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   تقديم

ت كانت  فى الشرق األوسط، فطوال الوق    " العقوبات" لم يتوقف الحديث أبدا عن      

هناك دائما عقوبات مفروضة على بعض الدول، أو عقوبات يتم التلـويح بفرضـها    

على دول أخرى، فى ظل وجود مشكالت مزمنة أو حادة بين بعض دول المنطقة،             

وأطراف دولية رئيسية، خاصة الواليات المتحدة، فقد فرضت عقوبات قاسية ضـد          

رضت عقوبـات طويلـة     ، وف ١٩٩١العراق ضمن شروط وقف إطالق النار عام        

المدى، وصلت إلى درجة الحصار، ضد ليبيا لفترة طويلة، كمـا عانـت الـسودان     

لفترة طويلة من سياسة العقوبات الدولية، التى فرضت عليها بفعل مشكالت تـرتبط     

  .بسياستها الخارجية وتوجهاتها الداخلية

لتوصل إلى تـسوية  فى المرحلة الحالية، تضم القائمة المحتملة إيران، إذا لم يتم ا   

لمشكلة برنامجها النووى، وأيضا سوريا التى تواجه إحتماالت قوية لفـرض نـوع          

من العزلة عليها ، تبعا لنتيجة التحقيقات الجارية حـول إغتيـال رئـيس الـوزراء         

اللبنانى الراحل رفيق الحريرى، وتعانى الدولتان أصال من مستوى مـن العقوبـات     

واليات المتحدة، لكن العقوبات المنفردة التى تفـرض      المفروضة عليهما من جانب ال    

من جانب طرف واحد شئ، والعقوبات التى تفرض بموجب قـرار مـن مجلـس           

األمن شئ آخر، فالدولة تواجه حالة من العزلة والحصار، التى إعتبرتهـا حكومـة             

  .أحمدى نجاد فى إيران مثال بمثابة إعالن حرب

وبات تفتقد الكثير من التحديـد، فهنـاك مقولـة    إن الفكرة السائدة بشأن تأثير العق 

تؤكد أن العقوبات لم تؤد إلى نتيجة فيما يتعلق بتحويل إتجاه سياسات الـدول، ولـم      

تؤد فى حقيقة األمر إال إلى سيطرة المتشددين فى الداخل على مقاليد الحكـم، لكـن         

ع معينـة،  هناك من يؤكد أن العقوبات يمكن أن تكون شديدة الفعالية فى ظل أوضا            

تتعلق بمدى إتساع نطاقها من ناحية، وطبيعة إقتصاد الدولة المستهدفة مـن ناحيـة        

أخرى، وهى مسألة فى حاجة إلى إختبار تبعا لظروف كل حالة، لكن يمكن القـول            
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من حيث المبدأ أنه فى عالم منفتح يقوم على التبـادل، فإنـه اليجـب االسـتخفاف       

  .بالعقوبات

.  فى هذا العدد من ترجمات، والتـى يعلـق عليهـا أ          الورقة التى يتم عرضها   

ـز الدراسـات الـسياسية            مجدى صبحى، الخبير بوحدة الدراسات اإلقتصادية بمرك

ـر دوريـة أحـوال مـصرية، وأحـد            واالستراتيجية بـاألهرام ، ورئـيس تحري

المتخصصين فى قضايا النفط، تثير فكرة هامة تتعلق بتحليل سياسة العقوبات التـى      

إلتحاد األوروبى ضد دول مختلفة فى أحوال عديدة، وتتمثل أهميتهـا فيمـا           إتبعها ا 

تشير إليه من أن اإلتحاد األوروبى أيضا الذى يفترض أن سياساته تقوم عادة علـى          

الدبلوماسية تتبع تلك السياسة فى أحيان كثيرة، إضافة إلى الضوء الذى تلقيه علـى           

 فعاليتها فى إدارة المـشكالت الدوليـة،   مسار تلك السياسة وحاالتها المختلفة، ومدى     

السيما مع مايبدو من أن تلك السياسة تجد سوقا رائجة فى الشرق األوسـط الـذى               

تتواجد فيه معظم الحاالت التى تطرح بشأنها حاالت قائمة  وإحتماالت قوية تتعلـق      

  .بفرض عقوبات على الدول، فهى مسألة تستحق أن تناقش

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

  أسرة التحرير  
  ٢٠٠٦سبتمبر 

  

  



 ___ترجمات_____________________________________________________________

________________________________ ٣  ________________________________  
  

بدا األمر مستغربا لعدد من المراقبين حين طرح االتحاد األوروبي وثيقـة فـي          

ـراءات التقييديـة         " تحت عنوان    ٢٠٠٤ يونيو   ١٧ المبادئ األساسـية بـشأن اإلج

م على حد سواء سوى اهتمـام  وفي السابق لم يبد الباحثون والرأي العا      )". العقوبات(

وفـي واحـدة مـن    . نادر بشكل ملحوظ لمسألة استخدام االتحاد األوروبي للعقوبات   

إذا "تلك الدراسات القليلة التي أجريت بشأن عقوبات االتحاد األوروبـي، قيـل أنـه     

كان لالتحاد األوروبي أي سياسة للعقوبات، فإنها سوف تحبذ االجراءات اإليجابيـة            

وهـذا الـرأي يتفـق    ". جراءات السلبية، أو ستفضل الجزرة على العصابدال من اإل  

ذات قـدرة  " قـوة ناعمـة  "إلي حد كبير مع احساس شائع بأن االتحـاد األوروبـي    

وتقوم هذه اآلراء المطروحة علـى أسـاس تـصورات    . محدودة على العمل سياسيا 

  . بشأن االتحاد األوروبي وكذلك النظام الدولي) جديدة(منطقية 

يقال أن هيكلية االتحاد األوروبي تمنعه من العمل بكفاءة على صعيد العالقـات    و

الدولية، فإذا استدعت الضرورة اتخاذ إجراءات سلبية، سـيتعين أن تتـوفر للـدول         

األعضاء القدرة على التوصل التفاق حيث تكون لالهتمامات األمنية الوطنية لكـل            

ـدرات عـسكرية    ويركز رأي مما. دول على حدة أهمية بالغة   ثل على عدم تـوفر ق

وهنـاك آراء بـأن االتحـاد    . تحت التصرف المباشر لقيـادة االتحـاد األوروبـي     

األوروبي، في ظل عدم امتالكه لقدرة موثوق فيها تمكنه من التهديد باستخدام القـوة      

المسلحة، فإنه لم يكن، وليس في مقدوره، ولن يكون قادرا على بناء القـدرة علـى             

لكـن االهتمـام المفـاجئ الـذي يكـرس      .  سلوك العبين دوليين آخرينالتأثير في 

ـار         " المبادئ األساسية "للعقوبات من خالل     المعتمدة، وإدخـال العقوبـات فـي إط

السياسة الخارجية واألمنية األوروبية المشتركة يبـدو أنـه يـستجيب للتطـورات           

مـع اسـتراتيجية   األخيرة في االتحاد األوروبي كموفر أكثر نشاطا لألمـن تمـشيا      

كذلك توفر هذه التطورات فرصة لجمـع المعلومـات    . ٢٠٠٣األمن األوروبية لعام    

بشأن استخدام العقوبات من جانب االتحاد األوروبي فـي فتـرة مـا قبـل وضـع       

  . استراتيجية األمن األوروبية وتقييم هذا االستخدام
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ـرة  ويهدف هذا البحث إلي عرض رؤية لعقوبات االتحاد األوروبي خـال      ل الفت

ـات فـي يونيـو عـام              الزمنية التي تسبق أول وثيقة مبرمجة بشأن سياسة العقوب

ـال            . ٢٠٠٤ وهناك عدد من األسباب تجعل من هذا النهج ذات قيمة سواء فـي مج

األبحاث بشأن التكامل األوروبي أو بالنسبة ألدبيـات العالقـات الدوليـة المتعلقـة       

  . باسخدام العقوبات

شارة، في ظل مثل هذا العدد القليل من الدراسـات بـشأن       أوال، كما سبق اإل    •

ـاالت خـالل        عقوبات االتحاد األوروبي، سيكون من المفيد تقديم عرض ممنهج للح

  .تلك الفترة

ثانيا، كانت الدراسات المتعلقة باالتحاد األوروبي في العادة مكرسة لحـاالت             •

ـ        سياسة الخارجيـة  محددة وتركز إما على الجوانـب اللوجيـستية أو اعتبـارات ال

األوروبية، وهذا البحث، من خالل جمعه لهذين النهجين، سوف يمثل مرجعا مفيـدا         

 . لألبحاث في المستقبل

فـي العالقـات    " قوة ناعمـة  "ثالثا، عادة ما يوصف االتحاد األوروبي بأنه         •

ـا أظهـرت دراسـات عديـدة        " ناعما"الدولية، واستخدام العقوبات ليس إجراءا       كم

ر اإلشارة إلي أن استخدام سالح العقوبـات يمكـن أن يحـدث تـاثيرا      وتجد. سابقة

هائال، وفي بعض األحيان مهلكا، على الطرف المستهدف لكنه قد يؤدي أيضا إلـي      

وبالتالي يمكـن القـول أن كـل        . نتائج سلبية على الطرف الذي يفرض العقوبات      

صدار قرار مثيـر  استخدام للعقوبات بمبادرة من االتحاد األوروبي سوف يتطلب است      

 . للجدل يكون باهظ التكاليف بالنسبة لبعض أو كل الدول األعضاء

رابعا، في ظل االعتراف بأن العقوبات كانت اإلجراء األكثر سـلبية الـذي              •

استخدمه االتحاد األوروبي خالل الفترة المشمولة بالدراسة، فـإن تقييمـا لألسـباب        

العقوبات يمكن أيضا أن يوفر نتـائج  التي دعت االتحاد األوروبي للجوء إلي فرض      

ـدة للـسياسة الخارجيـة          . هامة وهناك إدراك شائع بأن االتحاد األوروبي ينتهج أجن

مختلفة عن العبين آخرين في النظام الدولي؛ وهي أجنـدة تـولي اهتمامـا أكبـر           
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فهل هذا النهج يمكن رصده في اسـتخدام سـالح   .  بحقوق اإلنسان واألمن اإلنساني 

 أم هل يسعى االتحاد األوروبي ألهداف سياسة خارجية تقليدية قد تظهـر          العقوبات،

 أو ال تظهر من خالل االسترتيجيات األمنية للدول األعضاء صاحبة النفوذ؟ 

ـعيد             • خامسا، شهدت الفترة التي تغطيها هذه الدراسة تغييرات عديدة على ص

اد حجـم االتحـاد   النظام الدولي، وليس فقط على صعيد االتحاد األوروبي، فقـد ز        

، ٢٠٠٤ دولـة فـي عـام    ٢٥ إلي ١٩٨٠األوروبي من تسع دول أعضاء في عام    

ـديالت     وأصبح االتحاد األوروبي ذات طابع مؤسساتي بصورة متزايدة من خالل تع

وبالتالي فإن هذه الدراسة تطمح في وصف كيف أثـرت   . عديدة على اتفاقية تأسيسه   

 . بي تجاه سياسة العقوباتهذه التغييرات على نهج االتجاد األورو

، هـل  ٢٠٠٤في يونيو عام   " المبادئ األساسية "سادسا وأخيرا، حين وضعت      •

تطابقت هذه المبادئ مع ممارسات سابقة أم يجب أن تفـسيرها فحـسب كمبـادئ              

 إرشادية لسياسة عقوبات االتحاد األوروبي في المستقبل؟ 

  

  تعريف عقوبات االتحاد األوروبي 

ـاد األوروبـي باعتبـاره قـوة           لعل أحد األسباب    وراء اإلشارة المستمرة لالتح

يأتي بين أسباب أخرى نتيجة اللغة المـستخدمة فـي مؤسـسات االتحـاد             " ناعمة"

وعموما ينصب اهتمام بيانـات االتحـاد األوروبـي بـشأن الـسياسة            . األوروبي

وحـين يتعلـق األمـر    . الخارجية المشتركة على الحوافز والنهج متعدد األطـراف   

وفي الواقع ال يستخدم بـصورة أساسـية تعبيـر     . بالعقوبات تكون الممارسة مماثلة   

، )العقوبـات  (اإلجـراءات التقييديـة  ألن االتحاد األوروبي يفضل مفهوم      " عقوبات"

لكن تعريف هذه اإلجراءات تتطابق تقربيا مع التعريـف الـذي تـستخدمه الـدول       

  . العقوبات مثل األمم المتحدةاألعضاء الفردية والمنظمات األخرى التي تفرض 

ـم         ، من الناحية المنطقية  و  فـي   ٣٠١فان االتحاد األوروبي يستند الي المادة رق

ه يمكن فـرض أداة للـسياسة       والتي تعلن بان   ة األوروبي موعةالمعاهد المؤسسة للمج  
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العالقات اإلقتـصادية مـع   ،  جزئيا او كلياوقف الخارجية واألمنية الموحدة من أجل    

 هذا يشمل كال من الحظر علـي المنتجـات األوروبيـة       عمليا،  و. عضودول غير   

.  تلـك الدولـة   وايضا منع استيراد المنتجات مـن      المصدرة إلي الدولة والمستهدفة   

 فـرض  اإلتصال الدبلوماسي وتقييدوعالوة علي ذلك فان االتحاد األوروبي يستطيع   

ما فانه يمكـن تقـسيم      وعمو.  االتحاد األوروبي  إلي أراضي  دخول افراد    قيود علىٍ 

  :عقوبات االتحاد األوربي الي االنواع التالية

  حظر األسلحة -

 عقوبات تجارية -

 عقوبات مالية -

 حظر الطيران -

 حظر الدخول -

 عقوبات دبلوماسية -

 مقاطعة األحداث الرياضية والثقافية -

 تعليق التعاون مع دولة ثالثة -

حظـر األسـلحة   وهناك بعض الفروق الهامة التي يمكن وضعها بين إجراءات      

ـتخدمها بـصورة عامـة أو         وبين العقوبات التجارية األخرى، سواء فيما يتعلق باس

ـر األسـلحة بعـض       . نتيجة الهيكل المؤسساتي لالتحاد األوروبي     وإلجراءات حظ

ـم أنـواع      المالمح التي تميزها عن أنواع العقوبات األخرى، فعلى النقيض من معظ

ـم اقتـصادي        العقوبات األخرى، تُفرض إجراءات حظر     ـزال أل  األسلحة  ليس إلن

وكـذلك كانـت أحـد    . بالطرف المستهدف، بل لمنعه من الوصول لمنتجات معينة    

الشروط األساسية لالتحاد األوروبي أن المسائل التي تتعلق باألمن القـومي للـدول         

الكائنة حاليـا    (٥٧وتحتوي المادة رقم    . األعضاء يتم استبعدها من اللوائح المشتركة     

 علي العديد من القيود علـي سـلطة     ١٩٥٧في معاهدة روما لعام     ) ٢٩٦رقم  تحت  

ـر علـى األسـلحة       ـرض حظ . اإلتحاد األوروبي ومن بينها قدرته القانونية علي ف
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ونتيجة لهذا فان تنفيذ كافة إجراءات حظر األسلحة يعد مـسؤلية الـدول األعـضاء       

  .األفراد

ـان  أما بالنسبة للعقوبات التجارية والمالية والت     ي تشمل حظر الرحالت الجوية، ف

التطبيق يعد مسئولية المفوضية األوروبية، حيث انها عقوبة تختص أساسا بفـرض       

ويمكن توجيه هذه األنواع من العقوبات الـي أطـراف   . قيود على السوق المشتركة  

وقد تم اإلهتمام كثيرا في العقد األخير نحـو تطـوير    . معينة أو عموما الي دولة ما     

ـر فعاليـة    " ذكاءا"التجارية والمالية كي تصبح اكثر   عقوبات   عن طريق جعلهـا أكث

وتستهدف األطراف الرئيسية بينما تقلل التأثيرات غير المرغوب فيها علي الـسكان          

ويعد حظر الرحالت الجوية احـد األمثلـة علـى       ). ١٩٩٥األمم المتحدة   (المدنيين  

 والهدف هو عزل دولة مـستهدفة   ،"العقوبات الذكية "النهج الذي تطورا مؤخرا لنهج      

سواء من الناحية السياسية أو االقتصادية من جانب المجتمع الدولي من خالل منـع            

  .كافة الحركة الجوية من وإلي هدف معين

وألسباب عملية فانه يتم تنفيذ حظر الدخول في اإلتحاد األوروبي مـن جانـب           

ـراء      وفي أدبيات العقوبات، فـي      . الدول األعضاء بشكل فردي    العـادة يعـد اإلج

وفـي اإلتحـاد   ". للقيود على السفر"الواضح لحظر الدخول جزءا من المفهوم األكبر     

األوروبي يتكون هذا اإلجراء من حرمان أفراد او جماعات من الحق فـي دخـول               

ورغم أن القرار يتم اتخاذه بصورة مشتركة، فإنه تطبيقه يـتم مـن    . أراضي االتحاد 

وألن هـذه الـسلطات تكـون       . ختلفة في الدول األعضاء   خالل سلطات الهجرة الم   

ملتزمة بالقانون الوطني، يحدث بعض االرتباك بخصوص العالقة بـين الـسلطات     

ومن المفترض ان يتم تنفيذ حظـر  . القانونية في االتحاد األوروبي والدول األعضاء     

ـدول األعـضاء بـالرغم مـن       السفر المفروض علي افراد محددين علي مستوي ال

ـيرات الـدخول منـذ معاهـدة           وج ود لوائح عامة لالتحاد األوروبي تتعلـق  بتأش

  .٢٠٠٠امستردام عام 

وتعد العقوبات الدبلوماسية ومقاطعة االحداث الرياضية والثقافية وايضا تعليـق          

التعاون إجراءات رمزية علي نطاق واسع ويتم استخدامها تقليديا من جانب للتعبيـر        
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ـراءات الثالثـة لـسبب      . عن رفض سلوك أطراف أخرى     ولم يتم إدراج هذه اإلج

كـذلك  . بسيط هو أن هناك القليل من المصادر التي توثق حاالت من هـذا النـوع      

يخلق هذا األمر معضلة فكرية ألن مفهوم العقوبات سيصبح بال ضرورة شـامال إذا      

تم معاملة كل شيء من االنتقادات الرسمية إلي إجراءات الحظر التجـاري الـشامل         

وهذا ال يشير ذلك أن هذه اإلجراءات أقل نفعا، حيـث     ، ومع ذلك . ى قدم المساواة  عل

ان االتحاد االوروبي شجع بتعقل نهجا بموجب ترتبط الخطـوات بـين العقوبـات         

 –ونجح االتحاد األوروبي في ابتداع أساليب تجمـع العـصا   . والحوافز بشكل وثيق 

عاون مع الدول الثالثة، مثل ما تـنص  والجزة من خالل اإلستخدام المبرمج لتعليق الت     

  .عليه الفقرات المشروطة للمعاهدات في الترتيبات التجارية

  

  تطوير لوائح العقوبات علي مستوي االتحاد األوروبي

ان الغرض األساسي لهذا القسم من البحث هو ان نلقي الـضوء علـي خلفيـة          

ـاحثين بـشان   وال يوجد اتفاق مـشترك بـي  . لوائح عقوبات االتحاد األوروبي    ن الب

وقـد ُأختيـرت   . التاريخ المالئم لبداية دراسة انشطة عقوبات االتحـاد االوروبـي       

االتجاهات البحثية المختلفة بوضوح علي أسـاس التطـور القـانوني والمؤسـسي      

للإلتحاد األوروبي، حيث أوضحت المعاهدات خيارات السياسية الموسـعة المتاحـة      

. دراسة نهج مفيد لتحديد الفترة الزمنيـة المختـارة      ولهذه ال . لسياسة خارجية مشتركة  

فـي  ، كما تم تعريفها قبل ذلك ، ولم يتم رصد أي عقوبات مستقلة لالتحاد األوروبي       

 وكان العامل المؤسسي األكثر أهميـة فـي بدايـة سياسـة             ١٩٨١الفترة قبل عام    

مع ذلـك  و. ١٩٨١في أكتوبر " تقرير لندن"العقوبات هو التعاون السياسي األوروبي    

 مسألة معينة في فراغ وبالتالي مـن  -فلم تتطور سياسة االتحاد األوروبي في مجال     

الضروري ان يتم مناقشة قدرة االتحاد األوروبي على فرض العقوبـات باإلضـافة         

ـتم مناقـشة اللـوائح     . ١٩٥٧الي الممارسة منذ توقيع معاهدة روما عام     ـدما ي وعن

  .تم تجنبه" عقوبة"المحددة لحظر اإلسلحة، فإن مصطلح 
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  سياسة عقوبات االتحاد األوروبي السابقة

  معاهدة روما والتعاون السياسي األوروبي

ان الطموح في دمج مكونات رئيسية سياسية أمنية ضـمن عمليـة االنـدماج             

ـان الغـرض األساسـي    . األوروبي كان على جدول األعمال منذ انشاء المنظمة   وك

ـد تـم   ١٩٥٧ سوق داخلية مفتوحة عـام       إلنشاء المجموعة األوروبية هو خلق      وق

ـادة رقـم       ٥٧استثناء القضايا المتعلقة بأمن الدول األعضاء وانتاج األسلحة مـن الم

ـم   (وتنص هذه المادة    . في معاهدة روما    ٢٢٣التي تم اعادة تسميتها الـي المـادة رق

 أي دولة من الدول األعـضاء يمكنهـا  "تحديدا علي أن  ) ٢٩٦وحاليا هي المادة رقم     

إتخاذ اإلجراءات التي تراها ضرورية لحماية مصالحها األساسية ألمنها والمرتبطـة          

وقد تم وضـع قائمـة      ...". بإنتاج أو التجارة في األسلحة والذخيرة والمواد الحربية       

اما بالنسبة ألنـواع    .  لتوضيح  تعريف األسلحة والذخيرة ومواد الحرب       ١٩٥٨عام  

ة محددة في المعاهدة في المعاهدة تتعلق بتطبيـق  العقوبات األخري فقد تم إدراج فقر    

وألن هناك عقوبات اقتصادية قد تتعارض مـع       . العقوبات اإلقتصادية لألمم المتحدة   

ـراءات التـي تقـدمها الـدول              لوائح السوق الداخلية فقد تم وضع استثناءات لإلج

واألمـن  التي تم قبولها بغرض حفظ الـسالم  ...من أجل تنفيذ اإللتزامات " األعضاء  

واشتمل هذا اإلستثناء علي فقرة محددة للدول غير األعـضاء فـي األمـم        . الدوليين

المتحدة من اجل تغطية جمهورية ألمانيا االتحادية والتي لم تنضم إلي األمم المتحـدة       

  . ١٩٧٣قبل عام 

 ١٩٦٥وقد تم تنفيذ أول حالة من عقوبات األمم المتحدة ضـد روديـسيا عـام           

قبل الدول األعضاء، حتي أن التنفيذ أعقب قرار مشترك لإلتحـاد    بطريقة فردية من    

وقد بدأت الخطوات ااألولي اثناء العقد األول لإلتحاد األوروبـي تتجـه        . األوروبي

 ١٩٦٣ عـام    Yaoundeنحو تنسيق مساعدات التنمية من خالل اتفاقات ياونـدي          

ـدول األعـضاء فـي اإلت      ١٩٧٠وفي سبتمبر عام    . ١٩٦٩وعام   حـاد   قـررت ال

ولـم يـتم   . األوروبي تشكيل آلية بين الحكومات من اجل تنسيق سياستها الخارجية         
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توضيح المحتوى الحاكم للتعاون السياسي األوروبي ، وهذا، في الواقع، خلق نظـام     

يتكون من مبادئ مزدوجة حيث تم الترويج لعمل مشترك بشأن الـسياسة الخارجيـة    

وكـان إعـالن    . ية في الـسياسة األمنيـة     في حين يتم التركيز على السيادة الوطن      

 الذي شجع نهجا للعالقات الدولية يركز علي القيم المـشتركة           ١٩٧٣كوبنهاجن عام   

مثل احترام حقوق اإلنسان إحدى المحاوالت األولـي للتحديـد محتـوى لـسياسة             

وبالرغم من ان التعاون السياسي األوروبي وضع ممارسـات مـن اجـل        . مشتركة

ـنع    تطبيق مشترك لقرا   رات األمم المتحدة اال أنه لم يضع مؤسسات لتشجيع قدرة ص

وعلى سبيل المثال، بدا استخدام العقوبات هو أحـد        . القرار لفرض اجراءات مستقلة   

فعلـي  ، أكثر المسائل التي تدور خالفات بشأنها في إطار التعاون السياسي األوروبي   

ـا وفرنـسا فـي     سبيل المثال ظهر ذلك خالل اآلراء المختلفة التي تبنت     ـا بريطاني ه

مجلس األمن التابع لألمم المتحدة اثناء المناقشات بشان حظر األسلحة علـي جنـوب    

وبعد ان طلبت الواليـات المتحـدة مـن االتحـاد األوروبـي       . ١٩٧٧افريقيا عام   

ـران عـام    ١٩٧٨االنضمام إلي  العقوبات التي تفرضها ضد ليبيا عام            ١٩٧٩ واي

ـتم الوصـول    فقد اشتدت المناقشات داخ    ل التعاون السياسي األوروبي ومع ذلك لم ي

واتفق األعضاء في التعاون السياسي األوروبي، على أقصى تقـدير،     . الي اي قرار  

على إدانة مشتركة الحتجاز الرهائن في طهران ولكن لم يتمكنوا من الموافقة علـي          

  .العقوبات

  تقرير لندن والقانون األوروبي الموحد

 األول للتعاون السياسي األوروبي كعقد فاشل، حيث افتقـر إلـي     تم اعتبار العقد  

وقـد ُأطلقـت   . العمل فيما يتعلق بإمكانية فرض عقوبات في نهاية عام الـسبعينات   

. ١٩٨١مبادرة بريطانية لتفعيل هذه العملية وادت الي تقرير لندن في اكتوبر عـام              

ودشن اجـراءات للـسماح   واقترح التقرير زيادة انشطة التعاون السياسي األوروبي       

لالتحاد األوروبي تحسين قدرته على رد سريع من خالل مؤسـسات مثـل أمانـة            

بموجبه يمكن عقد اجتماع للجنة الـسياسية او الـوزراء   " إجراء طوارئ"و  " الترويكا"
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وبعد شهرين، فرض اإلتحاد األوروبي أول مجموعـة لـه        .  ساعة ٤٨في غضون   

تي كرد علي احداث في بولندا واعقب ذلك حظـر   من العقوبات ضد اإلتحاد السوفيي    

وبعد ان تم تعزيزقوة الدفع فـي   . ١٩٨٢علي األسلحة ضد األرجنتين في ربيع عام        

عملية التعاون السياسي األوروبي، دفع اإلعالن الموقر بـشأن االتحـاد األوروبـي        

.  لألمام أهمية تنسيق الدول األعضاء السياسة الخارجيـة بـشكل أوثـق    ١٩٨٣عام  

منطقة بدون حدود داخلية يتم في إطارهـا        "ومع استمرار التطورات المتعلقة بإقامة      

فـي منتـصف    " ضمان حرية حركة البضائع واألفراد والخدمات ورؤوس األموال       

الثمانينيات، تطلبت النتائج التي تلت ذلك من االتحاد األوروبي القدرة على فـرض           

 حيز التنفيـذ، فقـد   ١٩٨٧موحد عام   وعندما تم دخل القانون األوروبي ال     . عقوبات

  .  حصل التعاون السياسي األوروبي على القدرة علي وضع بياناته موضع التنفيذ

ـد هـي أسـباب               وكانت األسباب الرئيسية وراء توقيع القانون األوروبـي الموح

ـداخلي، لكـن         اقتصادية، حيث كان االهتمام الرئيسي ينصب على تحرير السوق ال

وعلـي  . يضا اجراءات صنع القرار في االتحاد األوروبي عموما       المعاهدة عالجت أ  

نحو هام اصبح التعاون السياسي األوروبي مندمجا في هيكل االتحاد األوروبي مـع       

" متـربطين "أمانة في بروكسل في حين أن ممثلي المفوضية األوروبية اصـبحوا             

ة عـن تنفيـذ   فان المفوضية األوروبية أصبحت مسئول، وعالوة علي ذلك  . بالعملية

العقوبات اإلقتصادية التي يفرضها التعاون السياسي األوروبي الـي جانـب األمـم     

خلقت القدرة والمسئولية المتزايدة على العمل الحاجة إلي مزيد مـن الـنظم    . المتحدة

وأدت المشاكل التي تم رصدها من خالل التطبيق غير العـادل لعقوبـات        . المحددة

. د االهتمام بالسيطرة المشتركة على نقل األسـلحة        ضد الصين إلي تجد    ١٩٨٩عام  

وفي حين ان الخطط من اجل خلق سياسة خارجية وأمنية مشتركة قـد اصـبحت             

فـي اجتمـاع رومـا فـي      " Asoloقائمة  "اكثر أهمية، فان مجلس الوزراء وضع       

ـاالت تعتبـر         Asoloونصت قائمة   . ١٩٩٠ديسمبر عام     علي ان هناك أربعة مج

التعـاون اإلقتـصادي   "سياسة الخارجية واألمنية المشتركة، منهـا      مكملة لمستقبل ال  
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والتكنولوجي في مجال التسلح وايضا التعاون في مجال سياسة تـصدير األسـلحة            

وفي األعوام التالية فقد اصبحت قوانين تـصدير األسـلحة اكثـر          ." ومنع اإلنتشار 

  . تركيزا علي تطبيق إجراءات الحظر

ن مجموعة عمل المجلس بشأن تـصدير األسـلحة   وفي التفويض االصلي لتكوي   

، صدرت تعليمات للمنظمـة لتنـسيق الـسياسات         ١٩٩١التقليدية في سبتمبر عام     

ـلحة       ـاع   . القومية فيما يتعلق باألسلحة التقليدية وتعريفات حظر األس ووضـع اجتم

ـنح      ١٩٩١مجلس لوكسمبورج في يونيو عام    ـا تتعلـق بم  معـايير مـشتركة فيم

وان اول هذه المعايير تتعلق بالعهود الدوليـة للـدول          .  األسلحة التراخيص بتصدير 

. األعضاء خاصة قرارات الحظر التى تفرضها األمم المتحدة او اإلتحاد األوروبـي           

والتـي  " قائمة حظر مـشتركة  " اتفق االتحاد األوروبي علي      ١٩٩١وايضا في عام    

األسـلحة   "تضع القواعد لقرارات الحظر التي توضع مـن اآلن فـصاعدا بـشأن            

باإلضافة إلي ذلك، فقد تم بدء مناقشات بشان كيفيـة        ." والذخيرة والمعدات العسكرية  

التعامل مع منتجات يمكن ان يتم استخدامها ألغراض عسكرية ومدنيـة علـى حـد      

والتـي  " قائمة الحظـر المـشتركة   "ولم يتم إدراج مثل هذه المنتجات ضمن        . سواء

  .لعسكريةتركز علي وجه الحصر علي المواد ا

  

  السياسة الخارجية واألمنية المشتركة

ان وضع أسس السياسة الخارجية واألمنية المشتركة في معاهـدة ماسـتريخت             

 أدى الي تعزيز قانوني لقرارات االتحاد األوروبي المشتركة، واضـفى           ١٩٩٢عام  

وعقـب  . كذلك الطابع الرسمي على اجراءات صنع القرار فيما يتعلـق بالعقوبـات   

فرض عقوبات إجبارية اتخذه مجلس األمن التابع لألمـم المتحـدة، أضـاف           قرار ب 

ـال وأهـداف        االتحاد األوروبي قرار سياسة خارجية وأمنيـة مـشتركة يحـدد مج

ـز فـرض       . ووسائل الحظر  ـذي يجي ويمثل محتوى قرار مجلس األمن الـدولي ال

ـرا      ءات العقوبات الحد األدني من المتطلبات في حين يمكن بعـد ذلـك إضـافة إج
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إضافية من جانب االتحاد األوروبي من خالل قرار الـسياسة الخارجيـة واألمنيـة         

ـية  . المشتركة، وهو أمر حدث مرات   ومن ثم يتم تنفيذ العقوبات عن طريق المفوض

األوروبية باستثناء حاالت حظر األسلحة وفرض حظر على السفر علـى أشـخاص     

ـدة  مستهدفين، حيث أن هذه اإلجراءات هي مسؤولية ال      . دول األعضاء كل علـى ح

ويتبع االتحاد األوروبي في فرض العقوبات نفس اإلجراءات التي تم شـرحها آنفـا        

وفـي  . مع اإلستثناء الواضح لقرار مجلس األمن الدولي الذي سبق اإلشـارة إليـه          

السنوات األولي على بدء العمل بالسياسة الخارجية واألمنية المشتركة، فـإن غالبيـة    

ابقة التي تقررت عبر التعاون السياسي األوروبي والقانون األوروبـي          العقوبات الس 

وكان اإلستثناء الملحـوظ لهـذه   . جديدة" مواقف مشتركة "الموحد قد تم استبدالها بـ      

القاعدة هو حظر األسلحة علي الصين والذي كان مازال قائما علي البيان المـشترك         

خاصـة حظـر   ، اد األوروبي احتلت عقوبات اإلتح  ١٩٩٢وخالل عام   . ١٩٨٩منذ  

واثناء اجتمـاع المجلـس فـي       . أهمية بالغة في األجندة الداعية لالندماج     ، األسلحة

 فقد نشرت مجموعة عمل اللجنة الـسياسية نتائجهـا          ١٩٩٢أدنبرة في ديسمبر عام     

وقـد اشـتمل    . عن المجاالت القابلة لمزيد من التطوير على صعيد العمل المشترك         

الجوانـب  "بالتركيز علي اربعة عناوين رئيـسية مـن بينهـا         التقرير علي اقتراح    

من خالل، على سبيل المثال، مراجعة لعمليات حظـر األسـلحة         " االقتصادية لألمن 

  .القائمة التي تفرضها لألمم المتحدة واالتحاد األوروبي

فقد اوضحت سلسلة من األحكام القضائية فـي المحكمـة        ، وفي السنوات التالية  

ا يتعلق بالعقوبات التي تقودها األمم المتحدة في صراعات البلقان قـوة      األوروبية فيم 

 تبنـي اإلتحـاد   ١٩٩٨وفي مـايو عـام   . اإلجراءات المطبقة من جانب المجموعة 

األوروبي الئحة للسلوك بشأن تصدير األسلحة تقوم علي أساس المعايير التـي تـم          

نفيـذ اإلتحـاد    والتي أدت إلي تحسن المعلومات بخـصوص ت     ١٩٩١وضعها عام   

ادي اإلسـتخدام المتزايـد   ، وقرب نهاية هذا العقد. األوروبي لعمليات حظر األسلحة   

وفـي  . لعقوبات اإلتحاد األوروبي الي اهتمام متجدد بفعالية اإلجراءات المفروضـة      

 حاول اإلتحاد األوروبي تجربة نهجا أكثر نشاطا ومرونة في رده علـي         ١٩٩٨عام  
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وبالرغم مـن ظهـور     .  في منطقة كوسوفو اليوغسالفية    األزمة اآلخذه في التكشف   

نهج موحد سياسيا بشكل واضح بين الدول األعضاء، فقد اصبح في نهايـة األمـر             

وقد تم تقديم اجـراءات مختلفـة   . جليا بان اجراءات صنع القرار تحتاج الي تحسين     

ـية  لكن الحاجة إلي وجود الئحة تنفيذيـة للم ، اثناء األزمة ردا علي التطورات     فوض

وقد دلت هذه الـدورس، إلـي       . األوروبية أدت إلي تأجيالت لعدة شهور لكل قرار       

جانب مصلحة عامة متجددة في تفعيل السياسة الخارجية والتي جاء علـى رأسـها               

استحداث منصب الممثل األعلى للسياسة الخارجية واألمنيـة المـشتركة، علـى أن      

لكـن رغـم   . جه ضمن أجندة االندماجتطوير عقوبات االتحاد األوروبي قد ُأعيد دم     

ـتخدام العقوبـات              أن صدور بعض التصريحات التي تلزم االتحاد األوروبـي باس

وفـي الواقـع،    . ٢٠٠٤ألسباب متنوعة، لم يتم إطالق مبادرات رسمية حتى عام          

" األمـن النـاعم  "حين تحولت المناقشة في إطار سياسة األمن والدفاع األوروبي إلي      

عسكرية إلدارة ومنع النزاعات، لم يطرح موضوع العقوبـات فـي    والوسائل غير ال  

ـرح االتحـاد   . ٢٠٠١ وجوتنبرج عام  ٢٠٠٠مجالس أوروبا في فيرا عام       وحين ط

، أو اسـتراتيجية األمـن األوروبيـة، فـي     "أوروبا آمنة في عالم أفضل "األوروبي  

ـين أن  وفـي  . ، لم يرد إشارة مباشرة للعقوبات على اإلطالق   ٢٠٠٣ديسمبر عام    ح

في نفس االجتمـاع، فإنـه   " الخطوط التوجيهية بشأن استخدام العقوبات  "المجلس قدم   

لم يتم الربط بين الوثيقتين في النقاش المتعلق بمستقبل السياسة الخارجيـة واألمنيـة     

والالفت، أنه لم تكن هنـاك اسـتراتيجية أو قائمـة         . األوروبية المشتركة المقترحة  

 األوروبي على موقع االتحاد على شـبكة االنترنـت قبـل     بأهداف لعقوبات االتحاد  

  . ٢٠٠٤مارس 

ورغم أن العقوبات بدت أنها منفصلة عن سياسات االتحاد األوروبـي األخـرى     

، فإن التطور المفاجئ في هذا الميـدان خـالل النـصف          ٢٠٠٣حتى ديسمبر عام    

طا وحين صار االتحـاد األوروبـي نـش   .  كان أكثر وضوحا   ٢٠٠٤األول من عام    

بصورة متزايدة في الترويج للعقوبات كنهج بديل للتدخل العسكري في الوقت الـذي      

ـد حقبـة جديـدة        يواصل فيه مأسسة التعامل مع العقوبات، بات في اإلمكـان رص
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، و ٢٠٠٤عـام  " المبـادئ األساسـية  "وأكدت كـال الوثيقتـان،    . لسياسة العقوبات 

وقع حدوث مزيد مـن التطـوير   ، على أنه من المت    ٢٠٠٣عام  " الخطوط التوجيهية "

وأضفت الوثيقة األولي الطابع المؤسسي على سياسة العقوبات فـي  . في هذا المجال  

. ظل اهتمام متزايد بالتطبيق الفعال من خالل اقترح تشكيل جهاز جديد في المجلـس   

، تم تشكيل مجموعة عمل داخـل مجموعـة عمـل مستـشاري         ٢٠٠٤وفي يناير   

وتم تفـويض هـذه المجموعـة      . RELEX/Sanctionsالعالقات الخارجية تُدعى    

بوضع أفضل الممارسات المتعلقة بتطبيق نظم إجراءات تقييدية، وجمع معلومـات           

عن فاعليتها، والمساعدة كذلك في تقييم ما إذا كانت االجـراءات المطبقـة تحـدث          

وكانت هناك بعض المخـاوف بـشأن المهمـة    . األثر الضروري  لكي تكون فعالة   

حيث أنها قد تؤدي إلي عملية صنع قرار فوق وطنية بشأن فرض أو إلغـاء  االخيرة  

  . العقوبات، وبالتالي تحد من سلطة الدول الفردية األعضاء

  سياسة عقوبات االتحاد األوروبي الحالية 

)" العقوبـات (المبادئ األساسية بشأن استخدام اإلجراءات التقييديـة        "كان اعتماد   

.  مبرمجة بشأن سياسة عقوبات االتحـاد األوروبـي      هي أول وثيقة   ٢٠٠٤في عام   

والالفت أنه تم اعتماد هذه الوثيقة السياسية بعد ستة أشهر من توفير وثيقـة أكثـر               

)" العقوبـات (الخطوط التوجيهية بشأن استخدام اإلجراءات التقييديـة        "تفصيال هي   

ـية المبادئ  "وقد رسخت   . لكيان مؤسساتي لنشاط عقوبات االتحاد األوروبي      " األساس

نهج العقوبات كأداة مفيدة للسياسة الخارجية، مشددة علـى قـدرتها علـى الحفـاظ           

واعادة السلم واألمن حسب مبادئ ميثاق األمم المتحدة والسياسة الخارجية واألمنيـة            

  : ويمكن القول أن المبادئ األخيرة تنصب حول ثالثة موضوعات عامة. الموحدة

  ) ي ذلك ميثاق األمم المتحدةبما ف(احترام القانون الدولي  •

بما في ذلك تـشجيع الـسالم       (الوحدة العضوية ألراضي االتحاد األوروبي       •

 .والتعاون الدولي

 . المعايير والقيم، مثل الديمقراطية، وحقوق اإلنسان، والحريات األساسية •
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، ٢٠٠٣وفي استراتيجية األمن األوروبية التي تم اعتمادها فـي ديـسمبر عـام     

موضوعات الثالثة ترسخت أيضا كمبادئ توجيهية لسياسة األمن والـدفاع    فإن هذه ال  

  . األوروبية

علـى أن الطـرف الرئيـسي المخـول     " المبادئ األساسية"وهناك تأكيد في  

فرض العقوبات هو األمم المتحدة، لكن االتحاد األوروبي يرغب أيضا في اسـتخدام        

وفـي حالـة تطبيـق    .  واسعالعقوبات، مفضال أن يكون ذلك في إطار تأييد دولي   

عقوبات االتحاد األوروبي، فإنها يجب أن تكون جزءا من سياسـة أكثـر شـمولية           

تشمل حوار سياسي، وحوافز، وشروط، وقد تتضمن حتى، كملجأ أخير، اسـتخدام            "

ـزم    " المبادئ األساسية"وبالتالي، فإن اعتماد   ". إجراءات قسرية  رسـخ العقوبـات بح

وقد أصبح ذلك أكثر وضـوحا  . ألمنية والدفاعية األوروبية  كأدة من أدوات السياسة ا    

حين قدمت الوثيقة أمثلة عن المجاالت التي قد يـستخدم فيهـا االتحـاد األوروبـي      

  :  العقوبات، مثل

   .تأييد جهود مكافحة اإلرهاب •

  .مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل •

ة وحكـم القـانون   كإجراء تقييدي لفرض احترام حقوق اإلنسان، والديمقراطي    •

 . والحكم الرشيد

ـدات الرئيـسية للـدول                والالفت أن هذه هي المجاالت التي تمثل أيضا التهدي

األعضاء في االستراتيجية األمنية األوروبية، إضـافة إلـي النزاعـات اإلقليميـة             

  ). ٢٠٠٤، مجلس ٢٠٠٣مجلس (واألعمال اإلجرامية 

فقط بأهداف العقوبات بـل أيـضا       " المبادئ األساسية "إضافة إلي ذلك، لم تهتم      

فصلت معلومات أكثر احكاما عن أي نوع من العقوبات يمكن أن يستخدمه االتحـاد          

األوروبي، وأعلنت أن سياسة عقوبات االتحاد األوروبـي يجـب أن تتكـون مـن      

إجراءات مستهدفة بدال من العقوبات االقتصادية الشاملة، وقدمت ثالثة أمثلـة فـي           

  :هذا الصدد
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  سلحةحظر األ •

 حظر تأشيرات الدخول أو السفر •

 تجميد األرصدة االقتصادية  •

أن االتحاد األوروبي يرغـب فـي فـرض    " المبادئ األساسية"كذلك، أوضحت   

وقد تم شرح معلومات أكثر تفـصيال عـن    . عقوبات ضد دول، ومنظمات، وأفراد    

ن تعريف االتحاد األوروبي وإدارته للعقوبات في الوثيقـة الـسابقة تحـت عنـوا             

ـار   ) العقوبـات (الخطوط التوجيهية بشأن تنفيذ وتقييم اإلجراءات التقييدية  " فـي إط

. ٢٠٠٣التي تم اعتمادها فـي ديـسمبر عـام       " السياسة األمنية والدفاعية األوروبية   

ويجب اعتبار هاتين الوثيقتين تكمل كال منهما األخرى، وتوفران معـا أول إعـالن      

  .ةمبرمج عن سياسة العقوبات األوروبي

  ممارسة العقوبات في منطقة االتحاد األوروبي 

، يعتبر االتحاد األوروبي األمـم المتحـدة الالعـب        "المبادئ األساسية "وفقا لـ   

الدولي الرئيسي المسئول عن العقوبات، واإلجراءات التي يفرضها مجلـس األمـن          

 وقـد  .الدولي هي إجراءات ملزمة لكل الدول األعضاء بموجب ميثاق األمم المتحدة       

أوضح االتحاد األوروبي أيضا أن العقوبات التي تفرضها منظمة األمـن والتعـاون     

ـإن أن     . األوروبي هي عقوبات ملزم في كل أنحاء منطقة االتحاد األوروبي          لـذا ف

نظرة شاملة لنشاط العقوبات في االتحاد األوروبي يجـب أن تـشمل أيـضا هـذه         

شاط عقوبات المنظمـات الدوليـة     وفيما يلي رسم بياني يوضح حجم ن      . اإلجراءات

  .١٩٨٠التي التزمت بها منطقة االتحاد األوروبي منذ عام 

  

   ٢٠٠٣-١٩٨٠العقوبات في منطقة االتحاد األوروبي، : ١شكل 
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والالفت أن الشكل البياني يوضح أن االتحاد األوروبي قد طبق عـدد مـساوي      

ول مـستهدفة خـالل العقـد    تقريبا لعدد العقوبات التي فرضتها األمم المتحدة على د 

ـعيد              . الماضي وكان االتحاد األوروبي كذلك أكثر نشاطا فـي نـشاطه علـى ص

العقوبات خالل فترة الثمانينات عندما أدى التنافس بين القوتين األعظم إلـي منـع               

ويجب اعتبار هذه المالحظة الفتـة بـشكل    . مجلس األمن الدولي من العمل بفاعلية     

ـرة     أكبر ألن السياسة الرسمي    ة لالتحاد األوروبي بشأن العقوبـات تعتمـد علـى فك

  . اعطاء األفضلية لنظم األمم المتحدة
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تنسيق عقوبات األمم المتحدة، ومنظمـة األمـن والتعـاون األوروبـي            
  واالتحاد األوروبي 

ـدة وأي منظمـة     هناك خالفات واضحة بين العقوبات التي تفرضها األمم المتح

ق إجراءات مجلس األمن الدولي ملزم في جميع أنحـاء     دولية أو دولة أخرى، فتطبي    

العالم، وال تفرض عقوبات إال في األوضاع التي يعتبرها مجلـس األمـن الـدولي         

تفرض تهديدا على السلم واالستقرار الدوليين، ورغم أن هذا المجال الضيق أصـال           

 قد توسع من خالل تفسير أكثر كرما لألوضاع التي تمثل مثـل هـذا النـوع مـن        

التهديدات، فإن عقوبات األمم المتحدة مازالت إلي حد كبير تُستخدم كرد فعل ولـيس        

ويمكن لالتحاد األوروبي، أو اي حكومة فردية، أن تختـار فـرض      . كإجراء وقائي 

ومازالت بعـض القيـود المـستندة إلـي     . عقوبات سعيا لسلسلة أوسع من األهداف 

مية مازالت قائمة، لكن مـن الواضـح أن   القانون الدولي ولوائج منظمة التجارة العال    

  . لالتحاد األوروبي قدرة على فرض العقوبات أوسع من األمم المتحدة

لكن هناك بعض الصفات المتماثلة في عقوبات االتحاد األوروبـي وعقوبـات            

ـادة          األمم المتحدة، فكالهما يستخدم أدوات لعكس نتائج العدوان علـى األرض، وإع

قراطيا، وتشجيع حقـوق اإلنـسان، وردع ومعاقبـة اإلرهـاب،     القادة المنتخبين ديم 

لكن األمم المتحدة اختـارت تطبيـق أنـواع مختلفـة مـن        . وتشجيع نزع السالح  

العقوبات، من أشكال الحظر التجاري الشامل إلي عقوبـات أكثـر تحديـدا تُـسمي      

وفي الواقع تطور هذا المفهوم بين أمـور أخـرى مـن خـالل        ". الذكية"العقوبات  

 برلين، واستكهولم التي تأسست في الفتـرة مـن عـام      –مليات انترالكين، وبون    ع

 بهدف تحسين تأثير عقوبات األمم المتحدة مـع الحـد مـن       ٢٠٠٣ إلي عام    ١٩٩٩

ـم االسـتخدام   . نتائجها السلبية على السكان المدنيين فـي الـدول المتـسهدفة       ورغ

 أشكال حظر الـسفر، وتجميـد    المتزايد للعقوبات الذكية في العقد األخير، من خالل       

األرصدة واألهداف الفردية، فإن هذه الوسائل تستكمل في العادة بـبعض العقوبـات        

وكان النوع األكثر شيوعا لعقوبات األمم المتحدة، ومـازال، هـو الحظـر      . التقليدية

وبصرف النظر عن نوع السلوك الذي يؤدي إلي فرض العقوبـات،       . على األسلحة 
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مستهدف من الوصول إلي األسلحة يحمل منطقا واضـحا، ففـي    فإن منع الطرف ال   

النزاعات المحتملة أو في حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان، يجـب أن يمنـع حظـر     

وألن نظم األسـلحة تعتمـد     . على األسلحة أو يحد أو يوقف استخدام القوة المسلحة        

ـد        ـأثير يجـب أن يزي  بمقـدار  بشكل متزايد على أحدث أنواع التكنولوجيا، فإن الت

الوقت الذي مر منذ فرض الحظر، وبالتالي بخـضوعه لحظـر علـى األسـلحة              

المتطورة، فإن الطرف الذي ينظر إلي تصرفاته على أنها تمثل تهديد يـصبح اقـل    

  . قوة بشكل متزايد، على األقل من النواحي العسكرية

كذلك يمكن لمجلس األمن، بخالف قدرته على فـرض عقوبـات إجباريـة، أن      

وتتكـون عـادة العقوبـات    . ى بعقوبات، يكون للدول األعضاء حرية تطبيقها  يوص

المقترحة من أشكال حظر على األسلحة، وقد اختار االتحاد األوروبي تطبيقهـا فـي     

  . ١٩٩٤ وعلى اليمن عام ١٩٩٣كل الحاالت باستثناء الحظر على جورجيا عام 

ت حظر األسـلحة التـي   إضافة إلي ذلك، التزم االتحاد األوروبي بتطبيق عمليا   

وفي إطار تطوير الـسياسة الخارجيـة       . فرضتها منظمة األمن والتعاون األوروبي    

واألمنية المشتركة، هناك صالت مؤسساتية قوية بين المؤسستين، مثل مشاركة كـل    

من مجلس االتحاد األوروبي وممثلى المفوضية في كل اجتماعات منظمـة األمـن           

ل سوى حالة واحدة لعقوبات منظمة األمن والتعـاون         ولم تُسج . والتعاون األوروبي 

  . األوروبي لكنها تزامنت أيضا مع حظر لألسلحة أوصي به مجلس األمن الدولي

وبصورة عامة، سبقت عقوبات االتحاد األوروبي أو واصـلت جهـود األمـم           

ـباب مختلفـة       المتحدة لكن كان هناك حالتين طبقت خاللهما المؤسستان عقوبات ألس

، كـان هنـاك   ٢٠٠١ إلـي عـام   ١٩٩٦فخالل الفترة من عام .  األهدافضد نفس 

حظر على األسلحة يفرضه االتحاد األوروبي ضد السودان بينمـا اتخـذت األمـم            

وقد ظهرت هذه العالقة العكسية فـي الفتـرة مـن عـام       . المتحدة إجراءات أخرى  

ـد ٢٠٠١ إلي عام   ١٩٩٨ ة حظـر   ضد يوغسالفيا السابقة عندما فرضت األمم المتح

ـار         على األسلحة في حين أضاف االتحاد األوروبي إجراءات أخرى كبيرة فـي إط

  . أزمة كوسوفو
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  سياسة عقوبات االتحاد األوروبي من حيث الممارسة العملية 

أظهرت هذه الدراسة أن االتحاد األوروبي استخدم العقوبات على نطاق واسـع            

ة لالتحـاد األوروبـي؟    لكن هل من الممكن التعرف على سياسة عقوبـات محـدد          

ـات قبـل      والجدول التالي يلخص الحاالت التي طبق خاللها االتحاد األوروبي عقوب

  : ٢٠٠٤صدور وثيقة العقوبات في يونيو عام 

  قائمة عقوبات االتحاد األوروبي : ٢شكل 

  

العقوبــــات  الهدف

ــة المفروضـــ

  )التاريخ(

العقوبــــات

 )التاريخ(المرفوعة 

األسباب 

المــذكورة 

  باتللعقو

أنواع 

العقوبات 

المستخدم

  ة 

ــاد االتح

  السوفييتي

غير واضـح  ٤/١/١٩٨٢

)١٩٨٢(  

ـدخل   الت

  في بولندا

حظر 

ــاري تج

  جزئي

األرجنتي

  ن

ــزاع   ١٤/٦/١٩٨٢  ١٠/٤/١٩٨٢ الن

مع المملكة   

  المتحدة

حظر 

ــى علـ

األسلحة، 

ــر وحظ

  تجاري

ــزاع   ١١/٦/١٩٨٥  ٣٠/٣/١٩٨٤  إيران  الن

مع العراق،  

والحــرب  

ـر  غيـــ

  ةالمشروع

حظر 

ــى علـ

ــلحة األس

– 

ــلحة األس
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  الكيماوية

ــزاع   ١١/٦/١٩٨٥  ٣٠/٣/١٩٨٤  العراق  الن

ـران،    مع إي

والحــرب  

ـر  غيـــ

  المشروعة

حظر 

ــى علـ

ــلحة األس

– 

ــلحة األس

  الكيماوية

ــوب جن

  أفريقيا 

العنف،   ٢٥/٥/١٩٩٤  ٢٦/٧/١٩٨٥

ــات  وانتهاك

حقـــوق  

  اإلنسان

توسيع 

ــر حظـ

األسلحة، 

ــر حظـ

ــاري تج

  جزئي

/١١/١٠  ٢٧/١/١٩٨٦  ليبيا 

٢٠٠٤  

اإلرهــا

  ب 

حظر 

ــى علـ

األسلحة، 

ــد تقييـ

الــسفر،

وعقوبات 

دبلوماسية 

/١٤/١١  سوريا 

١٩٨٦  

٢٨/١١/

١٩٩٤  

اإلرهــا

  ب 

حظر 

ــى علـ

  األسلحة
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  الصين

  

  

ــاد اتحـ

  ماينمار

٢٧/٦/١٩٨٩   

  

  

٢٩/٧/١٩٩٠  

  مستمرة 

  

  

  مستمرة

انتهاكــا

ــوق  ت حق

  اإلنسان 

  

ــرام  احت

الديمقراطية

، وانتهاكات  

حقـــوق  

  اإلنسان

ظر ح

ــى علـ

  األسلحة 

  

حظر 

ــى علـ

األسلحة، 

ــد تقييـ

الــسفر،

ــر حظـ

ــاري تج

  جزئي

   

ــزاع   مستمرة  ٤/٨/١٩٩٠  العراق  الن

  مع الكويت

حظر 

ــى علـ

  األسلحة

يوغـسال 

  فيا 

  

  

  

  

  

  

٥/٧/١٩٩١   

  

  

  

  

  

  

  

  مستمرة  

  

  

  

  

  

  

  

ــزاع  الن

ــداخلي،  الـ

انتهاكـــات 

حقــــوق 

  اإلنسان

  

  

  

حظر 

ــى علـ

األسلحة، 

ــد تقييـ

ــسفر، ال

عقوبـات

ماليــة،

ــر حظـ
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  سلوفينيا 

١٠/٨/١٩٩٨  ٥/٧/١٩٩١    

ــزاع  الن

  خليالدا

ــاري تج

ــي، جزئ

ــر حظـ

ــى علـ

  الطيران

  

حظر 

ــى علـ

  األسلحة

/٢٠/١١  ٥/٧/١٩٩١  كرواتيا 

٢٠٠٠  

ــزاع  الن

  الداخلي

حظر 

ــى علـ

  األسلحة

/٢٠/١١  ٥/٧/١٩٩١  مقدونيا

٢٠٠٠  

ــزاع  الن

  الداخلي

حظر 

ــى علـ

  األسلحة

ــنة  البوس

  والهرسك

ــزا  مستمرة  ٥/٧/١٩٩١ ع الن

  الداخلي

حظر 

ــى علـ

  االسلحة

 أذربيجان 

  

  

  أرمينيا

٢٨/٢/١٩٩٢  

  

  

٢٨/٢/١٩٩٢  

  مستمرة

  

  

  مستمرة

ــزاع  الن

  الداخلي 

  

  

تأييـــد 

طرف فـي   

حظر 

ــى علـ

  األسلحة 

  

حظر 

ــى علـ
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ــزاع  النــ

  اآلذاري

  األسلحة

زائيـــر 

ــة ( جمهوري

الكونغـــو 

 ) الديمقراطية

ــرام   مستمرة  ٧/٤/١٩٩٣ احت

  الديمقراطية

حظر 

ــى علـ

األسلحة، 

ــدت قييـ

  السفر

ــرام   ٣١/٥/١٩٩٩  ١٣/٧/١٩٩٣  نيجيريا  احت

الديمقراطية، 

ــات  وانتهك

حقــــوق 

  االنسان

حظر 

ــى علـ

  األسلحة

انتهاكات   مستمرة  ١٥/٣/١٩٩٤  السودان

غير واضحة  

لحقـــوق 

  اإلنسان

حظر 

ــى علـ

  األسلحة

/١٧/١٢  أفغانستان

١٩٩٦  

ــزاع   مستمرة الن

ــداخلي،  الـ

انتهاكـــات 

حقــــوق 

  اإلنسان

حظر 

ــى علـ

  االسلحة

ـيا  روسـ

  البيضاء

االحتجا  ٢٢/٢/١٩٩٩  ٩/٧/١٩٩٨

ــى  ج علـ

ــة  معاملــ

تقييد 

  السفر
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ــوظفي  مـ

االتحـــاد  

  األوروبي

ــزاع   ١٦/٥/٢٠٠١  ١٥/٣/١٩٩٩  أثيوبيا  الن

  مع اريتريا

حظر 

ــى علـ

  األسلحة

  اريتريا 

  

 إندونيسيا 

١٥/٣/١٩٩٩   

  

١٦/٩/١٩٩٩  

١٦/٥/٢٠٠١   

  

١٧/١/٢٠٠٠  

ــزاع  الن

  مع أثيوبيا 

انتهاكات 

حقــــوق 

  نسان اإل

حظر 

ــى علـ

  األسلحة

  

ــر ف

ض حظر

ــى علـ

  األسلحة

االحتجا  مستمرة  ٢/٢/٢٠٠٢زيمبابوي 

ــى  ج علـ

ــة  معاملــ

ــوظفي  مـ

االتحـــاد  

ــي،  األوروب

احتــــرام 

الديمقراطية، 

انتهاكـــات 

حقــــوق 

حظر 

ــى علـ

األسلحة، 

ــد تقييـ

  السفر
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  اإلنسان

ـيا  روسـ

  البيضاء

١٩/١١/

٢٠٠٢  

االحتجا  ١١/٤/٢٠٠٣

ــى  ج علـ

ــة  معاملــ

المــراقبين  

  يينالدول

تقييد 

  السفر

تأييـــد   مستمرة  ٢٧/٢/٢٠٠٣  مولدوفيا 

 عملية السالم

تقييد 

  السفر

يظهر هذا الملخص لعقوبات االتحاد األوروبي بعض المالمح المثيرة لعقوبـات         

االتحاد األوروبي، وخاصة عندما ترتبط مع أبعاد أخرى للسياسة الخارجية لالتحـاد         

ة على ثالثة موضوعات لعقوبات االتحـاد       وسوف تتركز المناقشة التالي   . األوروبي

األوروبي؛ هي االنتشار الجغرافي لألهداف، ونوع السياسات التي يتم تشجيعها مـن      

  . خالل العقوبات، ونوع اإلجراءات المستخدمة

ـر،        ـدلول كبي ـات م وللوهلة األولي، ال يوفر تحليل للتوزيع الجغرافـي للعقوب

، ثـم الـشرق   ) حـاالت ٩(، تليها أفريقيا ) حالة١١(فمعظم الحاالت تقع في أوروبا  

 –واألمريكيتين مع مالحظة واحـدة فقـط    )  حاالت ٤(ثم آسيا   )  حاالت ٤(األوسط  

تتوافق مع الهجوم الوحيد على أراضي دولة عضو في االتحاد األوروبي في الفترة             

لكـن  . ويبدو أن االتحاد األوروبي مهتم بدوره كقوة إقليميـة        . التي تغطيها الدراسة  

المحدد من جانـب االتحـاد   " الجوار القريب"يبرز نمط الفت، عندما تتم مقارنة بين       

ـا فـي المحـيط            ـم تطبيقه األوروبي وباقي العالم، فعقوبات االتحاد األوروبـي ت

ـرق آسـيا    – مرة في باقي العالم ١٥ مرة، و  ١٣الجغرافي    أغلبيتها في جنـوب ش

أكثر وضوحا حين يـتم اسـتبعاد       ويصبح هذا االتجاه    . وجنوب الصحراء االفريقية  

االجراءات التي توصي بها األمم المتحدة وتلك الحاالت التي تدخل حيـز االهتمـام        

ـدو  . حين يصبح االتحاد األوروبي هو الطرف الرئيسي المطبق لهذه العقوبات           ويب
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كما لو أن االتحاد األوروبي قد انتهج سياسات مختلفة عبر عقوباتـه فـي منـاطق         

  . الممختلفة من الع

 منهـا  –وفي جواره اإلقليمي، طبق االتحاد األوروبي العقوبات ألسباب متعددة        

ـات موجهـة     . اإلرهاب، والحروب المدنية، والخالفات الدبلوماسية     ويبدو أن العقوب

ـرة،              ـارات أمنيـة مباش نحو الجوار الجغرافي لالتحاد األوروبي نتيجة أكثر العتب

اإلرهاب، والحتواء النزاعات الداخلية فـي     فالعقوبات التي فرضت كرد على تهديد       

البلقان واالتحاد السوفييتي السابق يمكن على األقل جزئيا إرجاعها لخـشية محتملـة         

كذلك يبدو أن االتحاد األوروبي قـد رد   . من نتائجها على أراضي االتحاد األوروبي     

و  أ_بسرعة أكبر على أوضاع األزمات المحتملة المجاورة مـن خـالل اسـتخدام          

  .  العقوبات_التهديد باستخدام 

ـر قواعـد          وعلى النقيض، يبدو أن سياسة العقوبات تجاه باقي العالم تراعي أكث

ـدد     . القانون الدولي وسياسة التي تقوم على القيمة       وقد طُبقت العقوبات كرد على ع

ـرد علـى وضـع صـراع          من النزاعات الداخلية لكن فقط في أفغانستان طبقت ك

والالفـت أن  . العقوبات فُرضت لحماية الديمقراطية وحقوق اإلنسانداخلي، وغالبية   

على عقوبات االتحـاد األوروبـي      " تحفز"هناك نوع من التصرفات التي يبدو أنها        

عندما تكون قوات حكومية أو قوات ترعاها الحكومة مسئولة عـن      : أكثر من غيرها  

 علـى   _تحاد األوروبي   وبهذا الشكل، يبدو أن اال    . انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان   

 قد نجح فـي دمـج نهـج حقـوق     _األقل فيما يتعلق بسلوكه في فرض العقوبات     

  . اإلنسان ضمن سياسته الخارجية

وأخيرا، فيما يتعلق بنوع العقوبات المستخدمة، هناك تطور واضح، يتوافق مـع   

وبـات  وفي عق . المفاهيم المقترحة للمكانة المتزايدة لالتحاد األوروبي كالعب دولي       

ـراءات تجاريـة جزئيـة           االتحاد األوروبي المبكرة، ساد نهج حذر يركز علـى إج

ترتبط بشكل مباشر بلوائح السوق المشتركة، وبعـد الهجمـات اإلرهابيـة علـى              

األراضي األوروبية في منتصف الثمانينات، ركز االتحاد األوروبي اهتمامه علـى           

لغضب، وكـان تطبيقـه، فـي    عمليات حظر األسلحة كإجراء رئيسي للتعبير عن ا     
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وخـالل  . أحسن األحوال، متفاوت ويعتمد على اإلرادة السياسية للـدول األعـضاء       

العقد الماضي، أصبح االتحاد األوروبـي متهمـا بـصورة متزايـدة بالعقوبـات              

وأدى هذا أيضا إلي دور أكثـر  . المستهدفة، وخاصة التركيز على القيود على السفر     

في تطبيق العقوبات، وتزامن ذلك، في التوقيـت، مـع   نشاطا للمؤسسات المشتركة    

  . تطبيق مبادئ شينجين المتعلقة بحرية الحركة عبر معاهدة امستردام

  

   ٢٠٠٤-١٩٨٠: حاالت لعقوبات االتحاد األوروبي

ـا عـدا تطبيـق           يشرح الجزء التالي كل حاالت عقوبات االتحاد األوروبي فيم

ا يوصي مجلس األمن بفرض عقوبـات،      قرار إلزامي لمجلس األمن الدولي، وعندم     

يتعين على الدول األعضاء في االتحاد األوروبي أن تقرر ما إذا كانت ستطبق هـذه      

وسوف يعقب االستعراض العام مناقشة للعوامل التي يبدو أن تميـز     . العقوبات أم ال  

  . االتحاد األوروبي كطرف يفرض عقوبات

   ١٩٨٢االتحاد السوفييتي 

نات، ظهرت موجات عديدة من احتجاجـات العمـال فـي         منذ منتصف السبعي  

ـرابات        بولندا ضد األوضاع االقتصادية السيئة وفساد الحكومة، وفـي أعقـاب اض

، سمحت الحكومة االشتراكية بتكـوين  ١٩٨٠على المستوى الوطني في أواخر عام      

، تـم   ١٩٨١وفي مـارس عـام      ". تضامن"تحالف مستقل للنقابات ُأطلق عليه اسم       

لجنرال ياورزليسكي رئيسا جديدا للحكومـة البولنديـة وبعـد تهديـدات            تنصيب ا 

وعلى الفور طالبـت  . سوفييتية بالتدخل، شنت الشرطة حملة لتهريب القادة المنشقين   

بوقف فوري لهذه المضايقات بينما زاد التوتر خالل خريـف عـام        " تضامن"حركة  

ة األحكـام العرفيـة   ، فرضت الحكومة البولندي١٩٨١ ديسمبر عام  ١٣وفي  . ١٩٨١

وعقد االتحاد األوروبي اجتماعـا فـي    . وتم اعتقال آالف من أنصار حركة تضامن      

 ديسمبر لكنه لم يتمكن من االتفاق على إدانة هذا التصرف، حيث سـعت      ١٥ – ١٤

بعض الدول األعضاء في االتحاد، وخاصة ألمانيا، إلي الحفاظ على عالقات جيـدة           
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وأدانـت  . غط الواليات المتحدة لفرض عقوبـات    بين الشرق والغرب، في حين ض     

لجنة األمن والتعاون في أوروبا األحكام العرفية باعتبارها انتهاكا لحقـوق اإلنـسان           

وفي الرابع مـن  . وانتقدت وجود القائد العام لحلف وارسو وهو سوفييتي في بولندا         

ـ   ١٩٨٢يناير عام    ذا ، تقرر ضرورة فرض عقوبات لالتحاد األوروبي كرد علـى ه

ـيتم           ـراءات التـي س الوضع، لكن تم إحالة المناقشة المفصلة بـشأن نوعيـة اإلج

استخدامها إلي المفوضية، وفي نهاية المطاف، كان االجراء التي تم الموافقة عليـه              

وضع الدولة األولي بالرعاية من بولندا، فـي حـين واصـل االتحـاد         "هو سحب   

ـدعم للـس        وفـي مواجهـة االتحـاد      . كاناألوروبي إرسال المساعدات اإلنسانية ك

السوفييتي، أعلن المجلس قرارا بفرض حظر تجاري جزئي في عبارات غامـضة،          

وتم استثناء اليونان من تطبيق هـذه اإلجـراءات،         . مثل ضرورة تقليص الواردات   

ولم تطبق الدنمرك أي إجراءات باستثناء منع الواردات الـسوفييتية مـن أن يـتم              

 عدا اليونان، وليس من الواضح متى تم رفـع هـذه       تصديرها إلي دول أخرى فيما    

العقوبات، حيث أن اإلجراءات التي فرضت كانت غير محددة وطبقت بشكل غيـر         

  . متساوي

   ١٩٨٢األرجنتين 

، ١٩٨٢عندما تعرضت أراضي دولة عضو للهجوم في الثاني من إبريل عـام          

ـ  . شكل ذلك حدثا نادرا لالتحاد األوروبي      ـزو  وكانت هناك أسـباب عدي دة وراء غ

األرجنتين لالراضي البريطانية في جزر الفوكالند، لكن هذا لغزو كان في األسـاس       

ـين أن    . محاولة من جانب المجلس الحاكم لزيادة شعبيته الداخلية        واعتقـدت األرجنت

تعهدها باالنضمام إلي الحرب األمريكية ضد الشيوعية، ومحاوالت الضغط المكثفـة     

السوفييتي داخل األمم المتحدة، سوف يمنـع اي محاولـة   من جانب الصين واالتحاد  

لكن هذه االستراتيجية لم تكن ناجحة حيـث دعـت   . لطرح المسألة في مجلس األمن  

األمم المتحدة إلي سحب القوات األرجنتينية، في حين فرضت المملكة المتحدة علـى      

جميـع  وعلى الفـور أدانـت      . الفور عقوبات اقتصادية وبدأت في االعداد للحرب      
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ـية      الدول األعضاء في االتحاد األوروبي الهجوم األرجنتيني، لكـن كانـت المفوض

وشـددت المملكـة   . هي التي أول من اقترح فرض عقوبات اقتـصادية مـشتركة     

، ١٩٨٢المتحدة على أهمية تعزيز اإلجراء األوروبي وفي العاشر من إبريـل عـام         

متحـدة وفـرض مجموعـة مـن      أعلن االتحاد األوروبي تأييده الكامل للمملكـة ال       

ـرة  . العقوبات االقتصادية منها حظر شامل على بيع األسلحة لألرجنتين        لكن في الفت

ـدنمرك أن          التي سبقت صدور هذا القرار، ظهر توتر داخل المجلس حين أكـدت ال

ـات، وبالتـالي رفـض          االتحاد األوروبي ال يملك حق دسـتوري لفـرض العقوب

ـراءات          الدنمركيون تطبيق نظام االتحاد     األوروبي لكنهم بدال من ذلك فرضـوا إج

وقد طُبقت العقوبات من خـالل نظـام     . وطنية تتطابق مع قرار االتحاد األوروبي     

للمجلس صدر في السادس عشر من إبريل بتاريخ ينتهي فـي الـسابع عـشر مـن      

وفـي  . مايو، وبعد هذا التاريخ لم تجدد أيرلندا وإيطاليا العقوبات ألسـباب سياسـية    

إبريل، أعلنت الواليات المتحدة تأييدها لبريطانيا في الناع وبعد أسـابيع قليلـة               ٣١

من القتال العنيف، استسلمت القوات األرجنتينية في الرابع عشر من يونيو، ونتيجـة     

  . لذلك تم رفع عقوبات االتحاد األوروبي

  

   ٨٥-١٩٨٤إيران والعراق 

، ١٩٧٩/٨٠ خـالل الثـورة   في أعقاب حالة عدم االستقرار التي سادت إيـران   

 لالستيالء على مناطق حدوديـة متنـازع   ١٩٨٠شن العراق غزوا في سبتمبر عام      

. عليها تشمل ممر شط العرب االستراتيجي وخورامشهر وعبدان المنتجـان للـنفط           

وقد أدت االنتصارات األولية في ساحة القتال إلـي ظهـور محـاوالت عراقيـة                

وفي ذلك الوقت، كانت إيـران قـد      . ١٩٨١م  للتفاوض من موقع قوة في أوائل عا      

نجحت في إعادة تنظيم قواتها المسلحة ورفضت المفاوضات وشـرعت فـي شـن      

ونظرا للتفوق العددي للقوات اإليرانية، بدأت تقارير تشير إلـي أن    . هجمات مضادة 

، بـدأت إيـران   ١٩٨٣وفي نوفمبر عام . العراق يستخدم أسلحة كيماوية ضد أعدائه 
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وشـككت  . ١٩٥٢األنظار إلي انتهاك العراق لبروتوكول جنيف لعـام         حملة للفت   

فرنسا وبريطانيا علنا في مصداقية المزاعم اإليرانية، لكن فريقا دوليا أرسلته األمـم              

 ١٩٨٣ أكد صحة تقارير المخابرات األمريكيـة لعـام   ١٩٨٤المتحدة في مارس عام   

مم المتحدة وافقت كـل مـن   وفي أعقاب صدور تقرير فريق األ   . بشأن هذا االنتهاك  

الواليات المتحدة واليابان وبريطانيا وفرنسا على أن هناك حاجـة لمنـع تـصدير               

ووافق االتحاد األوروبي عل فرض حظر على بيـع       . كمياويات معينة إلي المنطقة   

وقد اسـتهدف الحظـر   . كيماويات قد تُستخدم كأسلحة أو في إنتاج مثل هذه األسلحة   

ضا حظرا على الكيماويات التي قد يـتم إرسـالها بـصورة      طرفي النزاع وشمل أي   

وفيما يتعلق باألسلحة التقليدية، اسـتمر     . مباشرة أو غير مباشرة للطرفين المتحاربين     

. عدد من دول االتحاد األوروبي في تصدير كميات كبيرة من هذه األسلحة للعـراق          

ـرا   التي كانت قد فرضت أي–، فرضت استراليا    ١٩٨٤وفي أغسطس عام     ضا حظ

مماثال للحظر الذي تبنته دول أخرى في حين روجت لنهج دولي أكثر شمولية تجاه             

استخدام األسلحة الكيماوية، ونتيجة لهذه المحاوالت، تم تشكيل مجموعـة اسـتراليا            

 كجهاز استشاري لعالج هذه المسألة التي أثارتهـا الحـرب   ١٩٨٥في منتصف عام   

ـار           وبالتالي ت .  العراقية –اإليرانية   م إحالة عقوبات االتحـاد األوروبـي إلـي إط

  . مجموعة استراليا ولم يتم رسميا وقفها وال توضيحها بشكل أكبر

  

   ١٩٨٥/٩٤: جنوب أفريقيا

كانت سياسة التفرقة العنصرية لجنوب أفريقيا وقمعها العنيف لمظاهرات الـسود     

لـى األسـلحة    محل مناقشة داخل األمم المتحدة منذ أوائل الستينات، ودخل حظر ع          

وقبـل  . ١٩٧٧فرضته األمم المتحدة على جنوب أفريقيا حيز التنفيذ في نوفمبر عام       

ذلك، كان أعضاء االتحاد األوروبي يتعاملون من النظام في جنوب أفريقيا بطـرق              

ـرخيص مـع           ـات ت مختلفة، فقد تلقت جنوب أفريقيا تكنولوجيا عسكرية عبر اتفاقي

وفي الوقـت نفـسه،     . رائيل، وفرنسا، وبلجيكا، وكندا   ألمانيا الغربية، وإيطاليا، وإس   
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 قـد  ١٩٦٣فإن حظر األسلحة الذي أوصت بفرضه األمم المتحدة في أغسطس عام         

وفي البدايـة،   . طبق أساسا من جانب أعضاء منظمة الدول األفريقية المشكلة حديثا         

حة التـي  أكدت بريطانيا وفرنسا على أنهما يميزان بين أسلحة القمع الداخلي واألسـل  

، أعلنت الحكومـة البريطانيـة   ١٩٦٤تستخدم للدفاع الخارجي، لكن في أكتوبر عام      

وفي إطار االسـتعداد لمـؤتمر األمـم    . عن حظر على األسلحة على جنوب أفريقيا   

، بـدأ االتحـاد األوروبـي    ١٩٧٧المتحدة بشأن التفرقة العنصرية في أغسطس عام  

ـتمكن الـدول    . ب أفريقيـا مناقشة فرض عقوبات محتملة ضد حكومة جنو      ولـم ت

األعضاء في االتحاد من االتفاق على مجرد إجراء واحد، لكن االتحـاد األوروبـي             

وضع قواعد سلوك تحكم سلوك الشركات األوروبية في جنوب أفريقيا مماثل للـنهج     

  . الوطني البريطاني

بـي  وخالل أوائل الثمانينات، تم مناقشة فرض مزيد من عقوبات االتحاد األورو      

ضد جنوب افريقيا، خاصة بعد مبادرات هولندية، عندما تصاعد العنف فـي عـام            

وعندما أعلنت حكومة جنوب أفريقيا حالة الطـوارئ فـي يوليـو عـام              . ١٩٨٤

، أرسلت الترويكا األوروبية بعثة دبلوماسية وفي وقـت الحقـت اقترحـت         ١٩٨٥

وك الجديـدة بعـض   وطبقت قواعد السل. مراجعة مبادئ السلوك، وتوسيع العقوبات   

اإلجراءات الجديدة مثل عقوبات ثقافية وعلمية ورياضية وعظر صـادرات الـنفط          

وشملت ايضا حظر بيع أنواع معينة مـن المعـدات التـي قـد        . والتعاون النووي 

وفي الوقت نفسه، بـادر االتحـاد    . تُستخدم كوسائل للقمع إلي شرطة جنوب أفريقيا      

مـن خـالل برنـامج مـساعدات       " يجابيـة اإلجراءات اإل "األوروبي أيضا ببعض    

وأضاف اجتماع في الهاي في يونيـو       . للمفوضية يساعد ضحايا التفرقة العنصرية    

 عقوبات تقييد صادرات الحديـد والـصلب وتلـزم الـدول األعـضاء      ١٩٨٦عام  

وفي أعقاب إلغاء سياسـة  . بالتحقيق في إمكانيات حظر االستثمار في جنوب أفريقيا       

ـدة واالتحـاد          التفرقة العنصرية    وتطبيق الديمقراطية، تم إلغاء عقوبات األمم المتح

لكن االتحاد األوروبي أصر علـى فقـرات   . ١٩٩٤ وعام ١٩٩٣األوروبي في عام   

  . تفرض شروطا فيما يتعلق بحقوق اإلنسان في عالقاتها التعاقدية مع جنوب أفريقيا
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   ٢٠٠٤-١٩٩٩، ٩٢-١٩٨٦: ليبيا

بيعات أسلحتها لليبيا في وقت مبكر يعود إلي عـام      قيدت الواليات المتحدة من م    

ـأن    ١٩٧٨، وعقلت مبيعات المعدات العسكرية تماما في عام         ١٩٧٣  بعد مـزاعم ب

ورغم المحاوالت األمريكية المستمرة خـالل    . الحكومة الليبية أيدت إرهابيين دوليين    

يـة، لحـث    الليب–النصف األول من الثمانينات، أثناء تصاعد التوترات األمريكيـة   

. االتحاد األوروبي على فرض حظر مماثل فإن هذه المحاوالت قد قوبلت بـالرفض        

، تم تنفيذ هجومين إرهابيين منـسقين ضـد مكاتـب          ١٩٨٥ ديسمبر عام    ٢٧وفي  

شركة الخطوط الجوية اإلسرائيلية العال في مطارات روما وفيينا، وتـردد أن أبـو        

ين الهجومين، وفرضـت الواليـات   نضال الذي يحظى بدعم من ليبيا كان وراء هذ    

وبعد شـهر، أدت الحـوادث فـي    . المتحدة مزيد من العقوبات االقتصادية ضد ليبيا 

روما وفيينا إلي رد من جانب االتحاد األوروبي من خـالل بيـان أدان اإلرهـاب              

وتعهد بعدم تصدير األسلحة أو أي معدات عسكرية أخرى إلي دول تتورط بـشكل           

وأضـاف االتحـاد األوروبـي مزيـد مـن العقوبـات       . واضح في دعم اإلرهاب 

 فـي أعقـاب تفجيـر    ١٩٨٦ إبريل عام ٢١الدبلوماسية واالقتصادي على ليبيا في    

لكـن  . ملهي ليلي في برلين، وهو تفجير زعمت الواليات المتحدة أن لليبيا صلة به         

ـر كـان عمليـة                في وقت الحق أظهرت األدلة أن األكثر ترجيحا ان هـذا التفجي

وفي أعقاب هجمات إرهابية ضد طائرات، فوق اسكتلنده عـام    .  سورية –ينية  فلسط

ـين          ١٩٨٩ والنيجر عام    ١٩٨٨ ـباط مخـابرات ليبي ، كان هناك اشـتباه بـأن ض

وبعد تحقيق استمر عدة سنوات في التفجيـر الـذي       . متورطون في هذه التفجيرات   

 أثنـين مـن    حيث تم إعالن١٩٩١، شُكلت محاكمة في هولندا عام   ١٩٨٨وقع عام   

ورفضت ليبيا تسليم المـشتبه بهمـا      . الموطنين الليبيين هما المشتبه بهما الرئيسيين     

، فرضت األمم المتحدة حظرا اجباريا على األسـلحة لليبيـا      ١٩٩٢وفي مارس عام    

وبعد تسوية فيما يتعلق بإجراءات المحاكمة، تم تسليم المشتبه بهما في عـام        . كعقاب



 ___ترجمات_____________________________________________________________

________________________________ ٣٥  ________________________________  
  

مم المتحدة، لكن االتحـاد األوروبـي أعلـن أن حظـر      وتم رفع عقوبات األ ١٩٩٩

، تم رفـع حظـري األسـلحة األوروبـي     ٢٠٠٤األسلحة سيظل مطبقا، وفي عام      

  . واألمريكي بسبب تحسن العالقات بين ليبيا والغرب

  

   ٩٤-١٩٨٦سوريا 

ـمن          خالل تنافس الحرب الباردة، وضعت سوريا نفسها بصورة فـضفاضة ض

ـافس مـع إسـرائيل     المعسكر االشتراكي في مح    اوالت إلقامة حكومة قوميـة والتن

كالعب رئيسي في الشرق األوسط، وبخالف احتفاظها بعالقات وثيقة مع االتحـاد           

ـكلت سـوريا   ١٩٧٧ إلي عـام     ١٩٧٢السوفييتي وإيران خالل الفترة من عام        ، ش

ـارعت       جزءا من اتحاد الدول العربية مع مصر وليبيا، وفي أعقاب حل االتحـاد، س

ا إلي توقيع اتفاقية تعاون مع االتحاد األوروبي، لكن االجتماعات بين االتحـاد           سوري

ولـم  . األوروبي وسوريا تأجلت على الفور عندما تدخلت سوريا في النزاع اللبناني          

تحظ محاوالت االتحاد األوروبي لتنشيط عملية السالم في الـشرق األوسـط فـي          

وفـي عـام    .  تعزيز وجودها العسكري   أوائل الثمانينات بتأييد سوريا التي واصلت     

ـاب وتطـور          ١٩٨٥ ، اتهمت الواليات المتحدة الحكومة السورية بأنها ترعى اإلره

وفي السابع عشر من إبريـل عـام        . أسلحة كيماوية ودعت لفرض عقوبات ضدها     

ـدن          ١٩٨٦ ، تم اكتشاف قنبلة في الحقائب خالل رحلة جوية لشركة العـال مـن لن

ت في أكتوبر، تم تقديم معلومات بشأن تـورط الحكومـة    وخالل المحاكمة التى جر   

ـات المتحـدة    . السورية في التخطيط لهذا الحادث    ـدة والوالي وسحبت المملكة المتح

سفيريها من سوريا، وتم الغاء الدعم الذي يقدمـه االتحـاد األوروبـي لـصادرات           

ـ   ١٤وفي  . الزراعية السورية في أواخر أكتوبر     اد  نوفمبر، فرضت كـل دول االتح

األوروبي فيما عدا اليونان عقوبات تجارية جزئية ضد سوريا، منها حظـر علـى               

وفـي عـام   . لكن العقود القائمة لم تتـأثر بـالحظر     . مبيعات األسلحة في المستقبل   

وفاجأت سوريا العديـد  . ، انتهى النزاع في لبنان وتم تفكيك الكتلة االشتراكية       ١٩٨٩
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ـات المتحـدة   من المراقبين عندما سارعت باالنضمام   وتأييد العملية التي قادتها الوالي

وظلت عقوبات االتحاد األوروبـي سـارية   . ١٩٩٠واألمم المتحدة ضد العراق عام    

 الـسوري  –، عندما استأنف مجلس التعـاون األوروبـي        ١٩٩٤حتى نوفمبر عام    

  . وبعد عام شاركت سوريا في المؤتمر االورو متوسطي في برشلونة. اجتماعاته

  

   ١٩٨٩ :الصين

، كان ميدان تيانانمين في بكين يعـج بالنـشطين     ١٩٨٩خالل إبريل ومايو عام     

ـبعض              الذين تظاهروا سلميا احتجاجا على الفساد والرقابة في الـصين وطـالبوا ب

اإلصالحات الديمقراطية، واعتبارة من ليلة الثالث والرابع مـن يونيـو، حاصـر              

ـدبابات  .  الرحيلالجيش الصيني الميدان واجبر المتظاهرون على      واستخدم الجيش ال

والمعدات الثقيلة األخرى لمنع متظاهرين آخرين بصورة وحشية من االنضمام إلـي       

وأعقب ذلك اعتقاالت واسعة، استهدفت اساسا قادة الطلبـة         . المظاهرات في الميدان  

ـد حركـة         . لحركة تيانانمين  وحظيت التقارير المتقطعة عن العمليات المـسلحة ض

ية السلمية باهتمام كبير من وسائل اإلعالم العالمية، وقوبلـت تـصرفات            الديمقراط

وفي السادس من يونيـو، أدان أعـضاء االتحـاد         . الحكومة الصينية برفض واسع   

األوروبي االثني عشر باالجماع الصين، وفرضت بعض الـدول عقوبـات علـى          

 والمـساعدات،   وعلقت ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا المنح والقـروض      . المستوى الثنائي 

وفي اجتماع المجلس األوروبي التالي فـي     . وفرضت بريطانيا حظرا على األسلحة    

ـددا مـن العقوبـات             مدريد في السابع والعشرين من يونيو، فرض بيان مشترك ع

ـدد             ـر مح  الدبلوماسية واالقتصادية على مستوى االتحاد األوروبي تشمل حظر غي

. على األسلحة لتوجيه إشارة برفض عدم احترام الحكومة الصينية لحقـوق اإلنـسان   

وقـد  . ، فرضت الواليات المتحدة أيضا حظرا على األسلحة    ١٩٩٠وفي فبراير عام    

تم إلغاء كل هذه اإلجراءات فيما عدا حظر األسلحة بـصورة أحاديـة مـن جانـب       

فيد أن العالقات مـع الـصين    الدول األعضاء في أعقاب بيان مشترك في أكتوبر ي        
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وظل حظر االتحاد األوروبي علـى األسـلحة    ". تطبيعها بشكل متصاعد  "سوف يتم   

 ٢٠٠٤للصين مفروضا، لكن  بدأ التشكيك بصورة متزايدة في جـدواه فـي عـام          

  . عندما زعم عدد من دول االتحاد بأن الحظر بات باليا

  

    ١٩٩٠اتحاد ميانمار / بورما 

، نظم عدد مـن المظـاهرات     ١٩٨٧قدي في سبتمبر عام     في أعقاب إصالح ن   

ـام  . االحتجاجية في رانجون عاصمة بورما   ، أصـبح قـادة الطلبـة    ١٩٨٨وفي ع

. نشطين بشكل متزايد حين انتشرت الحركة وبدأت تطالب بإصالحات ديمقراطيـة          

وردت الحكومة بإستخدام قوات الجيش لقمع المتظاهرين وأغلقت الجامعات وقامـت       

، علقت الحكومة األلمانيـة الغربيـة       ١٩٨٨وفي أغسطس عام    . ت جماعية باعتقاال

واستمرت المظاهرات حتـى  . جميع منح المساعدات بسبب انتهاكات حقوق اإلنسان      

 سبتمبر، حين نصب انقالب عسكرى داخلي قيادة جديـدة فرضـت األحكـام               ١٨

البالد إلـي   وفي أعقاب االنقالب، تحول اسم      . العرفية وكثفت من قمعها للمعارضة    

وعندما تعرض الطلبة النشطين للسجن أو القتل أو الفرار لالنـضمام         . اتحاد ميانمار 

إلي حركات التمرد العرقية األخرى فـي منـاطق ميانمـار الحدوديـة، فرضـت         

 سبتمبر ودعت االتحاد األوروبي إلـي  ٢٣الواليات المتحدة حظرا على األسلحة في     

المظاهرات المطالبة بالديمقراطية ودعا زعـيم   واستمرت  . االنضمام إلي هذا الحظر   

المعارضة اونج سان سو كي من الدول األجنبية فرض مقاطعة اقتـصادية شـاملة            

وفرضـت الواليـات المتحـدة مزيـدا مـن      . ١٩٨٩على ميانمار في مارس عام      

 ودعت االتحاد األوروبـي لالنـضمام إلـي هـذه        ١٩٩٠العقوبات في أوائل عام     

، ورغـم  ١٩٩٠لة لحل األزمة، ُأجريت انتخابات في مايو عام      وفي محاو . العقوبات

وزعمـت  . محاوالت الحكومة للتالعب في النتائج، فازت المعارضة بأغلبية ساحقة        

الحكومة العسكرية أنه كان يتعين صياغة دسـتور جديـد قبـل إمكانيـة تطبيـق           

ـ ١٩٩٠وفي التاسع والعشرين من يوليو عـام       . ديمقراطية متعدد األحزاب   رض ، ف
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ـرام            االتحاد األوروبي حظرا على األسلحة ضد ميانمار على أسـاس رفـضها احت

وبعـد وفـاة القنـصل    . نتائج االنتخابات، واالنتهاكات المتواصلة لحقوق اإلنـسان    

، تـم فـرض مزيـد    ١٩٩٦الفخري للدنمرك أثناء احتجازه لدى شرطة ميانمار عام  

ـفر    من العقوبات وُأعيد التأكيد على حظر األسلحة الق    ائم وتم فرض قيـود علـى س

وعندما انضمت ميانمار إلـي رابطـة دول جنـوب          . القيادة العسكرية في ميانمار   

، احتج االتحاد األوروبي وشدد من جديد علـى أن انتهاكـات    ١٩٩٧شرق آسيا عام    

حقوق اإلنسان التي يمارسها النظام تمنع انضمامه إلي اتفاقية التعاون بـين االتحـاد      

وبعد زيارة للترويكـا األوروبيـة إلـي    . ة دول جنوب شرق آسيا    األوروبي ورابط 

، تم توسيع حظر األسـلحة ليـشمل معـدات القمـع         ٢٠٠٠ميانمار في أوائل عام     

وفـي  . الداخلي، وتم تجميد أموال نفس األفراد الذين كانوا مستهدفين بحظر الـسفر        

ـين    ، تم تعديل اإلجراءات ضد ميانمار وتم التشديد علي        ٢٠٠٤إبريل عام    ها فـي ح

  . ُأعلن عن أن العقوبات ستظل سارية على األقل لمدة عامين آخرين

  

   ١٩٩٠العراق 

 العراقية في الثمانينات، قدمت الكويـت دعمـا ماليـا    –خالل الحرب اإليرانية    

للجانب العراقي بينما تجاوزت حصة إنتاجها في إطار حصص إنتاج النفط لمنظـة        

لبية مطالب العراق بالغاء ديونه، شنت القوات       لكن عندما رفضت الكويت ت    . األوبك

، وقد قوبـل   ١٩٩٠العراقية غزوا مسلحا على الكويت في الثاني من أغسطس عام           

هذا الغزو بإدانة دولية واسعة النطاق، وطالب مجلس األمن الدولي بسحب القـوات        

 .العراقية في نفس اليوم، في حين حاولت الدول العربية المجاورة بـدء مفاوضـات       

وبعد ثالثة أيام من القتال، بسطت القوات العراقية سيطرتها عل الكويـت وأعلنتهـا    

وفي الرابع من أغسطس اجتمع االتحاد األوروبـي فـي رومـا            . جزء من العراق  

ووافق على فرض حظر على واردات النفط من العراق والكويت، والتزمت الـدول   

علـى فـرض مزيـد مـن     األعضاء بالقيام بمحاولة مشتركة لحث مجلس األمـن       
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وبعد يومين، في السادس من أغسطس، أصدر مجلـس األمـن      . العقوبات اإلجبارية 

تضمن عقوبات اقتصادية وتجاريـة وماليـة   ) ١٩٩٠لسنة  (٦٦١الدولي القرار رقم   

  . شاملة إضافة إلي فرض حظر على األسلحة إلي العراق

  

   ١٩٩١جمهورية يوغسالفيا االشتراكية 

ـان  ١٩٩٠-١٩٨٩ تتضح في يوغسالفيا طـوال عـام   حين بدأت التوترات  ، ك

. موقف االتحاد األوروبي في البداية هو محاولة الحفاظ على الدولـة اليوغـسالفية         

وخالل أواخر الثمانينات، انعقدت اجتماعـات عديـدة بهـدف توسـيع التعـاون              

وفي الخامس والعشرين مـن يونيـو   . االقتصادي بين يوغسالفيا واالتحاد األوروبي 

ـدرالي      ١٩٩١م  عا ـرك الجـيش الفي ـا االسـتقالل، وتح ، أعلنت سلوفينيا وكرواتي

ـد مجلـس االتحـاد               ـلوفينيا، وأوف اليوغسالفي الذي يسيطر عليه الصرب إلي س

األوروبي ورئاسة لكسمبورج الترويكا إلي بلجراد بهدف التفـاوض علـى وقـف            

.  وتصاعد النزاع  وفشل وقف إطالق النار األول والثاني على الفور،       . إلطالق للنار 

ـرض حظـر         وفي الخامس من يوليو، علق االتحاد األوروبي المساعدات المالية وف

. على األسلحة بمراقبة مفترضة من جانب بعثة مراقبة تابعـة لالتحـاد األوروبـي      

وبعد يومين تم التوقيع على وقف إلطالق النار وتم إرسال بعثة المراقبـة التابعـة            

وفينيا في الخامس عشر من يوليو وإلي كرواتيـا فـي          للمجموعة األوروبية إلي سل   

ورغم محاوالت التوسط في الهاي في سبتمبر، أصبح النزاع في كرواتيـا        . سبتمبر

ـدولي عقوبـات،         ٢٥مريرا بصورة متزايدة، وفي       سبتمبر، فرض مجلس األمن ال

ـتمر االتحـاد    . شملت حظر على األسلحة، ضد األطراف المشاركة في النزاع         واس

ـز علـى دور        األور وبي في البحث بنشاط عن حلول ممكنة طوال النزاع، لكنه رك

وعلى سبيل المثال، ركز االتحاد األوروبي جهـوده      . نشط تحت مظلة األمم المتحدة    

ـراف بـسلوفينيا،   . على مراقبة حظر األسلحة الذي فرضته األمم المتحدة  وبعد االعت

ـ ١٩٩٢وكرواتيا، والبوسنة والهرسك كدول في عام      ـر ليـضم    ، ت م تعـديل الحظ
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في الوقت الذي تاله عقوبات إضافية من جانب األمـم          " أراضي يوغسالفيا السابقة  "

ـاوالت    . المتحدة وانتشر النزاع من سلوفينيا وكرواتيا إلي البوسنة والهرسـك، والمح

المختلفة إلنهاء النزاعات جعلت عدد من المنظمات مثل االتحاد األوروبي، وحلـف           

وبعـد أشـهر مـن    . ألمن والتعاون األوروبي تلتزم بإيجاد تـسوية  الناتو ومنظمة ا  

 فـي دايتـون، بالواليـات    ١٩٩٥المفاوضات، تم توقيع اتفاق سالم في أواخر عام   

ـاء علـى        . المتحدة وتم إلغاء عقوبات األمم المتحدة، لكن االتحاد األوروبي قرر اإلبق

واتيـا، وجمهوريـة   حظر لألسلحة على الدول الجديدة في البوسنة والهرسـك وكر       

  ).  الجبل األسود–صربيا (مقدونيا اليوغسالفية السابقة، وسلوفينيا ويوغسالفيا 

  

  ١٩٩٢) وأرمينيا(أذربيجان 

لجنـة األمـن   (أقرت المبادئ المؤسسة لمنظمة األمـن والتعـاون األوروبـي     

أن المنظمة لن تتدخل في الدول األعضاء لكن انـدالع        ) والتعاون األوروبي حينذاك  

 أدى إلي إعادة تقييم لتفـويض منظمـة األمـن         ١٩٩١الحرب في يوغسالفيا عام     

وكانت أول مرة يظهر فيها النـزاع فـي منطقـة نـاجورنو           . والتعاون األوروبي 

 حين طالب أرمن كاراباخ في مظاهرات حاشدة بضرورة ضـم      ١٩٨٨كاراباخ عام   

ـدال مـن أذربيجـان           ـا الـسوفييتية ب  وتـصاعدت  .المنطقة إلي جمهورية أرميني

المظاهرات إلي نزاع مسلح بين حكومة االتحاد السوفييتي وحركة كارابـاخ، التـي        

، تـم  ١٩٩١وفي أعقاب تفكك االتحاد الـسوفييتي عـام       . حظيت بدعم من أرمينيا   

إعالن جمهورية ناجورنو كاراباخ في سبتمبر، بعـد ثالثـة أيـام مـن اسـتقالل           

 بدأ كـال الطـرفين هجمـات ضـد         وتصاعد التوتر في المنطقة عندما    . أذربيجان

وفـي أوائـل عـام      . األراضي من األقلية العرقيـة    " لتطهير"المدنيين في محاولة    

، تصاعد القتال عندما شن عدد كبير من المتطوعين هجومـا ضـد الـسكان       ١٩٩٢

وأرسلت منظمة األمن والتعاون األوروبي بعثة تقـصى حقـائق إلـي            . اآلذاريين

 جميع الدول لوقف تزويد القـوات فـي المنطقـة           المنطقة وتضمن تقريرها دعوة   
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ـراءات التـي اقترحتهـا      . باألسلحة وأيد االتحاد األوروبي هذا البيان وفـرض اإلج

. منظمة األمن والتعاون األوروبي بدون تبني أي تشريع إضافي لالتحاد األوروبـي    

فييتي وبعد تقسيم األسلحة الخاصة بالجيش السوفييتي القديم بين دول االتحـاد الـسو      

، تصاعد النزاع أكثر وكذلك تصاعدت الهجمـات ضـد   ١٩٩٢السابق في مايو عام   

وحاولت أذربيجان فرض حصار على المنطقة مما أدى إلي تـدخل مـن           . المدنيين

، أدان ١٩٩٣ إبريـل عـام     ٣٠وفـي   . جانب القوات األرمينية لحماية أبناء جلدتها     

 بذلت جهود مـشتركة لمنظمـة   مجلس األمن علنا تورط أرمينيا في النزاع في حين    

األمن والتعاون األوروبي واألمم المتحدة من أجل بدء مفاوضات، وفي يوليـو، تـم      

التوقيع على اتفاق إلطالق النار رافقه توصية من مجلس األمن بشأن فرض حظـر       

  . على األسلحة إلي أذربيجان وأرمينيا لتجنب تجدد النزاع

  

   ٢٠٠٣-١٩٩٣) يرزائ(جمهورية الكونغو الديمقراطية 

ـادة            ـدة بقي خالل الثمانينات، أصبحت المعارضة لدولة الحـزب الواحـد الفاس

وفـي  . الرئيس موبوتو صاخبة بشكل متزايد بعد تدهور مستويات معيشة المواطنين   

ـزاب الـسياسية الـشرعية وان     ١٩٩٠إبريل عام    ، أعلن موبوتو أنه سيتم منح األح

ـرة     . قريـب انتخابات حرة ستُجرى في المستقبل ال   ـرض أن الفت وكـان مـن المفت

االنتقالية ستخضع لمراقبة مؤتمر وطني فـي زائيـر يترأسـه رئـيس األسـاقفة             

، أوقف موبوتو أعمال المجلس الـوطني فـي    ١٩٩٠وفي ديسمبر عام    . كيسانجاني

زائير، وهي خطوة قوبلت برفض المجتمع الدولي، وعلق االتحاد األوروبي بعـض     

ونجح المجلس في عقد أول اجتماع لـه فـي      . تصادية لزائير المساعدات الفنية واالق  

ـين      ١٩٩١أغسطس عام    ، لكن عملية االنتخابات تعرقلت عندما تـصاعد العنـف ب

ـار علـى           ـتح الن الجماعات العرقية والفصائل السياسية، بما في ذلك قيام الجيش بف

ـين         . المتظاهرين في مناسبات عديدة    وفي أعقاب مفاوضات اسـتمرت شـهورا ب

بوتو والمجلس الوطني في زائير، تم التوصل لحل وسط فـي أغـسطس عـام         مو
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 رئيـسا  Tshisekedi عندما تم تعيين زعيم المعارضة المعتدل تشيـسيديكي         ١٩٩٢

 بعـد تأسـيس   ١٩٩٢وفي أعقاب ذلك، حل المجلس نفسه في ديسمبر عام   . للوزراء

تـو مـسودة   ورفـض موبو . المجلس األعلى للجمهورية وتقديم مسودة دستور جديد  

بينما قامت قوات األمـن بمهاجمـة    Tshisekediالدستور وحل حكومة تشيسيديكي     

 ينـاير  ١٥وانتقدت جماعات المعارضة هذه الخطوة، وفـي  . مكاتب رئيس الوزراء  

، بدء إضراب عام، وبدأت مصادمات بين الفصائل المختلفـة والقـوات       ١٩٩٣عام  

طة وفي بيان مشترك في الثالـث مـن       وأدان االتحاد األوروبي هذه األنش    . المسلحة

فبراير، طالبت فرنسا وبلجيكا والواليات المتحدة باستقالة موبوتو وتـسليم الـسلطة           

ورد موبوتو بعقد مؤتمر جديد لحسم النزاع وفي مـارس عـين فـي          . لتشيسيديكي

وقاطعت المعارضة هذا المؤتمر، ولـم يعتـرف      . نهاية المطاف رئيس وزراء آخر    

ـان   ١٩٩٣وفي السابع من إبريل عام   .  بالحكومة الجديدة  المجتمع الدولي  ، طلـب بي

لمجلس االتحاد األوروبي بإعادة تشيسيديكي إلي منصبه، في حـين قـرر فـرض           

حظر على األسلحة إلي زائير إلي جانب قيود على سفر كبار المـسئولين المـوالين        

يـر مـن    عندما دخلت أعداد كب   ١٩٩٤وتواصل العنف وتصاعد في عام      . لموبوتو

، تم اإلطاحة بموبوتـو    ١٩٩٧وفي عام   . الالجئين إلي زائير من رواندا وبوروندي     

بواسطة قوات متمردة بقيادة كابيال الذي أعاد تسمية زائير باسم جمهورية الكونغـو           

وتجددت على الفور الحرب األهلية حتى تم التوقيع على اتفاق سـالم           . الديمقراطية

 علـى تجـدد للنـزاع،    ٢٠٠٣ت في أوائل عام  وبعد ظهور إشارا  . ٢٠٠٢في عام   

فرضت األمم المتحدة حظر على األسلحة إلي جمهورية الكونغو الديمقراطيـة فـي        

  .  من أجل تشجيع عملية السالم٢٠٠٣عام 

  

   ١٩٩٩-١٩٩٣نيجيريا 

ـا بـانقالب أبـيض مطـالبين        ١٩٨٣في عام    ، قام قادة في الجيش في نيجيري

 والعنـف وتزويـر االنتخابـات وسـوء اإلدارة     بالشرعية كعالج لسياسة العرقيـة   
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 وتم تشكيل حـزبين  ١٩٨٩وتم صياغة دستور جديد عام     . االقتصادية للنظام السابق  

ـذين فـي     . والسماح بالتنافس في االنتخابات القادمة   لكن المرشـحين المـستقلين، ال

. بعض الحاالت تم اعتقالهم واحتجازهم، لم يتم السماح لهـم بخـوض االنتخابـات          

، ١٩٩٢ واالنتخابات التمهيدية الرئاسية عـام       ١٩٩٠الل االنتخابات المحلية عام     وخ

وتم إلغاء االنتخابات األخير ألن بعـد أن       . تردد مزاعم قوية بشأن تزوير االنتخابات     

. زاد عدد أصوات الناخبين إجمالي عدد الناخبين المسجلين فـي قـوائم االنتخـاب            

، دعا عدد من المرشحين علـى الفـور   ١٩٩٣ وبعد إجراء االنتخابات في يونيو عام   

إلي تعليق النتائج رغم أن مراقبين محليين ودوليـين زعمـوا أنهـا كانـت أكثـر          

وعندما أصبح واضـحا أن مـشهود   . انتخابات نزاهة وحرية وأمنا في تاريخ البالد      

. أبيوال سوف يفوز باالنتخابات، قرر الزعيم العسكري بابانجيدا إلغـاء االنتخابـات           

قب ذلك مظاهرات احتجاج عنيفة طوال أشهر تالية ووقـع انقـالب عـسكري     وأع

وفي أعقاب تعليق االنتخابـات، فرضـت الواليـات    . ١٩٩٣جديد في نوفمبر عام    

وبهـدف  . المتحدة على الفور عقوبات على نيجيريا، حذا حذوها االتحاد األوروبـي      

ض االتحـاد   الحث على عودة الحكم الديمقراطي واحترام حقـوق اإلنـسان، فـر           

 على حركة األفراد والمعدات العـسكرية مـن   ١٩٩٣األوروبي قيودا في يونيو عام   

فـي ظـل    "كذلك تعين مراجعة تراخيص التصدير الجديدة لمعدات الدفاع         . نيجيريا

وفـي نـوفمبر عـام    ). تصور تلقائي برفض هذه العقود من جانب الدول األعضاء   

ـرر    ، في أعقاب قيام الحكومة العسكرية ب      ١٩٩٥ إعدام تسعة من قادة المعارضـة، ق

وكانـت  . االتحاد األوروبي فرض مزيد من العقوبات شملت حظر علـى األسـلحة   

ـدام   ٢٠األسباب التي ذُكرت في الموقف المشترك الذي صدر في       نوفمبر هـي إع

ـات عـام              ١٩٩٣قادة المعارضة، وحاالت انتهاك حقوق اإلنسان، وإلغـاء االنتخاب

وفي أواخـر  . لعسكرية لم تظهر أي نية للعودة إلي الحكم المدني       وحقيقة أن القيادة ا   

ـدنيين           ١٩٩٨عام   . ، اتخذ الجيش عدة خطوات في اتجاه تـسليم الـسلطة لقـادة م

 مـايو  ٢٩وُأجريت انتخابات وتم تنصيب أولوسيجون أوباسانجو كرئيس للبالد في         
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 قـرار  وبعد يومين تم رفع عقوبات االتحاد األوروبـي علـى أسـاس    . ١٩٩٩عام  

  .   مايو١٧صدر في 

  

   ١٩٩٤السودان 

ـردة     ١٩٨٣بدأ النزاع في جنوب السودان عام         بعد أن أعلنـت الجماعـة المتم

عزمهـا اإلطاحـة بالحكومـة وإقامـة دولـة      ) الحركة الشعبية لتحرير الـسودان   (

وعندما تصاعد النزاع، سعت الحكومة إلي فرض مجتمـع يقـوم علـى         . اشتراكية

لى أي حال، قوبل بالرفض من جانب جنوب الـسودان الـذي      اإلسالم وهو أمر، ع   

. يقطنه غالبية مسيحية، حيث تستمد الحركة الشعبية لتحرير السودان معظم أتباعهـا        

، علق االتحاد األوروبي مـساعدات التنميـة   ١٩٨٩وبعد انقالب عسكري وقع عام      

  بسبب غياب الديمقراطية وسجل الحكومة الـسيئ بخـصوص     ١٩٩٠للسودان عام   

وحاولت كل من منظمة الوحدة األفريقية ومنظمة اإليجاد اإلقليميـة          . حقوق اإلنسان 

التوسط في النزاع في أوائل التسعينات، وكانت منظمة اإليجاد تحظي بجـزء مـن        

ـاد  "تمويلها من االتحاد األوروبي وتحظى بدعم مجموعـة تـسمي     ـدقاء اإليج " أص

 األوروبي والواليات المتحدة وبرنـامج  تتكون من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا واالتحاد     

ـات الـسالم،         . األمم المتحدة اإلنمائي   وشنت الحكومة السودانية، بالتزامن مع مباحث

وفـي عـام   . هجمات عديدة ضد المتمردين وبالتالي عرقلت أي تقـدم للمباحثـات      

، وضعت الواليات المتحدة السودان على قائمة الدول التي ترعى اإلرهـاب            ١٩٩٣

علنا المؤتمر الشعبي العربي واإلسالمي الذي يتخذ من السودان مقـرا لـه       واتهمت  

، تـردد أن القـوات   ١٩٩٤وفي فبرايـر عـام   . بأنه منظمة لإلسالميين المتشددين  

السودانية قد استهدفت عمدا المدنيين خالل قصفها لمحافظة خط االستواء الجنوبيـة           

، ١٩٩٤وفـي مـارس عـام      . تمما دفع االتحاد األوروبي إلي إدانة هذه التصرفا       

فرض االتحاد األوروبي حظر على األسلحة إلي السودان دون أن يقدم أي أسـباب              

واضحة لكن التوقيت يشير بوضوح إلي أن هذا الحظر كان بسبب هجوم الحكومـة      
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كذلك أعرب االتحاد األوروبي عن بعـض القلـق بـشأن    . وفشل مفاوضات السالم  

وفي منتصف عـام  . لسودانية واإلرهاب الدولياحتمال وجود صالت بين الحكومة ا 

وفـي  . ، تم تسليم اإلرهابي كارلوس إلي فرنسا، حيث تم إحالتـه للمحاكمـة     ١٩٩٤

أعقاب االتهامات المتعلقة بتورط سوداني في محاولة االغتيال التـي تعـرض لهـا      

، فرض مجلس األمن الدولي عقوبـات،   ١٩٩٦الرئيس المصري حسني مبارك عام      

 ٢٠٠١ وعـام  ١٩٩٦تضمن حظر على األسلحة، ما يعنى أنه بين عـام           لكنها لم ت  

كانت هناك عقوبات مختلفة لألمم المتحدة واالتحـاد األوروبـي مفروضـة علـى        

، لكـن حظـر االتحـاد       ٢٠٠١وقد تم إلغاء عقوبات األمم المتحدة عـام         . السودان

  . األوروبي على األسلحة ظل مفروضا

  

   ١٩٩٨ – ١٩٩٥سلوفينيا 

   ٢٠٠٠ – ١٩٩٥ كرواتيا

   ٢٠٠٠ – ١٩٩٥جمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة 

   ١٩٩٥البوسنة والهرسك 

رغم أن عقوبات األمم المتحدة ضد أراضي يوغسالفيا السابقة بعد التوقيع علـى     

؛ فإن االتحاد األوروبي قرر اإلبقاء على حظـر األسـلحة           ١٩٩٥اتفاق دايتون عام    

ية منذ ذلك الحين إلي تخفيف القيود على الـدول      وقد أدت تطورات إيجاب   . مفروضا

ـدول بـشكل أوثـق باالتحـاد              المختلفة، وعلى سبيل المثال، حين ارتبطت تلك ال

وعندما بدأت سلوفينيا المفاوضات كدولة مرشـحة لعـضوية االتحـاد           . األوروبي

ـبحت الـدول    . ١٩٩٨ أغسطس عام    ١٠األوروبي، تم رفع الحظر عنها في        وأص

ـرق أوروبـا   – في اتفاقية االتحاد األوروبي لالستقرار في جنوب    الباقية أعضاء   ش

، وبعد انضمام كرواتيا مع جمهوريـة مقـدونيا اليوغـسالفية    ١٩٩٩في يونيو عام   

السابقة إلي برنامج الشراكة من أجل السالم بعد عام، بدا أن الحظر بات ال يتماشـي        

 أدت ٢٠٠٠ي أوائل عـام  كذلك أجرت كرواتيا انتخابات حرة ونزيهة ف    . مع العصر 

إلي صدور إعالن من االتحاد األوروبي بأن كرواتيا استطاعت تطبيق كل شـروط        
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، تم إلغاء حظري األسلحة مـن جانـب       ٢٠٠٠ نوفمبر عام    ٢٠وفي  . اتفاق دايتون 

ـرغم مـن أن               االتحاد األوروبي بشأن كل من كرواتيا وجمهورية مقدونيا علـى ال

لسلوك األوروبية ومراجعة لكل حالـة علـى حـدة    بمجموعة مبادئ ا" صارم"التزام  

إضافة إلي ذلك، ظلـت   . ستصبح مرشدا لمبيعات األسلحة التي قد تتم في المستقبل        

ـم فـي كـل             ـرب المـشتبه به اإلجراءات المباشرة مفروضة على مجرمـي الح

وقد تم إعادة اإلشارة إلي اإلجراءات االحترازية بشأن مبيعات األسـلحة            . يوغسالفيا

، بعد أن وقعت كـال  ٢٠٠١ أكتوبر عام  ٨ستقبل في موقف موحد صدر في       في الم 

، بـدأت  ٢٠٠٤وفي عـام    . الدولتين اتفاقيات استقرار وتوأمة مع االتحاد األوروبي      

ـا للتأهـل              كرواتيا مفاوضات توأمة في حين أعلنت جمهورية مقدونيا عن طموحه

  . ٢٠٠٥لتلك المفاوضات في أواخر عام 

  

   ١٩٩٥) الجبل األسودصربيا و(يوغسالفيا 

، تم رفع عقوبات األمم المتحدة، لكـن  ١٩٩٥بعد توقيع اتفاق دايتون للسالم عام      

وخالل أزمـة كوسـوفو، كانـت هنـاك     . االتحاد األوروبي واصل حظر األسلحة    

ـد التـوتر       . عقوبات لألمم المتحدة واالتحاد األوروبي مفروضة      ـاب تزاي وفي أعق

ـان   وبخاصة القمع الوحشي الذي مارس     ته قوات الشرطية الصربية ضد مظاهرة أللب

ـإن     ٨٠، حيث لقـي  ١٩٩٨كوسوفو في مارس عام    ـدنيين مـصرعهم ف  مـن الم

التي تضم الواليات المتحدة وروسيا والمملكة المتحـدة وفرنـسا      (مجموعة االتصال   

الخاصة بيوغـسالفيا الـسابقة   ) وألمانيا والدولة التي تتولى رئاسة االتحاد األوروبي    

ـر موسـع         اجتمع ت في التاسع من مارس ودعت إلي فرض عقوبات في شكل حظ

وحـين تعثـرت   . لألسلحة وعقوبات مستهدفة ضد حكومـة يوغـسالفيا الـسابقة      

ـيا،           ـدولي بـسبب روس المناقشات بشأن اإلجراءات المقترحة في مجلس األمـن ال

ـارس،  ٣١وفي .  مارس١٩فرض االتحاد األوروبي عقوبات ضد يوغسالفيا في       م

 ١١٦٠ األمم المتحدة حظر على األسلحة من خالل قرار مجلس األمن رقـم         فرضت
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وخالل تلك الفترة، فرض االتحاد األوروبـي     . ٢٠٠١الذي لم يتم رفعه إال في عام        

وألن حظـر  . عدد آخر من العقوبات تجاه هذا البلد والقيادة الملتفة حول ميلوسفيتش          

 اعتماد مزيـد مـن العقوبـات مـن     األسلحة بدا غير كافي للتأثير على الموقف، تم  

جانب االتحاد األوروبي في شكل حظر على االستثمار وتجميد أمـوال يوغـسالفيا         

ـدة مـن جانـب       / السابقة   ـاب توصـيات جدي صربيا في السابع من مايو في أعق

وأدت الهجمات المتواصلة على المدنيين إلـي إجـراءات أشـد      . مجموعة االتصال 

وُأضيف إلي عقوبـات  .  يونيو٢٩حاد األوروبي في من جانب االت  ) حظر الطيران (

ـادة               ـديم مـساعدات إلع االتحاد األوروبي عدد من اإلجراءات اإليجابية، مثـل تق

ـفيتش        . التعمير ورفع حظر عن النفط للبلديات الصربية التي تعارض نظـام ميلوس

، تم استثناء الجبل األسود ومنطقـة كوسـوفو       ١٩٩٩وفي السادس من سبتمبر عام      

ـدة حظـر      . اضعة إلدارة األمم المتحدة من هذا الحظر      الخ وبعد رفـع األمـم المتح

، اعتمد االتحاد األوروبي موقـف موحـد   ٢٠٠١األسلحة في الثامن من أكتوبر عام      

لمجموعة مبادئ السلوك فيما يتعلق بمبيعات األسـلحة      " صارم"بهدف إجراء تطبيق    

ان العقوبات الباقية هي تلك التـي  ، ك٢٠٠٤وبنهاية عام  . في المستقبل إلي هذا البلد    

  . تستهدف أفراد كان لهم صلة بنظام الرئيس اليوغسالفي السابق ميلوسفيتش

  

   ٩٩ – ١٩٩٦أفغانستان 

، ١٩٨٩عندما انسحبت القوات السوفييتية من الحرب األهلية في أفغانستان عـام     

 مـن ذلـك   كان يعتقد على نطاق واسع بأن الحكومة سيتم اإلطاحة بها، لكن بـدال         

تفككت قوات الحكومة األفغانية السابقة والمعارضة إلي فصائل متناحرة عديدة فـي           

وعندما تلقـت الفـصائل   . حين حاولت األمم المتحدة التوسط للتوصل لتسوية سلمية   

المتحاربة المتناحرة مساعدات مكثفة من دول مثل الهند وإيران وباكـستان وروسـيا      

لخارج بأن األطراف سـتكون أكثـر رغبـة فـي          والسعدية، اقترح مراقبون من ا    

ـات     ، ١٩٩٦وفـي إبريـل عـام    . المشاركة في عملية السالم إذا تم فـرض عقوب
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اقترحت الواليات المتحدة أن تفرض األمم المتحدة حظـر علـى األسـلحة ضـد                

. أفغانستان وتقترح مؤتمر سالم حين بدا أن النزاع قد وصل إلي طريـق مـسدود            

يط الذي عينته األمم المتحدة، وهو ألماني، بـاألطراف         واتصل نوربرت هول الوس   

المتحاربة لكنه كاد يقتل في هجمات بالصواريخ على العاصمة كابول بعـد ثالثـة             

ـقوط كـابول     ١٩٩٤وفي سبتمبر عام    . أشهر ، أدى هجوم قاده حركة طالبان إلي س

ـان  وخالل عملية االستيالء على السلطة هاجمت طال. وفرض نظام إسالمي متشدد    ب

مجمع تابع لألمم المتحدة وقتلت الرئيس األفغاني السابق نجيب اهللا، وهـو حـادث            

وعلـى الفـور أعـادت    . أدى إلي إدانة واسعة النطاق للحكومة األفغانية الجديـدة       

ـان وشـنت سـريعا هجمـات       جماعات أخرى تنظيم صفوفها كحركة مناوئة لطالب

ع مجلس األمـن الـدولي إلصـدار    مضادة في أنحاء البالد، بما فيها كابول، مما دف      

ـرار بالتحديـد    . توصية للدول األعضاء بوقف تسليم أسلحة ألفغانـستان     ـر الق وذك

وادعـت  . رعاية اإلرهاب والتدخل الخارجي في النزاع كأسباب لفـرض الحظـر          

طالبان بأن األمم المتحدة والقوى الغربية تتآمر عليها ومنع كافة أشكال المـساعدات              

، منـع   ١٩٩٦وخالل خريـف عـام      . ظمات غير الحكومية للمرأة   التي تقدمها المن  

القتال المتزايد وسوء األحوال الجوية المساعدات اإلنسانية من الوصول للـبالد ممـا    

ـاع        . أدى إلي ظهور أزمة الجئين حادة      وفي ديسمبر، اختار االتحاد األوروبـي إتب

تان، وفـي  توصية مجلس األمن الدولي وتطبيق حظر على األسلحة ضـد أفغانـس     

السنوات التي تلت، أدت حوادث عديدة بين طالبان واألمم المتحدة وموظفي اإلغاثة             

ـرض حظـر علـى       التابعين لالتحاد األوروبي في أفغانستان إلي تجدد توصيات لف

، تم فرض حظر عقوبـات   ١٩٩٩وفي عام   . األسلحة، تركز خصوصا على طالبان    

هابيين دوليين مثل أسامة بـن الدن وفـي   لألمم المتحدة بسبب قيام طالبان بحماية إر  

 فرضت األمم المتحدة حظرا إجباريا على األسـلحة، وبعـد أن سـاعد            ٢٠٠٠عام  

التحالف الذي قادته الواليات المتحدة على تغيير الحكومـة فـي أفغانـستان عـام               

  . ، ظلت عقوبات األمم المتحد ضد طالبان والمنظمات اإلرهابية مفروضة٢٠٠٢
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   ١٩٩٩إندونيسيا 

كانت هناك عوامل عديدة أدت إلي زعزعة استقرار إندونيـسيا فـي منتـصف     

التسعينات، مثل االحتجاجات والمظاهرات السياسية واسعة النطاق، واالضـطرابات      

العرقية، وتزوير االنتخابات، واألزمة المالية ونزاعات عديدة في منـاطق تطالـب          

ممارسـة انتهاكـات لحقـوق    وتعرض الجيش اإلندونيسي التهامـات ب   . باالستقالل

ـان  . وتيمور الـشرقية ) بابوا الغربية(اإلنسان في حملته في آتشه، وإيريان جايا         وك

النزاع في تيمور الشرقية بالذات مدرجا على األجندة الدولية بعد حـصول زعيمـا               

استقالل التيموريين الشرقيين خوسيه راموس هورتا والقس كارلوس زيمونيس بيلـو     

ـالنزاع     . ١٩٩٦ للسالم عام    على جائزة نوبل   وظل لالتحاد األوروبي صلة قويـة ب

ـال          ـالي ُأجريـت   . حيث اعتبرت األمم المتحدة المنطقة واليـة تـابع للبرتغ وبالت

 نيابة عن حركة االستقالل فـي مـستعمرتها         _مفاوضات بين إندونيسيا والبرتغال     

يا قد أدى إلي تعثـر      وكان انتقاد البرتغال إلندونيس   .  حول مستقبل المنطقة   _السابقة  

. ١٩٩٢تطبيق اتفاق جديد لالتحاد األوروبي ورابطة دول جنوب شرق آسيا عـام           

 حيـث  ١٩٩٦وتبني االتحاد األوروبي موقف موحد بشأن مسألة تيمور الشرقية عام     

ـزم االتحـاد األوروبـي         تم تأييد جهود السالم التي تقودها األمم المتحدة، وحيث الت

وبعد أن أدت مظاهرات وأعمـال شـغب       . حل لهذا النزاع  بالمساهمة في التوصل ل   

 ٢١معادية للحكومة إلي إجبار الرئيس اإلندونيسي سوهارتو علـى االسـتقالة فـي       

، تكثفت المفاوضات بشأن تيمور الشرقية عندما توحدت األحـزاب        ١٩٩٨مايو عام   

، ١٩٩٩ مـايو عـام     ٥وفي  . المطالبة باالستقالل هناك تحت قيادة جونانا جوسماو      

وقعت إندونيسيا والبرتغال على اتفاق يدعو إلي إجراء استفتاء في تيمـور الـشرقية     

 ٣٠وأيدت األمم المتحدة االتفاق ونظمـت االسـتفتاء فـي           . على مسألة االستقالل  

وخالل الفترة التي سبقت االنتخابات، تعرضت بعثة األمـم  . أغسطس من نفس العام   

ر االستقالل إلي الهجوم من جانـب عناصـر   المتحدة لمساعدة تيمور الشرقية وأنصا   

 فـي  ٨٠حيث صوت حوالي  (شبه عسكرية يساندها الجيش، وعندما ُأعلنت النتائج        
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، تزايد اإلرهاب وأصبح مئات اآلالف مـن التيمـوريين   )المائة في صالح االستقالل  

ـرا علـى            ١٦وفي  . الشرقيين الجئين  ـاد األوروبـي حظ  سبتمبر، فـرض االتح

ـاير عـام   ١٧صادية ومبيعات األسلحة إلندونيسيا حتـى    المساعدات االقت   ٢٠٠٠ ين

وقد شمل الحظر، في هذا الحالة، المواد التـي يمكـن أن      . عندما تعين مراجعة ذلك   

  . تُستخدم في القمع واإلرهاب الداخلي

  

   ٢٠٠٠ – ١٩٩٩إثيوبيا واريتريا 

م في أعقاب هزيمة الحكومة على يد جيوش متمردة عديـدة فـي إثيوبيـا عـا         

وخالل هذه العملية، لم يـتم تـسوية مـسألة      . ، أُقيمت دولة اريتريا المستقلة    ١٩٩١

وكان هذا أحد األسباب التي أدت إلي توتر العالقـة  . الحدود مع إثيوبيا بصورة تامة    

 إلـي تعثـر فـي    ١٩٩٧وأدى إصالح العملة في اريتريا عام   . بين البلدين بسرعة  

. ١٩٩٨اكات بين الجيـشين فـي مـايو عـام     التجارة عبر الحدود، واندلعت االشتب   

وعلى الفور أدانت األمم المتحدة هذه التصرفات وبدأت محاوالت للتوسـط أساسـا            

ـرض حظـر علـى       . من خالل منظمة الوحدة اإلفريقية     وسارعت األمم المتحدة بف

ـدة           . األسلحة ضد الدولتين في حين تابع االتحاد األوروبي المناقشات في األمم المتح

، ١٩٩٩النزاع حين شنت اريتريا هجوما عـسكريا، وفـي فبرايـر عـام      وتصاعد  

وتابع االتحاد األوروبـي  . أوصى مجلس األمن أعضائه بفرض حظر على األسلحة      

. ١٩٩٩ مـارس عـام   ١٥هذه التوصية ودخل حظره على األسلحة حيز التنفيذ في      

ـنت إثيوبيـا هجومـا مـضا      ١٩٩٩وطوال عام    دا ، استمر النزاع العنيف عندما ش

ـاوض      . وصدت القوات االريترية عبر الحدود     وفشلت المحاوالت المتواصـلة للتف

ـلحة فـي          على وقف إلطالق النار وفرضت األمم المتحدة حظرا إجباريا على األس

ـدء       . ٢٠٠٠مايو عام    وفي نهاية المطاف، نجحت منظمة الوحدة اإلفريقيـة فـي ب

ـد تـم   . ٢٠٠٠سمبر عام مفاوضات وبعد ذلك تم التوقيع على اتفاق سالم في دي      وق
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، ولم يطبق االتحـاد   ٢٠٠١إلغاء حظر األسلحة الذي تفرضه األمم المتحدة في عام          

  . األوروبي أي إجراءات جديدة

   ٢٠٠٣ – ٢٠٠٢، ١٩٩٩ – ١٩٩٨روسيا البيضاء 

بعد انهيار االتحاد السوفييتي، عاني االقتصاد في روسيا البيضاء المستقلة، ممـا         

ـية عـام       ساهم في صعود لوكاش     وحقـق  – ١٩٩٤ينكو كمرشح لالنتخابات الرئاس

ـادة             الفوز ببرنامج يدعو إلي تقليص التضخم، والحد مـن الفـساد والجريمـة وإع

، أيـد  ١٩٩٥وفـي مـايو عـام    . العالقات مع الدول في االتحاد السوفييتي السابق   

ـادة  استفتاء بأن تصبح اللغة الروسية هي اللغة الرسمية بعد اللغة البيالروسـية،    وإع

الرموز السوفييتية، وتشجيع اندماج اقتصادي مع روسيا، وأن يصبح للرئيس الحـق      

وحسب مراقبي االنتخابات، فإن كل من االسـتفتاء واالنتخابـات          . في حل البرلمان  

البرلمانية التي ُأجريت في نفس الوقت لم تكن حرة وعادلة وأعقب ذلـك انتقـادات         

يس لوكاشينكو إجراء اسـتفتاء علـى الدسـتور    ، اقترح الرئ١٩٩٦وفي عام   . دولية

ـيا            . الذي كان سيوسع سلطاته في حين تم التوقيع على معاهـدة وحـدة مـع روس

وطوال هذا العام، قامت الشرطة باستخدام العنف لتفريق مظاهرات واسعة النطـاق        

. في روسيا البيضاء، وتم اعتقال مئات المتظاهرين والصحفيين وقـادة المعارضـة         

تحاد األوروبي سلوك الحكومة وفرض حظـرا جزئيـا علـى العالقـات         وأدان اال 

وجمد االتحاد األوروبـي بـرامج المـساعدات الفنيـة وكـل         . ١٩٩٧الثنائية عام   

واستمرت العالقات بين الـدول  . االتصاالت التي تُدار من خالل الترويكا األوروبية      

وتطـورت أزمـة   األعضاء في االتحاد األوروبي وروسيا البيضاء في التـدهور،          

دبلوماسية بين الجانبين عندما تم تجديد أجزاء من مجمع دروزدي الدبلوماسـي فـي      

واشتكي سفراء االتحاد األوروبـي مـن أن هـذه          . ١٩٩٨منسيك خالل ربيع عام     

التجديدات كانت من أجل التغطية على محاولة الـرئيس البيالروسـي لوكاشـينكو         

ـدد     وبعد قطع. لالستيالء على المجمع بأسره   الماء والكهربـاء عـن الـسفارات، ش

االتحاد األوروبي على أن ذلك يمثل انتهاك التفاقية فيينا، وفي التاسع مـن يوليـو             
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ـيا،      ١٩٩٨عام   ، فرض المجلس حظر على التأشيرات ألعـضاء حكومـة بيالروس

ـار    ١٩٩٩وفي فبراير عام    ، تم رفع العقوبات بعد التوصل التفـاق بخـصوص مق

وعندما أرسـلت منظمـة   . ن التابعين لالتحاد األوروبي في منسيك     إقامة الدبلوماسيي 

، تـم  ١٩٩٩األمن والتعاون األوروبي مجموعة مراقبة استشارية إلي منسيك عـام          

 تدريجيا بتوصـيات  ١٩٩٧أيضا رفع حظر العقوبات الدبلوماسية التي فُرضت عام       

ستـشارية  ورفعـت مجموعـة المراقبـة اال    . من منظمة األمن والتعاون األوروبي    

تقارير عن فرض مزيد من القيود غير الديمقراطية على المعارضة في االنتخابـات          

ـار   – ٢٠٠١ واالنتخابات الرئاسية عام   ٢٠٠٠البرلمانية التي جرت عام      ـم اعتب  وت

ـاون األوروبـي    . كالهما انتخابات غير ديمقراطية حسب معايير منظمة األمن والتع

، اتهمت حكومة بيالروسيا المجموعـة بأنهـا        وفي أعقاب تقارير مجموعة المراقبة    

ـام    . تعمل خارج نطاق التفويض الممنوح لها      ، رفـضت حكومـة     ٢٠٠٢وفي ع

بيالروسيا تمديد تأشيرات الدخول ألعضاء اللجنة، مما يعنى فعليا إغـالق مكتبهـا           

، فرضت كل الدول األعضاء في االتحـاد      ٢٠٠٢ نوفمبر عام    ١٩وفي  . في أكتوبر 

ـد كبـار أعـضاء حكومـة       األوروبي، فيما   عدا البرتغال، قيود علـى الـسفر ض

وفي أعقاب افتتاح مكتب جديد لمنظمة األمن والتعاون األوروبـي فـي     . بيالروسيا

، تم إلغاء عقوبات االتحاد األوروبـي المحـددة فـي           ٢٠٠٣منسيك في أوائل عام     

ـد قيـادة روسـي   ٢٠٠٤وخالل ربيع   . إبريل ا ، تم فرض قيود جديدة على السفر ض

ـادة بـسبب غيـاب                  ـاد هـذه القي البيضاء حيث استمر االتحاد األوروبي في انتق

  . الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان

  

   ٢٠٠٢زيمبابوي 

، ظلت مسألة ملكية األراضـي محـل خـالف فـي        ١٩٨٠من استقاللها عام    

وظلت الهياكل االستعمارية على وضعها إلي حد كبير حيث شكل نحـو         . زيمبابوي

مزرعة كبرى يملكها البيض وممتلكات زراعية صـناعية نحـو ثلـث          ست آالف   
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مناطق األراضي في البالد، وبدأت محـاوالت عديـدة إلصـالح زراعـي فـي        

ـادة        ١٩٩٨ / ١٩٩٧وفي عام   . الثمانينات ، تم طـرح مبـادرة جديـدة لزيـادة إع

تخصيص األراضي لكن التطبيق تعثر حيث أن هذه المسألة أصبحت محل خـالف      

  .  ة السياسية الداخليةعلى الساح

وبخالف مسألة األراضي، تبنى السكان موقفا معارضا لتورط زيمبـابوي فـي       

. جمهورية الكونغو الديمقراطية، باإلضافة إلي سخطهم من غياب النمو االقتـصادي     

ـان     ٢٠٠٠وفي فبراير عام     ، خسر الرئيس موجابي استفتاءا على دسـتور جديـد ك

ـلطات         سيزيد قدرة الحكومة على مصادر     ة األراضي، لكنه كان أيضا سيعزز من س

ثم أعطى الرئيس موجابي تأييده لبدء رابطة المحاربين القدماء وقطاعـات           . الرئيس

وعنـدما اشـتكت   . لإلصالح األراضـي " المسار السريع"من القوات المسلحة حملة  

المعارضة السياسة، تم ترهيب أنصارها، وصاحبت موجة مـن العنـف الـسياسي        

واستمر العنف السياسي في حـين بـدأ   . ٢٠٠٠ات البرلمانية في يونيو عام      االنتخاب

جهاز توسيع األراضي التابع للدولة في إضفاء الطـابع الرسـمي علـى إصـالح        

ـار        . ٢٠٠١األراضي في أوائل عام      وحسب منظمة هويمان رايتس ووتش، تم إجب

وبـدأ  . ٢٠٠١ ألف من مالك األراضي كحد أدني على الرحيل في نهاية عام         ١٠٠

االتحاد األوروبي في اإلعراب عن قلقه تجاه انتهاكات حقوق اإلنسان خالل عمليـة           

إصالح األراضي وبشأن ما إذا كانت زيمبابوي قد أوفت بالمعايير الخاصة باتفاقيـة     

ـدم       . ٢٠٠١كوتينو الموقعة في أكتوبر عام       وبخالف تصاعد العنف الـسياسي وع

اد األوروبي عن قلقه بـشأن مـستوى الحريـة        احترام حقوق الملكية، أعرب االتح    

ـاع    . الممنوحة لوسائل اإلعالم وإدارة االنتخابات الرئاسية القادمـة        وتمخـض اجتم

ـال   ٢٠٠٢لالتحاد األوروبي وزيمبابوي في يناير عام        عن إعالن بخـصوص إدخ

ـين            تحسينات بشأن العنف واالنتخابات القادمـة وحريـة وصـول مـراقبين دولي

وتدهورت العالقات فـي فبرايـر بعـد أن رفـضت       . ائل اإلعالم لالنتخابات ووس 

زيمبابوي تجديد تأشيرة الدخول لرئيس بعثة مراقبي االنتخابـات التابعـة لالتحـاد          

وتم فرض إجراءات محـددة بـشأن   .  فبراير، تم فرض عقوبات ١٨األوروبي وفي   
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 يـشمل  السفر واألرصدة المالية ضد قيادة موجابي إضافة إلي حظر على األسـلحة        

  . المواد التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي

  

    ٢٠٠٣مولدوفيا 

عندما أصبحت حركة االستقالل أكثر بروزا عبر أوروبـا الـشرقية واالتحـاد            

السوفييتي السابق في أوائل التسعينات، أعلنت منطقة ترانسنيستريا عـن طموحهـا       

ـذ        وأدى حـل االتحـاد   . اتيبأن تصبح جمهورية سوفييتية منفصلة تتمتع بالحكم ال

السوفييتي في جمهورية مولدوفيا السوفييتية السابقة أيضا إلي دعـوات السـتقالل            

وشعرت منطقة ترانسنيستريا بالقلق مـن تـأثير رومانيـا        . واالنضمام إلي رومانيا  

المحتمل وأرادت االنضمام إلي روسيا عندما اندلعت اشتباكات بـين ترانسنيـستريا           

 ١٩٩٢ يوليـو عـام   ٢١وفي . ١٩٩٢الية لمولدوفيا في عام  ومجموعات مسلحة مو  

ـتفظ منطقـة                تم توقيع اتفاق لوقف إطالق النار، نـص علـى ضـرورة أن تح

واستمرت منظمة األمن والتعـاون  . داخل دولة مولوفيا  " بوضع خاص "ترانسنيستريا  

األوروبي في تسهيل المفاوضات من أجل التوصل لحل طويل األمد في حـين أيـد    

وفـي  .  في المائـة ٩٥ إقامة مولدوفيا مستقلة بنسبة حوالي   ١٩٩٤اء نُظم عام    استفت

وفـي  . نفس العام وقعت مولدوفيا على اتفاقية شراكة وتعاون مع االتحاد األوروبي           

 شـرقي  –، انضمت مولدوفيا إلي معاهـدة االسـتقرار لجنـوب     ٢٠٠١يونيو عام   

للنـزاع المجمـد فـي      أوروبا، وبدأ االتحاد األوروبي يركز علـى إيجـاد حـل            

وظـل  . ترانسنيستريا ببدء دراسات مشتركة عن إمكانية إقامة منطقة تجـارة حـرة      

الموقف مثلما كان عندما بدأت وساطة منظمة األمن والتعاون األوروبي فـي عـام         

، عندما تكونت منطقة ترانسنيستريا من أرض منفصلة فعليـا عـن بـاقي               ١٩٩٣

ـدة،     ، قر ٢٠٠٣وفي فبراير عام    . مولدوفيا ر االتحاد األوروبي، مع الواليـات المتح

فرض قيود على السفر ضد قيادة ترانسنيستريا في محاولة لكـسر المـأزق علـى              

  . ٢٠٠٤مائدة المفاوضات، وجددت هذه اإلجراءات في فبراير عام 
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  الخالصة 

ـاد األوروبـي قبـل           نظرا ألنه لم تكن هناك استراتيجية عقوبات رسمية لالتح

. ، فإن تكرار العقوبات التي تم ذكرها هو أمر الفت إلي حـد مـا       ٢٠٠٤يونيو عام   

وكما سبق اإلشارة، اختار االتحاد األوروبي تطبيق كل العقوبات التي أوصت بهـا           

األمم المتحدة باستثناء حالتين، بينما عمل في إطار األمم المتحـدة ومنظمـة األمـن       

، كانت هناك زيادة كبيـرة فـي   وفي التسعينات. والتعاون األوروبي كلما أمكن ذلك    

نشاط عقوبات األمم المتحدة، وهو أمر حظي باهتمام كبير فـي الـدوائر البحثيـة             

وفي نفس الوقت، قليل من المراقبين هـم الـذين الحظـوا أن االتحـاد       . والسياسية

وفي بعـض  . األوروبي فرض عدد مساوي من اإلجراءات اإلضافية في نفس الفترة  

 ويوغسالفيا في أوائل التسعينات، فرض االتحـاد األوروبـي      الحاالت، مثل العراق  

عقوبات قبل أيام أو أشهر من فرض األمم المتحدة للعقوبات، لكـن عمومـا يمكـن        

القول أن عقوبات االتحاد األوروبي فرضت حين كان يتم منع أو الحد من تـصرف      

  . األمم المتحدة

ـأن       ومن المؤكد أن بعض الفضل ينسب إلي االتحاد األورو         بي لمـا يدعيـه ب

ـر،   . حقوق اإلنسان والديمقراطية تمثل قيم توجه سياسته الخارجيـة       ـد أكث وبالتحدي

يرتبط تعريف االتحاد األوروبي لنوع انتهاكات حقوق اإلنـسان التـي تـستوجب             

وقـد اسـتخدم   . عقوبات ارتباطا وثيقا بمفاهيم مثل األمن اإلنساني والحكم الرشـيد        

عقوبات للتأثير على نزاعات، وعمليات للـسالم، ودعـم         االتحاد األوروبي سالح ال   

أن االتحـاد  : لإلرهاب، وحاالت أخرى، لكن كل المالحظات تحمل مؤشر مـشترك    

األوروبي اتخذ إجراء في المواقف التي ظهرت فيها حوادث أو تهديد بعنف واسـع        

ـزاع فـي     . النطاق من جانب الحكومة موجه إلي مواطنيها       وعلى سبيل، استمر الن

ندونيسيا بشأن تيمور الشرقية لقرابة عشر سنوات علـى األقـل قبـل أن يفـرض      إ

االتحاد األوروبي عقوبات، في حين بدا أن التقارير بشأن العنف ضد المدنيين عـام           

  .  دفعت االتحاد األوروبي التخاذ رد فعل١٩٩٩ / ١٩٩٨
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ويمكن للمرء أيضا يالحظ أيضا تطور طفيف مع مرور الوقت، سـواء فيمـا            

ـد األول مـن          ي تعلق بأسباب العقوبات أو نوع اإلجراءات المستخدمة، فخـالل العق

نشاط عقوبات االتحاد األوروبي، تابعت اإلجراءات عادة حـدث بـارز داخـل أو             

وخـالل التـسعينات، اسـتخدم االتحـاد       . بالقرب من أراضي االتحاد األوروبـي     

ين ساد مؤخرا علـى  األوروبي العقوبات على مستوى عالمي ألسباب متعددة في ح        

ـرة    . ما يبدو اهتمام أضيق بالجوار اإلقليمي      إضافة إلي ذلك، تظهر الحـاالت األخي

أيضا حاالت حساسية االتحاد األوروبي بشأن عدم التعامل بشكل صحيح من جانـب        

ومثـل األمـم   . وفي بعض الحاالت كانت للعقوبات طبيعة عقابية   . األهداف المعنية 

ة بالنسبة لالتحاد األوروبي هو نوع األكثر شـيوعا فـي       المتحدة، كان حظر األسلح   

ـراءات        . االستخدام ـرا ضـم إج وتجدر اإلشارة إلي أن االتحاد األوروبي اختار مبك

مستهدفة كملمح رئيسي لنشاط العقوبات، حتى رغم عدم استخدام عقوبـات شـاملة           

ـ   . من جانب االتحاد األوروبي  ـاذ إج راءات وكانت قرارات االتحاد األوروبـي باتخ

 ١٩٨٥إضافية، خارج نظام عقوبات األمم المتحدة، ضـد جنـوب أفريقيـا عـام             

  . ، أقرب إلي عقوبات شاملة١٩٩٨ويوغسالفيا عام 

وعند مقارنة ممارسات االتحاد األوروبي للعقوبات بسياسته المنصوص عليهـا           

ـا يتعلـق        ٢٠٠٤لعام  " المبادئ األساسية "في   ، تصبح بعض التغييرات المحتملة فيم

وقد نجح االتحاد األوروبـي فـي   . بعقوبات االتحاد األوروبي في المستقبل واضحة   

سواء فيمـا   " العصا والجزرة "دمج نشاط عقوبات مدار ذاتيا مع نطاق أوسع لسياسة          

وكذلك فإن االتحاد األوروبي بدال مـن أن يـصبح   . يتعلق بفرض أو إلغاء العقوبات 

مم المتحـدة ومنظمـة األمـن والتعـاون     منافسا، فإنه نجح في أن يكون مكمال لأل       

وبـالتركيز علـى أسـباب    . األوروبي كالعب يفرض العقوبات ويدير النزاعـات     

ـد اُسـتخدمت لمكافحـة     " المبادئ األساسية"العقوبات المذكورة في   ـات ق فإن العقوب

ـذا الـصدد فـي        اإلرهاب لكن الحالتين فقط اللتان تم فرض عقوبات خاللهما في ه

وعلـى  . ت كانتا أعقاب هجمات جرت على األراضي األوروبيـة    منتصف الثمانينا 

هذا األساس الضيق، ال يمكن الزعم بأن العقوبات شكلت جزءا من طراز أوروبـي           
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إضافة إلي ذلك لم يستخدم االتحـاد األوروبـي العقوبـات     ". للحرب على اإلرهاب  "

ءات حظـر  وبالطبع من الممكن أن إجـرا . كإجراء ضد انتشار أسلحة الدمار الشامل     

األسلحة المفروضة ضد أهداف عديدة قد منعت فعليا هذه األهـداف مـن تطـوير            

لكن الهدف الثالـث    . أسلحة دمار شامل، لكن لم تُستخدم عقوبات لهذا الغرض وحده         

كان بمثابة ملمـح هـام لعقوبـات     " المبادئ األساسية "واألخير للعقوبات المدون في     

 حقـوق اإلنـسان والديمقراطيـة وحكـم     االتحاد األوروبي حتى اآلن، وهو فرض   

  . القانون والحكم الرشيد

وعند النظر إلي محتوى عقوبات األمم المتحدة، نجد أنها تتفق بـصورة أكثـر          

ـراءات    ". المبادئ األساسية"إيجابية مع    فقد اهتم االتحاد األوروبي بالفعـل علـى إج

ـد علـى الـدول وال         منظمـات  مستهدفة بدال من إجراءات حظر وإجـراءات تعتم

، لم يختار االتحـاد     ٢٠٠٣وباستثناء العقوبات ضد قيادة ترانسنيستريا عام       . واألفراد

األوروبي فرض عقوبات ضد طرف واحد فقط في نزاع داخل دولة رغم التركـز              

ـرز    . المحدد على الحكومات التي تسيء معاملة مواطنيها  وهذا أمر الفـت ألنـه يب

ي عندما يفرض عقوبات، وهو دور طـرف   الدور الذي يضطلع به االتحاد األوروب     

خارجي يحاول تسهيل التوصل لتسوية، فسياسة االتحاد األوروبي هي جـزء مـن             

مبادرات لصنع السالم في نزاع ومحاوالت لحماية مدنيين من قمع الحكومة ولـيس          

ـذا الـنهج    . أداة سياسية عدوانية للسعي لتحقيق مصالح االتحاد األوروبي      ومثـل ه

العقوبات رمز هام يشير إلي معاقبة االتحـاد األوروبـي أو تأييـده            يجعل استخدام   

  . لسياسات معينة أكثر من كونه جزءا من حرب اقتصادية
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 رئيسية لفهم سياسة العقوبات األوروبية" ثالثة مفاتيح" 
  مجدي صبحي

يمكن قراءة هذه الدراسة المتعلقة باستخدام العقوبات األوروبية في ظـل ثالثـة         

 العائـد السـتخدام   -سية تتعلق كلها بما يمكن أن يأتي تحت باب التكلفة        مفاتيح رئي 

العقوبات، أو ما يمكن صياغته بصورة أخرى بالفرص والمخاطر على المـستويات      

ومن مقدمـة هـذه الدراسـة      . السياسة واالقتصادية المتعلقة باستخدام تلك العقوبات     

ـرح االتحـاد    بدا األمر مستغربا لعدد من    " يشير الكاتب إلى أن      ـين ط المراقبين ح

ـية بـشأن    " تحت عنـوان     ٢٠٠٤ يونيو   ١٧األوروبي وثيقة في     المبـادئ األساس

، حيث لم يبد الباحثون وال الرأي العام في الـسابق           )"العقوبات(اإلجراءات التقييدية   

وفـي  . سوى اهتمام نادر بشكل ملحوظ لمسألة استخدام االتحاد األوروبي للعقوبـات  

الدراسات القليلة التي أجريت بشأن عقوبات االتحاد األوروبي، قيـل        واحدة من تلك    

ـراءات         "أنه   إذا كان لالتحاد األوروبي أي سياسة للعقوبات، فإنها سوف تحبـذ اإلج

  ".اإليجابية بدال من اإلجراءات السلبية، أو ستفضل الجزرة على العصا

قـوة  "ألوروبـي  وهذا الرأي يتفق إلي حد كبير مع إحساس شائع بأن االتحـاد ا   

وتقوم هذه اآلراء المطروحـة علـى       . ذات قدرة محدودة على العمل سياسيا     " ناعمة

ـدولي       ) جديدة(أساس تصورات منطقية     . بشأن االتحاد األوروبي وكذلك النظـام ال

هيكلية االتحاد األوروبي تمنعه من العمل بكفـاءة علـى   "وبينما يشير الكاتب إلى أن  

ذا استدعت الضرورة اتخاذ إجراءات سلبية، سـيتعين أن        صعيد العالقات الدولية، فإ   

تتوفر للدول األعضاء القدرة على التوصل التفاق حيث تكون لالهتمامـات األمنيـة    

ويركز رأي مماثل على عدم توفر قـدرات  . الوطنية لكل دول على حدة أهمية بالغة    

بـأن االتحـاد   وهناك آراء . عسكرية تحت التصرف المباشر لقيادة االتحاد األوروبي  

األوروبي، في ظل عدم امتالكه لقدرة موثوق فيها تمكنه من التهديد باستخدام القـوة      

المسلحة، فإنه لم يكن، وليس في مقدوره، ولن يكون قادرا على بناء القـدرة علـى             

  . التأثير في سلوك العبين دوليين آخرين
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ـية المبـاد "لكن االهتمام المفاجئ الذي يكرس للعقوبات مـن خـالل      " ئ األساس

المعتمدة، وإدخال العقوبات في إطـار الـسياسة الخارجيـة واألمنيـة األوروبيـة           

المشتركة يبدو أنه يستجيب للتطورات األخيرة في االتحاد األوروبي كمـوفر أكثـر       

كذلك تـوفر هـذه   . ٢٠٠٣نشاطا لألمن تمشيا مع استراتيجية األمن األوروبية لعام         

 بشأن استخدام العقوبـات مـن جانـب االتحـاد     التطورات فرصة لجمع المعلومات 

  . األوروبي في فترة ما قبل وضع استراتيجية األمن األوروبية وتقييم هذا االستخدام

ـدو         ـاذا تب والواقع أنه رغم وجاهة هذه الحجة إال أن هناك وجه آخر لرؤيـة لم

ـأتي       " القوة الناعمة "أوربا بمظهر     هـذا   على النقيض مثال من الواليات المتحدة، وي

ضمن تفسير يستند إلى التطور التاريخي األوروبي الخاص، فبدايـة التفكيـر فـي        

السوق األوروبية المشتركة التي كانت تهدف في األمد الطويل إلى إنـشاء االتحـاد       

ـا مـن دروس التطـور        األوروبي أتت وقبل أي شيء آخر كمحاولة للتعامل إيجابي

لقرن العشرين، حيث كانـت القـارة       التاريخي األوروبي خالل النصف األول من ا      

. موضع نشوب حربين عالميتين كلفت أوروبا والعالم الكثير من األرواح والمـوارد         

وكان على رأس االهتمامات األوروبية كيف يمكن الحيلولة دون نشوب النزاعـات             

مجددا وما هي الوسائل الكفيلة بتحويل هذا الميل للحرب إلى تنـافس سـلمي فـي          

  . ح التعاون والتكامل بين بلدان القارةإطار تعزيز رو

كبيـرة تمثلـت فـي قـضية     ) وعملية الحقا(ويأتي هذا ضمن إشكالية نظرية     

التصرف إزاء البلدان المهزومة في الحروب الكبرى، والتي كانت دائما واحدة مـن         

ـروب          . القضايا الشائكة التي تأتي على رأس أجندة األعمال الدولية في أعقـاب الح

التصرف يأتي عادة في غمار البحث ليس فقط في كيفية وضـع نهايـة      وكان نمط   

فعلية للحرب، ولكن أيضا في ظل الطموح إلى بناء عالم جديد بعـد فاصـل مـن          

التدمير والخراب االقتصادي الذي كان في الغالب نتيجة حتمية لعدم التـوازن فـي          

  .القوى وتعارض المصالح والتطلعات ألمم ودول العالم
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الحرب كانت غالبا ما تعني نهاية فصل في تاريخ العالم وبداية فـصل        ولذا فإن   

جديد، فقد كانت الحرب العالمية األولى هي نتيجـة لعـدم التـوازن فـي القـوى          

األوروبية وكانت بداية لنهاية عصر اإلمبراطورية البريطانية التي ال تغيـب عنهـا    

دي  نهاية قاعدة الـذهب     الشمس، وكانت أكبر الدالئل على ذلك في المجال االقتصا        

التي كانت تعمل لصالح بريطانيا منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتـى انـدالع               

بل إن البعض يرى أن الحرب كانت عامال معجال بتـدهور   . الحرب العالمية األولى  

المكانة البريطانية، في ظل تدهور القوة التنافسية للصناعة البريطانية في مواجهـة            

تقدمة التي كانت قد أخذت في النمو السريع خاصة منذ الربع األخيـر     بقية البلدان الم  

من القرن التاسع عشر، والسيما النمو االقتصادي الهائل مـع التطـور الـصناعي            

  .والتجاري األلماني

وفي أعقاب الحرب العالمية األولى التي انتهت بهزيمة ألمانيا والتوصل إلى               

ة للغاية على الدولة األلمانية، ورغـم أن  صلح فرساي فرضت تعويضات مالية كبير     

قد حاولت التحذير من أن فـرض مثـل   ) مثل اللورد كينز( بعض األصوات العاقلة  

ـذور الرغبـة      هذه التعويضات سيؤدي إلى عدم استقرار جديد ويمهد األرض لنمو ب

ـال             في االنتقام لدى المهزومين، إال أن هذه األصوات ضاعت فـي خـضم االحتف

  . رغبة في تركيع المهزوم حتى النهايةبالنصر وال

وأتى واقع الحال ليثبت صحة تلك األصوات العاقلة التي ضاعت في صـخب          

النصر، إذ سرعان ما دخلت الدولة األلمانية في عدم استقرار اقتـصادي وسياسـي           

عميق طوال حقبة العشرينيات ثم اندلعت األزمة االقتصادية الكبـرى بـين نهايـة         

أي شـملت   (ية الثالثينيات في كافة البلدان الرأسـمالية المتقدمـة          العشرينيات وبدا 

ـار   ) المهزومين والمنتصرين في الحرب العالمية األولى على السواء     لتـصعد باألفك

النازية إلى الحكم بقيادة أدولف هتلر الذي سرعان ما حاول االقتصاص من هـؤالء              

تـي وصـل مـستوى الـدمار     الذي أذلوا ألمانيا فنشبت الحرب العالمية الثانيـة ال     

  .والضحايا خاللها إلى مستويات لم تعرفها البشرية من قبل أو من بعد
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وبدت الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية أكثـر حكمـة مـن هـذه           

الزاوية، وبدا أنها قد تعلمت من درس الحرب العالمية األولى، عـالوة علـى أنهـا      

الن الواليات المتحدة األمريكيـة مـشروع   كانت تخدم مصالحها في نفس الوقت بإع    

وعالوة على ذلك فقد عمد المنتصرون إلـى        . مارشال إلعادة بناء ما دمرته الحرب     

بناء المؤسسات االقتصادية الدولية الجديدة أي تلك التي أعلن عـن إقامتهـا طبقـا            

ـ  (التفاق بريتون وودز   ـدولي والت ي البنك الدولي لإلنشاء والتعمير وصندوق النقد ال

ـرب، إضـافة         كانت من مهماتها األساسية المساهمة في إعادة تعمير ما دمرتـه الح

إلى بث االستقرار في جنبات النظام حتى يمكن الوقاية من حاالت عـدم االسـتقرار     

في المجالين التجاري والمالي التي كانت من بين الـدوافع الهيكليـة وراء نـشوب          

 بارزة على هذه المؤسـسات، سـواء   ، وذلك طبعا في ظل هيمنة أمريكية     )الحروب

من حيث التوجهات التي حكمت فكرة ونمط عمل هذه المؤسسات، وانتهـاء بـالقوة       

  . التصويتية المسيطرة على اتخاذ القرارات داخلها

وكان الموقف األساسي للمنتصرين إزاء المهزومين ينطوي على فكرة ضـمنية        

لة تحويل الصراع مـن الـصورة   جديدة هي ضرورة إعادة بناء هذه البلدان، ومحاو      

العنيفة التي اتخذها خالل النصف األول من القرن العشرين إلى منافـسة ومبـاراة               

في الرفاهة االقتصادية بين كافة األمم والشعوب المتقدمة، وهو ما كان يمثـل دافعـا    

نعومـة القـوة   . رئيسيا وراء أفكار اآلباء المؤسسين للسوق األوروبيـة المـشتركة       

ة إذا ال تأتي فقط من افتقارها للهيكلية الالزمـة لـصياغة قـرار موحـد              األوروبي

ـار للقـوة            أوروبيا في ظل تنازع مـصالح وإرادات دول االتحـاد، أو مـن االفتق

العسكرية التي تمكن االتحاد األوروبي من فرض ما يريد، بل تـأتي أيـضا هـذه             

تفـضل الجـزرة   "كاتـب  النعومة من أنه كلما كان ذلك ممكنا فإن أوروبا كما قال ال      

ـإن       . وذلك تحت وطأة تجربتها التاريخية الخاصة     " على العصا  أو بمعنـى آخـر ف

االتحاد األوروبي وعلى الرغم من إدراكه للمخاطر التي يمكن أن تحيق به في ظـل    

ظروف معينه فإنه في حالة عدم اتخاذ قرار فإنه يحاول جاهدا البحث عن الفـرص            
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ـزرة فـي   المتاحة لتجنب هذه المخاطر     أو تقليصها إلى الحد األدنى عبر عرض الج

  .  ظل التهديد بإمكانية استخدام العصا

ـأثيرا هـائال،      ـدث ت وكما قال الكاتب فإن استخدام سالح العقوبات يمكن أن يح

 لكنه قد يؤدي أيضا إلي نتـائج      ،وفي بعض األحيان مهلكا على الطرف المستهدف      

 وبالتالي يمكن القول أن كـل اسـتخدام      سلبية على الطرف الذي يفرض العقوبات،     

ـدل        ـر للج للعقوبات بمبادرة من االتحاد األوروبي سوف يتطلب استصدار قرار مثي

خاصة أن الفترة التـي    . يكون باهظ التكاليف بالنسبة لبعض أو كل الدول األعضاء        

ـدولي،      تغطيها الدراسة كما يذكر الكاتب شهدت تغييرات عديدة على صعيد النظام ال

س فقط على صعيد االتحاد األوروبي، فقد زاد حجم االتحاد األوروبي من تـسع           ولي

، وأصـبح االتحـاد   ٢٠٠٤ دولة فـي عـام      ٢٥ إلي   ١٩٨٠دول أعضاء في عام     

ـدة علـى               األوروبي ذات طابع مؤسساتي بصورة متزايدة من خالل تعديالت عدي

  . اتفاقية تأسيسه

 دولة تتنـوع إلـى   ٢٥ بين وهو ما ينعكس سلبا في كيفية صياغة رؤية موحدة     

حد ما عالقاتها وارتباطاتها الدولية االقتصادية والسياسية، بـل ومـشاكلها الداخليـة      

من حيث طبيعة األقليات العرقية الموجودة فيها على حزمة العقوبـات التـي مـن          

المفترض تطبيقها ضد أي دولة من الدول، أو ينعكس إيجابا من زاويـة أن العمـل       

بي علـى سـبيل   ومثل تعيين منسق للسياسة الخارجية واألمن األور   األكثر مؤسسية   

وهو أمر مهم فـي  . المثال في التقريب بين وجهات نظر الدول األعضاء في االتحاد   

ظل أن مختلف العقوبات التي يمكن فرضها بما في ذلك أشدها قسوة مـن الوجهـة        

 بعينهـا هـي   النظرية والمتمثلة في فرض حظر توريد السالح األوروبي ألطراف     

  .أمر يترك تنفيذه لكل دولة منفردة داخل االتحاد

حيـث   "١٩٥٧وهو ما بين الكاتب أنه أمر قديم يعود إلى معاهدة روما لعـام      

ـية أمنيـة ضـمن عمليـة االنـدماج        كان الطموح في دمج مكونات رئيسية سياس

." تركةاألوروبي كان على جدول األعمال منذ إنشاء منظمة السوق األوروبية المـش         
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فحيث كان الغرض األساسي إلنشاء المجموعة األوروبية هو خلق سـوق داخليـة              

 فقد تم استثناء القضايا المتعلقة بأمن الـدول األعـضاء وإنتـاج    ١٩٥٧مفتوحة عام   

ـادة    (وتنص هذه المادة   .  في معاهدة روما   ٥٧األسلحة من المادة رقم      التـي تـم إع

أي دولـة  "تحديدا علـي أن  ) ٢٩٦المادة رقم  وحاليا هي ٢٢٣تسميتها إلى المادة رقم 

ـراءات التـي تراهـا ضـرورية لحمايـة          من الدول األعضاء يمكنها اتخـاذ اإلج

ـذخيرة            االهتمامات األمنية األساسية لها والمرتبطة بإنتاج أو التجارة في األسلحة وال

  ...".والمواد الحربية

يبـين الجـدول   وعلى الرغم من ذلك فإن فرض حظر على توريد السالح كما         

المتعلق بتاريخ فرض العقوبات األوروبية إلى أن اإلجراء األكثر استخداما كان هـو         

إجراءا "وهو ما يمكن أن يعزى بسهولة إلى كونه        ! فرض حظر على توريد السالح    

يحاول التأثير عبر تقليص قدرة طرف ما على العـدوان أو االسـتمرار فـي       " سلبيا

  . بية ماوشرة إلى تحقيق مصلحة أورالعدوان، ال إجراءا يهدف مبا

أما على صعيد العقوبات االقتصادية والتجارية بشكل عـام فـيمكن القـول أن           

اللجوء لها كان كما يشير الكاتب وفقا لتتبع تاريخ العقوبات األوروبية أنهـا كانـت               

دائما جزئية ومحدودة وتميل الستثناء هذا الطرف األوروبي أو ذاك مـن فرضـها           

. ع المصالح واالرتباطات الدولية للدول أعـضاء االتحـاد األوروبـي          في ظل تنو  

ـبعض أعـضائها             فالنظرة الغالبة هنا كانت هي تعزيز ما تراه أوروبا من مصالح ل

  . على المخاطر التي يمكن أن تهدد بعض دولها

ـار      أما المعيار المهم اآلخر في رؤية الفرص والمخاطر فهو ما يتعلـق كمـا أش

عد الجغرافي، إذ كلما كان االقليم المعرض لفـرض عقوبـات عليـه         الكاتب إلى الب  

  . قريبا كلما كانت الرؤية تغلب عليها النظر للمخاطر وهو أمر طبيعي

األمر اآلخر الذي يتشابك مع ما سبق هو أن سياسة العقوبات األوربيـة كانـت        

ـار  إلى حد كبير تحاول أن تظهر باعتبارها جزء من الشرعية الدوليـة، لـذلك ا         خت

االتحاد األوروبي تطبيق كل العقوبات التي أوصت بها األمـم المتحـدة باسـتثناء            
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حالتين، بينما عمل في إطار األمم المتحدة ومنظمة األمن والتعاون األوروبي كلمـا              

ـدة،       . أمكن ذلك  وفي التسعينات مع الزيادة الكبيرة في نشاط عقوبـات األمـم المتح

راقبين هم الذين الحظـوا أن االتحـاد األوروبـي    يقول الكاتب أن عدد قليل من الم      

ـاالت،  . فرض عدد مساوي من اإلجراءات اإلضافية في نفس الفترة       وفي بعض الح

مثل العراق ويوغسالفيا في أوائل التسعينات، فرض االتحاد األوروبـي عقوبـات            

ـا يمكـن القـول أن      قبل أيام أو أشهر من فرض األمم المتحدة للعقوبات، لكن عموم

بات االتحاد األوروبي فرضت حين كان يتم منع أو الحد مـن تـصرف األمـم     عقو

  . المتحدة

وكان هناك افتراقا كبيرا وواضحا مع عدم ميل االتحاد األوروبي إلى التجـاوب        

ـزيج مـن الفـرص               السريع والفعال مع بعض دعوات لفرض المقاطعة، نتيجة لم

وض بـدال مـن اللجـوء       والمخاطر كانت تغلب محاولة حل الخالفات عبر التفـا        

بـي إلـى فـرض    ووفي هذا السياق مثال يمكن رؤية عدم الحماس األور . للعقوبات

عقوبات على إيران منذ بداية الثمانينيات بناء علـى ضـغوط وإلحـاح الواليـات       

بل إن معظم األطراف األوروبية وعلى الرغم من عـدم معارضـتها فـي     . المتحدة

الذي أصدره الكونجرس األمريكي والـذي  " اماتو د -ألفونسو"العلن لما يسمى بقانون     

منع التعامل األمريكي في النفط اإليراني وفرض حدا أقصى لما يمكن ألي شـركة           

أن تستثمره في المجال النفطي اإليرانـي  بنحـو   ) وليس فقط أمريكية(نفطية دولية  

ـاع           ٤٠  مليون دوالر سنويا وهو رقم هزيل قصد منه إعاقة إيران عن تطـوير قط

  . لنفط والغاز الذي يعد أهم قطاعاتها االقتصاديةا

ومزيج المخاطر والفرص هنا يتعلق بوضـع الطاقـة فـي أوروبـا مقارنـة           

بالواليات المتحدة، حيث حرصت األخيرة منذ منتصف الثمانينيـات علـى تنويـع        

مصادر اإلمداد بعيدا عن منطقة الشرق األوسط حيث تدهورت حصة المنطقة فـي        

مقابل االعتماد أكثر علـى دول نـصف    % ٢٠ريكية إلى ما يقل عن      الواردات األم 

، بينما ما زال أغلب دول االتحاد األوروبـي  )كندا، المكسيك، فنزويال  (الكرة الغربي   
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أما الفرص فتتعلق  . تعتمد على دول المنطقة في غالبية ما تستهلكه من النفط تحديدا          

لـدخول الغتنـام فرصـة غيـاب     بقدرة الشركات األوروبية النفطية الكبيرة على ا     

منافستها األمريكية، وهو ما دفع العديد من أكبر الشركات األوروبيـة إلـى توقيـع         

ـرن الحـادي           عقود مع إيران خالل النصف الثاني مـن التـسعينيات وأوائـل الق

ـا مـا    .  والعشرين تتجاوز بكثير ما حدده قانون ألفونسو داماتو المذكور       وهـو ربم

حاولة االتحاد األوربي حتى اللحظة الراهنة فـي معارضـة     زال يقف أيضا وراء م    

  .دعوات الواليات المتحدة الداعية لفرض عقوبات على إيران

الجـزرة علـى   "بل إن االتحاد فضل حتى في إطار المفاوضـات أن يقـدم        

إذ يدرك االتحاد جيـدا أن    . بتقديم ما أسمي بحزمة الحوافز األوروبية إليران      " العصا

ـاز      المخاطر خاص  ة في ظل التهديد اإليراني ليس فقط بوقف تـصدير الـنفط والغ

اإليراني، بل إن طهران عبر مناورات عسكرية بحرية وبرية كثيفة خالل صـيف              

ـره              ٢٠٠٦ ، بينت قدرتها العسكرية العملية على إغالق مضيق هرمز الذي يمر عب

يمكن أن يـشل   مليون برميل تتجه في أغلبها ألوروبا وآسيا، وهو ما    ١٧يوميا نحو   

الحياة تماما داخل أوروبا ناهيك عن أن معظم النفط والغاز المستخرج مـن إيـران            

  .تقوم به شركات أوروبية كبيرة

وفي خالصة دراسته يؤكد الكاتب على نجاح االتحاد األوروبي في دمج نـشاط      

ـا يتعلـق      " العصا والجزرة "عقوبات مدار ذاتيا مع نطاق أوسع لسياسة         سـواء فيم

وكذلك فإن االتحاد األوروبي بدال من أن يصبح منافـسا،     .  أو إلغاء العقوبات   بفرض

فإنه نجح في أن يكون مكمال لألمم المتحدة ومنظمة األمـن والتعـاون األوروبـي         

وبـالتركيز علـى أسـباب العقوبـات        . كالعب يفرض العقوبات ويدير النزاعات    

ستخدمت لمكافحة اإلرهاب، لكـن     فإن العقوبات قد اُ   " المبادئ األساسية "المذكورة في   

الحالتين فقط اللتان تم فرض عقوبات خاللهما فـي هـذا الـصدد فـي منتـصف        

  . الثمانينات كانتا في أعقاب هجمات جرت على األراضي األوروبية
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ـزءا مـن              وعلى هذا األساس الضيق، ال يمكن الزعم بأن العقوبات شـكلت ج

ـ ". للحرب على اإلرهاب  "طراز أوروبي    ـم يـستخدم االتحـاد     إضافة إل ي ذلـك ل

وبالطبع من الممكـن    . األوروبي العقوبات كإجراء ضد انتشار أسلحة الدمار الشامل       

أن إجراءات حظر األسلحة المفروضة ضد أهداف عديدة قـد منعـت فعليـا هـذه         

ـات لهـذا الغـرض        األهداف من تطوير أسلحة دمار شامل، لكن لم تُـستخدم عقوب

ـية  "خير للعقوبات المدون في    لكن الهدف الثالث واأل   . وحده ـان  " المبـادئ األساس ك

بمثابة ملمح هام لعقوبات االتحاد األوروبي حتى اآلن، وهو فرض حقوق اإلنـسان            

  . والديمقراطية وحكم القانون والحكم الرشيد

وعلى الرغم من أن الكاتب في نهاية الدراسة ينظر لسياسة االتحـاد األوروبـي      

جزء من مبادرات لصنع الـسالم فـي النزاعـات        "بارها  فيما يتعلق بالعقوبات باعت   

ومحاوالت لحماية مدنيين من قمع الحكومة وليس أداة سياسـية عدوانيـة للـسعي             

ومثل هذا النهج يجعل استخدام العقوبـات رمـز       . لتحقيق مصالح االتحاد األوروبي   

كونـه  هام يشير إلي معاقبة االتحاد األوروبي أو تأييده لسياسات معينة أكثـر مـن        

، وهو أمر يمكن القول بصحته فـي ضـوء أن االتحـاد    "جزءا من حرب اقتصادية  

األوروبي في حقيقة األمر كان أقرب في كل ذلـك لتحقيـق مـصالحه وتجنـب               

المخاطر أو تقليصها، ولم يكن بالتالي في تعارض مع تحقيـق أهدافـه الـسياسية              

  . األساسية المرتبطة بموضوع العقوبات

  

 

  

 


