةارل الرقةةدين مةةن الزمةةان  اةةص  ةةديي أوروابد أن وهكةةئا  ة 

 و قةد تبةةت لاةونايت امل حةدا مهمةة  وروييةاألساسةي  لا طةوي  مةن وجهة  النةظةب األ  الةئ  أ اةن  ةن املتةاد
 اةص أر  –هئه  املتاد و وهو ما   ي حق  ابلطت . ةمةا "ةاقت الفعةوا  ل نفيئ فاو"اتقيادا  ماي  امل

اومة  الفاطةطيني  وم ةبو ي ها. يراةص سةتيل قو ا   جتاه امل و  وأ بر أمبيكي أورويييل رارسات  -الواق 
جبنةةول  "زرا قةةا  ةة"داطةة  رهيةة  حاتمةة  جإسةةباةيل  نةةد ارتكانةةا أيةةا إ وروي  يصةةدر  ةةن ان ةةاد األ واملثةةال

و د حةةل ةاطةةةت تطةةار  إبداطةة  أ   مةةل "ةةةد انحةة الل اجإسةةباةياي ويةة م و ةةةفا 1996لتنةةان د أيبيةةل 
 ابجإرهال. 

و مةةةةن أجةةةةل يايةةةة   مايةةةة  الطةةةةالب واحلفةةةةا   ايهةةةةاو إخ اسةةةة الداب  الرقةةةةوابت أوروابةمةةةةا   تاعةةةةري 
 ؛د مواجهةة  إسةةباةيل. ولةةئا أورواب  اكهةةاوسةةيا  مةةن أهةةم وسةةاةل الضةةغط الةةن رانق صةةادي  "ةةد إسةةباةيل ة

ومةةةة  تصةةةةا د الرةةةةدوان اجإسةةةةباةياي  اةةةةص الطةةةةاط   ل ا ةةةةدب اجإسةةةةباةياي لرمايةةةة  ال طةةةةوي وومةةةة  تزايةةةةد مرةةةةاو 
لرالقةةة  يةةةل   يرةةةد ال ةةةواتن هةةةو هةةة  ا و  جةةةادا ملنرهةةةاأوروييةةةدون "ةةةغوط  الفاطةةةطيني  وال ةةةرب الفاطةةةطيين

مطةة قل  ةةن ةةتةةديل أو    وروي يرةةد احلةةدين  ةةن الةةدور األويةةل أطةةباا الصةةبا .. ةمةةا   ورويان ةةاد األ
ةةةةةةيةةل   والةةدور األمبيكةةي ""دور مكم    كةةبر  ةةالل يولةةئا   يكةةن مبيتًةةا أن  ؛د طةظةةب الةةترل ل وأحيةةاً  ييةة  

يفراليةةة  د منةةة  اهنيةةةار  مايةةة  ال طةةةوي   هةةةل هةةةي  أوروابهةةةئه املبحاةةة و الطةةةاال  ةةةن أسةةةتال  ةةةدب مطةةةا   
؟ أب هةةو "األوروي"  ةو ال ةب  ورويوتوسةيرا و ةول انه مةاب األ وروياجلمةا ي األ ةدايت تةد يم التنةارب 

أب هةةي الرعةةز الرةةبي أمةةاب تصةةا د ال  ةةدد اجإسةةباةياي واسةة مبار اجلمةةود الدياوماسةةي والغيةةال األمبيكةةي؟ 
يرةاد يرتةارا أ ةبرو وابلةبمم مةن ترةدد أ   اةص "ةورب مصةاحلها د منةاط  أ ةبر؟ وروييحطاابت املصاة األ
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  د هئه املبحا  وابلبمم من تصا د املامبات  ةن طضةوج الترةد الطياسةي ااةارجي واألمةين ورويياحلبة  األ
 .(7)قاةًما ودات طف  اجإجاابت مطبوح  و إن أطا دل طف  الطاال امل كبرورويد  ربا انطدماج األ

 
تالل التوازن حتت أتثا  غاطو  ذوزيع األدوار، واخ شهد التاريخي ال اهان: ما اجلديد امل -ااثلثا 

  (2005-2000التحالف األم يكي/اإلس ائيلي )
 

يبيطاطيةةةا  سياسةةة  ؟ هةةةل تطةةة طي انيةةةن لوقةةة  رارسةةةات إدارا يةةةو  أوروابمةةةا ا تطةةة طي  أن تفرةةةل 
د الرةبا  واحلةبل  اةص اجإرهةال والضةغط مةن أجةل الد وقباطية   الةونايت امل حةدا أن خت اة   ةن ويبططا

حادية  القطتية ؟  د  ةا  األ ما هي حدود الدور األرويإسباةيل؟  و ل  سامي  يل الفاططيومن أجل تطوي
ويرد انج يةاح اجإسةباةياي ملةدن الضةف  ومةزا  اةص  ةو   اص الربا ؟ طفطها يرد الردوان أورواببر ةي  ت

حةةةبل   مثةةةل ومنةةة  اطةةةدن  احلةةةبول أوروابأن تطةةة طي   ال مطةةةىت نةةةا؟ أوروابيهةةةدد ةةةةل القةةةيم الةةةن تراةةةن 
أب سةة ةظل قا ةةبا  ؟معهةةا يرةةد اط هةةارب احلةةبول ضةةيراالةةئ  يالطةةالب  اةةص حفةة   -يقةةط–أب تقةةدر  ؟الرةةبا 

  اص إدارا األتمات امل كبرا ولكن يدون حاول هناةي ؟
ويرةةد أن حقةة   ورها درجةة  ةتةةعاويرةةد أن و ةةل توسةة ودورهةةا د القةةبن اجلديةةد أوروابةيةة  ترةةبا 

" س ةظل تتحن  ن ترةظةيم اسة قال ا القدمية أوروابهل "؟ ورويالدس ور األها درج  أةرب م  توقي  ترميق
" تبيةةد أن تصةةةتح الرةةةامود الثةةةاا لنةةاتو أةثةةةب قةةةوا واتطةةةاً ا؟ اجلديااادة أوروابأب أن " ؟ ةةن القيةةةادا األمبيكيةةة 

  ةةةا د مةةةدون األمةةةن اجإقايمةةةي والرةةةاملي؟ أب أن "ماااوازن"ألمبيكةةةا أب  "يااا ي " أوروابهةةةل   يرتةةةارا أ ةةةبر
  ند الضبورا؟ "املواتط "باة  د القيادا ن ت حق  إن ابلقدرا  اص ال    

لفاطةةةةطيني  واسةةةة مبار الةةةةي  د احةةةة الل الرةةةةبا  وأيغاططةةةة ان واهنيةةةةار  مايةةةة  ال طةةةةوي  اجإسةةةةباةياي  و أ
 أليرةاد حبةة  وروي  يةدي  ابن ةاد األوروييةلامصةاة األ ةياي  اص ال رب الفطاطيين هتديدالردوان اجإسبا

 جديدا  مي هئه املصاة؟
و والربي هي الن يب"ت هةئه األسةدا  وروين  صاةص امل هد الباهن   اص الصريد الراملي واألإ
خت اةة  د مفبداهتةةا ابملقارطةة  وطةظاةبهةةا د املةةبحا ل الطةةايق لو إن أهنةةا ترةةرب  ةةن طفةة  يةةدت أهنةةا ن الةةن وإ

قصةةص مةةا و ةةل إليةةا حلةةةل املصةةاة الربييةة  د دةةل أ -ةمةةا سةةنبر–اجإمةةكاليات. وتو"ةةح اجإجايةة   ايهةةا 
جنةةةةدات األدوار واملكاسةةةةبو مةةةةن أجةةةةل تنفيةةةةئ أاألمبيكيةةةة  واسةةةةياتيعي  توتيةةةة   /ورويي الفةةةةات القةةةةور األ

جنةدات الةن اة طةتت األولوية  )يرةد "و وهةي األاحلبل  اص اجإرهةال"الد وقباطي  وحقو  اجإططان ابسم 
ا  الرةبي/ اجإسةباةياي   يرةد الصةبا  البةيطةي د املنطقة  الةن هتةةدد و اةص  ةو يةدا مرةا أن الصةب  و(2001

 اس قبارها وأمنها.
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)ةمةا ةةةان  ورويلةور هتديةد األمةن األ أوروابد طةظةب  الصةبا  الربي/اجإسةباةياي مبفةبده و ةئا   يرةد
دمةةن ا مةةن قتةةل مةة   اةة  ملةةا  طقاةة  مكم   وروييةةولةةئا اط قاةةت انسةةياتيعي  األ.   سةةايق (أوروييةةي ضةةح مةةن ر ر 

رةةةا اسةةة ازب أدوات ومطةةةارات  ؛ورويلا رامةةةل مةةة  مصةةةادر هتديةةةدات جديةةةدا لألمةةةن األ " مايةةة  يبمةةةاوط "
ن يةدت هةئه الةربام  مبثاية  قضةااي و وإامج دعم الدميو( اطية وةوار الثقافااتب  جديدا رثات أساًسا د 

انه مامةةةات الداةمةةة  واملطةةة مبا ابلصةةةبا  طقةةة  ت ةةةواتر مةةة  ن  د املوروييةةةجديةةةدا  اةةةص اه مامةةةات احلبةةةة  األ
الربي/اجإسباةياي وأمن اااي و إن أن هئه القضااي اجلديدا/القد   تقاطرةت  اةص  ةو وا"ةح واسة د ت 

  وحةةدودها قةةد وروييةةأيرةةاد احلبةةة  األ د "انسةة مباري  وال غةةع"يرضةةها الةةترل. و ةةئا يةة ن إمةةكالي   ديةةد 
هةةةا و ةةةدب اق صةةةارها  اةةةص قضةةةي  طةظةةةبًا ل  ةةةايىت القضةةةااي وتفب  ا؛جديةةةد اة طةةةتت د هةةةئه املبحاةةة  أيرةةةاًدا

 الصبا  الربي/اجإسباةياي يصف   ا  .
مطةاةل انسة قاللو الفا اية و ال ةواتنو   كةن ا  تةاروةية   ؟هئا ال  ةايىت وتفب ةا  طإ ن ما هو 

 مصادر حل الصبا ات؟...   
 اسي ل د هئه املبحا  يطم ل أس ورويلقد اتطم الدور األ
  يرةةد قا ةةبًا  اةةص إدارا الرنةة  د األرا"ةةي الفاطةةطيني  "ةةد ال ةةرب الفاطةةطيين  مااان يةيااة أو :

را تةةةدا يات انحةةة الل والرةةةودا لامفاو"ةةةاتو ولكةةةن ام ةةةد حملاولةةة  منةةة  اطةةةدن  احلةةةبل  اةةةص الرةةةبا    إدا
د  ورويت  نيةةا  الةةدور األتر الطةةاال  ةةن دنلةة  انرتتةةاط يةةل هةةئين الةةاللو ابلنطةةاألمبيكةةي لةةاو رةةا أ

ن وهةي ؛ أتمةت سةاح  أ ةبر مبتتطة الصةريدينو ويرةد أن   اةص  وأوروابو ا   يرد أن ي ةات  واملنطق 
و ا ة  يرةد ام يةال  ووأيرةاد الضةغط األمبيكةي  اةص سةوراي وساح  لتنان وقضي  انططحال الطور  منها

 البةي  ريي  احلبيب .
ةةة   تقاطرةةةت مةةة  هةةةئينوماااان يةياااة أخااا   هتما ابين د ياطةةةطل والرةةةبا و وام ةةةدادالصةةةبا ل امل فع 

ال حةةةةةول الةةةةةد وقباطي د " وقضةةةةةي ر  "احلةةةةةبل  اةةةةةص اجإرهةةةةةال" لاتنةةةةةان وسةةةةةوراي اننو وأحاطةةةةةت نةةةةةم قضةةةةةي ر 
املنطقةة  إ ةةا طةةبح ورةةا ن مةةىت ييةةا أن هةةئا ال طةةور د  بيطةة  قضةةااي  "وحةةوار الثقايةةات" و وقضةةي ر "املنطقةة 

الةن أ"ةحت ت ضةمن هئه ال حةدايت  وجتاه  ماي  الطالب د املنطق  وروير األ دايت جديدا  اص الدو 
 واحلوار. ووحقو  اجإططان واجإ الح انق صاد  والطياسي  إخ جاطب األمن قضااي مثل

ةةة -ةمةةةا سةةةت  القةةةول-/اجإسةةةباةياي   يرةةةد الصةةةبا  الربي فماااان يةياااة: با هةةةو منطقةةة  الصةةةبا  امل فع  
هةةةةة  تج –ا د املنطقةةةةة و يرةةةةةد أن ي حةةةةةت الةةةةونايت امل حةةةةةداو  قةةةةةب احلةةةةةاد    ةةةةب مةةةةةن سةةةةةت مرب الوحيةةةةد

 و ةما تفعبت أيًضا جه  داريور د الطودان.أيغاطط ان   جته  الربا 
هنيةةار  مايةة  ال طةةوي  الطةةامي  /اجإسةةباةياي مبحاةة  جديةةدا يرةةد ااقةةد د اةةت جهةة  الصةةبا  الربيي 

الرةةدوان اجإسةةباةياي  اةةص أرا"ةةي الطةةاط  تصةةا د و  و  انط فا"ةة و واطةةدن"2"ةامةةب ديفيةةد  قةةب ي ةةل 
 .(8)فب طالفاططيني  و اص ال رب الفاططيين يكل  ور الردوان امل



 15 

 -1998وإ ا ةاطةةةت إدارا ةاين ةةةون قةةةد ط ةةةطت د  ةةةال ال طةةةوي  الطةةةامي و وإ ا ةاطةةةت األ ةةةواب 
اةة  لاةةدور األمبيكةةي ون هنةةا مكم     د  مايةة  ال طةةوي و ترةةيا أبأوروييةةقةةد مةةهدت جهةةوًدا مكثفةة   2000

لو إن أن هةةةئا الةةةدور املطةةةا د واملطةةةه    أورواباةةةت أن تارةةةب و وإ ا ةاطةةةت الةةةونايت امل حةةةدا قةةةد قت  يطةةةاتنا
مبيكية  ود إسةباةيل أيًضةاو قةد انهنيار امل صا د لا طوي  الطامي و وامل زامن م  و ول احملايةظل لإلدارا األ

ن رمةةةدت اجإدارا األمبيكيةة  اجلديةةةدا أ. ياقةةد تورويثةةةب  اةةص الةةةدور األعي  رةةا أمةةةن اابيطةة  انسةةةياتي ع  مةة
ي هةئا الفةباى الطياسةي األمبيكة مع قادرا  اص ملرب أوروابت د ل يكثاي   اص مبار إدارا ةاين ونو ويدت 

اي  لاطياسةةةةات اجإسةةةةباةي -الةةةةدودةاطةةةت ولةةةةو  –  وروييةةةةن انط قةةةةادات األد هةةةئه املبحاةةةة  امل ةةةةدهورا. يةةةل إ
  ةن ورويابن يةات. و عةزت الةدول األ ضةارب د ان ةاد األ وروابطت من جديد انهتةاب اجإسةباةياي ألط   

قةةةبارًا  2002قةةةد اس صةةةدر  ورويانتفةةةا   اةةةص يةةةب   قةةةوابت  اةةةص إسةةةباةيلو د حةةةل ةةةةان الربملةةةان األ
 يد و ملثل هئا ال حب .
نةةاخ الةةالتب لرمايةة  ال طةةوي  ود مةةاو وهةةو ا ةةدا ااةة  امل أوروابهنةةارت الفب ةة  أمةةاب يرتةةارا أ ةةبرو ا

 منئ  ماي  أوساو. -ةما ست  القول–الئ  ةبست لا طاقاهتا 
و لةةىت  وملنةة  مزيةةد مةةن ال ةةدهور والرنةة  -ويطبيقةة  م زايةةدا-إن أن تنالةةبط  أوروابولةةئا   يرةةد أمةةاب 
هةةئه  ولكةةن   تةةاد    وسةةباةياياجإ والرةةدوان مةةات امل كةةبرا مةةن جةةبارب  مايةةات انج يةةاحابل ةةد ل د إدارا األت 

 لامفاو"ات.  وداً داةًما لانار و  ر وقًفا  ال دهور وتقب   وق  األط ط  إخ ط اة  إ ايي  جوهبي  تر 
و لا ريةيةةةد  اةةةص 2002  امل  اليةةة  منةةةئ يةةةمةةةن جديةةةدو د ييةةةا ت القمةةةم األوري أوروابو ةةةئا  ةةةادت 

واقة  املرانة  مةع مصةحوي  إبجةباربات مادية  داةت هةئه املاملتاد  الالتمة  لاو ةول إخ حةل هنةاةي. ولكةن 
القةةدو  أو إجةةباربات "ةةم    وو ا ةة  جتةةاه قضةةااي لوريةة  مثةةل ينةةارب مطةة وطنات إسةةباةياي  جديةةدا وماموسةة 

و  هيةىت  ةن يالت جتاري  ل صديب من عاهتا ألوروابهئه املط وطنات تفض أورواب طت وهتويدها. يل لقد أ
داا انق صةةةادي  أو متيرةةةات الطةةةالح. ود ؛ سةةةوارب ابألسةةةباةيل ةةةدب انقةةةيال مةةةن أ  "ةةةغط متامةةةب  اةةةص إ

 يليةةل الفاطةةطين -مةةع البهيةة  والطةةبي –ترمةةل  اةةص تةةويع قنةةوات انتصةةال واحلةةوار  أورواباملقايةةل داةةت 
ال غاةةةةةب  اةةةةةص  ةةةةةروابت ال نميةةةةة  انق صةةةةةادي  لألرا"ةةةةةي   مثةةةةةل وحةةةةةول مو"ةةةةةو ات ط افةةةةة  لواجإسةةةةةباةياي

 الاةةةةةي  ةةةةةن ا عمةةةةةات "ةةةةةد املةةةةةدطيلقنةةةةةا هم ابل   جإأوروييةةةةة  و يات ياطةةةةةطينالفاطةةةةةطيني و أو يةةةةةل  مو ةةةةة
  )الرمايات انس  هادي (.لاجإسباةياي

" د تصةةبحاهتاو أو إبقنةةا   بيةةات ابل الاةةي الرنةة   مةةا يطةةمص "إبدطةة أورواب يرتةةارا أ ةةبرو   تك ةة   
ةة  ةة و"اجإرهةةالا يطةةمص "م  . ومةة   لةةىت يلالفاطةةطيني  يف تغيةةعًا د  هنيةة  واسةةياتيعد  ولكةةن حاولةةت أن  ر

ةمةا حةديف حةل   قصة    وا  تةار ا أ   و يةل و  ترط ةورويتنةظب يرل ال ىت إخ الةدور األ دات إسباةيل
د طفةةةة  الوقةةةةت الةةةةئ  ةةةةةان   مةةةة  ييةةةةا مةةةة  املترةةةةويف ااةةةةا  لال ةةةةاد  ومقةةةةب الةةةةبةي   بيةةةةات د راب ه

 .وروياأل



 16 

خارطاااة "مةةةا يطةةةمص  أوروابالةةةن مةةةارةت ييهةةةا  ومةةةن أيةةةبت اجلهةةةود الدياوماسةةةي  م رةةةددا األطةةةباا 
متةدأ إقامة    ً م ضمن و2002والن   إقبارها يواسط  الاعن  الباب ي  د أة ويب  احاها الثاليفومبب  "ال  يق

لادياوماسةةةي   -ولةةةو جزةيًةةةا–و ولقةةةد ا  ةةةرب إقةةةبار هةةةئه ااارطةةة  د حينةةةا تاًحةةةا 2005الدولةةة  الفاطةةةطيني  
  . ورويياأل

رمًمةةا  ةةن –م ةةي  مةة  الةةونايت امل حةةدا   اةةص إ ةةاد مقةةيل   ورويب  ان ةةاد األوابلةةبمم مةةن حةة
 إن أن  ارطةةةة  الطبيةةةة    يةةةة م تطتيقهةةةةا إن ييمةةةةا ي صةةةةل ابنل زامةةةةات -طقةةةةاط ان ةةةة الا األ ةةةةبر يينهمةةةةا
 طةظةةةبًا ل صةةةا د ؛تنفيةةةئها مةةةن جاطةةةب إسةةةباةيل والةةةونايت امل حةةةداو بقاةةة  الفاطةةةطيني  أساًسةةةاو و  جتاوتهةةةا 

الطياسةةةةات الردواطيةةةة  اجإسةةةةباةياي  ومطةةةةاطدا الةةةةونايت امل حةةةةدا  ةةةةئا املطةةةةاىت اجإسةةةةباةياي الةةةةئ  ي حةةةةدر 
أن  أوروابو  تطةةة طي   وال زامةةات  ارطةةة  الطبيةة و ومةةةن   يرةةةد ختايًةةا مةةةن جاطةةب واحةةةد  ةةةن هةةئه ااارطةةة 

ها أو أن رةةارو "ةةغطامل حيةةز األمبيكةةيو  هةةئا املطةةاىتيةل توقة  هةةئا ال ةةدهور أو أن تفةةب  يةةل مواقفهةةا و 
  اص إسباةيل.

أن تةةةةد ي اسةةةة مبار احلفةةةةا   اةةةةص ال ةةةةواتن د الرالقةةةةات مةةةة  ةةةةةل مةةةةن  أوروابولةةةةئا   يرةةةةد مبقةةةةدور 
و لةةةىت د طفةةةة   ؛ل د وقةةةت ن جتةةةد أمامهةةةا إن ال رةةةةاون مةةة  الةةةونايت امل حةةةدايواجإسةةةباةيا يلالفاطةةةطين

عةةةة  مكايحةةةة  مةةةةا تطةةةةميا نر  اهتيةةةةد جديةةةةدً ر أاب اةةةةص أر  الواقةةةة  طةظةةةةاب  ي ييةةةةا إسةةةةباةيلالوقةةةةت الةةةةئ  تبسةةةة
يةةل وتصةةفي  هةةئه  ون وهةةو منةة  قيةةاب دولةة  ياطةةطلو  ةةو تةةد يم ا ةةدا احلقيقةةي أ"اجإرهةةال" الفاطةةطيين

مةن  ةالل تصةفي  قةور املقاومة  وحصةار ال ةرب الفاطةطيين وتةدمع التنية  ال ح ية  املادية  والت ةبي   القضي 
 . و ئا تصا دت د هئه املبحاة  انهتامةات الربيية  والفاطةطيني  لاطاط  الفاططيني  ولامقاوم  الفاططيني

اوماسةةةةةةةةي  أمةةةةةةةةاب ال حةةةةةةةةةال  ابل الاةةةةةةةةي  ةةةةةةةةن احلبةةةةةةةةةة  وتةةةةةةةةب  الطةةةةةةةةاح  الطياسةةةةةةةةةي  والدي ورويلاعاطةةةةةةةةب األ
األمبيكيو يل وال راون م  الونايت امل حدا طاي  أن يةاد  الصةداب مرهةا إخ مزيةد مةن القيةود اجإسباةياي/

قايميةة   اهتةةا ةاطةةت أةثةةب تطاًرةةا إخ الضةةما ت األمبيكيةة . أن األطةةباا اجإ؛ و ا ةة  يورو  اةةص الةةدور األ
    اص د م ال م  املدا الفاططيين.وروييولئا رةزت اجلهود األ

  مةةةةة  ال ةةةةةرب وروييةةةةةاأل ال ةةةةةرد واملةةةةةدا ا أيًضةةةةةا حبةةةةةةات ال ضةةةةةامنو لةةةةةىت د وقةةةةةت تنامةةةةةت ييةةةةة
د القضةةي  أةثةةب مةةن تبةيزهةةا  اةةص وقيةة  رةةاد اجإططةةاطي  احلقالفاطةةطيينو وهةةي احلبةةةات الةةن رةةةزت  اةةص األي

وةمةةةا سةةةت  القةةةول –ود املقايةةةل  .(9)و ا ةةة  حةةة  تقبيةةةب املصةةةع وإقامةةة  دولةةة  مطةةة قا  ؛أيرادهةةةا الطياسةةةي 
 اةةص اسةة الداب  أوروابب يل   ترقةةد  ابلةةبمم مةةن إداط هةةا لاهعةةوب الرطةةكب  اجإسةةباةياي "ةةد الفاطةةطين -مةةبارًا

   مةة  إسةةباةيل هةةووروييةةإسةةباةيل. ويةةبر الةةترل أن احلفةةا   اةةص املصةةاة األ صةةاد   اةةصورقةة  الضةةغط انق 
"ةةةحت ت فةةةو   اةةةص متةةةاد  يايةةة  لرةةةدب توقيةةة  الرقةةةوابتو حيةةةن إن مصةةةاة ال ةةةبةات امل رةةةددا أ الةةةداي   

  طةا ن تثةور أية  هتديةدات لامصةاة انق صةادييلو و ا ة  وأحقةو  اجإططةان وحة  تقبيةب املصةع لافاطةطين
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ليطةةت رامتةة  د د ةةم ومطةةاطدا  -البهيةة –وهكةةئا يةةدا وا"ةةًحا أن أورواب     اةةص اجلاطةةب الرةةبي.وروييةةاأل
 املتاد  الن قاب  ايها ان اد األوروي ود قاتها احلبي  والد وقباطي  وياي  حقو  اجإططان.

 أوروابيةةل ولةةي  تكامةةل األدوار -ي ضةةح مةةن هةةئه املبحاةة  ةيةة  أن توتيةة  األدوار   ال ةة  القةةول 
وإسةةباةيل  يلمةةن الفاطةطين وةةل   أوروابوا ة الل ال ةةواتن د الرالقةات يةةل  ومةن  حيةة  -والةونايت امل حةةدا
 اةةةص يرالي ةةةا د طفةةة  ومةةةن أهةةةم القيةةةود  ووروي"ةةةحيا مةةةن أهةةةم هةةةات الةةةدور األو قةةةد أمةةةن  حيةةة  أ ةةةبر

 الوقت.
انحةةة الل وحةةةا انط الةةةاابت  هةةةئا  إدارا  وولقةةةد أةةةةدت أحةةةدايف الرةةةدوان  اةةةص الرةةةبا  واح اللةةةا

    رنةة  اطةةدن  احلةةبلو وروييةةن املواقةة  األ؛ حيةةن إلو هةةاتل الطةةم 2005األ ةةعا د ينةةايبال  ةةبيري  
 أورواب   ةادت  ودون إ طةارب مةب ي  دولية  لاحبةة  األمبيكية  املنفةبدا -د التداية –ن ةاطت قةد حالةت وإ
و (10)طدت الرماية  الطياسةي  الرباقية   ةت انحة الل األمبيكةيرهد ابملطا دا د إ مار الربا  ةمةا سةالا 

الةةونايت ن تق صةةب  اةةص رويةةل اجإدارا الرطةةكبي  لارةةبا  الةةن تقودهةةا  ةةب أ أوروابن رةةا ديةة  إخ القةةول أب
دور د إ ةةةادا التنةةةارب الطياسةةةي دا اجإططةةةاطي و ولكةةةن  ةةةب أن تقةةةوب يةةةو و ةةةب أن ت رةةةدر املطةةةا امل حةةةدا

وهةةةو األمةةةب الةةةئ  لةةةن ي حقةةة  إن مةةةن  ةةةالل مفاو"ةةةات  ةةةرت  مةةة  الةةةونايت  ؛نج مةةةا يوانق صةةةاد  وا
 امل حدا واملرار"  الرباقي .

تارةةةةب دورًا  -ويقيةةةةادا يبططةةةةي  وي حةةةةال  مةةة  الةةةةونايت امل حةةةةدا األمبيكيةةةة – أوروابوهةةةا هةةةةي انن 
غط  اةص حةزل هو الةئ  ومةن  ال ةا الضة ؛ود الضةغط  اةص سةوراي وتد اًيا  طعًا د الطياس  الاتناطي 

 د قاةم  القور اجإرهايي . ورويست  وو"را ان اد األ
احلبيةةب و وةةةان قةةد  الةةوترارب األسةةت  رةةةي جتةةب  أحداثةةا ي طةةار  منةةئ ام يةةال وهةةئا الطةةيناريو الةةئ  

 ميةل حلةودبةي  الاتنةاا إديةد لاةطةريل  ال عستقت إرها ةاتا األوخ د ال تاةور  ةالل املبحاة  الةن مةهدت م
ضةي  مطالتة  املرار"ة  الاتناطية  إبرةاب انططةحال الطةور  من  الل ترديل الدسة ورو ةمةا مةهدت جتةدد ق

مرةةةا و -و يةةة ن هةةةئا الطةةةيناريو اجلةةةار  انن  ثةةةل املبحاةةة  البايرةةة  مةةةن مباحةةةل ال ةةةد ل األمبيكةةةي مةةةن لتنةةةان
يةاح الرطةكب  اجإسةباةياي د املنطق  يرد مبحا  احلبل  اص أيغاطط انو واح الل الربا و وانج  -هحافا  

  ماي  ال طوي  الطامي . وتدمعألرا"ي الطاط  الفاططيني  
طانطةةةي د  ةةةورا مةةةباة   اةةةص ةيفيةةة  تةةةد يم ال رةةةاون األ -بًامةةةا -ولةةةئا   تنرةةةدب األ ةةةوات املبةةةةزا 

 "ويا اكة يف ذوزياع األدوار"و ويد وها الترل ان ب "ي اكة يف القيادة" /أمبيكي  يد وها الترل أورويي
و اص رأسها ييما ي صةل ابل ةب  األوسةط القضةي  الفاطةطيني و ؛ (11)ديد األولوايت وانليات اص   تينتن

والةةونايت امل حةةدا هةةةو  أوروابرارب أن ال رةةاون يةةل لنةةوو  اجإيةةباا. ولقةةد رأت هةةةئه اناجإرهةةالو الةةرب م  ا
وأن يةب   ومصةاحلها انسةياتيعي  د  ةدين ال ةب  األوسةط ود ياية  يةدور أسةاو   أوروابالطتيل لقيةاب 

ال رةةةةةاون ت نةةةةةامص د مبحاةةةةة  مةةةةةا يرةةةةةد احلةةةةةبل  اةةةةةص الرةةةةةبا . ورةةةةةا ن مةةةةةىت ييةةةةةا أن لقةةةةةاربات القمةةةةة   هةةةةةئا
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يرةةةةد إ ةةةةادا  2005د يربايةةةةب  و قةةةةاب نةةةةا الةةةةبةي  األمبيكةةةةيورواباألمبيكيةةةة   ةةةةالل أول تايرا أل /ورويياأل
مةن  ااألمبيكية   ةو مبحاة  ت ةهد مزيةدً  /ورويياأل  ن اجتةاه الرالقةات -يدرج  ةتعا-اط الايا قد أيصحت 

 ووهةةةو األمةةةب الةةةةئ  يفةةةب   اةةةص الةةةةدول الربييةةة و يةةةباد  أو   مرةةةة  ال نطةةةي  وتوتيةةة  األدوار أو ال ةةةةباة .
لي  ل حقية  املصةاة  -و اص رأسها أورواب–التحن  ن اسياتيعي  جديدا ل رتد  قور املطاطدا ااارجي  

ن ةاطةةةت إلرةةةبي املتةةةئول مةةةن أجةةةل هةةةئا ال حقيةةة . يةةة ن املطةةةاطدا ااارجيةةة و و الربييةةة و ولكةةةن د ةةةم اجلهةةةد ا
إن أهنةةةا لةةةن تكةةةون يةةةديالً  ةةةن القةةةدرا واملتةةةادرا الئاتيةةة . يهةةةل  و"ةةةبورا د إدارا  ةةةبا ات القةةةور الصةةةغبر

اطرةةدمت الربييةة  منهةةاو نيةةن ططةةام ي وتيةة  األدوار األوروي/األمبيكةةي جإ ةةادا ت ةةكيل املنطقةة   اةةص هةةئا 
و اجلةةةار ؟ ومةةةن أةثةةةب األدلةةة  و"ةةةوًحا  اةةةص مةةةب ي  هةةةئا الطةةةاال مةةةا  ةةةب  انن منةةةئ اط قةةةال الطةةةاط  النحةةة

مةةا يقةةال  ةةن  ةةودا املفاو"ةةات رةةا يت ةةب د طةظةةب الةةترل الفاطةةطيني   قةةب ويةةاا الةةبةي   بيةةاتو ومنةةئ 
ود وقةت    ي طوي  قبيت و ةل هئا دي  يرل الدول الربيي  إخ اجإسبا  د  طل الرالقات مة  إسةباةيلو
ط ةاج  نإيكةن  تطفب ييا يرد هئه املفاو"ات  ن  قية  املطالةب األساسةي  لالط فا"ة و وةةل هةئا أيًضةا  

الرةدوان  ييةا وقةت يطة مب حطاابت ياططيني  جديدا د دل اس مبار الضةغوط األمبيكية  واألورويية و ود
   سالب إسباةياي/أمبيكي.وهو يب  نرب الفاططيين ل حقي  ططط مارون أاجإسباةياي  اص ال 

مصةدر  -مبفةبده–ال طةرينيات  ثةل يداية    يرد الصةبا  الربي/اجإسةباةياي منةئ : ومان يةية أخ  
جديةةةدا  مصةةةادرر  - وروييةةةويةةة  الب يةةة  األ–. ولكةةةن قفةةةزت إخ الصةةةدارا ورويال هديةةةد األساسةةةي لألمةةةن األ

وةاطةةةةةةةةةت ال ةةةةةةةةةباة   .ب ةةةةةةةةة  املنةظمةةةةةةةةة األ ةةةةةةةةةولي  اجإسةةةةةةةةةالمي و ا عةةةةةةةةةباو اجل  مثةةةةةةةةةل ول هديةةةةةةةةةد هةةةةةةةةةئا األمةةةةةةةةةن
   ةئه ال ةتك  مةن وروييةات انس عاي  األمثقد  -ةم بو  اسياتيعي ةاي ومامل–امل وسطي   /ورويياأل

ال هديدات منئ من ص  ال طرينياتو إن أن تةدا يات أحةدايف احلةاد    ةب مةن سةت مرب قةد مثاةت طقاة  
ل هديةةةد األمةةةن  أسةةةاو   يطةةةمص "اجإرهةةةال" ةمصةةةدر  اجلمةةةا ي مبةةةا  ورويطو يةةة  د  ةةةط ودرجةةة  انه مةةةاب األ

وةةةةةةةةئلىت اهنيةةةةةةةار  مايةةةةةةة  ال طةةةةةةةوي  الطةةةةةةةامي  لاصةةةةةةةبا   ووالرةةةةةةةاملي. وإ ا ةاطةةةةةةةت هةةةةةةةئه األحةةةةةةةدايف وروياأل
من الترد الطياسةي  أساو    اص جاطب   -رم وي–قد اطركطت ساًتا  وواح الل الربا  والربي/اجإسباةياي

وهةةي الترةةد  ؛وروية  قةةد يةةدأ تفرياهةةا ةطةةتيل حلمايةة  األمةةن األأ ةةبر  ةةئه ال ةةبا  الا ةةباة و إن أن أيرةةادً 
والترةد الثقةاد مةن  حية  أ ةبرو  ويد م الد وقباطي  وحقو  اجإططان مةن  حية  ييما ي صل مناالطياسي 

 جإ الح د املنطق  الربيي .اب ااا  ورويو ا يردان مبتتطان يقوا د املنه  األ
مبحا  أساسي  مةن مباحةل  اب  تارها- امل وسطي / ورويي باة  األالياقد ةان من أهم  صاةص  -أ

ارتتةاط سياسةاهتا ابلترةد الثقةاد إخ جاطةب هةو  - ةو امل وسةط )امل وسةطي ( ورويتطور ال وجا اجلما ي األ
 و ا الترد انق صاد  والترد الطياسي.  و ورويي د الطياسات امل وسطي  األيلالتردين ال قايد

تةةةبتتط يب يةةة  النالةةةب  و  وإقايميةةة  و امليةةة أوروييةةةوتن الترةةةد الثقةةةاد  ةةةت  ثةةةع لةةةددات ولقةةةد يةةةبت  
وسةةتل  وروي  الوطنيةة  واجلما يةة  لا غةةع الةةئ  أ ةةال مصةةادر هتديةةد األمةةن األوروييةةالبهيةة  والقيةةادات األ
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يةةة  ي صةةةا د وتن مصةةةادر ال هديةةةد  ات الطتيرةةة  الثقاي هةةةئه النالةةةب والقيةةةادات حيةةةن اه مةةةت ؛اجه ةةةامو 
ولكةةن ت طةة  ل ضةةم   -مبرنةةاه الضةةي –ن هةةئه املصةةادر ليطةةت مصةةادر تقايديةة  ل هديةةد األمةةن . إواحلضةةاري 

ةةةةةل مةةةةا ي صةةةةل ي هديةةةةد األمةةةةن مبرنةةةةاه ال ةةةةامل؛ أ  ت صةةةةل أبو"ةةةةا  وطةةةةوات   ةةةةدب انسةةةة قبار وانسةةةة تداد 
 واأل ةةولي و  ووالرنةة  والطياسةةي وال ةةدهور انق صةةاد  وانج مةةا ي د دول جنةةول امل وسةةط  أ  ا عةةبا

  . وروييوتدا ياهتا  اص ال مرات والنةظم األ
. وهةو ال هديةد وروييبوت األيراد انج ما ي  الثقايي  يةل مصةادر ال هديةد لألمةن األومن هناو ةان 

الةةئ  ي تاةةور    املال افةة  د جنةةول امل وسةةط ومةةبقاو ولكنةةا ال هديةةدوروييةةالةةئ  ن يق صةةب  اةةص املصةةاة األ
د الوجةةود  -ويةة  اجإحصةةاةيات–و لةةىت طةظةةبًا لا زايةةد     اهتةةا؛وروييةةل مرةةات والةةنةظم األأيًضةا  اةةص  ةةريد ا

وهو األمب الئ  يثع ةثعًا من اجإمكاليات حةول إمكاطيةات إدمةاج هةئا الوجةود د هةئه  ؛أوروابد  املطام
 ال مراتو أو حول إمكاطيات  ثعه  اص هئه ال مرات  اهتا.

طةظةبًا ملةا  ةا مةن  ؛يطةتل جديةدا ملواجهة  هةئه ال هديةدات  وروييةاأل داتةما اه مت النالب والقيةا
امل وسةةطي د  ورويوطةظةةبًا ل ريثعاهتةةا  اةةص ططاقةةات ال رةةاون األ ؛مةةن  حيةة  وروي ثةةع متامةةب  اةةص األمةةن األ

 ومن هئه الطتل احلوار وال راون الثقاد. انق صاد والطياس  من  حي  أ بر ال 
رسةةةةارب قوا ةةةةدها وتتاةةةةورت يرةةةةل سياسةةةةاهتا منةةةةئ إ  امل وسةةةةطي  قةةةةد   وروييةةةة  األوإ ا ةاطةةةةت ال ةةةةباة

تاةةةةىت األحةةةةدايف الةةةةن يعةةةةبت انه مةةةةاب الةةةةباهن  وأ  قتةةةةل أحةةةةدايف احلةةةةاد    ةةةةب مةةةةن سةةةةت مرب؛ 1995
ابأليرةةةاد الثقاييةةة  احلضةةةاري  لارالقةةةات يةةةل الرةةةا  اجإسةةةالمي والغةةةبيو يةةة ن هةةةئا يرةةةين أن األيرةةةاد الثقاييةةةة  

امل وسطي  قد يب"ت طفطها قتل تدا يات هئه األحدايف. ولكن رةا ن مةىت ييةا أن – وروييلارالقات األ
مطةةار هةةئه األيرةةاد الثقاييةة  قةةد اة طةةب ت ًةةا إ"ةةايًيا د إطةةار يةةورا انه مةةاب نةةئا الةةنمط مةةن ال فةةا الت 

 ."احلبل األمبيكي  "د اجإرهال"ص طم  الثقايي   اص  ريد ما ير 
 و أستال أحدايف احلةاد    ةب مةن  -وال وجهات الوطني - وروياأل ن دراس  ال وجا اجلما يإ 

مةةا أ"ةةحص  ارسةةا الترةةد الثقةةاد )املقصةةود هنةةا الب يةة  لو"ةة    مةة    لر ترةةو ل ة  (12)سةةت مرب ومربراهتةةا و واقتهةةا
  اجلما يةةة  والوطنيةةة  جتةةةاه وروييةةة اةةةص  ةةةيام  الطياسةةةات األ اجإسةةةالب واملطةةةامل يصةةةف   ا ةةة ( مةةةن  ثةةةع  

اجإرهةةةال  اجلما يةةة  والوطنيةةة  مصةةةادر   و ياةةةم تقصةةةب هةةةئه ال وجهةةةاتر أورواب وسةةةط وجتةةةاه مطةةةامي جنةةةول امل
يدرجةةة  –وجةةئوره  اةةص األيرةةاد الطياسةةةي  وانق صةةادي  امل ةةدهورا د جنةةول امل وسةةةطو ولكةةن ريط ةةا أيًضةةا 

 ابأليراد الثقايي . -أةرب من الو"وح  ن    قتل
 طةةةار   د م ةةةبو ات ال رةةةاون الثقةةةاد مةةة  جنةةةول امل وهةةةو األمةةةب الةةةئ  ةةةةان مةةةن مةةةريطا الةةةزايدار 

امل وسط و ا   د  ال ال رايم واجإ الب وال تال, ود متادرات احلةوار الثقةاد جتاهةا, ود تقنةل ان ةاد 
ملنةظومةةةة  القةةةةيم الةةةةن  ةةةةب  اةةةةص دول امل وسةةةةط مباجر هةةةةا أو تتنيهةةةةا, ود مباجرةةةةات قضةةةةي  ا ويةةةة   وروياأل

 .(13)   اهتاوروييت األوانطدماج د ال مرا
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ماةتًةةا د  بةةةات مةةةا قتةةل احلةةةاد    ةةب مةةن سةةةت مربو ياقةةد أ"ةةةحص –وإ ا ةةةان اجإسةةالب حا"ةةةبًا
دةاهبًا ود قاةب هةةئه الةانت الطةةاي  اجإمةارا إليهةةا؛ حيةن أ"ةحص الترةةد الثقةاد لا ةةباة  هةو أحةةد أ ر  

و القاةمةة   اةةص "ةةبورا مكايحةة  ورويألد احلةةبل  اةةص اجإرهةةالو ولكةةن ويًقةةا نسةةياتيعي  ان ةةاد ا أورواب
جئور اجإرهال ابلطةتل امل نو ة ؛ ومنهةا الثقايية  )ود ترا"ةدها مة  الطةتل الطياسةي  وانق صةادي (و و ةدب 
انق صةةةار  اةةةص لاريةةة  قةةةور اجإرهةةةال يقةةةطو حيةةةن إن تاةةةىت األ ةةةعا ليطةةةت إن جتايةةةات جلةةةئور وأسةةةتال  

 ةامن  وداهبا  اص حد سوارب. 
حةةةةول الفكبيةةةة  والطياسةةةةي  الكةةةةربر د الةةةةدول الربييةةةة  ال يةةةةارات  دال  ةةةةاب يةةةةلولقةةةةد تر جةةةة وهةةةةئا
ية  أو ن هئا امل بو  و ا   ما ي صل يترده الثقةاد   ي حقة  لةا تواحين إ /امل وسطي و وروييال باة  األ

 .(14)حول أهدايا وماايتا و واقتا ر"ارب  بي  اب
حةةول   األمبيكيةةو   وروييةةيةةل املفةةاهيم األ ل  هةةئه ال يةةارات الفكبيةة  والطياسةةي  اجلةةداأيةةبتت ةةةئلىت 

وهةةةةو اجلةةةةدل الةةةةئ  رحةةةةور حةةةةول الرالقةةةة  يةةةةل األحكةةةةاب الثقاييةةةة  ويةةةةل الب يةةةة   اجإرهةةةةال وسةةةةتل مقاوم ةةةةا.
أ  هةةو اجلةةدل يةةل  ؛(15)الطياسةةي  انج ما يةة   نةةد تفطةةع اجإرهةةال وو ةة  جتاياتةةا وال الطةةيط ملقاوم ةةا

ويل الئين يةبون  وةتعا  ل ييا النصو  الديني  مطدولي ً م  د ت حن اجإرهال هو ط اج واق  ثقاالئين يبون أ
جنتًةا إخ جنةب  ل ييا الطياسات الةظامل  لاقةور الكةربر املطةدولي   م  أطا ط اج سيا  اج ما ي وسياسي ت ح

مةةة  أو"ةةةا  ميةةةال الد وقباطيةةة  وتف ةةةي الفطةةةاد د الةةةنةظم الربييةةة . ورةةةا ن مةةةىت ييةةةا أن الفةةةبو  الثقاييةةة  
انطةةةةال   تةةةةبيل املرانةةةة    ورويويةةةةل الةةةةونايت امل حةةةةدا جراةةةةت مواقةةةة  ان ةةةةاد األ أوروابيةةةة  يةةةةل وال ارة

لةةت اجإدارا األمبيكيةة  اجلمهوريةة  احملايةظةة  إخ تاةةىت ال فطةةعات و د حةةل ماال فطةةعات الثقاييةة  وال رمةةيم د
عي  مقاومةةة  اجإرهةةةال حةةةول اسةةةياتي  اةةةص ا ةةة الا   -د التدايةةة -كةةة  روهةةةو األمةةةب الةةةئ  اط ؛تتنيهةةةاإخ و 

 الدويلو ود قاتها  ماي  مطاطدا ود م ال حول الد وقباطي وحقو  اجإططان.
هةةةئا و  يكةةةن الترةةةد الثقةةةاد لا ةةةباة  منفصةةةالً  ةةةن يرةةةدها الطياسةةةي ييمةةةا ي صةةةل منةةةا ابل حةةةول 

 الد وقباطي وحقو  اجإططان.
 ا ةةة  مةةةن حيةةةن ارتتاطاتةةةا  مو ةةة  مةةةن انرارب حةةةول سةةةتل تفريةةةل الترةةةد الثقةةةادو و ولقةةةد تتاةةةورت 

امل وسةةةطي  )الد وقباطيةةة  /ابلترةةةدين الطياسةةةي وانق صةةةاد و سةةةوارب مةةةا ي صةةةل منهةةةا متامةةةبا ابلطةةةاح  الربيي 
  )ا عةةةبا والوجةةةود وروييةةةوحقةةةو  اجإططةةةان وال نميةةة  البأهاليةةة  و بيةةةب ال عةةةارا(و أو مةةةا ي صةةةل ابلطةةةاح  األ

 (.أورواباملطام د 
 ي وطها يف األمور التالية:وذتلخص أسانيد هته ال ؤ  و 

امل وسةةةطي  الطياسةةةي  وانق صةةةادي  /ورويال قةةةدب امل ةةةزامن  اةةةص لةةةاور ال رةةةاون األ  :(16)ماااان يةياااة
  ي ضمن أي  إمارا  ن البايطة  يةل أيرةاده الثالثة و وإ ا ةةان الةترل  "إ الن يبماوط "والثقايي   ي  ا ةان 
 ل حلاول لاقضااي الطياسي و وإ ا ةان الترل ان ةب يةبيل يطا د  اص ال و  الثقاد يبر أن دي  ال راون
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تطيي  احلوار الثقاد را يرين أن  ةدب ال قةدب  اةص  ةريد القضةااي الطياسةي   ةب أن يةاثب  اةص قةوا دية  
احلةةةوار الثقةةةادو يةةة ن اجتاًهةةةا رايًرةةةا يةةةبر أطةةةا ن  كةةةن حةةةدويف تقةةةدب حقيقةةةي د  ةةةال ال رةةةاون الثقةةةاد مةةةا   

د حالةة   ةةدب ال و ةةل إخ حةةةل  ي طةةةا راثةةل  اةةص احملةةةورين الطياسةةي وانق صةةاد و ومةةن   يصةةاحتا تقةةدب
ابااةةل وسةةينرك  سةةاتًيا  اةةص أمةةن  صةةاللاقضةةااي الطياسةةي  وانق صةةادي  البةيطةةي و يةة ن احلةةوار الثقةةاد سير 

ول حةةةةقضةةةةااي ياطةةةةطل والرةةةةبا  وال  ليةةةة  أةثةةةةب  اةةةةص  ةةةةريدارفأن ت حةةةةب  وي أوروابراةةةةص يولةةةةئا  ؛الطةةةةبيل
 لةةةىت ألن ال فةةةا الت يةةةل ال ةةةرول ن ختاةةة  د حةةةد  اهتةةةا  ؛(وروياألالةةةد وقباطي ) ةةةربا احلةةةوار الرةةةبي/

ال كةةةايا يةةةل  أمةةةكانً لا رةةةاونو يةةةل قةةةد تقةةةود إخ  ةةةبا و و لةةةىت حينمةةةا تةةة م د دةةةل دةةةبوا ت طةةةم يرةةةدب
تب لةدي  األطةباا إخ تتةين من املهم أن ي وايب اجإطار الطياسةي وانق صةاد  الةاليولئا  األطباا امل فا ا ؛

يةة ن ال قةةدب د  ةةال ال رةةاون الثقةةاد  -وويةة  هةةئا الةةبأ -منةظةةور إ ةةاي لامةةزااي امل ةةية  امل تادلةة . ومةةن   
مبهون ندويف تقدب د  ال  قي  م ارة  اق صادي  م كايد و وحل الصبا ات يةل ال ةبةارب امل وسةطيلو 

 .وجنويا ل امل وسطو قي  ال راون الطياسي واألمين يل مشا
  يةةة ن املرضةةةا  تكمةةةن د ارتتةةةاط الترةةةد الثقةةةاد ابلترةةةد الطياسةةةي د (17)ماااان يةياااة أخااا  ولكةةةن 

و  اةةةةص  ةةةةو قةةةةد ن يطةةةةا د  اةةةةص  قيةةةة  ال قةةةةدب د حةةةةل امل ةةةةاةل ويةةةة  منةظةةةةور جنةةةةول وروياملنةظةةةةور األ
 امل وسط. وهنا تربت الرالق  م  قضي  الد وقباطي  وحقو  اجإططان.

لاد وقباطيةةةةة  وحقةةةةةو  اجإططةةةةةان إ ةةةةةا تةةةةةبتتط نقيقةةةةة  اجإدرا  اجلمةةةةةا ي  ورويان ةةةةةاد األيةةةة ن د ةةةةةوا 
 لةئا ية ن ؛ثقايية ؛ مثةل "األ ةولي  اجإسةالمي "و  ات أيرةاد ورويملصادر جديةدا ل هديةد األمةن األ وروياأل

د م القاةمةةة  ترةةةين اسةةة قبار طةظةةةم احلكةةةالطياسةةةي د جنةةةول امل وسةةةط إ ةةةا     ةةةن انسةةة قبار  وروييةةةالب يةةة  األ
و مةا دامةت ن رةاط  (مةع د وقباطية  ويًقةا لامرةايع الغبيية  طةظةم وهةي أساًسةا)و "ة  اجإسةالمي مواجه  املرار  

   ةةن انسةة قبار د وروييةة. وقةةد واجهةةت هةةئه الب يةة  األورويهةةئه احلكومةةاتو د ال رةةاون مةة  ان ةةاد األ–
هةو  ةدب  ت م  مرايع الد وقباطي  الغبيي   اهتاو والثمنر املنطق  اط قادات  ديدا؛ طةظبًا    ماا من تناقضا

 ةةةن ال حةةةدين  وروي"ةةة  اجإسةةةالمي  لاحكةةةم. ورةةةا ن مةةةىت ييةةةا أن هةةةئا املنةظةةةور األو ةةةول احلبةةةةات املرار  
دال د  ةانت ال راةيم واجإ ةالب وان مصحواًب ابل حةدين انق صةاد  وال حةدين انج مةا ي-الطياسي 
  أةيةةدا د تو ةةيل  مو ةة  مةةن القةةيم املطةة مدا مةةن الثقايةة  الرقالطيةة  أوروييةةن رمتةة  "إ ةةا يرةةرب  ةة -والفنةةون

  ةتةةديل أليديولوجيةة  ال يةةارات اجإسةةالمي  امل طبيةة  الةةن تةةد و إخ مواجهةة  الغةةبل وقيمةةا وروييةةالراماطيةة  األ
من القيةاب أب مةال والةئ  ي ضة ومبا ييها اس الداب الرنة و إ ا لةزب األمةب ؛الراماطي  )ال غبيب( يكاي  الطتل
مةةةن  وروي  إخ ال رةةةاون الثقةةاد أترت قضةةااي  الييةةة  يةةل ان ةةاد األوروييةةإرهاييةة ". و ةةئا يةةة ن الةةد وا األ

الةةدول الربييةة  مةةن جاطةةب   ةةبو و اةةص  ةةو يتةةل ةيةة  أن ال قةةدب  اةةص  ةةريد هةةئا ال رةةاون يةةل جاطةةب و 
 حقو  اجإططان.يبهتن ابل قدب  اص  ريد قضااي أ بر؛ مثل الد وقباطي  و 
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  حلقةةةةو  وروييةةةةوإ ا ةاطةةةةت يرةةةةل قةةةةور ال مةةةة  املةةةةدا والنالةةةةب الفكبيةةةة  قةةةةد ار ت د الةةةةد وا األ
اجإططةةان والد وقباطيةة  سةةتيالً لاةة الاص مةةن طةظةةم احلكةةم الديك اتوريةة  د املنطقةة و يةة ن قةةور أ ةةبر رأت أن 

خ أ ةةةبر ويةةة  أو"ةةةا ها ااا ةةة  تطتيةةة  متةةةاد  النمةةةو ج الغةةةبي الايةةةربايل لاد وقباطيةةة  ة اةةة  مةةةن دولةةة  إ
وا  اليها من حين أطبها احلضاري  والثقايي و وابل ةايل ن ينتغةي اختةا  الةد وا نحةياب هةئه املتةاد   ريرة  

م صةةةةا  يةةةةنمط انسةةةة قبار –لا ةةةةد ل املتامةةةةب د ال ةةةةدون الدا ايةةةة  لةةةةي  ل حقيةةةة  أهةةةةداا سياسةةةةي  يقةةةةط 
ا م صةةةا  مبنةظومةةة  القةةةيم الطةةةاةدا وةيفيةةة  تغيعهةةةا ولكةةةن ل حقيةةة  أهةةةداا ثقاييةةة  أيًضةةة -الطياسةةةي املطاةةةول

 .ورويويًقا ملنةظور ان اد األ ؛ورويسرًيا لا غاب  اص املصادر اجلديدا ل هديد األمن األ
لن ي حق  إن إ ا ختات  ةن مفهومهةا هةئا  ةن انسة قبار د  أوروابةما أن يبيًقا تلثًا رأر أن أمن 

أن ال قةدب انق صةاد   ةئه الةنةظم الغةبلو و ةن يكةبا  القاةمة  امل راوطة  مة ن وهو اسة قبار الةنةظم ؛ أاملنطق 
وهةةو الةةئ  يةةبتتط يةةا أمةةن  ؛انسةة قبار هةةز ةةالح تةةدر ي ن يحةةا حةةديف إ "ةةبور  قتةةل ال غيةةع الطياسةةي

 .أورواب
   ةةن انسةة قبار د املنطقةة  و الق ةةا يرمايةة  ال حةةول الةةد وقباطي قةةد وروييةةةاطةةت الب يةة  األوإ ا     

إن أهنةا قةد واجهةت أيًضةةا اط قةادات أمبيكية  قةدم ها الرديةةد  واجهةت اط قةادات مةن دا ةل املنطقةة  الربيية و 
ومةن  و(18)مةن هةئه القضةي  وروي انقةيال األمبيكةي وانقةيال األاألدييات الن اه مت ابملقارط  يةل من

"ةةبورا ال نطةةي   د -لكتةةعمتةةادرا ال ةةب  األوسةةط ا طةةال و ا ةة  يرةةد إ–األمبيكيةة     ي اةةورت الةةد اور
نطقة  وية  اسةياتيعي   ةرب وال راون يل جاطد األطانطةي  اةص أيضةل الطةتل حلفةز ال غةع الةد وقباطي د امل

 اطانطي .
ي  الضةةغط مةةن ولةة ويقةةوب  اةةص ال ةةباة  "تةةدرجي"أطةةا  ورويانط قةةادات لامطةةاىت األومةةن أهةةم 

حيةن  ؛ بوطي  د تقةد  املطةا دات لاةنةظم القاةمة إخ امل هئا املطاىت ن ياعري أجل تغيع سياسي سبي .
لا حةةةةةول الةةةةةد وقباطي إخ يةةةةةبام   وروين يبيطهةةةةةا يدرجةةةةة  ال حةةةةةول الةةةةةد وقباطيو ي عةةةةةا رويةةةةةل ان ةةةةةاد األ

     قة  ط ةاة  ماموسة  حةا اننو ورويين الربام  األ  ال م  املدا. إاحلكومات أةثب را ي عا إخ يبام
ال قةةدب  اةةص وال مرةةي والثقةةاد  اةةص أسةةاو أن    ت عةةا أساًسةةا لاعاطةةب انق صةةاد وييةةور املطةةا دات األو 

ومةن  ؛يةد ا عةباص ام صا  جئور الرن  واجإرهةال ويقالصريد انق صاد  وال مري والثقاد يطا د  ا
و اص أساو أن ان ةالح الطياسةي هةو جةزرب  و اص ال حول الد وقباطي -يصورا مع متامبا–  يطا د 

ةةة ؛ن  مايةةة   ةةةدين مةةةاما مةةة ا متامةةةبا لةةةربام  ال نميةةة  الد وقباطيةةة  أقةةةل ابملقارطةةة  و ةةةئا يةةة ن ال مويةةةل املوج 
 ا لاثقاي  وال رايم وال نمي  واحلكم البميد.ابل مويل املوج  

  الطياسةةي  مةةن أجةةل تفريةةل وروييةةو اةةص "ةةورب هةةئه انط قةةادات الةةن تتةةل القيةةود  اةةص احلبةةة  األ
د  (9/11و ا ة  يرةد )أ ةئ  ورويص األقل من وجهة  النةظةب األمبيكية و ية ن ان ةاد األالد وقباطي و  ا

أةةةةرب مةةةن ال نطةةةي  وال  ةةةاور مةةة  الةةةونايت  سياسةةةاتا د هةةةئا الةةةالو و اةةةص  ةةةو حقةةة  درجةةة  إ ةةةادا تقيةةةيم
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هةةةو  -أو تكاماهةةةاتنايطةةها ولةةةي  -وهةةةو أن توتيةة  األدوار  ؛امل حةةدا األمبيكيةةة و رةةا ياةةةةد مةةا سةةةت  طبحةةا
  /األمبيكي  حول املنطق  الربيي . وروييالطم  الن تغاب  اص الرالقات األ

 و2004وقمةة  النةةاتو د إسةة اطتول األمبيكيةة و / وروييوالقمةة  األولقةةد ةاطةةت ط ةةاة  قمةة  الثماطيةة و 
سةةةوارب ييمةةةا ي صةةةل يقضةةةي  ياطةةةطل أو الرةةةبا  أو داريةةةور أو  ؛أساسةةةي   اةةةص هةةةئا الطبيةةة  ثةةةالتً   المةةةات  

 الد وقباطي.ول ال ح
ة وروبياالشا اكة األ" قب قم  الدول الصنا ي  الثاطي  مةا يطةمص  ورويولئا  در  ن ان اد األ

و لةىت يرةد أن ةةان قةد  ةدر د مةارو  ؛2004د مةايو  "السرتاذيجية مع املتوسط والشا   األوساط
 2003  د مةةايو ييةةورو   األيو ةمةةا أ ةةدرت املفو"ةة"الكاا   وروابألوار سياسااة اجلاا"مةةا يطةةمص  2003

حلقو  اإلن ان والدميو( اطية ماع الشا كايف يف  وروي"إعادة ذيشيط خ ط عمف الحتاد األيياً  يرنوان 
رمةادي  ل رزيةز تنفيةئ املةادا امل راقة  نقةو  "؛ حيةن حةددت هةئه الوثيقة  متةاد  إاألبيض املتوساطالبح  

جلهةةةود ان ةةةةاد ب لآلمةةةةال يقةةة  ابلطةةةةعل املالي  ةةةقةةةةبت الوثتفاقيةةةات انطضةةةةماب إخ ال ةةةباة و وأاجإططةةةان د ا
من أجل النهو  نقةو  اجإططةان مة  مةبةاةا مةن دول التحةب امل وسةطو وقةدمت   ةب تو ةيات  وروياأل

 ل حطل هئه اجلهود.
ل  ةعي  الد وقباطية  ت  ةكل مةن ثةاليف " اجلديادة أورواب"ي ن املةظا  انسياتيعي  اطة   ووأ عًا

ماع العااا العا ي  ورويذعزياز عال(اات الحتااد األ"و و"ورويرتاذيجية األماان األاسا"  وتة  رةيطةي  وهةي
مااع املتوسااط والشاا   األوسااط"  ورويذق ياا  الشاا اكة الساارتاذيجية لالحتاااد األ"و "(2003)دي اام  
ر  طةةوا  ةةو ال نطةةي   ةةرب األطانطةةيو حيةةن طةةو   ورويةةة   ةةب  ان ةةاد األنةةئه الوتو و (2004)مااار  

 ب ال باة  وانمياطي .مفهو 
  اجلديةةةةدا لانهةةةةو  ابلد وقباطيةةةة  د املنطقةةةة ؟ سةةةةاال ين ةظةةةةب وروييةةةةيمةةةةا مةةةةآل هةةةةئه الطياسةةةة  األ 

  .اجإجاي  من  ربا الطنوات القادم 
 اهلوامش

                                                 

 ( حول ال فا يل اطةظب  اص ستيل املثال 1)
و يةةعوتو املاسطةة  الربييةة  لادراسةةات ألوروي  اسةةياتيعي  ال رامةةل مةة  القةةور الكةةربراحلةةوار الرةةبي اد. حامةةد رييةة    -

 .١٩۸۰والن بو 
و القةةاهباو مرهةةد التحةةويف والدراسةةات الربييةة و املضةةمون الطياسةةي لاحةةوار الرةةبي األورويد. حامةةد رييةة  )إمةةباا(و  -

1977. 
 -8و  ةدد  اة  الفكةب انسةياتيعي الرةبي سباةياي لاتنان.الدياوماسي  الفبططي  والغزو اجإد.  دي  لمود مصطفص   -
 .1983أة ويب سن   -يوليا 9
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 (  األيرةاد احملةددات.1977 -1967الطياس  الفبططي  جتاه الصبا  الرةبي اجإسةباةياي )د.  دي  لمود مصطفص   -
 .1985يوليا  14 -13و  دد  ا  الفكب انسياتيعي الربي

 .1987و مبةز دراسات الوحدا الربيي و يعوتو أورواب والوطن الربيطفص  د.  دي  لمود مص -
مصةةب )د( د.  اةةي الةةدين هةةاللو د.  تةةد املةةنرم سةةريد )لةةبران(   مصةةب والقةةور الكةةربرد.  ديةة  لمةةود مصةةطفص   -

 ب.1990جامر  القاهباو  -مبةز التحويف والدراسات الطياسي  و دايت ال طرينيات.
و )د(  د. هنةةارب  ةةع الةةدينو د. تقةةو  الرالقةةات الطياسةةي  يةةل مصةةب واجلما ةة  األوروييةة د مصةةطفص  د.  ديةة  لمةةو  -

جامر   -مبةز التحويف والدراسات الطياسي  .1992مصب واجلما   انق صادي  األورويي  أيد يوس  أيد )لبران(  
 .1991القاهبا. ةاي  انق صاد والراوب الطياسي و 

 ل املثال اطةظب  اص ستي -(2)
الرةةدد   اة  الفكةب انسةياتيعي الرةبي.و (1987 -1980أورواب الغبيية  وأمةن اااةةي  )د.  دية  لمةود مصةطفص   -

 .1989و أيبيل 28
أتمةة  اااةةي  )د( د. أيةةد البمةةيد  )لةةبر(   أتمةة  اااةةي  الثاطيةة  والنةظةةاب الةةدويل اجلديةةد.د.  ديةة  لمةةود مصةةطفص   -

 .1991جامر  القاهباو أة ويب  -و مبةز التحويف والدراسات الطياسي قايمي واأليراد الدولي  واجإ
د. ودودا   )د( وحبل اااي  الثاطي   يل الطياس  اجلما ي  والطياسات القومي  األورويي د.  دي  لمود مصطفص   -

جامرةةة  القةةةاهباو  -و مبةةةةز التحةةةويف والدراسةةةات الطياسةةةي 1990 -1989مصةةةب واجلما ةةة  األوروييةةة  يةةةدران )لةةةبر( 
1993 . 

(3) Muriel Asseburg: De la rhétorique á la pratique? Les trois dimensions de la 

politique européenne á l'égard du conflit (dans) Martin Ortega (direction) L'Union 

Européenne et la crise au Moyen Orient. Cahiers de Chaillot N0 62, Juillet 2003, 

Institut d'études de sécurité, Paris. PP. 12- 19. 

و مبةةز التحةويف والدراسةات الطياسةي و مصب وم ةبو ات النةظةاب اجإقايمةي اجلديةد( د.  دي  لمود مصطفص )لبر( 4)
 .1997جامر  القاهباو 

 منطقة  ال ةب  األوسةط و ثعاهتةا  اةص أ مةال طةدوا مطة قتل اليتيتةات اجإقايمية  دد. هران يطبو يبج ه )لبر(   -
 .1998مرهد التحويف والدراسات الربيي و جامر  الدول الربيي و  الوطن الربي.

)د(  أورواب والرةبل  مةن تطةوي  الصةبا  الرةبي اجإسةباةياي إخ ال ةباة  األورويية  امل وسةطي د.  دي  لمود مصطفص   -
 . 1998اسات الوحدا الربيي و يعوتو (و مبةز در 1997تقبيب حال األم  د  اب )

 ( د.  دي  لمود مصطفص  األيراد الطياسي  لام وسطي  )د( د.  دي  لمود مصطفص )لبر(و مبج  ساي .5)
امل وسةةطي   ر يةة   بييةة  مليثةةا  الطةةالب وانسةة قبارو ةباسةةات اسةةياتيعي و  -(د. لمةةد الطةةيد سةةايم  امل ةةارة  األوروييةة 6)

  .2000و 87الردد 
 ( حول أيراد الدور الطياسي األوروي  الل  ماي  ال طوي  الطامي  د ال طرينيات اطةظب  اص ستيل املثال 7)
د. حطن أيو طالب  الب ي  الربيي  لطياسات ان اد األوروي جتاه  با ات املنطق . نن مقدب إخ املا قةص املصةب   -

(. 2003 -1991ي والو"ة  الطياسةي اجلديةد د املنطقة  الربيية  )الفبططي احلاد    ب  ت  نوان  ان اد األورو 
مبةز التحويف والدراسات الطياسي و مبةز الدراسات والوتة  انق صادي  والقاطوطية  الفبططةيو مك تة  اجإسةكندري و ينةايب 

  ) ت الطت (. 2004
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ن مقةةةدب إخ طةةةدوا " يةةةا  ال طةةةوي  نةةةأسةةةتال و واقةةةب اهنيةةةار  مايةةة  الطةةةالب د ال ةةةب و  و( د. لمةةةد الطةةةيد سةةةايم8)
 .2005اجإسباةياي  الفاططيني "و مبةز التحويف والدراسات الطياسي و مارو 

د.  دي  لمود مصطفص )لبر( ما ا يرد اهنيار  ماي  ال طوي ؟و مبةز التحويف والدراسات الطياسي و مبةز دراسات  -
 .2003الوحدا الربيي و 

(  يل تطويب احلةل الرطةكب  اجإسةباةياي ومباجرة  الطياسة  اجإسةباةياي  ربيل )لبراند.  دي  لمود مصطفصو أ د ج -
 .2004 -2000جتاه ال طوي  الطامي   قباربا د وثيق  جني  وتدا ياهتاو 

 اد د.  ماد جاد  ر ي  الدول الربيي  لاطياس  ااارجي  الفبططي  واألملاطي  والربيطاطي  جتاه الرصت  الفاططيني  )د( ان -
 األوروي والو"  الطياسي اجلديد...و مبج  ساي .

- Muriel Asseburg: op. cit. pp. 22- 28. 

- Martin Ortega: La paix est entre leur main (dans) M. Ortega (direction), op.cit. pp. 

55-  60. 

- Avi Shlaim: Europe and the Israeli Palestinian conflict, Oxford- Research Group, 

November 2004. 
 اطةظب ال فا يل  اص ستيل املثال د   -(9)
)د(  د.  ديةة  لمةةود الدوليةة  املدطيةة  الطةةامي  د ال ضةةامن مةة  القضةةي  الفاطةةطيني و  -يباططةةوات ةاةةيمن  دور احلبةةة  -

 مصطفص )لبر(  مبج  ساي .   
ارجي  األ بر  الل األتم  الرباقية  والرةدوان األمبيكةي اطةظةب  اةص حول أيراد الدور األوروي ابملقارط  ابلقور اا (10)

 ستيل املثال 
د.  مبو ال ويكي  امل غع األوروي واملوق  الفبططي من احلبلو د.  مةبو يةزاو   ان ةاد األوروي وإ ةادا تربية   -

الردوان  اص الربا و  بيط  أتم ... د.  دي  مصطفصو د. حطن  ير  )لبران(    )د( والرالق  م  الونايت امل حدا
 .2003ومط قتل أم و مبةز التحويف والدراسات الطياسي و قطم الراوب الطياسي و جامر  القاهباو 

د. مصطفص  او    يا  ال راون م  القور الكربر د مواجه  ا يمن  األمبيكي  )د( د.  دية  مصةطفصو د.  مةبو  -
رةةد الرةةدوان  اةةص الرةةبا و مبةةةز التحةةويف والدراسةةات الطياسةةي و  د  أ ضةةارب هيدةة  دراج )لةةبران(  مصةةب واألمةة  مةةا ا ي
 .2003ال دري و جامر  القاهباو القاهباو 

(و مبةةةةةةةةز الدراسةةةةةةةات الطياسةةةةةةةي  2003 -1990أيةةةةةةةد إيةةةةةةةباهيم لمةةةةةةةود )لةةةةةةةبر(و اااةةةةةةةي ... واملطةةةةةةةريل  الرباقيةةةةةةة  ) -
 .2003وانسياتيعي و األهبابو 

  ر يةةة   بييةةة  حةةةول سياسةةةات الةةةدول األوروييةةة  إتارب احلةةةبل  اةةةص الرةةةبا  )د( ان ةةةاد األوروي د. ثنةةةارب يةةةااد  تةةةد ه -
 والو"  الطياسي اجلديد د املنطق  الربيي ...و مبج  ساي .

د.  ةع الةدين حطةيبو مطةة قتل الرةبا   انحة اللو املقاومةة و ال حبيةب والد وقباطية و مبةةةز دراسةات الوحةدا الربييةة و  -
  .2004(و مبةز دراسات الوحدا الربيي و يعوتو 35ب املط قتل الربي )ساطا  ة 

 ( اطةظب  اص ستيل املثال 11)
- Geoffrey Kemp, Europe's Middle East Challenges. The Washington Quarterly 27, 

Winter 2003- 2004, pp. 163- 177. 

- Sascha Miller- Kraemer: Europe's Role in the new World Order- Partner or 

counterweight to America, Remarks to the Commission on Globalization conference 
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"National Sovereignty and universal challenges- choices for the world after Iraq, June 

2003, Brussels. 
 تيةةن الرايةةدينو الةةداةبا األوروييةة   يةةل الطياسةةات اجلما يةة  ( اطةظةةب تفا ةةيل هةةئه الدراسةة  د  مةةبوا يكةةب  وايهةةل12)

و 2003(و مبةز احلضارا لادارسات الطياسي و القاهباو 2002 -2001والطياسات القومي و حولي  أمن د الرا  )
    87- 169. 

اجإرهةال  ان ةاد األوروي  اطةظب أيًضا  د.  مبو ال ويكي  الب ر الربيي  لامواق  األورويي  جتاه احلبل الدولي   اةص -
يل قباة ل لإلرهالو اجلدل يل األحكاب الثقايي  والب ية  الطياسةي  انج ما ية . نةن مقةدب لاما قةص املصةب  الفبططةي 

(, مبةةةةز 2003 -1991احلةةاد    ةةةب  ةةةت  نةةةوان  ان ةةةاد األوروي والو"ةة  الطياسةةةي اجلديةةةد د املنطقةةة  الربييةةة  )
اسةةةي  ومبةةةةز الدراسةةةات والوتةةةة  انق صةةةادي  والقاطوطيةةة  الفبططةةةيو مك تةةة  اجإسةةةكندري و ينةةةايب التحةةةويف والدراسةةةات الطي

  و ) ت الطت (.2004
 ( اطةظب ال فا يل د 13)
 .2001و 109د. لمد الطيد سايم  ال باة  األورويي  امل وسطي و األيراد الثقايي و ةباسات اسياتيعي و الردد  -
 .2004امل وسطي  وحوار الثقاياتو الطياس  الدولي و ينايب  -ألورويي سامي  ييربو  ال باة  ا -
د. ويارب ال بييين  ما قيات الترد الثقاد د ال ةباة  األورويية  امل وسةطي  )د( د.  دية  لمةود مصةطفصو د.  ةال أيةو  -

والةةةوطينو يةةةب م  حةةةوار  تيةةةد )لةةةبران(  مةةةن  ةةةربات حةةةوار احلضةةةارات قةةةباربا د  ةةةا ج  اةةةص الصةةةريد الرةةةاملي واجإقايمةةةي
  .2003احلضاراتو ةاي  انق صادو القاهباو 

 ( اطةظب  اص ستيل املثال 14)
د. حامد  تد املاجدو د.  دي  أيو مات   مط قتل امل ارة  امل وسطي  املصبي و دراس  د إدراةات الةبأ  الرةاب وقةواه  -

  ةةبا  ان ةةاد األوروي والو"ةة  الطياسةةي اجلديةةد د املنطقةة  الطياسةةي  األساسةةي  )د( النةةدوا املصةةبي  الفبططةةي  احلاديةة  
 (و مبج  ساي .2003 -1991الربيي  )

و من در الرا  الثالن )مك ت  مصب 2020د. هران يطبو يبج ه  مصب والداةبا امل وسطي   الواق  واملط قتل حا  -
 .204 -202و     2002(و دار ال بو و القاهباو ط 2020

 
 ةظب  اص ستيل املثال اط -(15)
 د.  مبو ال ويكي  الب ر الربيي  لامواق  الفبططي  واألملاطي ...و مبج  ساي . -
د.  مبو يزاو   اجتاهات وحدود اجإدرا  الربي لدور ان اد األوروي د احلبل الراملي  "د اجإرهةال )د( املبجة   -

 الطاي .
 .13 -11امل وسطي ...و مبج  ساي و      د. لمد الطيد سايم  ال باة  األورويي  (16)
 -136و     207 -206( د. هرةةةان يطةةةبو يةةةبج ه  مصةةةب والةةةداةبا امل وسةةةطي و مبجةةة  سةةةاي و     17)

139 . 
وحةةول مزيةةد مةةن ال حاةةيالت الربييةة   ةةن املواقةة  األوروييةة  مةةن قضةةي  حقةةو  اجإططةةان والد وقباطيةة  ومةةا يثةةور حو ةةا مةةن 

 اط قادات اطةظب 
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هويةةةدا  ةةةديل رومةةةان  ر يةةة  منةظمةةةات حقةةةو  اجإططةةةان لطياسةةةات ان ةةةاد األوروي جتةةةاه قضةةةي  حقةةةو  اجإططةةةان د.  -
وال حةةةول الةةةد وقباطي د مصةةةب. نةةةن مقةةةدب إخ املا قةةةص املصةةةب  الفبططةةةي احلةةةاد    ةةةب  ةةةت  نةةةوان ان ةةةاد األوروي 

  .(و مبج  ساي2003 -1991والو"  الطياسي اجلديد د املنطق  الربيي  )
- Béchir Chourou: Security Partnership and democratization: Perception of the activities 

of Northern Security institutions in the South (in) H.G. Brauch, A. Marquina, A.Biad 

(eds) Euro- Mediterranean partnership for the 21st century, Palgrave, 2003. 
 ( حول ال فا يل اطةظب  اص ستيل املثال 18)

- L'Europe, les États- Unis et le Grand Moyen- Orient, Le Monde, 13/4/2004. 

- Mona Yacoubian: Promoting Middle East democracy, European Initiatives United 

States Institute of Peace, Special Report N0 127, October 2004. 

- Richard Youngs: Europe's uncertain pursuit of Middle East Reform, Carnegie Papers, 

Middle East Series, N0 45, June 2004. 

- Volker Perthes, America's "Greater Middle East" and Europe: Key issues for dialogue, 

Middle East Policy, V0 XI, Fall 2004. 


