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 السياق ومواقف الفاعلين:االتحاد األوروبي واألزمة الخليجية
The European Union and the Gulf Crisis: Context and Attitudes

 انطال ًقا مــن حالة االعتماد المتبادل، الخليجية- تهــدف الورقة إلــى تحليل العالقات األوروبية
 وما تبعه من تحوالت فــي العالقة؛ إذ تفترض مقاربة االعتماد،1988 التــي أوجدهــا اتفاق عام
، ووصولها إلى درجة من التشــابك،تداخل في المصالح بين أطراف العالقة
المتبــادل وجــو َد
ٍ
 بما في ذلك تناغم حركة أطرافه،يحــد من حالة الصراع ويعزز عوامل التعاون والتنســيق
بمــا
ُّ
لكــن اختبــار فاعليــة هــذه المقاربــة فــي ســياق أزمــة ينقســم فيهــا أحد. فــي النظــام الدولــي
 وكشــف محدوديات، تحــاول الورقة ســبره،الطرفيــن (الخليــج فــي حالتنــا) يظــل أم ًرا إشــكال ًيا
 كما تحــاول اختبــار تأثير األزمــة الخليجية في تأســيس.نمــوذج االعتمــاد المتبــادل فــي ضوئه
 مع تحليل ســلوك الفاعلين األساســيين،سياســة خارجيــة فرعيــة أوروبية تجاه منطقة الخليج
. وبريطانيا على الرغم من خروجها من االتحاد) إزاء األزمة، وفرنسا،في االتحاد األوروبي (ألمانيا
، األزمة الخليجية، مجلس التعاون لــدول الخليج العربيــة، االتحاد األوروبــي:كلمات مفتاحية
.سياسة فرعية
This paper aims to analyze European Gulf relations based on the Interdependence
created by the 1988 agreement, and the subsequent transformations in the
relationships. The interdependence approach assumes that there is an overlap of
interests between both parties, and a degree of mutual engagement, thus limiting
conflict and enhancing cooperation and coordination, which entails harmonizing
the movement of its parties within the international system. Nonetheless testing
the effectiveness of this approach in the context of a crisis which divides one of
the parties (the Gulf in our case) remains problematic. The paper tries to probe
this issue, and reveal the limitations of the interdependence model in this context.
It similarly attempts to test the impact of the Gulf Crisis on a European Sub
Policy towards the Gulf by analyzing the behaviours of the main actors in the EU
(Germany, France, and- despite brexit- the UK).
Keywords: European Union, GCC, Gulf Crisis, Sub Policy.
Researcher, the Arab Center for Research and Policy Studies.
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المقدمة
يقول املفكر الواقعي كينيث والتز" :كام أن الطبيعة متقت الفراغ،
فإن السياسات الدولية متقت االختالل يف توازن القوة"((( .لقد مثّلت
نهاية الحرب العاملية الثانية فراغًا يف املنطقة العربية ،بعد انحسار
القوى األوروبية األساسية يف املنطقة (فرنسا وبريطانيا) ،وتراجع
دورها العاملي ملصلحة قوى جديدة (الواليات املتحدة األمريكية
واالتحاد السوفيايت) ،ووقعت أوروبا الغربية تحت تأثري الواليات
املتحدة ونفوذها ،التي أعطت دولها هامش حرية تحرك للقيام
بخطوات تكاملية يف مجال تنظيم تجارة وصناعة الفحم والصلب،
والح ّد من النشاطات االقتصادية التي قد تساهم يف إحداث خلل
يف توازنات القوى بني دولها ،أو تساهم يف ازدياد التمدد الشيوعي
فيها .فقاد األمر إىل تأسيس السوق األوروبية املشرتكة ،ووقعت
دول الجامعة األوروبية مجموعة اتفاقيات أفضت إىل تأسيس
فاعل دول ًّيا ،وعملت الجامعة األوروبية
االتحاد األورويب ،بصفته ً
 ألجل تعزيز مكانتها االقتصادية ودورهــا الــدويل  -عىل بناءعالقات مبحيطها ،وخاصة الدول العربية.
لقد بدأ الحوار العريب – األورويب ،كام أشار بشارة خرض ،مع القمة
األوروبية يف كوبنهاغن يف  14 - 10كانون األول /ديسمرب 1973؛
إذ ركز اإلعالن الصادر عن القمة عىل األهمية التي يعلقها رؤساء
الدول والحكومات عىل فتح املفاوضات مع الدول العربية ،وخاصة
منتجي النفط ،يف إشارة غري مبارشة إىل دول الخليج .وكانت أولوية
العرب تكمن يف ضامن دعم الجامعة األوروبية لهم يف الرصاع
العريب  -اإلرسائييل ،يف حني كان هدف دول أوروبا من الحوار
ضامن متوينٍ منتظم من النفط وبأسعار معقولة(((.
تزامن توسع الجامعة األوروبية مع جملة من التحديات يف منطقة
الرشق األوسط (الحرب العراقية  -اإليرانية ،والحرب األهلية يف
لبنان ،والرصاع العريب  -اإلرسائييل)؛ ما دفع دول الخليج التي
تربطها عالقات تحالف إسرتاتيجي بالواليات املتحدة إىل البحث
عن صيغة تكاملية لضامن استقرارها .لذا كان تأسيس مجلس
التعاون لدول الخليج العربية نقطة تحول يف العالقات العربية -
األوروبية ،خاصة عند توقيع الجامعة األوروبية اتفاق التعاون
1 Kenneth Waltz, "Structural Realism after the Cold War," International
Security, vol. 25, no. 1 (Summer 2000), p. 28.
 2بشارة خرض ،أوروبا والوطن العريب ،القرابة والجوار (بريوت :مركز دراسات الوحدة
العربية ،)1993 ،ص .95
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مع مجلس التعاون عام  ،1988والذي جاء نتيجة لسلسلة من
املفاوضات واالجتامعات.
كام تزامن انهيار االتحاد السوفيايت ،بصفته قوة دولية ،مع صعود
قوة اقتصادية جديدة هي االتحاد األورويب مع توقيع اتفاقية
ماسرتخت عام  1992ودخلت حيز التنفيذ عام  ،1993وتسارعت
عجلة التكامل األورويب؛ ما عزز الدور الخارجي لالتحاد ،وتبنى
سياسة خارجية تجاه املنطقة العربية .وقد شهدت العالقات
الخليجية  -األوروبية تطو ًرا يف املجاالت االقتصادية والسياسية
واألمنية؛ وهذا ما يظهره تحليل البيانات الختامية لالجتامعات التي
نظمت سري العالقات بني الجانبني التي تطورت تطو ًرا ملحوظًا،
خاصة بعد اندالع الثورات العربية عام  ،2011والتي أث ّرت يف
طبيعة النظام اإلقليمي العريب((( وشكله .أعطى هذا األمر دول
الخليج نفوذًا وتأث ًريا يف عدد من الدول العربية التي عمت فيها
الفوىض وحالة من عدم االستقرار ،كام يف ليبيا وسورية والعراق.
ومن ث ّم باتت الحاجة رضورية لدى الجانب األورويب إىل بحث
ترتيبات أمنية ودفاعية مشرتكة مع دول الخليج ،باعتبارها املنطقة
األكرث استقرا ًرا ،والكتلة املتامسكة اقتصاديًا وسياس ًيا.
لكن األزمة الخليجية يف الخامس من حزيران /يونيو  2017كانت
نقطة فارقة يف تعامل االتحاد األورويب مع منطقة الخليج .فقد
برهن موقف االتحاد والقوى األساسية فيه من األزمة عىل وجود
مقاربة أوروبية مختلفة عن مقاربة اإلدارة األمريكية ،وعىل وجه
التحديد مقاربة البيت األبيض؛ فقد انحاز موقف الرئيس األمرييك
دونالد ترامب ومستشاريه مع بداية األزمة إىل الدول امل ِ
ُقاطعة
لدولة قطر .ما يعني أن تحولً يف املوقف األورويب قد يؤسس سياسة
خارجية أوروبية فرعية تجاه منطقة الخليج العريب ،وتشكل العوامل
السياسية واالقتصادية واألمنية محددات أساسية لها .ودفع هذا األمر
االتحاد األورويب إىل تبني خطاب خارجي ،يتوافق مع خطاب القوى
األساسية فيه ،يقوم عىل رضورة استقرار منطقة الخليج وأمنها ،وأال
يقع خلل يف توازن القوى فيها يقود إىل سيطرة دولة أو مجموعة من
الدول عىل دول أخرى.
 3ميكن التمييز بني ثالثة اتجاهات يف معيار تعريف النظام اإلقليمي :أولها التقارب
الجغرايف  ،Geographic proximity approachوثانيها التامثل الثقايف واالجتامعي
واالقتصادي  ،Homogeneity approachأما االتجاه الثالث فينتقد االتجاهني السابقني،
ويرى أن العامل الحيوي هو وجود تفاعالت سياسية وثقافية واجتامعية بني الدول ،بعضها
بعضً ا  .Interaction approachووفق االتجاهات السابقة شهدت املنطقة العربية تحوالت
يف النظام اإلقليمي العريب الذي كانت تشكّله قوى أساسية يف اإلقليم :مرص وسورية والعراق،
كام ميكن اعتبار دول الخليج العريب نظا ًما إقليميًا .للمزيد ،انظر :عيل الدين هالل وجميل
مطر ،النظام اإلقليمي العريب :دراسة يف العالقات السياسية العربية ،كتب عربية .كوم ،ط ،5
شوهد يف  ،2018/1/10يفhttps://goo.gl/55DQoX :
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ً
أوال :تطور العالقات الخليجية  -األوروبية
11الطريق نحو التعاون المشترك
األوروبي  -الخليجي وتأثير النظام الدولي
مع انتهاء الحرب العاملية الثانية عام  ،1945بدأت مرحلة جديدة
يف العالقات الدولية ُوسمت بالحرب الباردة ،تحولت فيها أوروبا
من مركز التأثري والنفوذ يف السياسات الدولية إىل ساحة جيوسياسية
مهمة من ساحات الحرب الباردة بني املعسكرين الرأساميل واالشرتايك.
وخضعت أوروبا الغربية لنفوذ الواليات املتحدة؛ إذ قاد التعاون
االقتصادي بني دولها إىل تأسيس السوق األوروبية املشرتكة (الجامعة
األوروبية االقتصادية  ،)EECوالجامعة األوروبية للطاقة الذرية
 Euratomعام  1957مع توقيع اتفاقية روما .وميكن اعتبار ذلك
أحد أهم التغريات يف أوروبا الغربية بعد الحرب العاملية الثانية التي
ستؤثر يف االتجاهات االقتصادية والسياسة الدولية .واستمر التكامل
بني دول الجامعة األوروبية ،European Community, EC
ووقعت سلسلة من االتفاقيات فيام بينها ،أدت إىل تأسيس االتحاد
فاعل اقتصاديًا دول ًّيا(((.
األورويب  ،European Union, EUبصفته ً
يف املقابل ،كانت املنطقة العربية التي متلك احتياطيات طاقة
كربى جز ًءا من سياسة األحالف العسكرية والتناقض األيديولوجي
خالل الحرب الباردة ،وبات الخليج منطقة نفوذ أمريكية بعد أن
حسمت واشنطن رصاعها فيه بإخراج الربيطانيني واحتواء النفوذ
السوفيايت .وعىل غرار الجامعة األوروبية ،أعطت الواليات املتحدة
دول الخليج هامشً ا من التحرك لتحقيق نوع من التكامل االقتصادي
واألمني يف إطار حرب النفوذ مع االتحاد السوفيايت؛ ليشكل الخليج
الجناح الجنويب للحزام الشاميل الذي أقامته الواليات املتحدة بقصد
الحد من التمدد السوفيايت .ودخلت دول الخليج العربية يف حالة
التعاون والبدء بعملية تكاملية عنوانها الحفاظ عىل أمن الخليج
واستقراره ،وساهمت يف تأسيس مجلس التعاون عام  ،1981الذي رأت
دوله يف السوق األوروبية مثالً يحتذى يف مجال التكامل االقتصادي؛
وذلك بسبب النجاح الباهر الذي حققته الجامعة األوروبية.
 4تأسس االتحاد األورويب بعد توقيع اتفاقية ماسرتخت )Maastricht Treaty (TEUعام
 ،1992التي دخلت حيز التنفيذ عام  ،1993وم ّر االتحاد األورويب الذي كان يُعرف من قبل
بالجامعة األوروبية مبجموعة من االتفاقيات منها :اتفاقية الجامعة األوروبية للفحم والصلب
يف باريس عام  ،1951واتفاقية روما املؤسسة للسوق األوروبية املشرتكة عام  ،1957واتفاقية
السوق األوروبية املوحدة عام  ،1985واتفاقية ماسرتخت عام  ،1992واتفاقية أمسرتدام عام
 ،1997واتفاقية نيس عام  ،2003واتفاقية لشبونة عام  .2009ويعترب االتحاد األورويب قوة
اقتصادية عاملية مؤثرة يف السياسات الدولية .للمزيد انظر:
Gian Pierro Orsello, L'Unione europea (Roma: Newton & Compton editor,
2003), p. 18.

استدعى قيام السوق األوروبية املشرتكة إعادة صياغة العالقة األوروبية
مبحيطها الذيكان باألمس القريب مستعمرات تابعةلها سياسيًاوعسكريًا،
وبناء حوار جديد تبنت فيه مقاربة متوسطية لتأطري اتفاقاتها وعالقاتها
بدول املنطقة العربية .ويرى بشارة خرض أن الحوار األورويب  -العريب مل
يظهر إال بفعل حدثني مهمني هام حرب ترشين األول /أكتوبر ،1973
وأول صدمة نفطية عام  .(((1973مع تأكيده أن أرضية الحوار العريب
فعال
 األورويب كانت مهيأة قبل حرب أكتوبر ،لكن أدت الحرب دو ًرا ًيف دفعه قد ًما ،خاصة بعد أن قامت الدول العربية األعضاء يف منظمة
البلدان املصدرة للنفط  OPECبتخفيض إنتاجها من النفط بنسبة 5
يف املئة ،وفرض حظر عىل صادرات النفط إىل هولندا والواليات املتحدة
ملوقفهام املنحاز إىل إرسائيل .فقد دق ناقوس الخطر داخل أروقة السوق
أساسا عىل صادرات النفط من
األوروبية املشرتكة التي كانت تعتمد ً
منطقة الخليج العريب ،وعارضته بشدة.
مل يكن هدف العرب من الحظر عقاب الدول الغربية ،بقدر ما كان التأثري
يف مواقفها إزاء الرصاع العريب  -اإلرسائييل .وعىل خلفية ذلك ،أطلق
الحوار العريب  -األورويب بعد أن أصدرت الدول العربية "إعالنًا موج ًها
إىل أوروبا الغربية" من الجزائر بتاريخ  28ترشين الثاين /نوفمرب ،1973
وأوفدت مجموعة من الوزراء العرب إىل القمة األوروبية يف كوبنهاغن
التي عقدت يف  14 - 10كانون األول /ديسمرب  .1973وحكم الحوار
العريب  -األورويب ثنائية االقتصاد والسياسة؛ ففي حني حددت السوق
األوروبية املشرتكة مصلحتها من الحوار يف استمرار شحنات النفط
وانتظامها وبأسعار معقولة ،حدد الجانب العريب مصلحته يف رضورة
دعم الجامعة األوروبية لهم يف الرصاع العريب  -اإلرسائييل وضامن
استقرار املنطقة(((.
و ُعقدت سلسلة من االجتامعات عىل مستوى الخرباء (القاهرة،
ملتبسا
وأبوظبي ،ولوكسمبورغ ،وبروكسل) .وظل املوقف األورويب
ً
تجاه الحوار مع الجانب العريب؛ إذ سعى دامئًا إىل حرصه يف جوانبه
االقتصادية والتجارية ،من دون االعرتاف بالطابع السيايس الواضح
للحوار ،وكانت العالقات األوروبية  -الخليجية محكومة مبسارات
الحوار العريب  -األورويب حتى مطلع مثانينيات القرن املايض ،لتبدأ
صفحة جديدة يف العالقات بني السوق األوروبية ومجلس التعاون
أفضت إىل اتفاق التعاون عام  .1988ومع ذلك بقيت السياسات
الخارجية األوروبية تجاه منطقة الخليج محكومة بسياسة أوروبية
 5خرض ،أوروبا والوطن العريب ،ص .94
 6املرجع نفسه ،ص .95
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تجاه املنطقة العربية؛ مبعنى مل تكن هناك سياسة أوروبية خارجية
فرعية تجاه منطقة الخليج.

22اتفاق التعاون المشترك
األوروبي  -الخليجي
عىل الرغم من أن العالقات الثنائية بني دول الخليج ودول الجامعة
األوروبية قدمية وقامئة عىل العالقات التاريخية واالستعامرية ،فإن
التعاون بينهام بدأ متعرثًا وبخطوات متثاقلة .فقد بدأت االتصاالت
بني الجانبني يف عام  1983نتيجة مبارشة إلنشاء مجلس التعاون يف
تساؤل حول أهم املسببات التي حالت
ً
عام  .1981وهذا ما طرح
دون توقيع اتفاقية التعاون هذه مع تأسيس مجلس التعاون يف
مطلع مثانينيات القرن املايض ،والتي ميكن تلخيص أهمها يف التايل:
•الخليج منطقة نفوذ أمريكية ،ومن ث ّم تعارض واشنطن ،يف
منطقة نفوذها الحيوية ،هذا النوع من االتفاقات؛ لذا آثرت
دول أوروبية االبتعاد عن إزعاج الواليات املتحدة.

•الحوار األورويب – العريب :اعتربت الجامعة األوروبية دول مجلس
التعاون جز ًءا من هذا الحوار ،وابتعدت عن متييز دول الخليج
والتعامل معها ،عىل أنها كتلة خاصة منفصلة عن الدول العربية؛
ومن ث ّم تأسيس سياسة فرعية خارجية تجاه الخليج ،العتبارين
يتمثّل األول يف قوة النظام اإلقليمي العريب ووجود قوى عربية
مؤثرة (مرص ،والعراق ،وسورية) ،وتفضيل الجامعة األوروبية
الحوار مع تلك القوى ،ويتمثّل الثاين يف حداثة نشأة "الدولة
الوطنية" يف الخليج ،ومل تكن ظروفها االقتصادية واألمنية لتربر لها
دو ًرا مؤث ًرا ،كام أن هذا القلق ير ّد إىل خوف العرب من أن يكون
بديل من الحوار األورويب  -العريب.
الحوار الخليجي  -األورويب ً
•تناقضات داخل الجامعة بني دول مؤيدة التفاق التعاون وأخرى
معارضة له؛ فقد أرص األوروبيون عىل وجود اتحاد جمريك
بني دول مجلس التعاون قبل الدخول يف مرشوعات التعاون
بينهام .ثم عقد يف لوكسمبورغ يف عام  ،1985االجتامع الوزاري
التمهيدي للحوار بني دول مجلس التعاون ودول السوق
عب فيه الطرفان عن عزمهام عىل إبرام
األوروبية املشرتكة الذي ّ
اتفاقية شاملة للتعاون االقتصادي بينهام.
•قطاع البرتوكيامويات :تشري منشورات األمانة العامة ملجلس
التعاون إىل نجاحه يف تذليل بعض القضايا الشائكة يف العالقات
بأوروبا ،ومنها قضية األملنيوم والبرتوكيامويات الخليجية التي
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تندرج من وجهة النظر األوروبية ضمن قامئة السلع الحساسة؛
ألن سوقها املحلية تشتمل عىل نظائر لها .لذا فإن التوسع يف
استريادها يُعد خط ًرا يهدد الصناعة املحلية .وقد اتخذ االتحاد
هذه الحجة مرب ًرا ليفرض عليها رسو ًما جمركية عالية(((.
وقد صدر بيان يف  29نيسان /أبريل  ،1986أوضحت األمانة العامة
ملجلس التعاون فيه أن املرحلة االستكشافية يف املفاوضات بني
املجموعتني قد انتهت إىل مرحلة تقديم خيارات بشأن اتفاق شامل
للتعاون يف املجالني التجاري واالقتصادي .لقد كانت املنطقة الحرة بني
الطرفني من أهم األهداف التي أراد الخليجيون تحقيقها ،عىل غرار
املنطقة الحرة بني إرسائيل والسوق األوروبية .لكن قابل ذلك رفض
أورويب خشية املنافسة؛ فأوجد األوروبيون عقبة متثلت يف إرصارهم
عىل تطبيق االتحاد الجمريك بني دول مجلس التعاون رشطًا لتطبيق
التجارة الحرة.
عىل الرغم من حضور تلك العوامل املؤثرة يف تأخري دوران عجلة
التعاون قُد ًما بني الجامعة األوروبية ومجلس التعاون ،فإن املؤرشات
االقتصادية كانت عىل عكس ذلك يف عام 1988؛ إذ مثّل مجلس التعاون
رابع سوق لصادرات السوق األوروبية املشرتكة .كام ُوجد أكرث من 400
رشكة أوروبية عاملة يف نشاطات اقتصادية يف دول الخليج .وقد جرت
نقاشات عديدة داخل الربملان األورويب ،أفضت إىل صدور تقرير عن
لجنة العالقات االقتصادية الخارجية ،أوىص برضورة بناء تعاون طويل
األجل مع مجموعة من بلدان العامل الثالث مبا فيها دول الخليج ،وأن
الهدف من التعاون هو الجمع بني مصالح الطرفني؛ األورويب والخليجي
من دون العمل عىل ترجيح مصالح أي منهام عىل مصالح اآلخر ،فهو
مبني عىل تكامل املصالح ال تحقيق املكاسب املنفردة(((.
بــدأت املحادثات التمهيدية ،عندما أ ّدى عبد الله بشارة
األمــن العام ملجلس التعاون زيارته األوىل للجنة األوروبية
بتاريخ  9و 10حزيران /يونيو  ،1982وانتهت املحادثاث يف
 15حزيران /يونيو  1988بتوقيع اتفاقية التعاون يف بروكسل .لقد
أسست هذه االتفاقية للعالقات بني السوق األوروبية املشرتكة
ودول مجلس التعاون الست التي مل تكن ترعى حتى ذلك الحني
أي عالقة تعاقدية بالسوق املذكورة .كام نصت عىل العمل يف
سبيل تعاون شامل يف عد ٍد من القطاعات؛ وهي قطاعات الصناعة
 7ظافر محمد العجمي ،أمن الخليج العريب :تط ّوره وإشكالياته من منظور العالقات
اإلقليمية والدولية (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)2006 ،ص .484
 8بشارة خرض ،أوروبا وبلدان الخليج العربية ،الرشكاء األباعد (بريوت :مركز دراسات
الوحدة العربية ،)1995 ،ص .139
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والزراعة والصيد والتجارة والطاقة والعلم والتقانة واإلعالم
واالستثامر .وعند توقيع االتفاقية ،تبنى الرشيكان أيضً ا بيانًا سياسيًا
مرفقًا بها يتعلق بالحوار السيايس بينهام ،وتعزيز الرتابط اإلقليمي
والرشوع يف حوار سيايس فضفاض((( .كام تهدف إىل تشجيع تكامل
دول مجلس التعاون ،واملساهمة يف حفظ االستقرار يف منطقة
ذات أهمية إسرتاتيجية ألوروبا وتأمني إمدادات مصادر الطاقة لها،
وتعزيز عملية التنمية االقتصادية وتنويع اقتصادات دول مجلس
التعاون .وقد نصت االتفاقية عىل إنشاء مجلس مشرتك يُكلف
مبتابعة التعاون بني الطرفني(.((1

ثان ًيا :الثابت والمتحول في العالقة
بين االتحاد األوروبي ودول
مجلس التعاون
11تحليل بيانات االجتماعات الدورية بين
االتحاد ومجلس التعاون
نصت اتفاقية التعاون بني االتحاد األورويب ومجلس التعاون عىل
تشكيل مجلس مشرتك ،يهدف إىل تنظيم اجتامعات دورية ،ومتابعة
التطور يف التعاون بني الجانبني .وبالفعلُ ،عقد أول اجتامع وزاري
عام  ،1990وتلته مجموعة من االجتامعات الوزارية خالل الفرتة
 .2000 - 1990وبتحليل مضمون البيانات الختامية الصادرة عن تلك
االجتامعات ،ميكن استخالص (بدقة) طبيعة العالقات وتطورها من
خالل املوضوعات املطروحة للنقاش بني الطرفني.
.أالمرحلة األولى1995 - 1990 :

جاءت االجتامعات األوىل( ((1التي عقدها املجلس املشرتك ،يف فرتة
تحوالت مهمة يف النظام الدويل؛ وهي انهيار االتحاد السوفيايت
وصعود االتحاد األورويب قو ًة دولية جديدة ،ودخوله يف نشاط
 9لالطالع عىل نص االتفاقية املوقعة بني الجامعة األوروبية ومجلس التعاون لدول الخليج
العربية عام  ،1988انظر:
"EU-GCC Cooperation Agreement," European Union, accessed on
10/1/2018, at: http://bit.ly/2DCGVgO
 10خرض ،أوروبا وبلدان الخليج ،ص .144
 11املجالس املشرتكة خالل الفرتة  :1995-1990اجتامع مسقط يف آذار /مارس ،1990
واجتامع لوكسمبورغ يف أيار /مايو  ،1991واجتامع الكويت يف أيار /مايو  ،1992واجتامع
بروكسل يف أيار /مايو  ،1993واجتامع الرياض يف أيار /مايو  ،1994واجتامع غرناطة يف
متوز /يوليو  .1995للمزيد انظر :بشارة خرض ،أوروبا والعامل العريب ،رؤية نقدية للسياسات
األوروبية من  1957إىل ( 2014الدوحة :مركز الجزيرة للدراسات ،)2016 ،ص .284

محموم للتوسع والتمدد رشق القارة األوروبية والعمل عىل تأسيس
سياسة خارجية وأمنية مشرتكة .كام أن املنطقة العربية شهدت هي
األخرى أحداث ًا كربى ،أبرزها غزو العراق الكويت ،والتهديد الذي
استشعرته دول مجلس التعاون .وكان الرتكيز يف االجتامعات الدورية
بني االتحاد األورويب ومجلس التعاون عىل القضايا التالية:
•الرصاع العريب – اإلرسائييل :كان التأكيد بأن استقرار املنطقة
مرتبط بتسوية ال ـراع بالطرق السلمية ،وكانت القضية
الفلسطينية مطروحة عىل بساط البحث يف أغلب االجتامعات
الدورية بني الجانبني.
•التعاون يف مجال الطاقة والتقانة واالستثامرات :إضافة إىل
منطقة التجارة الحرة التي اتسمت املحادثات يف شأنها
بالصعوبة والتعقيد.
•حقوق اإلنسان والدميقراطية :تم التطرق إىل مسألة حقوق
اإلنسان أول مرة يف اجتامع الرياض يف أيــار /مايو .1993
والجدير بالذكر أن الخطاب الخارجي لالتحاد األورويب تجاه
منطقة الخليج العريب مختلف متا ًما عن خطابه تجاه دول
املرشق العريب وشامل أفريقيا ،والذي يؤكد فيه مسألة تعزيز
قيم الحرية والدميقراطية وحقوق اإلنسان ،فقد اقترص خطابه
تجاه الجانب الخليجي عىل رضورة استدامة التعاون االقتصادي
وبناء الرشاكات التجارية.

•القضايا السياسية :كانت محو ًرا ثابتًا يف كل اجتامع يتم مناقشتها
وتحديد موقف منها ،بصفة رتيبة اعتيادية ،ومل تكن الدول
معنية مبارشة بحلها؛ فقد كانت تعكس حالة التنسيق واالتفاق
بني الجانبني األورويب والخليجي.
.بالمرحلة الثانية2006 - 1996 :

ركزت بيانات املرحلة الثانية من االجتامعات( ((1بني الجانبني يف
أساسا عىل املسائل االقتصادية املرتبطة مبارشة
الفرتة ً 2000 - 1996
بتأسيس منطقة تجارة حرة ،والطاقة واالستثامرات والتعاون العلمي
والتقني .يف حني بقيت املسائل السياسية ،واملوقف منها واض ًحا،
كحل الرصاع العريب  -اإلرسائييل وعملية السالم ،خاصة أن اجتامع
ديب يف  2ترشين الثاين /نوفمرب  1999مل ِ
يأت بجديد.
 12املجالس املشرتكة خالل الفرتة  :2006-1996لوكسمبورغ يف نيسان /أبريل ،1996
الدوحة يف شباط /فرباير  ،1997لوكسبموغ يف  27ترشين األول /أكتوبر  ،1998ديب يف ترشين
الثاين /نوفمرب  ،1999بروكسل يف أيار /مايو  ،2000املنامة يف نيسان /أبريل  ،2001غرناطة
يف شباط /فرباير  ،2002الدوحة يف آذار /مارس  ،2003بروكسل يف أيار /مايو  ،2004املنامة
يف نيسان /أبريل  ،2005بروكسل يف أيار /مايو  .2006انظر :املرجع نفسه ،ص .270 - 254

68
وأما املرحلة التي انعقدت فيها سبعة مجالس مشرتكة يف الفرتة
 ،2006 - 2000فقد دخلت العالقات بني االتحاد األورويب ودول
مجلس التعاون يف حالة من الركود؛ إذ شهدت املنطقة العربية
اضطرابات جيوسياسية كانتفاضة األقىص عام  ،2000وتوقف عملية
السالم ،وأحداث  11سبتمرب  ،2001والحرب عىل العراق واحتالله
عام  ،2003وارتفاع وترية الهجامت اإلرهابية يف دول الخليج وخاصة
يف السعودية عام  ،2004والعدوان اإلرسائييل عىل لبنان عام
 ،2006والطفرة يف أسعار النفط .وكان الرتكيز خالل تلك املجالس
واالجتامعات عىل التعاون االقتصادي ،وخاصة منطقة التجارة الحرة.
فقد ذكر البيان الصادر عن اجتامع املنامة عام  2001أن املفاوضات
التي استمرت ملا يزيد عىل عرش سنوات مل تسفر عن أي نتائج( .((1كام
تناولت االجتامعات قضية حقوق اإلنسان ،ومسألة محاربة التطرف
بكل أنواعه ،والوقوف يف وجه اإلرهاب ،وتعزيز التعاون يف مجال
التعليم العايل من خالل مشاركة دول مجلس التعاون يف برنامج
إيراسموس موندس .Erasmus Mundus

22منطقة التجارة الحرة :خطوات متعثرة
مرت املحادثات بخطوات متثاقلة تارة ،ومتعرثة تارة أخرى خالل الفرتة
 .2011 - 2006وعىل الرغم من بدء محادثات اتفاقية التجارة الحرة
 FTAيف عام  ،1990فقد بقيت املفاوضات حولها رهينة االشرتاطات
والضغوط األوروبية والهواجس الخليجية .وعىل الرغم من مرور أكرث
من عرشين عا ًما عىل توقيع اتفاقية التعاون بني االتحاد األورويب
ومجلس التعاون ،فإن العالقات بينهام ال ميكن وصفها باإلسرتاتيجية؛
إذ اقترصت عىل التعاون االقتصادي والتجاري(.((1
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الحرة .وما إن أسست دول الخليج االتحاد الجمريك ،حتى طالب
األوروبيون برضورة انضامم دول مجلس التعاون إىل منظمة التجارة
العاملية ،وذلك بهدف الضغط عىل اململكة العربية السعودية
ودفعها إىل تقديم تنازالت ذات طابع تجاري واستثامري للدول
الصناعية ،وقد انضمت السعودية إىل منظمة التجارة العاملية عام
علم أن منظمة التجارة ال تقيم أي عالقة بني االنضامم إليها
ً .2005
وتأسيس مناطق تجارية حرة ،أضف إىل ذلك أن االتحاد األورويب
يقيم اتفاقات رشاكة مع دول مثل الجزائر ولبنان ،وهي ليست
أعضاء يف املنظمة(.((1

كام أن مجموعات الضغط يف قطاع األملنيوم والبرتوكيامويات
األوروبية لها دور مهم يف عرقلة توقيع اتفاق منطقة التجارة الحرة؛
بحجة أن سياسات تسعري املواد الخام التي يتّبعها مجلس التعاون
ليست إال إعانة مالية مقنعة تنايف املنافسة املرشوعة( .((1لذا فإن
إحدى املسائل التي ناقشها اجتامع الدوحة عام  2015كانت فرض
االتحاد األورويب رضيبة بنسبة  6يف املئة عىل األملنيوم؛ األمر الذي
يع ّد تراج ًعا عن موقف سابق برفع هذه الرضيبة ،إذ يخىش االتحاد
األورويب فتح األسواق األوروبية أمام األملنيوم الخليجي؛ ما يؤدي
إىل إقفال االتحاد رشكات إنتاج األملنيوم الضخمة يف أوروبا واالنتقال
إىل منطقة الخليج لالستفادة من تدين أجور األيدي العاملة وتوافر
أصل
مصادر الطاقة ،ما يخلق بطالة يف منطقة اليورو التي تعاين ً
أزمات اقتصادية.

ينص اتفاق منطقة التجارة الحرة عىل تحرير التجارة والسلع
والخدمات تدريج ًيا وبصورة متبادلة ومن منطقة إىل منطقة،
بهدف ضامن مستوى مامثل من فرص الوصول إىل األســواق.
وتشتمل املفاوضات بني االتحاد األورويب ومجلس التعاون عىل
القواعد واألنظمة املشرتكة املتعلقة بحقوق امللكية الفكرية
واملنافسة وتسوية املنازعات وقواعد املنشأ .والجدير بالذكر أن
آفاق توقيع االتفاق مل تصبح واقعية إال عام  ،2003بعد أن أصبح
مجلس التعاون اتحا ًدا جمرك ًيا .وهو أحد االشرتاطات األوروبية
عىل دول مجلس التعاون للرشوع يف توقيع اتفاقية منطقة التجارة

يضاف إىل ذلك اإلرصار األورويب عىل إلغاء الدعم الحكومي الخليجي
لألسعار واإلنتاج؛ بدعوى مخالفته االتفاقات املتعددة األطراف

 13املرجع نفسه ،ص .271
 14إبراهيم العثيمني" ،نحو رشاكة إسرتاتيجية أوروبية  -خليجية" ،اليوم،2016/1/22 ،
شوهد يف  ،2018/1/10يفhttps://goo.gl/EVQQHx :

 15صباح نعوش" ،ما جدوى منطقة التجارة الحرة األوروبية الخليجية؟" ،الجزيرة نت،
 ،2016/9/2شوهد يف  ،2018/1/10يفhttps://goo.gl/jmMGvz :
 16خرض ،أوروبا والعامل العريب ،ص .277
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ملنظمة التجارة العاملية التي وافقت عليها جميع دول املجلس.
يف حني يقصد من ذلك رفع أسعار املنتجات الخليجية يف الداخل
والخارج ،فترتاجع مقدرتها التنافسية أمام السلع األوروبية املامثلة.
يشري هذا الوضع إىل عدم رغبة األوروبيني يف إحداث منطقة تجارة
حرة مع دول مجلس التعاون ،خاصة أن الواردات الخليجية من
االتحاد األورويب تتزايد سنويًا نتيجة الحاجة واالنفتاح .وال ينوي
األوروبيون تعديل هذا املوقف ،إال إذا منحتهم دول املجلس
امتيازات جديدة ،وخاصة امتالك األسهم يف الرشكات الخليجية بال
قيود .عندئذ ظهرت ضغوط أوروبية شديدة تدعو الخليجيني إىل
خصخصة رشكاتهم العامة ،وال سيام يف قطاعي النقل واالتصاالت.
ومل يقترص األمر عىل االشرتاطات االقتصادية ،بل تعداها إىل التوظيف
الرباغاميت للخطاب الخارجي األورويب يف مجايل الدميقراطية وحقوق
اإلنسان لدول مجلس التعاون ،عندما طالب األوروبيون باحرتام
حقوق اإلنسان وتطبيق الدميقراطية .ونجم عن هذا الوضع تعليق
مفاوضات منطقة التجارة الحرة بقرار خليجي عام .((1(2008
مل تندفع دول مجلس التعاون ،هي األخرى ،لتوقيع اتفاق منطقة
التجارة الحرة؛ إذ شعرت بأنها قدمت من خالل محادثات اتفاقية
التجارة الحرة كث ًريا من التنازالت من دون مكافأة من الجانب األورويب
الذي يطالب بالحصول عىل حصة من الواردات واملشرتيات الحكومية،
وهو ما ترفضه دول الخليج؛ ألن ذلك يأيت عىل حساب مصالح الرشكات
الوطنية الخليجية .كام يطالب الجانب األورويب بخصخصة قطاعات
فضل عن
النقل واالتصاالت واملوانئ وإخضاعها لالستثامر األجنبيً ،
الخالفات املتعلقة بقضايا الهجرة وحقوق اإلنسان ،ويرى املسؤولون
الخليجيون أن املوقف األورويب املتشدد غري مربر ،وال يراعي معطيات
العالقات اإلسرتاتيجية واالقتصادية بني الطرفني ومتطلباتها.
إضافة إىل تعدد أسواق تصدير دول الخليج التي زادت وارداتها
من الدول اآلسيوية ومجموعة الدول ذات أرسع منو اقتصادي يف
العامل  ،BRICSالتي تضم الربازيل وروسيا والهند والصني وجنوب
أفريقيا ،فإنها مل تكن يف عجلة من أمرها إلبرام اتفاق التجارة الحرة.
ولذا مل تثق بدقة ما ميكن أن ينجم عن هذه االتفاقية من املكاسب
والخسائر ،ولكنها كانت حريصة عىل استمرار االجتامع السنوي
للمجلس الوزاري املشرتك ،ودعم اجتامعات الخرباء يف مجال تعزيز
التعاون يف مجاالت البيئة والطاقة والتعليم ومكافحة النشاطات
17 "Gulf Arabs may suspend EU free trade talks," Reuters, 24/12/2008,
accessed on 10/1/2018, at: https://goo.gl/1iyCez

فضل عن االنخراط يف برامج تستهدف مجاالت معينة
اإلجراميةً ،
إدراكًا منها للخربة األوروبية فيها واحتيا ًجا منها إىل هذه الخربة.
وساهمت العوامل الهيكلية  Structural Factorsأيضً ا يف تعرث
الوصول إىل اتفاق منطقة التجارة الحرة ،وهي مرتبطة بالعالقات
الثنائية بني الدول األعضاء يف االتحاد األورويب ودول الخليج؛ ذلك أن
التعاون يف مجاالت عديدة مل ينتقل إىل مستوى مؤسسات مجلس
التعاون ،نتيجة ما فيه من النقص املؤسيس .ومن ث ّم فإن صنع القرار
يف املسائل اإلسرتاتيجية ،خاصة يف العالقات االقتصادية عىل املستوى
اإلقليمي والــدويل ،ما زال يحدث عىل مستوى الدولة القطرية،
وينعكس ذلك عىل التناقضات واملنافسات االتي تظهر يف مواقف
دول مجلس التعاون الست فيام يتعلق ببعض القرارات اإلسرتاتيجية
املتعلقة باملجاالت املحلية والخارجية(.((1

ومن خالل تحليل البيانات الصادرة عن املجالس املشرتكة بني
الجانبني الخليجي واألورويب ،توجد مجموعة من املسائل والقضايا
يعب فيها االتحاد األورويب والقوى الفاعلة األساسية
التي غال ًبا ما ّ
فيه عن مواقف إسرتاتيجية واضحة ،وتنعكس عىل خطاب بروكسل
الخارجي الذي يراعي التوافق أو االتفاق بني دوله يف حدوده الدنيا،
وأهم الثوابت يف السياسة الخارجية تجاه الخليج:
•استقرار األسواق واالستثامرات األوروبية يف منطقة الخليج.

•العمل عىل دعم إقامة منطقة التجارة الحرة وتعزيز املصالح
االقتصادية األوروبية يف منطقة الخليج.
•استمرار تدفق الطاقة والحفاظ عىل أسعار ثابتة.

18 A. Baabood & G. Edwards, "Reinforcing Ambivalence: The Interaction
of Gulf States and the European Union," European Foreign Affairs Review,
vol. 4, no. 12 (2007), pp. 548 - 550.
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•عقود التسليح التي تربمها القوى األساسية يف االتحاد األورويب
مع دول الخليج.
•أمــن إرسائــيــل ،ودعـــم عملية التسوية السياسية بني
الفلسطينيني واإلرسائيليني.
•الحد من املخاطر األمنية املتمثلة يف اإلرهــاب والهجرة
غري القانونية.

العدد 30
كانون الثاني  /يناير 2018

يف أراضيها وأجوائها ومياهها اإلقليمية ،وحظرت عىل مواطنيها
السفر إىل قطر ،كام أعطت مهلة لكل املقيمني والزائرين من
مواطنيها فرت ًة محدد ًة ملغادرتها ،ومنعت املواطنني القطريني من
دخول أراضيها ،وإعطاء املقيمني والزائرين منهم مهلة أسبوعني
للخروج( .((1فاجأت األزمة جميع القوى الفاعلة اإلقليمية والدولية،
وبدأ تحرك دبلومايس ألط ـراف األزمــة ،الستاملة دول املنطقة
والعامل ،مبا فيها االتحاد األورويب؛ إذ وصلت أصداء األزمة إىل أروقة
مؤسسات االتحاد يف بروكسل.
التقت فيديريكا موغرييني ،املمثلة العليا لألمن والسياسة الخارجية
يف االتحاد األورويب ،وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد
الرحمن يف التاسع من حزيران /يونيو  ،2017وقالت" :إننا نرى خط ًرا
محدقًا يتمثَّل يف تصعيد املوقف وانتشاره بطريقة خطرية وغري
مرغوبة يف أوساط أخرى خارج منطقة الخليج مثل أفريقيا أو جنوب
رشق آسيا أو الرشق األوسط".

وتوجد يف املقابل مجموعة متغريات تكون فيها مواقف االتحاد ودوله
تكتيكية ،ومتتلك الحكومات الوطنية يف االتحاد مرونة يف التعبري عن
موقفها ،وال تعكس عادة التوافق بني دول االتحاد ،وهو ما يقلل تأثري
خطاب بروكسل الخارجي ،بصفتها منظمة ،نتيجة هذه الحالة ،وأهم
هذه املتغريات:
•العالقات بالقوى األساسية يف اإلقليم :إيران ،وتركيا.
•الخالفات البينية العربية.

•قضايا حقوق اإلنسان والدميقراطية وتعزيز القيم األوروبية.
•القضايا املتعلقة بالبيئة وانبعاث الكربون.

ً
ثالثا :االتحاد األوروبي واألزمة الخليجية:
دراسة في سلوك القوى الفاعلة
11سياق األزمة الخليجية وموقف بروكسل
منها
قطعت كل من السعودية واإلمارات والبحرين ومرص ،يف الخامس
من حزيران /يونيو  ،2017عالقاتها الدبلوماسية والقنصلية بقطر،
وقررت إغالق املنافذ الربية والبحرية والجوية معها ،ومنع العبور

وتطرقت موغرييني إىل طبيعة العالقة التي تربط االتحاد األورويب
مبجلس التعاون ،وأضافت" :إن لالتحاد األورويب عالقات جيدة بجميع
دول مجلس التعاون .وجميع بلدان املنطقة أصدقاء لنا ،ونريد أن
نحافظ عىل هذه العالقات بجميع دول الخليج ،وأن نحافظ عىل
عالقات جيدة بجميع دول الخليج .ونعتقد أيضً ا أن التعاون اإلقليمي
يف منطقة الخليج واملنطقة العربية أمر أسايس ألسباب مختلفة؛
أولً وقبل كل يشء العمل الفعال يف محاربة اإلرهاب ،مبا يف ذلك
متويل اإلرهاب ،ونحن نعتقد أن التعاون اإلقليمي يف منطقة الخليج
أمر أسايس ألمننا يف أوروبا ولتحقيق االستقرار يف املنطقة ،وهو أمر
أسايس للتعاون االقتصادي والتجاري"(.((2
وقالت لــوران ديفييل  Lauranne Devilléاملسؤولة اإلعالمية
للشؤون الخارجية والسياسة األمنية لالتحاد األورويب /الــدائــرة
األوروبية للشؤون الخارجية :إن فيديريكا موغرييني يف اتصال
مستمر بجميع األطراف ذات العالقة املبارشة ،خاصة مبجلس التعاون
من أجل تخفيف حدة التوتر السائد ،وحمل جميع األطراف عىل
" 19املواقف الدولية بشأن األزمة يف الخليج :إجامع دويل عىل الحل السلمي وتضارب
مواقف اإلدارة األمريكية" ،تقدير موقف ،املركز العريب لألبحاث ودراســة السياسات،
 ،2017/6/15شوهد يف  ،2018/1/10يفhttps://goo.gl/qGe2J2 :
20 "Remarks by the High Representative/ Vice-President Federica
Mogherini at the doorstep following her meeting with the Foreign Minister
of Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani," European Union,
External Action, 9/6/2017, accessed on 10/1/2018, at: http://bit.ly/2DgQEfK
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املشاركة يف الحوار السيايس الخايل من الرشوط املسبقة ،داعمة دور
الوساطة الذي تقوم به الكويت(.((2

السياسة ،وهو طموح قادة الفدرالية األوروبية يف التوصل إىل صياغة
سياسة خارجية مرتبطة مبؤسسات االتحاد(.((2

ناقش وزراء الشؤون الخارجية لالتحاد األورويب هذه األزمة أثناء
انعقاد مجلس الشؤون الخارجية ،يف متوز /يوليو  ،2017وساندوا فيه
النهج الذي اتبعته املمثلة العليا .وصدر بيان عن املجلس الوزاري
األورويب يؤكد رضورة الحفاظ عىل االستقرار يف منطقة الخليج ،ومل
أي من أطراف األزمة الخليجية.
يكن فيه انحياز إىل ٍّ

لقد فرضت طريقة التعامل مع األزمات السابقة التي عصفت باإلقليم
عىل العالقات األوروبية  -األمريكية نو ًعا من االنقسام الداخيل ،ضمن
دول االتحاد األورويب ،تجاه تلك األزمات ذات األبعاد السياسية
واالقتصادية واألمنية مثل غزو العراق عام 2003؛ فقد انقسمت
الدول األوروبية إىل مؤيدة للحرب (بريطانيا ،وإسبانيا ،وبولندا،
والتشيك ،واملجر ،والربتغال ،ورومانيا ،وبلغاريا) ،ومعارضة للحرب
(فرنسا ،وأملانيا) ،وكشفت الخلل الواضح يف البنية السياسية واألمنية
األوروبية ،وعدم قدرتها عىل بلورة قرار مشرتك .فقد دفعت األزمة
الخليجية صناع القرار يف بروكسل إىل إعادة تقييم الدور األورويب،
مبا يتناسب مع خطورة األزمة وتداعياتها ،ومبا يتطلب من تحرك
فاعل لتحديد سياسة خارجية وأمنية مشرتكة ،ال ترتبط مبا يجري
داخل القارة األوروبية فقط ،بل تتعداه إىل مناطق التامس املبارش
مبصالحها الحيوية ،خاصة منطقة الخليج العريب التي ت ُعد من أشد
بؤر العامل سخونة وتوت ًرا ،وأي اضطراب فيها يعني بصورة مبارشة
تهدي ًدا للمصالح األوروبية ،تضاف إىل سلسلة التحديات التي يواجهها
االتحاد كاإلرهاب والهجرة غري القانونية ،واألزمات االقتصادية التي
تشهدها منطقة اليورو منذ األزمة املالية عام .2008

إن االتحاد األورويب مل يكن ينفرد يف بعض األحيان ،باتخاذ مواقف
مختلفة عن السياسة األمريكية يف قضايا الدفاع والسياسة واألمن؛
فقد بقي خالل فرتة الحرب الباردة تحت مظلة أمنية أمريكية "حلف
الناتو" ،ومل يرفض سياسة االنفراد واألحادية يف القرار والسياسات
الدولية خاصة يف املنطقة العربية وأزماتها العديدة .وظهرت
محاوالت أوروبية يف رسم سياسة أمنية ودفاعية وخارجية مشرتكة
يف حدودها الدنيا من خالل مامرسة التنسيق السيايس والدبلومايس
ضمن مؤسسات االتحاد األورويب يف بروكسل ،وما يرافقها من آليات
تبادل املعلومات والتأثري املتبادل ،والبحث عن اإلجامع ،وما ينتج
منها من قرارات ومواقف مشرتكة تتوافق مع اإلصالحات القانونية
املتالحقة من القانون األورويب املوحد عام  ،1986مرو ًرا مبعاهدة
ماسرتخت عام  1992التي جعلت السياسة الخارجية واألمنية ركيزة
أساسية من ركائز االتحاد إىل جانب العدل والداخلية واملجتمع
وصول إىل اتفاقية لشبونة عام  2009التي مأسست تلك
ً
األورويب،

وبناء عىل ما هو ثابت ،ومتغري يف تحديد سياسات االتحاد األورويب
تجاه الخليج ،ميكن تصنيف األزمة الحالية ضمن قامئة املتغريات عىل
اعتبارها خالفًا بينيًّا عربيًّا  -عربيًّا ،وغالبًا ما يأخذ االتحاد ودوله منها
مسافة تضمن مصالحه االقتصادية والتجارية .ولكن التحول كان يف
انتقالها من دائرة املتغري التكتييك يف خطاب بروكسل الخارجي إىل
دائرة الثابت اإلسرتاتيجي الذي يتطلب استجابة أوروبية ،عىل اعتبار
الخليج منطقة إسرتاتيجية ويرتبط أمنها بأمن االتحاد ،ومن تأسيس
سياسة خارجية أوروبية فرعية تجاه منطقة الخليج مغايرة لسياسات
االتحاد األورويب تجاه املنطقة العربية.

والسؤال هنا ،هل ميكن البناء عىل ترصيحات املسؤولني األوروبيني
يف بروكسل لفهم موقف الدول املكونة لالتحاد األورويب؟ أم أن هذه
الترصيحات والبيانات ال تحمل أي قوة قانونية أو تأثري سيايس يف
مواقف األطراف الفاعلة يف االتحاد األورويب التي لديها القدرة عىل
انتهاج سياسة خارجية مستقلة عن مؤسسات االتحاد األورويب يف
بروكسل؟ أم هي نتيجة لتوافقات داخلية بني تلك القوى املكونة
لالتحاد تعكس موقفها من األزمة الخليجية التي متثل اختبا ًرا حقيق ًيا
لربوكسل يف تحديد دورها يف بناء سياسة أمنية ودفاعية مشرتكة بعيدة
عن ضغوط الواليات املتحدة الحليف اإلسرتاتيجي لالتحاد؟ وهل
يؤسس املوقف األورويب من األزمة الخليجية سياس ًة خارجية فرعية
تجاه منطقة الخليج ،بعد أن كانت العالقات األوروبية  -الخليجية
محكومة مبسارات الحوار العريب  -األورويب؟

 21ستاسا ساالكانني" ،اتجاهات السياسة الخارجية األوروبية يف مقاربة األزمة الخليجية"،
تقارير ،مركز الجزيرة للدراسات ،2017/9/4 ،شوهد يف  ،2018/1/10يف:
http://bit.ly/2mIdLFH

يف الواقع ،إن عملية إعادة تقييم الدور األورويب ،وسياسته الخارجية
إزاء األزمة الخليجية ،ال ميكن فهمها خارج إطار التغيري يف بنية النظام
الدويل ،وبناء عليه قد يؤسس املوقف األورويب إزاء األزمة الخليجية
سياسة خارجية أوروبية فرعية تجاه منطقة الخليج ،تحكمها
مجموعة من العوامل ،أهمها:
 22صدام الجمييل ،االتحاد األورويب ودوره يف النظام العاملي الجديد (بريوت :دار املنهل
اللبناين ،)2009 ،ص .212
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.أالمصالح االقتصادية التي تربط
االتحاد األوروبي بمجلس التعاون

قُدر الناتج املحيل اإلجاميل ملجموع دول مجلس التعاون بـ 1.5
تريليون دوالر أمرييك ،وبإجاميل عدد سكان  53.5مليون نسمة عام
 ،2016منهم  50يف املئة أجانب .وقد راكمت دول مجلس التعاون
 1.5تريليون دوالر يف أصول أجنبية ،وبإمكان ثروة بهذا الحجم أن
تزيد ثقل دول مجلس التعاون عىل صعيد العالقات االقتصادية
الدولية( ،((2وهذه حقيقة ال ميكن أن يغفل عنها االتحاد األورويب.
وقد قامت دول مجلس التعاون بتدوير مبالغ طائلة يف الدول
األوروبية ،سواء يف صيغة سندات حكومية أو عقارات وأسهم عادية.
إن مجلس التعاون رشيك اقتصادي وتجاري ثابت لالتحاد األورويب؛
فقد بلغ إجاميل التجارة بني االتحاد األورويب ودول مجلس التعاون يف
عام  138.6 ،2016مليار يورو( .((2وبلغت صادرات االتحاد األورويب
إىل دول مجلس التعاون يف العام نفسه  100.8مليار يورو ،ركزت
عىل املنتجات الصناعية ( 91.4يف املئة) مثل محطات توليد الطاقة
وقاطرات السكك الحديدية والطائرات وكذلك اآلالت الكهربائية
واألجهزة امليكانيكية .وكانت اآلالت ومعدات النقل ( 49.4مليار
يورو 49 ،يف املئة) واملواد الكيميائية ( 1.6مليار يورو 1.5 ،يف املئة)
هي الفئات الرئيسة للمنتجات املصدرة يف عام  .2016كام بلغت
واردات االتحاد األورويب من دول مجلس التعاون  37.7مليار يورو
فقط ،ما أدى إىل فائض تجاري كبري لصالح االتحاد األورويب .أما
أساسا الوقود
واردات االتحاد األورويب من دول مجلس التعاون ،فهي ً
املعدين ومنتجات التعدين ( 24.9مليار يورو 65.9 ،يف املئة) ،واملواد
الكيميائية ( 4.6مليارات يورو 12.3 ،يف املئة)(.((2
شهدت التجارة بني االتحاد األورويب ودول مجلس التعاون من ًوا
مطّر ًدا بني عامي  2006و2016؛ ارتفع إجاميل التجارة بنسبة  53يف
املئة خالل عرش سنوات ،وبلغ ذروته يف عام  2013وهو ما يقابل
ذروة أسعار النفط .وحكمت واردات االتحاد األورويب إىل الخليج
وصادراته إليه معادلة التقانة مقابل الطاقة ومشتقاتها .ويحقق
االتحاد األورويب توازنًا تجاريًا نشطًا مع دول املجلس؛ إذ ميثل مجلس
التعاون رابع أكرب سوق لصادرات االتحاد األورويب ،ويعترب االتحاد
 23ملزيد من املعلومات اإلحصائية حول دول مجلس التعاون بصورة عامة ،انظر" :املعرفة
االقتصادية" ،املركز اإلحصايئ لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،GCC-STAT ،
 ،2014شوهد يف  ،2018/1/10يفhttp://bit.ly/2B4AH6B :
 24املفوضية األوروبية ،اإلدارة العامة للتجارة" ،االتحاد األورويب تجارة البضائع مع مجلس
التعاون لدول الخليج العربية" ،تقارير إحصائية ،2017/11/16 ،شوهد يف  ،2018/1/10يف:
https://goo.gl/HDRPTf
 25املرجع نفسه.
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األورويب أكرب رشيك تجاري لدول مجلس التعاون .فالعامل االقتصادي
وحجم املصالح التجارية ميثّالن عاملني مهمني يف فهم موقف االتحاد
األورويب من األزمة الخليجية.
االتحاد األورويب والخليج :الصادرات والواردات عام 2016
الدولة

الواردات من
الصادرات إىل
االتحاد األورويب االتحاد األورويب
(مليار يورو)
(مليار يورو)

إجاميل التجارة
(مليار يورو)

السعودية

19.010

33.925

52.936

الكويت

3.309

5.454

8.76

قطر

5.184

9.633

14.818

البحرين

0.660

1.763

2.423

ُعامن

0.414

4.180

4.594

اإلمارات

9.201

45.847

55.048

اإلجاميل

37.778

100.802

138.58

املصدر:
"European Union, Trade in goods with GCC 6," European Commission,
accessed on 102018/1/, at: https://goo.gl/HDRPTf

.بالتغير في العالقة األطلسية

إن التغري يف العالقات األطلسية ،وإن يف حدوده الدنيا ،قد يكون مبنزلة
محفز التحاد أورويب أشد متاسكًا ،مع دور دويل أوضح وفاعلية ،وهو
ما عكسته طريقة إدارة بروكسل لألزمة الخليجية .وهو األمر الذي
قد يدفع دول االتحاد إىل اتخاذ مجموعة متنوعة من اإلسرتاتيجيات
تجاه الواليات املتحدة واالنتقال من املسايرة Bandwagoning
إىل التوازن  Balancingيف مناطق تتضمن تهدي ًدا حقيق ًيا ملصالح
االتحاد ودوله.
وميكن تلمس بداية التغري مع إدارة الرئيس السابق باراك أوباما؛
نتيجة غياب التنسيق مع االتحاد عسكريًا يف مناطق نفوذ متضاربة
للقوى الفاعلة األوروبية .كام اعتمدت إسرتاتيجيات اإلدارة األمريكية
يف عهد أوباما يف شامل أفريقيا واملرشق العريب عىل تدخل عسكري
محدود ،وعىل األطراف املنخرطة يف األزمات يف حل مشاكلها ذات ًيا؛
األمر الذي أربك قادة االتحاد األورويب يف مناطق جيوسياسية مهمة
كسورية ،وليبيا ،والعراق ،ما فاقم حالة الفوىض يف شامل أفريقيا
واملرشق العريب ،وزاد ح ّدة التهديدات األمنية ضد دول أوروبا،
كاإلرهاب ،والهجرة غري القانونية.

دراسات
االتحاد األوروبي واألزمة الخليجية :السياق ومواقف الفاعلين

وازداد األمر تعقي ًدا مع الرئيس دونالد ترامب؛ فقد ساهمت
انتقاداته يف وضع العالقات األوروبية  -األطلسية عىل املحك،
عندما طالب بخفض مساهمة واشنطن يف نفقات حلف شامل
األطليس (الناتو) ،واصفًا هذه املنظمة بأنها قد "عفا عليها الزمن"،
متهم دولً أعضاء يف الحلف بأنها ال تدفع حصتها يف إطار عملية
ً
(((2
الدفاع املشرتكة ،وباالتكال عىل الواليات املتحدة  .كام طالب
األوروبيني بالتفاهم مع روسيا املنافس التقليدي لهم يف إطار
حلف شامل األطليس.
انتقد ترامب سياسات االتحاد األورويب تجاه الهجرة غري القانونية،
واتهم املستشارة األملانية أنجيال مريكل بـ "ارتكابها خطأ كارث ًيا يتمثل
يف استقبال جميع الالجئني غري الرشعيني وجميع الناس مهام كان
مأتاهم"( .((2كام توقع الرئيس األمرييك نجاح عملية خروج بريطانيا
من االتحاد األورويب ،معربًا عن رغبته يف أن يوقّع رسي ًعا اتفاقًا تجاريًا
مع لندن .وتتناقض ترصيحات ترامب مع سلفه باراك أوباما الذي
اعترب سابقًا أنه إذا غادرت بريطانيا االتحاد األورويب ،فستجد نفسها
"يف آخر الصف" ،قبل أن تتمكن من توقيع اتفاقيات تجارية مع
الواليات املتحدة.
كام برز تناقض واضح بني بروكسل وواشنطن بشأن االتفاق النووي
اإليراين الذي وسمه ترامب بأنه "أسوأ اتفاق جرى التفاوض عليه
عىل اإلطــاق"( ،((2ور ّد االتحاد األورويب يف اجتامع وزراء خارجيته
يف لوكسمبورغ يف ترشين األول /أكتوبر  2017بأن عدم احرتام
اتفاق دويل دعمه مجلس األمن قد يكون له عواقب وخيمة عىل
السالم اإلقليمي ،وقد يقوض جهود كبح الطموحات النووية لكوريا
الشاملية( .((2ما يعني اختالفًا يف الرؤى بني البيت األبيض وبروكسل
حول قضايا كانت باألمس القريب جامعة للمعسكر الغريب؛ ما
يؤسس نو ًعا من االستقالل اإلسرتاتيجي لالتحاد ،وتعزيز دوره عىل
املستوى الدويل يف التدخل يف مناطق مصالحه االقتصادية واألمنية(.((3
"26 Aric Jenkins, "President Trump: 'NATO Is 'No Longer Obsolete',
Time, 12/4/2017, accessed on 10/1/2018, at: http://ti.me/2o7vJAb
"27 "Trump says Merkel made 'catastrophic mistake' with refugee policy,
Reuters, 16/1/2017, accessed on 10/1/2018, at: https://goo.gl/RGhv8B
28 Dartunorro Clark, "The Art of the 'Worst' Deal: Trump Blasts
Iran Agreement," NBCNEWS, 11/10/2017, accessed on 10/1/2018, at:
https://goo.gl/8ZBpYC
" 29االتــحــاد األورويب يسعى ملنع ترامب من إلغاء االتفاق النووي مع إي ـران"،
دويتشيه فيله ،2017/10/16 ،شوهد يف  ،2018/1/10يفhttps://goo.gl/2owFVU :
 30لبيب فهمي" ،أوروبا تقرتب من دفاع موحد :الفضل لدونالد ترامب" ،العريب الجديد،
 ،2017/11/15شوهد يف  ،2018/1/11يفhttps://goo.gl/JVb5sN :
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.جالدور الروسي في أوروبا وارتباطه باألزمة
الخليجية

ترافق الخلل يف العالقة األطلسية مع تنامي دور املنافس التقليدي
ألوروبا يف املنطقة ،متمث ًّل يف االتحاد الفدرايل الرويس .تتصف
العالقات الروسية  -األوروبية بالتعقيد؛ إذ يتداخل فيها السيايس
واالقتصادي واالجتامعي .فروسيا تعترب اليوم أحد الرشكاء األساسيني
يف القضايا األمنية األوروبية ،وال ميكن الحديث عن األمن األورويب
من دون التطرق إىل الدور والتأثري الروسيَني يف املنظومة األمنية
األوروبية .وهو أيضً ا أكرب ُمص ِّدر للطاقة والرشيك التجاري األكرب
لالتحاد األورويب .وعىل الجانب اآلخر ،فإن االتحاد األورويب هو
أكرب مستهلك للطاقة الروسية ،وتقيم معه دوله عالقات تجارية
مهمة .ويتجه االتحاد األورويب اليوم إىل تنويع مصادر الطاقة
كاالعتامد عىل الطاقة الشمسية الحرارية والشمسية الكهروضوئية
والطاقة املائية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية األرضية ،والتقليل
من االعتامد عىل الغاز الرويس من خالل االعتامد عىل السوق
الخليجية للطاقة ،خاصة مع تفجر األزمات يف جورجيا وأوكرانيا.
فقد ازدادت مخاوف دول االتحاد من احتامل توقف إمدادات
الطاقة ،واستثامر موسكو ذلك ورقة ضغط سياسية عىل االتحاد.
فضل عن االضطرابات القامئة يف دول شامل أفريقيا ،خاصة
هذا ً
مهم للطاقة لعدد من دول االتحاد
ليبيا التي تعترب مصد ًرا ً
األورويب وعىل رأسها إيطاليا ،وكذا االضطرابات يف املرشق العريب
التي تهدد خطوط الطاقة وطرق وصولها إىل أوروبــا( .((3وقد
دفعت هذه املخاوف والهواجس صانع القرار يف االتحاد األورويب،
يف شباط /فرباير  ،2015إىل إعداد إسرتاتيجية جديدة تهدف إىل
إقامة اتحاد أورويب للطاقة يعمل عىل مواجهة التبعية ،وضامن
اإلمدادات واستدامتها ،وتوفري القدرة التنافسية يف مجال الطاقة
للمؤسسات األوروبية.
وبناء عليه ،فإن املوقف األورويب الداعم ملسألة حل األزمة بالطرق
الدبلوماسية يأيت يف إطار إسرتاتيجيته لتنويع مصادر الطاقة ،وعدم
االعتامد كل ًّيا عىل الطاقة القادمة من روسيا من ناحية ،والحفاظ عىل
مهم للطاقة
األمن واالستقرار يف منطقة الخليج التي متثّل مصد ًرا ً
األوروبية ،ويف إطار التنافس عىل مناطق النفوذ من ناحية أخرى
خاصة بعد تنامي الدور الرويس يف سورية ،ودخول موسكو عىل خط
فضل عن التنسيق
األزمة الليبية بدعمها الجرنال خليفة حفرت .هذا ً
 31أحمد قاسم حسني" ،العالقات األوروبية الروسية يف مجال الطاقة :ضغوط التعاون
ورصاع املصالح" ،سياسات عربية ،العدد ( 23متوز /يوليو  ،)2017ص .60
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مع تركيا أيضً ا عىل ترتيبات أمنية يف سورية يف قمة سويش ،ما يؤرش
إىل تحوالت وتغريات جوهرية يف طبيعة التحالفات اإلقليمية التي
تضع االتحاد األورويب يف مفرتق طرق.

كانون الثاني  /يناير 2018

األقل ،يف النظام الــدويل؛ أي إن الدول القوية قد تسمح بدرجة
محدودة من استقاللية االتحاد ،وذلك يف إطار إسرتاتيجية ناجحة
للح ِّد من ضغوط العالقات يف صورتها الثنائية أو حتى الجامعية
مثل كالعالقات األملانية  -السعودية ،والفرنسية  -اإلماراتية،
املوقتةً ،
أو عالقات دول الحصار بربيطانيا.

22تحليل سلوك القوى الفاعلة في أوروبا
(ألمانيا ،وفرنسا ،وبريطانيا) من األزمة
الخليجية
.أألمانيا

لقد تشكّلت لدى بروكسل رؤية لحل األزمة الخليجية ،معتمدة
عىل األخذ مبقاربة متعددة األطراف يف معالجة األزمات والقضايا
الشائكة التي تهدد األمن الدويل ،وهو ما جاء يف بيانات عديدة تؤكد
دعم االتحاد األورويب مبادرة أمري الكويت لحل األزمة( ((3يف إطار
األمن الجامعي ،خاصة أن أمن الخليج مل يعد أمن نظمه السياسية
فحسب وإمنا أمن نفطه ،وهو من القضايا التي ال بد أن يوضع
لها ترتيبات أمنية جديدة يضطلع االتحاد األورويب بدور أسايس يف
صياغتها ،ورفض النظرة األحادية الجانب ،القامئة عىل االنحياز إىل
موقف البيت األبيض والرئيس ترامب والبيت األبيض منها ،أو حتى
إىل مجموعة الدول املقاطعة لدولة قطر ،رغم أن حجم التبادل
يصب يف مصلحة الدول املقاطعة .وبناء عليه ،يعمل االتحاد
التجاري ّ
األورويب ضمن إطار مؤسساته عىل معالجة األزمة الخليجية بالدعوة
إىل الحوار واعتامد األدوات الدبلوماسية ،بعي ًدا عن التصعيد الذي
يؤدي إىل مزيد من الفوىض يف املنطقة ،وأن يتم التوصل إىل إطار
أمني ف َّعال للمنطقة كاآليت :إيران صديقة ،وخليج مستقر ،والحفاظ
عىل أمن الطاقة من ناحيتي اإلنتاج واألسعار.
لكن الجدير بالذكر أن استقاللية االتحاد األورويب ومؤسساته تظل
متوقفة عىل مصالح الدول األساسية فيه األقوى واألوسع نفوذًا ،وهي
أملانيا وفرنسا وبريطانيا .وموقف بروكسل من األزمة الخليجية اختبار
إسرتاتيجي لتلك الدول عىل نحو يضمن تأثريها بطرائق قانونية،
مستقل ومحاي ًدا ،ظاهريًا عىل
ً
فاعل
ويعزز صورة االتحاد األورويبً ،
" 32أمري الكويت يستقبل املمثلة العليا للسياسة الخارجية واألمنية يف االتحاد األورويب"،
بوابة الرشق اإللكرتونية ،2017/7/23 ،شوهد يف  ،2018/1/10يفhttp://bit.ly/2DAEBqr :

بدا املوقف األملاين من األزمة منذ اندالعها رصي ًحا وواض ًحا؛ إذ طالب
وزير الخارجية األملاين غابرييل زيغامر برضورة رفع الحصار املفروض
رض بجهود محاربة اإلرهاب .وقد جاء املوقف األملاين
عىل قطر؛ ألنه ي ّ
من األزمة يف جز ٍء منه ر َّدة فعل عىل سياسات الرئيس األمرييك ترامب
يف منطقة الخليج وتجاه االتحاد األورويب .وتحاول أملانيا القيام بدور
أشد فاعلية دول ًيا من خالل البوابة األوروبية خاصة بعد خروج
بريطانيا من االتحاد األورويب .واتضح ذلك امليل يف السلوك األملاين
نتيجة املواقف الرسمية األملانية من قضايا املنطقة؛ كامللف النووي
اإليراين واألزمة السورية واألزمة الليبية .وقد عزز ذلك ترصيحات
زيغامر لجريدة "هاندلسبالت" األملانية تعليقًا عىل األزمة الخليجية؛
إذ قال" :إن انتهاج مثل هذا األسلوب 'الرتامبي' يف التعامل مع
قطر ،يشكل خطور ًة كبري ًة ج ًدا يف منطقة هي يف األساس مشحونة
باألزمات"( .((3إن االستمرار يف التصعيد ليس يف مصلحة أحد .ما يعني
أن االفرتاق األملاين  -األمرييك مرة أخرى بعد غزو العراق واحتالله
عام  2003محد ٌد مه ٌم يف فهم املوقف األملاين من األزمة الخليجية،
ومحاولة الدبلوماسية األملانية رسم مالمح سياسة أوروبية مشرتكة
تجاه منطقة الخليج مختلفة عن السياسة األوروبية التي تتوجه
للمنطقة العربية عامة.
ولكن ،مل تطور أملانيا إسرتاتيجية ذات أبعاد دولية لسياستها الخارجية،
عىل خالف فرنسا وبريطانيا؛ ذلك أن النفوذ الدويل املتنامي ألملانيا،
هو إىل ٍ
حد ما ليس نتيجة طموحاتها القومية ،لكنه نتيجة نجاحاتها
الكبرية قو ًة اقتصادية عاملية إىل جانب تفوقها يف الصادرات؛ فهي
قوة اقتصادية تؤدي دو ًرا مؤث ًرا يف الساحتني األوروبية والدولية .ومن
ث ّم فإن ضامن بيئة إقليمية ودولية مالمئة ملواصلة رحلة النجاح يف
" 33غابرييل حول أزمة قطر :ترامبنة املنطقة أمر خطري جدًا" ،دويتشيه فيله،2017/6/6 ،
شوهد يف  ،2018/1/10يفhttps://goo.gl/YsvjsN :
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القطاع االقتصادي محدد مهم يف السياسة الخارجية األملانية .وهو
ما يفرس اهتامم أملانيا الخاص باالستقرار ،مقارنة بعديد األهداف
األخرى للسياسة الخارجية.

املنطقة ،عرب اإلصالح السيايس واالقتصادي ومحاربة اإلرهاب واالعتامد
عىل الحوار والتعاون للتقليل من الرصاعات .واليوم يدور حوار معمق
لدى الساسة األملان حول رضورة بناء سياسة أوروبية دفاعية وأمنية يف
منطقة الخليج العريب تديرها مؤسسات االتحاد األورويب ،وأال يقترص
املوضوع عىل مكتب وزارة الخارجية األملانية ،بل يتعداها إىل مجموعة
من األفكار والرؤى لتوسيع دائرة اهتامم أملانيا مبنطقة الرشق األوسط
عامة ومنطقة الخليج خاصة ،وتضع مصالح أملانيا ومساهامتها املحتملة
ضمن السياق األورويب مع تأكيد العالقات الثنائية.
.بفرنسا

لقد متيزت عالقات برلني بدول الخليج العريب ببعدها التجاري ،حتى
أن زيارة املسؤولني األملان تأيت لتعزيز التعاون االقتصادي والتجاري
بني دول الخليج وأملانيا ،ومن ث ّم فإن النهج األملاين يف التعامل مع
منطقة الخليج العريب ال يختلف كث ًريا عن نهج االتحاد األورويب ،عىل
عكس بريطانيا وفرنسا اللتني تحتفظان بشبكة ضيقة من العالقات
بدول الخليج العريب يف مجاالت السياسة واألمن والدفاع.
وإذا كان التبادل التجاري يف طليعة العالقات األملانية  -الخليجية،
فإن أهمية املصالح التجارية األملانية مع هذه الدول يجب ّأل
يبالغ فيها .يف هذا السياق ،تستقبل أملانيا حصة بسيطة من النفط
ومشتقاته من منطقة الخليج العريب ال تتجاوز  4يف املئة من
احتياجاتها .ومل تكن يو ًما قلقة من قطع إمدادات النفط عنها من
هذه املنطقة( ،((3لكن قلق أملانيا نابع من االستقرار يف إنتاج النفط،
واستقرار أسعاره عامل ًيا .وزيادة اإلنتاج يف منطقة الخليج تساعد يف
أساسا عىل الطاقة ،وتشجع الدول
دفع عجلة االقتصاد األملاين املعتمد ً
املنتجة للنفط عىل االعتامد عىل الصناعات األملانية والخدمات التي
تقدمها الرشكات األملانية.
ال يوجد يف الدبلوماسية األملانية مفهوم "سياسة خليجية" ،وتندرج
العالقة مع الخليج جز ًءا أساسيًا من سياسة أملانيا تجاه املنطقة كلها.
وتقوم سياسة برلني الجديدة عىل نهج وظيفي مؤسسايت يف املنطقة ،من
خالل الدفع بحل املشكالت بطرق سلمية تضمن استمرار مصالحها يف
" 34إسرتاتيجية الطاقة األوروبية والفرص العربية" ،الجزيرة نت ،2015/3/1 ،شوهد يف
 ،2018/1/10يفhttps://goo.gl/LCaFrw :

إن أي محاولة لتحليل السياسة الخارجية الفرنسية واتجاهاتها تجاه
املنطقة العربية ال ميكن أن تتم مبعزل عن التصور الديغويل ملكانة
فرنسا ودورها العامل َيني .فقد احتل الوطن العريب مكانة مهمة يف
السياسة الخارجية الفرنسية التي أرىس دعامئها الجرنال شارل
ديغول بعد الحرب العاملية الثانية ،عندما ملس األهمية املركزية
لهذه املنطقة يف النظام الــدويل .وسار خلفاؤه عىل النهج ذاته،
وأصبح االهتامم باملنطقة العربية عامة ،ومنطقة الخليج خاصة،
توج ًها أساس ًيا يف الدبلوماسية الفرنسية( .((3لقد اتسمت العالقات
الخليجية  -الفرنسية منذ سنوات باالستقرار؛ ذلك أنها ترتبط مع
دول مجلس التعاون بعالقات سياسية ودفاعية وأمنية ،إىل جانب
فضل عن مساعي فرنسا ،بوصفها عض ًوا دامئًا يف
التعاون االقتصاديً ،
مجلس األمن وقوة نووية ،للتأثري يف تطورات األحداث اإلسرتاتيجية
يف منطقة الخليج .لقد وصلت العالقات بني الجانبني إىل مستوى
عا ٍل من الفاعلية ،وأخذت ترتكز عىل التواصل السيايس ،والرشاكة
االقتصــــــادية ،والتعهدات الفرنسية يف األمن والدفاع .ففي
أيار /مايو  ،2009افتتح الرئيس األسبق نيكوال ساركوزي قاعدة
عسكرية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،وهي القاعدة العسكرية
الفرنسية األوىل يف منطقة الخليج .أما عىل الصعــــيد الســـيايس،
فتنظر فرنسا إىل دول الخليج عىل أنها رشيك وطرف رئيس يف أي
حوار يتعلق بقضايا املنطقة العربية وأزماتها .ولهذا فقد تكثفت
جوالت الحوار السيايس عىل املستويات كافة؛ ففي أيار /مايو ،2015
حرض الرئيس السابق فرانسوا هوالند قمة مجلس التعاون ،بصفته
أول زعيم غريب يحرض القمة ضيف رشف ،وهو العام نفسه الذي
وقّع فيه عدد من دول الخليج صفقات أسلحة مع باريس(.((3
 35بوقنطار الحسان ،السياسة الخارجية الفرنسية إزاء الوطن العريب منذ عام 1967
(بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)1987 ،ص .25
" 36قمة خليجية تشاورية اليوم بحضور هوالند" ،الجزيرة نت ،2015/5/5 ،شوهد يف
 ،2018/1/10يفhttps://goo.gl/yxApsm :
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ومع اندالع األزمة الخليجية ،دعت فرنسا إىل حل الخالف الخليجي
كل املبادرات الداعمة لتعزيز التهدئة،
بالحوار؛ إذ أيد الرئيس ماكرون ّ
وأبدى بيا ٌن صادر عن الرئاسة الفرنسية عزم فرنسا القيام مبسا ٍع
وجهود من خالل التشاور مع الدول الصديقة إليجاد حل لألزمة(.((3
أعقب ذلك حراك مسؤول الدبلوماسية الفرنسية الوزير جان إيف
لودريان  ،Jean-Yves Le Drianبتاريخ  15متوز /يوليو ،2017
بزيارة للسعودية يف إطار جولة خليجية شملت الكويت واإلمارات
وقطر لحل األزمة الخليجية ،لدعم جهود الوساطة الكويتية ،مع
تأكيده رضورة مكافحة اإلرهاب وتجفيف منابعه والتصدي للفكر
املتطرف( .((3كام أعلنت الخارجية الفرنسية عن تعيني سفريها السابق
لدى السعودية ،برتران بوزانسونو  ،Bertrand Besancenotمبعوث ًا
خاصا لها يف منطقة الخليج العريب ،لبحث سبل مساهمة باريس يف
ً
حل األزمة الخليجية .وبوزانسونو الذي سبق أن ُع ّي سف ًريا لبالده
لدى السعودية وقطر مطّل ٌع عىل قضايا منطقة الخليج العريب ،كام
تربطه عالقات باملسؤولني يف البلدين(.((3
ميكن فهم املوقف الفرنيس من األزمة الخليجية من بوابة املصالح
االقتصادية؛ فقد زاد إجاميل الصادرات الفرنسية لدول املجلس بنسبة
 17يف املئة عام  ،2015ليصل إىل  18مليار يورو( ،((4وكذلك الحاجة
إىل الطاقة؛ فاململكة العربية السعودية تعد ثالث أكرب مصدري
النفط إىل فرنسا ،يف حني تحتل سلطنة ُعامن املرتبة الثانية عىل قامئة
مص ّدري الغاز إليها؛ ما يدعو فرنسا إىل الرتكيز عىل أمن منطقة الخليج
واستقرارها ،بغرض الحفاظ عىل دميومة مصادر اإلمدادات الحيوية
اآلتية إليها( .((4ومن بوابة التحديات اإلسرتاتيجية التي تواجه الدور
الفرنيس عىل املستوى الدويل ،أعدت وزراة الدفاع بعد خمسة أشهر
من رئاسة إميانويل ماكرون "التقرير اإلسرتاتيجي حول الدفاع واألمن
الوطني "للتصدي للتحديات األشد إلحا ًحا مع الحفاظ عىل رؤية
واضحة لالتجاهات الجيوسياسية والتكنولوجية الطويلة األجل(.((4
37 "Crise dans le Golfe: le président français Emmanuel Macron appelle à
"l'unité" et à "l'apaisement"," Les Nouvelles Calédoniennes, 7/6/2017, accessed
on: 10/1/2018, at: https://goo.gl/Kqu1Sb
" 38وزير الخارجية الفرنيس يبدأ جولة خليجية لبحث األزمة" ،الجزيرة نت،2017/7/15 ،
شوهد يف  ،2018/1/10يفhttps://goo.gl/5eMWb5 :
" 39باريس تعني مبعوث ًا ملتابعة األزمة الخليجية" ،موقع املدن ،2017/9/6 ،شوهد يف
 ،2018/1/10يفhttps://goo.gl/Bkbjjg :
" 40الخليج وفرنسا :لقاء املصالح االقتصادية يدفع نحو عالقات استثنائية" ،الخليج
أونالين ،2016/10/20 ،شوهد يف  ،2018/1/11يفhttps://goo.gl/DLVpFA :
 41عيل زياد" ،تحليل مضمون اإلسرتاتيجية الفرنسية يف الخليج" ،القدس العريب،
 ،2015/6/10شوهد يف  ،2018/1/11يفhttp://www.alquds.co.uk/?p=354472 :
 42حسام عباس (مرتجم)" ،تعرف عىل ما جاء ىف إسرتاتيجية الدفاع واألمن الوطني
الفرنيس الجديدة" ،شبكة رؤية اإلخبارية ،2017/10/24 ،شوهد يف  ،2018/1/11يف:
https://goo.gl/qr53cR
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ميثّل التحول اإلسرتاتيجي يف سياسات فرنسا يف منطقة الخليج
العريب جز ًءا من مراجعة شاملة ،تطلبها الفكر اإلسرتاتيجي الفرنيس
املتجدد ملجمل السياسات العسكرية واألمنية يف الخارج ،وال سيام
أن فرنسا تسعى نحو التسيد والعاملية ،وتعود الطموحات الفرنسية
إىل الحقبة الديغولية؛ ذلك أن فرتة الحرب الباردة كانت تقيد الدور
الفرنيس يف السياسة الدولية .لذا تحاول فرنسا بعد الحرب الباردة
الخروج من عباءة الواليات املتحدة األمنية والدفاعية ،من خالل
خلق نظام أمني ودفاعي أورويب مستقل عن ضغوط واشنطن؛
عب عنه وزير الخارجية األسبق هوبري فيدرين Hubert
وهو ما ّ
 Védrineعندما دعا إىل رضورة العمل عىل تعزيز دور أوروبا
موحدة بصفته أفضل رد عىل تحديات العوملة وهيمنة قوة عظمى
واحدة يف النظام الدويل ممثلة بالواليات املتحدة( .((4ويحاول
الرئيس إميانويل ماكرون املؤيد ألوروبا موحدة وقوية تجديد
الطموحات الفرنسية ،ببناء سياسة خارجية أوروبية مستقلة عن
الواليات املتحدة بالتعاون مع أملانيا؛ ما يعني تقاربًا يف توجهات
السياسة الخارجية لقطبي الرحى يف االتحاد األورويب حول عديد
القضايا ،وعىل رأسها األزمة الخليجية .ذلك أن املوقف الفرنيس
يركز عىل حل األزمة بطرق دبلوماسية ،من دون االنحياز إىل
أي طرف من أطرافها ،مع األخذ يف االعتبار مصالحه االقتصادية
والسياسية والعسكرية واألمنية.
.جبريطانيا

ترتبط بريطانيا تاريخ ًيا بسلسلة من العالقات مع الدول العربية،
ويف مقدمتها دول الخليج العريب؛ فقد كان لها الدور األسايس يف رسم
الخرائط السياسية للمنطقة بعد الحرب العاملية األوىل ،كام استمر
نفوذها وتأثريها بعد الحرب العاملية الثانية نتيجة شبكة املصالح
االقتصادية والسياسية يف منطقة الخليج العريب .وتسعى بريطانيا
لحامية مصالحها وفق رؤية جديدة ،خاصة بعد خروجها من االتحاد
األورويب؛ األمر الذي سيحمل تغريات ذات طابع سيايس واقتصادي،
سواء يف بريطانيا أو يف دول االتحاد األورويب؛ ما يضع السياسة
الخارجية الربيطانية أمام ٍ
تحد حقيقي يف التعامل مع أزمة يف منطقة
نفوذ حقيقي لها.
ال يختلف املوقف الرسمي الربيطاين تجاه األزمة الخليجية عن
موقف أملانيا وفرنسا ،من حيث الدعوة إىل حل األزمة بالطرق
الدبلوماسية واعتامد لغة الحوار .وقد دعت رئيسة الــوزراء
43 L. Aggestam, A European Foreign Policy? Role Conceptions and the
Politics of Identity in Britain, France and Germany (Stockholm: Department
of Political Science, 2004), p. 97.
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الربيطانية ترييزا ماي كل أطراف األزمة الخليجية إىل العمل عىل
"تهدئة الوضع ،وااللتزام بالحوار وإعادة وحدة مجلس التعاون يف
أقرب فرصة ممكنة"( .((4ويحكم املوقف الربيطاين مجموعة من
العوامل ،أهمها:
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أساسا عىل واردات
•ضامن إمدادات الطاقة؛ إذ تعتمد بريطانيا ً
الطاقة ،نظ ًرا إىل انخفاض الرثوة النفطية والغاز يف بحر الشامل،
وتستورد بريطانيا نحو ثلث احتياجاتها من الغاز من دولة
قطر ،أكرب منتج للغاز الطبيعي املسال يف العامل .وقد نرشت
حكومة ديفيد كامريون يف ترشين الثاين /نوفمرب 2012
إسرتاتيجيتها املرتبطة مبوضوع الطاقة ورضورة توجيه السياسة
الخارجية الربيطانية نحو مصادر الطاقة .ويف عام  ،2032ستكون
مصادر بريطانيا من الطاقة خارجية كلها؛ ما يعزز حرصها
عىل حامية مصالحها يف منطقة الخليج العريب ،والحفاظ عىل
أمنها واستقرارها(.((4

 16كانون الثاين /يناير  1968يف مجلس العموم الربيطاين،
والقايض بسحب القوات الربيطانية من الخليج العريب مع
نهاية عام  ،((4(1971عندما افتتحت يف ترشين الثاين /نوفمرب
 2016قاعدة بحرية بريطانية يف البحرين .كام يوجد قوات
جوية بريطانية عاملة يف قاعدة املنهاد الجوية يف دولة
اإلمارات ،إضافة إىل التعاون األمني والعسكري مع السعودية
وقطر والكويت وسلطنة ُعامن .وشكّلت بريطانيا فريقًا
للعمل املشرتك مع مجلس التعاون بشأن مكافحة اإلرهاب
وأمن الحدود ،وتعزيز التعاون األمني يف مجال مكافحة
متويل اإلرهاب( ،((4إضافة إىل مكافحة الهجرة غري القانونية.
كام مثّل التدخل العسكري الــرويس يف أوكرانيا وجورجيا
وسورية ،ودعم العقيد خليفة حفرت يف ليبيا ،تهدي ًدا حقيقيًا
تضمنته وثيقة األمن القومي الصادرة عن الحكومة الربيطانية
يف ترشين الثاين /نوفمرب  .2015ورأت بريطانيا أنها ملتزمة
مبواجهة الخطر الرويس من خالل حلف الناتو(.((4

•استعادة الوجود العسكري يف الخليج العريب؛ ذلك أن أمن
إمدادات الطاقة واستقرار أسعارها يتطلب بالرضورة تأسيس
وجود عسكري إسرتاتيجي دائم لها يف منطقة الخليج العريب.
فقد تراجعت بريطانيا عن القرار الــذي أعلنه هارولد
ويلسون  Harold Wilsonرئيس الحكومة الربيطانية يف

•وبناء عليه ،تدفع بريطانيا يف اتجاه تسوية األزمة الخليجية
بالطرق السلمية والدبلوماسية ،ومبا يخدم مصالحها يف
املنطقة ،خاصة أنها تقرتب بعد "الربيكست" من تأسيس
سياسة أمنية ودفاعية معقولة ومنطقية تجاه مناطق
نفوذها الحيوية ،ال سيام يف منطقة الخليج العريب ذات
األهمية اإلسرتاتيجية.

•كانت بريطانيا مكتفية ذاتيًا من الغاز من بحر الشامل حتى
عام  ،2004ولكن تراجع اإلنتاج املحيل قادها إىل االعتامد
عىل ما نسبته  60يف املئة من احتياجاتها من الغاز املسال.
وتشري البيانات الصادرة عن الشبكة الوطنية ،National Grid
التي تدير شبكات الطاقة الربيطانية وخطوطها ،إىل أن اعتامد
بريطانيا عىل واردات الطاقة قد يصل إىل  93يف املئة بحلول
عام  .((4(2040وهذا يعني أن أمن الطاقة وإمدادها من منطقة
الخليج هدف إسرتاتيجي من أهــداف السياسة الخارجية
الربيطانية ،بغرض الحصول عىل الطاقة من ناحية ،والحد من
االعتامد عىل الغاز الرويس من ناحية أخرى.

" 44تــريــزا مــاي تطالب بالتهدئة يف الخليج وتطلب مــن قطر االســتــمـرار يف
'معالجة آفة اإلرهــاب'" ،يس إن إن بالعربية ،2017/6/16 ،شوهد يف  ،2018/1/11يف:
https://goo.gl/RZJpBF
 45سمري رمزي" ،التحوالت الواقعية للدور الربيطاين يف منطقة الرشق األوسط بعد
بريكست" ،مركز البديل للتخطيط والدراسات اإلسرتاتيجية ،2017/2/20 ،شوهد يف
 ،2018/1/11يفhttps://goo.gl/Q79b9U :
46 "Qatar Crisis Highlights Rising UK Energy Reliance on Imports," The
Guardian, 8/6/2017, accessed on 11/1/2018, at:
https://goo.gl/zH62vF

•ضامن املصالح االقتصادية؛ إذ تسعى بريطانيا لتعويض خسائرها
االقتصادية ،جراء خروجها من االتحاد األورويب ،عرب عقد عدة
اتفاقيات تجارية ثنائية .فهي ت ُع ّد واحدة من أكرب املستثمرين
يف املنطقة ،ودول الخليج ثاين أكرب مستورد غري أورويب للبضائع
والخدمات الربيطانية ،وتبلغ قيمة االستثامرات الخليجية يف
بريطانيا نحو  150مليار جنيه إسرتليني ،يف حني بلغت قيمة
التجارة الربيطانية مع دول الخليج نحو  30مليار جنيه إسرتليني
عام  ،2016وهو األعىل من صادراتها إىل الصني وأكرب من ضعف
صادرات بريطانيا إىل الهند(.((5

47 Shohei Sato, "Britain's Decision to Withdraw from the Persian Gulf,
1964–68: A Pattern and a Puzzle," Journal of Imperial and Commonwealth
History, vol. 37, no. 1 (March 2009), p. 100.
& 48 Macer Hall, "Theresa May to announce deployment of British troops
anti-terrorism experts to the Gulf," Sunday Express, 6/12/2016, accessed on
11/1/2018, at:https://goo.gl/kWu45J
 49رمزي.
 50منال حميد (مرتجمة)" ،الغارديان :أزمة الخليج تعصف بخطط بريطانيا التجارية"،
الخليج أونالين ،2017/8/9 ،شوهد يف  ،2018/1/11يفhttps://goo.gl/3uD3A9 :
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الخاتمة
سعى االتحاد األورويب يف إطار مؤسساته لتعزيز جهوده الدبلوماسية
من أجل حل األزمــة الخليجية ،وعــدم توسيع دائرتها مبا يرض
مبصالح دوله السياسية واالقتصادية واألمنية يف منطقة ذات أهمية
جيوسياسية؛ فأغلب دول االتحاد األورويب ترتبط باتفاقيات عديدة
أوجدت حالة من االعتامد املتبادل بينهام ،وأي تهديد الستقرار
منطقة الخليج سيؤثر يف اقتصاد االتحاد .فقد تعاملت بروكسل مع
األزمة الخليجية ،وفق محددات جديدة يف سياستها الخارجية تجاه
منطقة الخليج؛ وهي :إيران صديقة ،وخليج مستقر ،والحفاظ عىل
أمن الطاقة فيام يتعلق باإلنتاج واألسعار.

كانون الثاني  /يناير 2018

الخليجية قد يؤسس سياسة خارجية فرعية أوروبية تجاه منطقة
الخليج ،بعد أن كانت العالقات األوروبية  -الخليجية محكومة
مبسارات الحوار العريب  -األورويب.
لقد نضجت يف بروكسل رؤية أوروبية لحل األزمة الخليجية معتمدة
عىل األخذ مبقاربة متعددة األطراف ،يف معالجة األزمات والقضايا
الشائكة التي تهدد األمن الدويل ،وهو ما جاء يف بيانات عديدة تؤكد
دعم االتحاد األورويب مبادرة أمري الكويت لحل األزمة يف إطار األمن
الجامعي ،خاصة أن أمن الخليج مل يعد أمن نظمه السياسية فحسب،
وإمنا أمن نفطه ،وهو من القضايا التي ال بد أن يوضع لها ترتيبات
أمنية جديدة يكون لالتحاد األورويب دور أسايس يف صياغتها ،ورفض
النظرة األحادية الجانب ،القامئة عىل االنحياز إىل موقف البيت األبيض
والرئيس دونالد ترامب منها ،أو حتى إىل مجموعة دول الحصار ،رغم
يصب يف مصلحتها ،وإمنا من خالل تناول
أن حجم التبادل التجاري ّ
املسببات وجذورها السياسية واالجتامعية واالقتصادية وتداعياتها
عىل اإلقليم بكامله ،وخاصة أن السنوات املاضية بعد غزو العراق
عام  2003قد كشفت كل الرتتيبات التي انفردت بها قوة مهيمنة هي
الواليات املتحدة ،والتي ترتب عليها هشاشة الوضع األمني ،واتساع
دائرة عدم االستقرار يف املنطقة ،وتفاقم التهديد اإلرهايب.

المراجع
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