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الدكتور ديفيد بروستر هو خبير متخصص في قضايا األمن بالمحيط الهندي ومنطقة المحيطين الهندي 
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المخاطر  من  لعدد  ؤرة  ب هي  هندي  ال المحيط  منطقة   ◊
دات  المخاطر جراء مجموعة من تهدي فاقم هذه  ت ة، وت عي ي الطب
ها من الممكن  ر من ي كث اخ، وال من ر ال غي ت بطة ب مرت ئي ال ي ب األمن ال

ة. يجي رات عات إست ب تسبب في ت أن ي

ات  تحدي ال رز  أب من  بعضًا  ة  ي ل ي حل ت ال نظرة  ال هذه  بحث  ت  ◊
م تعرض ثاث دراسات  لك المنطقة. ث واجهها ت تي ت ة ال ي ئ ي وب جي ال
دات  تهدي ال ن  ي ب المعقدة  تفاعات  ال على  الضوء  قاء  إلل ة  حال

ة. دي ي قل ت ة ال ي دات األمن تهدي ة وال ي ئ ي ب ال

الدول  رابطة  متحدة  ال ة  ي عرب ال اإلمارات  ة  دول رأس  ت سوف   ◊
ر 2019  وب رة من أكت فت ورا( في ال هندي )إي ة على المحيط ال المطل
تي  ال ل  ُسب ال ة  ي ل ي حل ت ال نظرة  ال هذه  بحث  ت هذا  ول  .2021 ى  إل
ها االضطاع  متحدة من خال ال ة  ي عرب ال اإلمارات  ة  تستطيع دول
لتصدي  ل ة  مي ي إقل دة  أجن وضع  ر  عب هام  يمي  إقل ادي  ري دور  ب

ة.  ي ئ ي وب جي ات ال تحدي ل ل

لي: ة ما ي ادرات المحتمل مب ◊  تشمل ال

ة  هندي: دول ئي في المحيط ال ي ب تدى لألمن ال إنشاء من  o
ادرة  مب زمام ال ها األخذ ب متحدة يمكن ة ال ي عرب اإلمارات ال
هندي  ئي في المحيط ال ي ب تدى لألمن ال ة إنشاء من رعاي ل
ة ومنظمات  ي ة ومدن ه جهات عسكري ت يضم في عضوي
وسيكون  المنطقة.  حاء  أن لف  مخت من  ة  حكومي ر  غي
حول  ركة  مشت رؤى  اغة  صي هو  تدى  من ال من  الهدف 
حوار  ال دء  ب في  والمساعدة  ئي  ي ب ال األمن  دات  تهدي

دات.  تهدي تخفيف من حدة هذه ال ل ل

ملخص تنفيذي
د  الصعي على  السواحل  حرس  قوات  ين  ب عاون  ت ال ز  عزي ت  o
ة  ي عرب ال اإلمارات  ة  دول رك  تشت أن  يمكن  يمي:  اإلقل
رؤى  ال نفس  ها  يشاركون ن  ذي ال الشركاء  مع  متحدة  ال
قوات  ين  ب دريب  ت وال عاون  ت وال لحوار  ل ات  ي آل وضع  في 
يشمل  وقد  هندي.  ال المحيط  في  السواحل  حراس 
ر المهني لحرس سواحل  تطوي ل ة ل جاري ال ات  ب ي رت ت ال ذلك 

رفيعي المستوى في المنطقة.

ة  ي عرب ال اإلمارات  ة  دول كوارث:  ال مخاطر  من  الحد   o
ة األخرى  يسي رئ ها االنضمام إلى الدول ال متحدة يمكن ال
ة  يسي رئ ن الدول ال ي كوارث ب ة إلدارة ال ات إطاري ب ي رت لوضع ت
في  رة  ب معت قدرات  ها  دي ل تي  وال هندي  ال المحيط  في 
ات  ي آل ر  ات على تطوي ب ي رت ت ال ركز هذه  ت المجال. قد  هذا 
تي  ن الدول ال ي كوارث ب عامل مع ال ت ل قائمة ل نسيق ال ت ال

قدرات. ها أفضل ال دي ل

رعى  ت أن  مكن  ُي ة:  السمكي األرصدة  حول  حاث  األب إجراء   o
ورا  اإلي منظمة  إجراء  متحدة  ال ة  ي عرب ال اإلمارات  ة  دول
يم  قي ت دراسات  ل ة  ي معن ال المنظمات  من  رها  وغي
واع األسماك في المحيط  ع أن ة على جمي ي ئ ي ب المخاطر ال
ر  غي ت ل ة  مل المحت ار  اآلث حول  دراسات  ها  ومن هندي،  ال

ة. اخ على هذه األرصدة السمكي من ال
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تفاصيل الموضوع

سيشــهد المحيــط الهنــدي فــي الســنوات المقبلــة عــددًا مــن مخاطــر 
ــاخ وغيرهــا مــن األنشــطة البشــرية. ــر المن األمــن البيئــي الناجمــة عــن تغي

هــذه التهديــدات لهــا تأثيــر واســع،  وال يمكــن فهمهــا أو التصــدي لهــا 
بمعــزل عــن بعضهــا بعــض. فمــن المحتمــل أن تتضافــر مجموعــة مــن 
التهديــدات البيئيــة ومنهــا الكــوارث الطبيعيــة، وارتفــاع مســتوى ســطح 
البحــر، والظواهــر الجويــة الشــديدة وتدهــور األرصــدة الســمكية، وتتحــول 
إلــى تحديــات جيوبيئيــة واســعة النطــاق يمكنهــا التأثيــر علــى المنطقــة 
بكاملهــا بطــرق أشــد مــن تأثيــر كل واحــدة منهــا منفــردة. فمــا قــد يبــدو 
فــي البدايــة “مجــرد” مشــكات بيئيــة يمكــن أن يــؤدي فــي الغالــب إلــى 

تبعــات إســتراتيجية ملموســة.

ــة بمفردهــا، وتتطلــب  ــات الجيوبيئيــة قــدرة كل دول ــًا تفــوق التحدي وغالب
بصفــة عامــة جهــودًا مشــتركة للتصــدي لهــا. ولكــن فــي حيــن أن منطقــة 
المحيــط الهنــدي هــي بــؤرة للعديــد مــن هــذه التحديــات إال أن المنطقــة 
ال يوجــد فيهــا فــي الوقــت الحالــي إال عــدد قليــل مــن المؤسســات التــي 
االســتجابة  جهــود  تنظيــم  لمهمــة  للتصــدي  الضروريــة  القــدرات  لديهــا 
لهــذه التحديــات. وتحتــاج المنطقــة - كخطــوة أولــى - آلليــات أفضــل 
لصياغــة رؤى مشــتركة بيــن الجهــات المدنيــة والعســكرية والمجموعــات 
غيــر الحكوميــة حــول كيفيــة احتــواء تهديــدات األمــن البيئــي والتخفيــف 

مــن حدتهــا.

الــدول  رابطــة  ســترأس  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  كانــت  ولمــا 
المطلــة علــى المحيــط الهنــدي فــي الفتــرة مــن 2019 إلــى 2021، فإنهــا 
ســتتاح لهــا الفرصــة إلظهــار ريادتهــا اإلقليميــة ووضــع أجنــدة للتعــاون 
اإلقليمــي فــي هــذا الشــأن. وتضطلــع دولــة اإلمــارات فعــًا بــدور ريــادي 
فــي مجــال الطاقــة المتجــددة. تبحــث هــذه النظــرة التحليليــة الُســبل التــي 
تســتطيع دولــة اإلمــارات مــن خالهــا دراســة بعــض المبــادرات لتجميــع 

المنطقــة فــي التصــدي للتحديــات الجيوبيئيــة األخــرى.

منطقــة  فــي  البيئــي  األمــن  تهديــدات  تنامــي 
الهنــدي المحيــط 

االضطرابــات الملموســة فــي البيئــة الطبيعيــة مــن المحتمــل أن تتســبب 
فــي مجموعــة مــن التهديــدات األمنيــة فــي الســنوات المقبلــة.1 يناقــش 
هــذا القســم المخاطــر الطبيعيــة القائمــة التــي تواجههــا منطقــة المحيــط 
الهنــدي. ثــم يســتعرض اآلثــار المحتملــة لتغيــر المنــاخ وغيــره مــن األنشــطة 

البشــرية علــى البيئــة وكيــف يمكــن أن تــؤدي إلــى تهديــدات أمــن بيئــي.

المخاطــر  مــن  لعــدد  مركــزًا  الهنــدي  المحيــط  منطقــة  كانــت  لطالمــا 
الجفــاف(  ونوبــات  )األعاصيــر  المناخيــة  األحــوال  ومنهــا  الطبيعيــة 
والجيولوجيــة والتكتونيــة )الــزالزل وأعاصيــر تســونامي( والهيدرولوجيــة 

العارمــة(. المــد  وموجــات  الفيضانــات  )ومنهــا 

بجانب المحيط الهادئ، يتعرض المحيط الهندي ألشد المخاطر الطبيعية 
فــي العالــم، ولكنــه أحــد المناطــق التــي يوجــد فيهــا أقــل القــدرات للتصــدي 
ومنهــا  الطبيعيــة  المخاطــر  مــن  الكثيــر  تأثيــر  ويتفاقــم  المخاطــر.  لهــذه 
األعاصيــر والفياضانــات والــزالزل جــراء الكثافــة الســكانية المرتفعــة نســبيًا 
فــي بعــض أنحــاء المنطقــة. وربمــا يتفاقــم ذلــك بأكثــر ممــا ســبق نتيجــة 
لوجــود مناطــق حضريــة كبيــرة وكثيفــة وال ســيما فــي المناطــق الســاحلية.

يتعــرض الجــزء الشــرقي مــن المحيــط الهنــدي خصوصــًا للــزالزل والبراكيــن 
وموجــات تســونامي. ويتســبب تقاطــع الصفائــح التكنونيــة اليوروآســيوية 
والهنديــة واألســترالية فــي ظهــور منطقــة اندســاس تمتــد بطول ســواحل 
جافــا، وســومطرة وعبــر بحــر أندامــان. وهــذه المنطقــة ُمعرضــة تحديــدًا 
الــزالزل واالنهيــارات األرضيــة  الناتجــة عــن  للــزالزل وموجــات تســونامي 

تحــت البحــر، وكذلــك النشــاط البركانــي.

ُيحتمــل أن ينتــج عــن هــذه األحــوال الطبيعيــة أعــداد هائلــة مــن القتلــى، 
ونــزوح الســكان، وتدميــر مــادي واقتصــادي.

تأثــرًا كبيــرًا بتغيــر  البيئــة الطبيعيــة فــي منطقــة المحيــط الهنــدي  تتأثــر 
المنــاخ وغيــره مــن أنشــطة اإلنســان. ومــن المحتمــل أن يتســبب ذلــك 
فــي تضاعــف اآلثــار، حيــث يزيــد مــن نقــاط الضعــف الناتجــة عــن المخاطــر 
الطبيعيــة، وُيفاقــم كذلــك مــن التهديــدات القائمــة علــى األمــن البشــري، 
ومنهــا تحديــات جيوسياســية واقتصاديــة واجتماعيــة وتحديــات فــي توفيــر 

ــاه والطاقــة والغــذاء والصحــة. المي

يقــول روبــرت جاســر، الرئيــس األســبق لمكتــب األمــم المتحــدة للحــد 
مــن الكــوارث، إنــه نتيجــة لتغيــر المنــاخ، فإننــا ربمــا نكــون اآلن علــى أعتــاب 
“حقبــة الكــوارث” والتــي لهــا تداعيــات عميقــة علــى الطريقــة التــي نعيــش 

بهــا.2

عندمــا تجتمــع آثــار المنــاخ مــع المظالــم األثنيــة أو االجتماعيــة األخــرى، 
ــادة الهجــرة أو اضطــراب االســتقرار الداخلــي أو  فإنهــا قــد تســهم فــي زي
التمــرد داخــل الــدول نفســها، وقــد تغــذي اإلرهــاب أو حتــى الصراعــات بيــن 
الــدول. ويمكــن أن يزيــد التنافــس علــى المــوارد الناتــج عــن تغيــر المنــاخ 
مــن التوتــرات بيــن الــدول وداخــل الــدول نفســها. بإيجــاز، قــد يســهم تغيــر 
المنــاخ وغيــره مــن التحديــات الجيوبيئيــة مســاهمًة شــديدًة فــي اضطــراب 

االســتقرار اإلســتراتيجي.

مــن هــذا المنطلــق، ُتركــز هــذه النظــرة التحليليــة علــى التهديــدات األمنيــة 
الرئيســية التاليــة الناتجــة عــن تغيــر المنــاخ فــي منطقــة المحيــط الهنــدي:

اشتداد حدة األعاصير االستوائية.	 
ارتفاع مستوى سطح البحر.	 
الثــروة 	  علــى  المنافســة  واشــتداد  األســماك  أرصــدة  انخفــاض 

. لســمكية ا

اشتداد حدة األعاصير االستوائية

كانــت األعاصيــر االســتوائية علــى مــر التاريــخ عامــًا رئيســيًا فــي نوبــات 
المــوت والتدميــر فــي المحيــط الهنــدي. وفــي خليــج بنغــال علــى وجــه 
التحديــد، تتســبب األعاصيــر االســتوائية دائمــًا فــي خســائر بشــرية مروعــة 
فــي مســتوطنات الزراعــة والصيــد الضحلــة فــي هضــاب دلتــا نهــر جانجــس 
وديــكان. وبالرغــم مــن أن بعــض الــدول، ومنهــا الهنــد وبنجاديــش، قــد 
قطعــت أشــواطًا كبيــرًة فــي تقويــة قــدرة المجتمعــات المحليــة علــى 
أن  تعنــي  للمنطقــة  الجغرافيــة  الطبيعــة  أن  إال  العواصــف  مواجهــة 

األعاصيــر االســتوائية ال تــزال خطــرًا كبيــرًا.

وهنــاك غمــوض شــديد حــول اآلثــار المحتملــة لتغيــر المنــاخ علــى األعاصيــر 
 )IPCC( االســتوائية. وتشــير الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنية بتغير المنــاخ
إلــى أنــه بينمــا مــن المحتمــل أن التكــرار العالمــي لألعاصيــر االســتوائية ككل 
ســوف ينخفــض أو لــن يطــرأ عليــه أي تغييــر إال أن هنــاك احتمــااًل أكبــر لتزايــد 

نوبــات العواصــف الشــديدة زيــادًة كبيــرًة فــي بعــض أحــواض المحيطــات.3
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مــن المحتمــل أن يــؤدي التكــرار المتزايــد لألعاصيــر الشــديدة إلــى زيــادة 
الضغــوط علــى قــدرات االســتجابة للكــوارث. وربمــا األكثــر أهميــة مــن ذلك 
هــو أن حــدوث تلــك األعاصيــر قــد ُيضعــف بشــدة مــن قــدرة المناطــق 
المتضــررة علــى التحمــل، ممــا يجعلهــا أكثــر ُعرضــًة لتهديــدات األمــن البيئــي 

أو البشــري األخــرى.

ارتفاع مستوى سطح البحر

ــر  ــر المنــاخ فــي تأثي قــد يتســبب ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر نتيجــة لتغي
ملحــوظ علــى العديــد مــن الــدول فــي منطقــة المحيــط الهنــدي بعــدة 
وســائل. ومــن المتوقــع أن يســهم ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر فــي زيــادة 
تكــرار وشــدة الفيضانــات، وخصوصــًا عندمــا يجتمــع ذلــك مــع زيــادة حــدة 

العواصــف والهبــوط األرضــي.

هبــوب  مــن  البحــر  ســطح  مســتوى  ارتفــاع  يفاقــم  أن  المحتمــل  ومــن 
ــآكل وغيرهــا مــن المخاطــر الســاحلية، ممــا  ــات، والت العواصــف، والفيضان
يتســبب فــي خســائر كبيــرة فــي النظــم البيئيــة الســاحلية. ومــن المتوقــع 
أيضــًا أن يســفر ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر عــن زحــف الميــاه المالحــة 
وملوحــة الميــاه الجوفيــة ممــا ُيمثــل تحديــًا فــي توفيــر الميــاه العذبــة 

ويقلــل مــن خصوبــة التربــة.

بالنســبة للــدول المكونــة مــن جــزر ومنهــا المالديــف، فــإن االرتفــاع الكبيــر 
فــي مســتوى ســطح البحــر عندمــا يجتمــع مــع تأثيــر األمــواج يمكــن أن 
يهــدد وجــود الدولــة ذاتهــا. ومنــذ وقــت بعيــد فــي 1987، قــال رئيــس 
المالديــف مأمــون عبــد القيــوم فــي كلمتــه أمــام الجمعيــة العامــة لألمــم 
المتحــدة إن ارتفــاع قــدره 2 متــر فــوق متوســط ســطح البحــر ســيؤدي 
فعــًا إلــى غمــر دولــة المالديــف بكاملهــا، وأن ارتفاعــًا بمقــدار 1 متــر فقــط 
ســيكون لــه آثــار كارثيــة، وربمــا مدمــرة للدولــة. وبمــا أن نســبة %99 تقريبــًا 
مــن مناطــق إقامــة الســائحين تقــع فــي حــدود 100 متــر مــن المحيــط، 
فــإن أي زيــادة ملحوظــة فــي مســتوى ســطح البحــر ربمــا تــؤدي فعــًا إلــى 
تدميــر أكثــر الصناعــات المربحــة فــي المالديــف حتــى قبــل أن تصبــح الدولــة 

بكاملهــا غيــر صالحــة للعيــش.4

قد ينتج عن ارتفاع مســتوى ســطح البحر أيضًا تأثير هائل وواســع النطاق 
علــى بنجاديــش، وال ســيما عندمــا يجتمــع ذلــك مــع هبــوب العواصــف. 
ويقــول المجلــس االستشــاري العســكري العالمــي المعنــي بتغيــر المنــاخ5 
ــر فــي مســتوى ســطح البحــر ســيؤدي إلــى غمــر  إن ارتفاعــًا بمقــدار 1 مت
نحــو %17 مــن منطقــة اليابســة فــي بنجاديــش، ممــا يؤثــر تأثيــرًا مباشــرًا 
علــى نحــو 15 مليــون شــخص، وأن ارتفاعــًا قــدره 1.5 متــر ســيؤثر علــى 

نحــو 18 مليــون شــخص.

20 مليــون شــخص  إلــى أن نحــو  وتشــير تقديــرات حكومــة بنجاديــش 
ــة، بينمــا تصــل بعــض  ــاخ فــي الدول ــر المن ــزوح بســبب تغي ســيضطرون للن
إلــى 35 مليــون  الدراســات األخــرى بهــذا العــدد لرقــم يتــراوح بيــن 30 
نســمة.6 وســوف ينجــم عــن الملوحــة المتزايــدة للتربــة انخفــاض اإلنتــاج 

الزراعــي.

ولكــن لــم يتضــح بعــد مــا هــي آثــار نــزوح الســكان الناجــم عــن تغيــر المنــاخ، 
وآليــات تأثيــر هــذا النــزوح علــى األمــن اإلقليمــي. طبقــًا لمــا تقولــه الهيئــة 
علــى  المعــروف  مــن  فإنــه  المنــاخ،  بتغيــر  المعنيــة  الدوليــة  الحكوميــة 
نطــاق واســع أن األحــوال الجويــة الشــديدة تــؤدي إلــى نــزوح الســكان 
علــى المــدى القريــب، وذلــك بســبب فقــدان مــكان اإلقامــة أو التدميــر 
ــزوح ينجــم عنهــا هجــرة  االقتصــادي. ولكــن نســبة محــددة فقــط مــن الن

دائمــة.7

ــن اســتراتيجية األمــم المتحــدة الدوليــة للحــد مــن الكــوارث أنــه “نظــرًا  ُتبّي
للطبيعــة المعقــدة ومتعــددة األبعــاد للهجــرة والنــزوح، فــإن مــدى الثقــة 
مــن  بالرغــم  منخفــض،  المســتقبلية  لاتجاهــات  الكميــة  التنبــؤات  فــي 
أن هنــاك اتفاقــًا بــأن تغيــر المنــاخ ســيحدد النــزوح وأنمــاط التنقــل فــي 

المســتقبل”.8

ومــع ذلــك، وبحســب مــا ُذكــر ســابقًا، فــإن هنــاك فعــًا شــواهد مقنعــة 
بــأن النــزوح واســع النطــاق للســكان الناتــج عــن الجفــاف كان عنصــرًا مؤثــرًا 
فــي انــدالع الحــرب األهليــة بســوريا. وتســبب هــذا الصــراع فــي اضطــراب 

الشكل 1: تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر على بنجالديش

المصدر: المجلس االستشاري العسكري العالمي المعني بتغير المناخ واألمن في جنوب آسيا، مايو 2016.
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إســتراتيجي شــديد فــي مختلــف أنحــاء المنطقــة. وقــد تحدث آثار مشــابهة 
جــراء النــزوح الســكاني واســع النطــاق الناتــج عــن ارتفــاع مســتوى ســطح 

البحــر.

علــى  المنافســة  واشــتداد  األســماك  أرصــدة  انخفــاض 
الســمكية الثــروة 

قــد ينشــأ تهديــد مؤثــر آخــر لألمــن البيئــي عنــد حــدوث انخفــاض كبيــر فــي 
األرصــدة الســمكية فــي المحيــط الهنــدي. وُيمكــن أن ينجــم ذلــك عــن 

عــدد مــن العوامــل، ومنهــا:

فــي 	  المنطقــة  خــارج  مــن  والصياديــن  المحلييــن  الصياديــن  إفــراط 
القانونــي. غيــر  أو  القانونــي  الصيــد  يمارســون  كانــوا  الصيــد، ســواء 

ومنهــا 	  البحريــة،  البيئــة  فــي  المنــاخ  بتغيــر  المرتبطــة  التغيــرات 
الحموضــة، وموجــات الحــرارة البحريــة، ونقــص األوكســجين، وكذلــك 

البحــري. التلــوث 

تعتمــد العديــد مــن الــدول فــي المحيــط الهنــدي بشــدة علــى األســماك 
منظمــة  وتشــير  الحيوانــي.  للبروتيــن  رئيــس  وكمصــدر  للدخــل  كمــورد 
األغذيــة والزراعــة )الفــاو( إلــى أن األســماك ســاهمت بنســبة %54 مــن 
إجمالــي البروتيــن الحيوانــي فــي أندونيســيا، ونســبة %56 فــي بنجاديش، 

ونســبة %57 فــي ســيرالنكا.9

يســهم الصيــد أيضــًا فــي توفيــر الكثيــر مــن فــرص العمــل. فعلــى ســبيل 
المثــال، ُتبّيــن إحصائيــات 2014 أن مصايــد األســماك فــي خليــج بنغــال 
الصيــادون وعددهــم  400 مليــون شــخص، وكان  لنحــو  الغــذاء  وفــرت 
2.2 مليــون شــخص، يوفــرون ُســبل العيــش لعــدد 4.5 مليــون شــخص.10 
مشــكلة  المســتدامة  األســماك  أرصــدة  فــي  االنخفــاض  يعتبــر  ولهــذا 

رئيســية علــى األمــن االقتصــادي والغذائــي.

ينبــع التهديــد لألرصــدة الســمكية مــن االســتغال المفــرط فــي الصيــد 
القانونــي والصيــد غيــر القانونــي دون إبــاغ ودون تنظيــم الــذي يمارســه 
الصيــادون المحليــون والصيــادون مــن خــارج المنطقــة. وتوضــح تقديــرات 
منظمــة الفــاو أن %90 مــن األرصــدة الســمكية التجاريــة التــي تتابعهــا 
الصيــد أو تعرضــت  إفــراط فــي  العــام قــد حــدث فيهــا  علــى مســتوى 
القانونــي مقارنــة  غيــر  الصيــد  نســبة  تقديــرات  الكامــل، وكانــت  للصيــد 
بالصيــد الُمبلــغ عنــه فــي المحيــط الهنــدي مــن بيــن أعلــى المعــدالت فــي 

أي منطقــة مــن العالــم.11

وُيحتمــل أن تســتفحل مشــكلة الصيــد غيــر القانونــي دون إبــاغ ودون 
تنظيــم نتيجــة لتنامــي الســكان، وانخفــاض األرصــدة الســمكية، وترتيبــات 
ومنهــا  المنطقــة  خــارج  مــن  الــدول  نســبيًا.  الضعيفــة  القانــون  تطبيــق 
أســبانيا، وتايــوان، واليابــان، وأروجــوي تمــارس الصيــد بنشــاط فــي المحيــط 
الهنــدي، وانضمــت إليهــا اآلن وتخطتهــا الصيــن. إن انخفــاض األرصــدة 
ــاه الصينيــة وتنامــي الطلــب علــى البروتيــن الحيوانــي  الســمكية فــي المي
بعيــدًا عــن  إنشــاء صناعــة صيــد ُمدّعمــة  إلــى  الصينيــة  الحكومــة  دفــع 
الميــاه الصينيــة. وُتظهــر تقديــرات البنــك الدولــي أن الصيــن ستســتحوذ 
علــى نحــو %37 مــن حصيلــة صيــد األســماك علــى مســتوى العالــم بحلــول 

2030، وهــو مــا يفــوق بأضعــاف كثيــرة أي دولــة أخــرى.12

قــد تتفاقــم االنخفاضــات الكبيــرة فــي األرصــدة الســمكية الناجمــة عــن 
الصيــد الجائــر، ربمــا بأشــكال غيــر مســبوقة، نتيجــة لتغيــر المنــاخ وغيرهــا من 
التأثيــرات البشــرية. ويشــمل ذلــك التغيــرات فــي تيــارات ميــاه المحيطــات، 
ــض المحيطــات، وظهــور مناطــق  حمُّ وحــدوث موجــات الحــرارة البحريــة، وتَّ

األوكســجين  معــدالت  اســتنفاد  فيهــا  يتــم  التــي  األوكســجين  نقــص 
ــأن المحيــط الهنــدي يحتــل  ــر ب الطبيعيــة، والتلــوث البحــري. وُتفيــد التقاري
المرتبــة الثانيــة مــن حيــث نســبة تلــوث المحيطــات فــي العالــم.13 ويرجــع 
تلــوث المحيطــات إلــى النفايــات الناتجــة مــن الســكان، واألنشــطة الزراعيــة، 
والشــحن والنقــل، والتنقيــب فــي المحيطــات وغيرهــا مــن الصناعــات.14 
ويســهم التلــوث البحــري فــي تدميــر الموائــل البحريــة، وفقــدان األرصــدة 

الســمكية، وابيضــاض الِشــعاب المرجانيــة.

ورغــم المخــاوف بشــأن اســتدامة مصايــد األســماك فــي المحيــط الهنــدي 
إال أن البيانــات المتاحــة حاليــًا ال تكفــي لتقييــم المخاطــر بدقــة. يتولــى 
تجميــع البيانــات فــي الوقــت الراهــن لجنــة مصايــد أســماك التونــة فــي 
لهــذه  الرئيــس  الغــرض  ولكــن  الوطنيــة،  والــوكاالت  الهنــدي  المحيــط 
البيانــات هــو توزيــع الحصــص وليــس تقييــم مخاطــر األمــن البيئــي. وتقــول 
دراســة صــدرت مؤخــرًا إن حصيلــة صيــد األســماك الفعليــة فــي شــرق 
المحيــط الهنــدي علــى مــدار الســتين عامــًا الماضيــة هــي أعلــى بكثيــر ممــا 
تذكــر منظمــة الفــاو، وأن حصيلــة الصيــد حاليــًا تنخفــض بمعــدل أســرع 

بكثيــر مــن المعــدل المفتــرض عمومــًا.15

بالنســبة للــدول التــي تعتمــد علــى األســماك كمصــدر للدخــل والبروتيــن، 
فــإن االنخفــاض فــي هــذه المــوارد يمكــن أن يســهم فــي االضطــراب 
بالعنــف،  المقتــرن  التطــرف  المعيشــة،  مســتوى  االقتصادي/انخفــاض 
واالضطــراب السياســي وربمــا يصــل إلــى تنقــات واســعة للســكان بعيــدًا 

عــن بعــض المناطــق التــي تعتمــد علــى صيــد األســماك.

 2013 فــي  لاســتخبارات  األمريكــي  الوطنــي  للمجلــس  تقريــر  كشــف 
تقــوض  ربمــا  الهنــدي  بالمحيــط  األســماك  مصايــد  علــى  الضغــوط  أن 
االســتقرار الداخلــي فــي دول منهــا بنجاديــش، وكذلــك العاقــات الثنائية 
واإلقليميــة ومنهــا العاقــات بيــن الهنــد وبنجاديــش، والهنــد وباكســتان، 

والهنــد وســريانكا بســبب اشــتداد التنافــس علــى صيــد األســماك.16

ربمــا يتســبب اشــتداد التنافــس علــى مــوارد األســماك فــي تهديــدات 
أمنيــة بوســائل شــتى، ومنهــا التفاعــل بيــن الصياديــن مــن داخــل المنطقــة 
وخارجهــا، والــوكاالت الوطنيــة، واألطــراف مــن غيــر الــدول.17 وقــد تضــع 
المنافســة علــى المــوارد، علــى ســبيل المثــال، الــدول تحــت ضغــوط أشــد 
هــذه  ومراقبــة  الخالصــة  االقتصاديــة  مناطقهــا  علــى  لتأكيــد ســيادتها 

المناطــق لحمايتهــا مــن الصياديــن اآلخريــن.

وربمــا يتحــول التنافــس علــى مــوارد األســماك أيضــًا إلــى مشــكلة أمنيــة 
فــي العاقــات مــع القــوى مــن خــارج المنطقــة.18 فــي بعــض األماكــن 
تدخــات  لمنــع  القــوة  القانونييــن  غيــر  الصيــادون  اســتخدم  األخــرى، 
جهــات تطبيــق القانــون المحليــة، وقــد يتزايــد ســعي الصياديــن مــن خــارج 
المنطقــة للحصــول علــى حمايــة مــن حكوماتهــم. وربمــا يتحــول التنافــس 
بيــن الــوكاالت التابعــة للــدول حــول مــوارد الصيــد علــى نحــو متزايــد إلــى 

عمليــات المنطقــة الرماديــة فــي المجــال البحــري.19

وقــد يتزايــد انخــراط جهــات أخــرى مــن غيــر الــدول فــي نزاعــات الصيــد فــي 
المســتقبل. حيــث يتنامــى االســتعانة بشــركات األمــن الخاصــة المســلحة 
علــى قــوارب الصيــد فــي الجــزء الغربــي مــن المحيــط الهنــدي. ويتزايــد 
اشــتراك المنظمــات غيــر الحكوميــة أيضــًا فــي نزاعــات تطبيــق قواعــد 
الصيــد، ومنهــا منظمــة Sea Shepherd والتــي تعمــل مــع الســلطات 
المحليــة للقبــض علــى الصياديــن الذيــن يمارســون الصيــد غيــر القانونــي 
دون إبــاغ ودون تنظيــم فــي الجابــون، وتنزانيــا، وتمــور الشــرقية. وقــد 
ــة بشــدة مــن النزاعــات المرتبطــة  ــر الحكومي ــد وجــود المنظمــات غي ُيعّق

بالصيــد.
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التصدي لتحديات األمن الجيوبيئي

التداخل بين التحديات الجيوبيئية واألمن

ســرد القســم الســابق الســبب وراء احتمــال تزايــد وتيــرة وِحــدة االضطرابــات 
البيئيــة فــي منطقــة المحيــط الهنــدي فــي الســنوات المقبلــة. ولكــن مــن 
المهــم التنويــه إلــى أن هــذه االضطرابــات البيئيــة ال ُيمكــن فهمهــا فهمــًا 
التهديــدات  ســليمًا بمعــزل عــن بعضهــا بعــض أو بمعــزل عمــا يســمى 

األمنيــة “التقليديــة”.

وفــي واقــع األمــر فــإن العديــد مــن اضطرابــات البيئــة الطبيعيــة يمكنهــا أن 
تتجــاوز مــا ُينظــر إليــه عــادًة باعتبــاره تحديــات بيئيــة منفصلــة. وإنمــا ينبغــي 
أن ننظــر إليهــا باعتبارهــا تحديــات “جيوبيئيــة” بالتســاوي مــع التحديــات 
الجيوسياســية مــن حيــث إمكانيــة تحولهــا إلــى اضطــراب مؤثــر فــي النظــام 

اإلســتراتيجي فــي المنطقــة.

األحداث المتعاقبة والُمضاعفة

غالبــًا ال تحــدث االضطرابــات البيئيــة بمفردهــا، وإنمــا تحــدث مــع بعضهــا 
أو كسلســلة مــن األحــداث المتعاقبــة أو الُمضاعفــة. فقــد يســهم أحــد 
االضطرابــات البيئيــة فــي حــدوث اضطــراب آخــر أو تفاقمــه أو أن حدثــًا مــا 
قــد يضعــف بشــدة مــن قدرتنــا علــى التحمــل أو قدرتنــا علــى االســتجابة 
ألحــداث الحقــة وغيــر مترابطــة. هــذا االحتمــال لتضخــم األثــر أو تأثيــرات 
بمفــرده  يبــدو  قــد  مــا  بآثــار  التنبــؤ  الصعوبــة  مــن  يجعــل  قــد  التعاقــب 
التأثيــر  هــذا  ويتضــح  عليهــا.  الســيطرة  يمكــن  أو  متوســطة  كمخاطــر 

المتعاقــب فــي الشــكل أدنــاه.

يتســبب فــي تعاقــب/ أن  التحديــد - يمكــن  المنــاخ - علــى وجــه  تغيــر 
تضاعــف المخاطــر الطبيعيــة.20 فمــا قــد يبــدو مخاطــرة “طبيعيــة” خالصــة 
يمكــن أن يجتمــع مــع حــوادث صناعيــة ليزيــد بشــدة مــن تأثيراتهــا الفرديــة 
المعتــادة. ومــن بيــن األمثلــة علــى ذلــك أن األعاصيــر أو هبــوب العواصــف 
قــد يســبب حــوادث فــي مصانــع البتروكيمياويــات أو محطــات الطاقــة 

ــًا فــي المناطــق الســاحلية. النوويــة والتــي يتــم إنشــاؤها غالب

الكبيــر  الــزالزال  فــي  المتعاقبــة  أو  المتزامنــة  التأثيــرات  احتمــال  اتضــح 
الــذي ضــرب شــرق اليابــان فــي 2011. حيــث تســبب الزلــزال فــي تدميــر 
مباشــر واســع النطــاق فــي العديــد مــن أنحــاء اليابــان، ولكنــه أدى أيضــًا 
إلــى موجــات تســونامي والتــي أحدثــت المزيــد مــن التدميــر فــي المناطــق 
الســاحلية. واجتمعــت هــذه األحــداث معــًا لتــؤدي إلــى انصهــار محطــة 
شــبكة  تعطلــت  بعدمــا  طوكيــو  شــمال  النوويــة  للطاقــة  فوكوشــيما 
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الشكل 2: اآلثار المتعاقبة/الُمضاعفة

والمضخــات  الكهربائيــة  المولــدات  وتعطلــت  الزلــزال  جــراء  الكهربــاء 
بــدوره  النــووي  الحــادث  نتيجــة لموجــات تســونامي. وأدى  االحتياطيــة 
إلــى إجــاء بعيــد المــدى لمناطــق واســعة مــن اليابــان، وانتقــال اليابــان 
علــى المــدى الطويــل بعيــدًا عــن الطاقــة النوويــة، وهــذا فــي حــد ذاتــه لــه 

ملموســة. إســتراتيجية  تداعيــات 

جــراء  الهنــدي  المحيــط  فــي  البيئيــة  االضطرابــات  تعقيــد  يــزداد  قــد 
عوامــل أخــرى. فالكثافــة الســكانية المرتفعــة فــي بعــض أجــزاء المنطقــة 
مــن  يفاقــم  قــد  الســواحل  علــى  الكبيــرة  المــدن  مــن  العديــد  ووجــود 
ــات  ــة. وتميــل التهديــدات واالضطراب ــة البحري ــات فــي البيئ ــر االضطراب تأثي
يحــدث  بمــا  مقارنــة  الدوليــة  الطبيعــة  إلــى  أيضــًا  البحــري  المجــال  فــي 
خــارج  البيئيــة  المخاطــر  مــن  العديــد  تحــدث  حيــث  البريــة.  البيئــة  فــي 
الحــدود الوطنيــة. وحتــى عندمــا تحــدث االضطرابــات المتعلقــة بالبيئــة 
أو  الوطنيــة  الخالصــة  االقتصاديــة  المناطــق  فــي  البدايــة  فــي  البحريــة 
فــي الميــاه الوطنيــة، فــإن آثارهــا مــن المحتمــل أن تمتــد إلــى مناطــق 
 أخــرى. وذلــك ســوف يســتدعي تضافــر الجهــود اإلقليميــة للتصــدي لهــا.

ــات  ــد التداخــل بيــن االضطراب ــزداد تعقي فــي منطقــة المحيــط الهنــدي، ي
البيئيــة نتيجــة الضطــراب االســتقرار اإلســتراتيجي الموجــود مســبقًا. وُتبيــن 
الجيوبيئيــة  التحديــات  بيــن  المحتمــل  التداخــل  التاليــة  الحالــة  دراســات 

والمخاطــر اإلســتراتيجية واألمنيــة.

الســمكية  األرصــدة  تأثيــر   :1 الحالــة  دراســة 
الصوماليــة علــى التــوازن اإلســتراتيجي فــي غــرب 

الهنــدي المحيــط 

ُتبيــن مشــكلة القرصنــة التــي تنطلــق مــن الصومــال علــى مــدار العشــرين 
عامــًا الماضيــة التداخــل المعقــد بيــن المخاطــر األمنيــة التقليديــة وغيــر 
التقليديــة. وفــي هــذه الحالــة فــإن تدهــور األرصــدة الســمكية تحــّول فــي 
نهايــة المطــاف إلــى عنصــر هــام فــي صــراع القــوى الكبــرى فــي المنطقــة.

هــو  التســعينات  فــي  الصوماليــة  الدولــة  ســقوط  تداعيــات  أحــد  كان 
اإلخفــاق  هــذا  وتســبب  وبحــرًا.  بــرًا  الوطنيــة  القوانيــن  تطبيــق  توقــف 
ــة  ــة قبال ــد الغني فــي نظــم الحكــم فــي تدهــور شــديد فــي مناطــق الصي
الســواحل الصوماليــة بســبب العجــز عــن منــع الصياديــن الذيــن يمارســون 
الصيــد غيــر القانونــي بــدون إبــاغ ودون تنظــم مــن الصيــد الجائــر، والعديــد 
مــن هــؤالء الصياديــن مــن خــارج المنطقــة. وكان لذلــك تأثيــر واســع علــى 
األمــن الغذائــي واالقتصــادي للكثيــر مــن المجتمعــات المحليــة التــي كانت 
تعتمــد اعتمــادًا شــبه كامــل علــى الصيــد. وتحــول العديــد مــن الصياديــن 
الصومالييــن - فــي ســعيهم لُســبل عيــش جديــدة - إلــى القرصنــة النتــزاع 
“إتــاوات” مــن الســفن التــي تمــر فــي طــرق الشــحن الدوليــة المزدحمــة 

قبالــة الســواحل الصوماليــة.21

وكان لزيــادة القرصنــة التــي تنطلــق مــن الصومــال تأثيــر شــديد ودائــم 
علــى األمــن اإلقليمــي. فــأواًل، اســتدعى التهديــد الــذي تمثلــه القرصنــة 
ــًا، وتضمــن هــذا التدخــل نشــر  علــى التجــارة الدوليــة تدخــًا عســكريًا دولي
العديــد مــن دول المنطقــة ومــن خارجهــا لســفن بحريــة متطــورة فــي غــرب 

المحيــط الهنــدي.

ولكــن بالرغــم مــن انخفــاض أنشــطة القرصنــة على مدار الســنوات العديدة 
الماضيــة إال إن العديــد مــن الــدول مــا تــزال لهــا وجــود بحــري منتظــم فــي 
غــرب المحيــط الهنــدي. وكان لوجــود أعــداد كبيــرة مــن الســفن البحريــة 
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مــن خــارج المنطقــة تأثيــر بعيــد المــدى علــى تــوازن القــوى اإلقليمــي، 
ويشــمل ذلــك علــى ســبيل المثــال إتاحــة المبــررات إلنشــاء الصيــن لمنشــآت 

دعــم بحــري فــي جيبوتــي.

وتســبب خطــر القرصنــة أيضــًا فــي االنتشــار الواســع الســتخدام قــوات 
عســكرية وشــركات أمــن خاصــة علــى متــن الســفن التجاريــة. وكان لذلــك 
تأثيراتــه الخاصــة علــى األمــن اإلقليمــي، بمــا فــي ذلــك ظهــور الُســفن 
الخاصــة التــي تســتخدم كمســتودعات عائمــة لألســلحة فــي شــمال غــرب 

المحيــط الهنــدي.

ــار ربمــا كانــت قــد اتخــذت شــكًا مختلفــًا إذا كانــت المنطقــة  وهــذه اآلث
المبكــر  التدخــل  بديلــة. وربمــا كان  بوســائل  القرصنــة  تصــدت لمشــكلة 
لــدول المنطقــة لمنــع الصيــد غيــر القانونــي بــدون إبــاغ وبــدون تنظــم 
قــد خفــف مــن حــدة المشــكلة. ومــن الممكــن أيضــًا أنــه إذا كانــت مشــكلة 
القرصنــة قــد تــم التصــدي لهــا أساســًا مــن زاويــة تطبيــق القانــون وليــس 
كقضيــة عســكرية، فــإن تأثيرهــا اإلســتراتيجي ككل علــى المنطقــة ربمــا 

كان أقــل.

ــاخ فــي  ــر المن ــة 2: دور الجفاف/تغي دراســة الحال
انــدالع الحــرب األهليــة فــي ســوريا

لتغيــر  نتيجــة  للســكان  النطــاق  واســعة  التنقــات  مســبقًا،  أشــرنا  كمــا 
المنــاخ قــد يكــون لهــا آثــار إســتراتيجية هامــة، بالرغــم مــن أننــا ليــس لدينــا 

رؤيــة شــاملة عــن كيفيــة حــدوث اآلليــات المحتملــة لذلــك.

تصعيــد  فــي  بــارزًا  دورًا  لعــب  المنــاخ  تغيــر  أن  المحلليــن  بعــض  يقــول 
ــة  ــة فــي ســوريا فــي 2011 وتحولهــا إلــى حــرب أهلي االحتجاجــات المدني
ممتــدة. ويضيــف هــذا الــرأي أن نوبــة الجفــاف التــي امتــدت عــدة ســنوات 
والتــي ترتبــط علــى األرجــح بتغيــر المنــاخ تســببت فــي هجــرة جماعيــة مــن 
الريــف إلــى المــدن وكانــت بمثابــة الشــرارة النــدالع االحتياجــات المناهضــة 
للحكومــة. ولكــن الرابــط هنــا بيــن المخاطــر البيئيــة واألمنيــة ليســت رابطــًا 
مباشــرًا بنفــس القــدر مثلمــا هــو الحــال فــي القرصنــة قبالــة الســواحل 

الصوماليــة، واآلليــات كذلــك أكثــر غموضــًا.

فــي الفتــرة بيــن 2006 إلــى 2011 شــهدت ســوريا نوبــة جفــاف شــديدة 
التحديــد.  وجــه  علــى  بالمزارعيــن  أضــرت  والتــي  مواســم  عــدة  امتــدت 
وتفاقــم الجفــاف وتدهــور النظــم البيئيــة عبــر االســتخدام غيــر المســتدام 
لــألرض وســوء إدارة المــوارد المائيــة بســبب السياســات التــي طبقتهــا 
الحكومــة الســورية. ووصفــت برقيــة دبلوماســية أمريكيــة فــي 2008 )لــم 
يتــم التحقــق منهــا؛ نشــرها موقــع ويكيليكــس( الجفــاف بأنــه ســيتحول 
إلــى “عاصفــة متكاملــة األركان” عنــد اجتماعــه مــع ضغــوط اقتصاديــة 
واجتماعيــة أخــرى. وأضافــت البرقيــة أن نــزوح الســكان “يمكــن أن يزيــد 
مــن حــدة الضغــوط االجتماعيــة واالقتصاديــة الموجــودة فعــًا ويقــوض 

االســتقرار فــي ســوريا”.22

بحلــول 2011، كان عــدد يتــراوح بيــن 2 إلــى 3 مليــون شــخص يعانــي مــن 
مخاطــر مؤثــرة فــي األمــن الغذائــي واالقتصــادي، ممــا أدى إلــى نــزوح 

نحــو 1.5 مليــون شــخص مــن المناطــق الزراعيــة إلــى المــدن الكبــرى.23

ويعتقد البعض أن عجز النظام السوري عن وضع تدابير اقتصادية للتخفيف 
مــن آثــار الجفــاف كان ســببًا رئيســيًا فــي اتســاع نطــاق المعارضــة للحكومــة 

الســورية فــي المــدن. وحقــًا بــدأت االحتجاجــات ضــد الحكومــة الســورية 
 فــي المناطــق الحضريــة األكثــر تأثــرًا بنــزوح الســكان الناتــج عــن الجفــاف.

ولكــن فــي حيــن أن المحلليــن يتفقــون علــى أن الظــروف المناخيــة لعبــت 
دورًا هامــًا فــي تدهــور االقتصــاد الســوري إال أن الحــرب األهليــة فــي 
ســوريا كانــت أيضــًا نتيجــة للعديــد مــن العوامــل المتداخلــة التــي تراكمــت 
علــى مــدار فتــرة طويلــة. وفــي حيــن أن هنــاك ارتباطــًا مــن حيــث الزمــن إال 
أن عاقــة الســببية فــي هــذا الجانــب مــن الصعــب إثباتهــا. وعلــى أي حــال، 
يتفــق معظــم المحلليــن علــى أن الجفــاف كان بشــكل أو آخــر عامــًا مؤثــرًا 

فــي الغضــب تجــاه الحكومــة والــذي تحــول إلــى حــرب أهليــة.24

دراســة الحالــة 3: التأثيــر اإلســتراتيجي لموجــات 
تســونامي فــي المحيــط الهنــدي فــي 2004

حــد  إلــى  بهــا  التنبــؤ  قــد يصعــب  الطبيعيــة  للكــوارث  األمنيــة  التبعــات 
بعيــد. وتعتبــر مختلــف التأثيــرات األمنيــة لموجــات تســونامي فــي المحيــط 
الهنــدي فــي 2004 بمثابــة بيــان لعــدد مــن التبعــات اإلســتراتيجية فــي 

المنطقــة لمــا يمكــن النظــر إليــه باعتبــاره مجــرد كارثــة “طبيعيــة”.

فــي  الهنــدي  المحيــط  فــي  حدثــت  التــي  تســونامي  موجــات  نتجــت 
ديســمبر 2004 عــن زلــزال شــديد تحــت البحــر قبالــة ســواحل ســومطرة 
فــي أندونيســيا. وأدى ذلــك إلــى أمــواج يصــل ارتفاعهــا إلــى 30 متــر والتــي 
تســببت فــي وفــاة نحــو 227,000 شــخص فــي 14 دولــة، وخصوصــًا فــي 

أندونيســيا، وســريانكا، والهنــد، والمالديــف وتايانــد.

وكان لعــدد القتلــى والتدميــر الــذي تســببت فيــه موجــات تســونامي تأثيــر 
أمنــي ملحــوظ فــي العديــد مــن الــدول. فــي ذلــك الوقــت فــي ســريانكا، 
كانــت هنــاك هدنــة هشــة بيــن الحكومــة وقــوات المتمرديــن، بقيــادة 
نمــور تأميــل إيــام للتحريــر، فــي الصــراع األهلــي الممتــد فــي الدولــة. بعــد 
موجــات تســونامي، اســتغلت منظمــة نمــور تأميــل إيــام للتحريــر الفرصــة 
الناتجــة عــن الفوضــى وتدفــق المعونــات االقتصاديــة إلعــادة التســليح 
واســتئناف نشــاطها. وكان التدفــق الواســع للمعونــات لمواجهــة موجــات 
تســونامي بعــد الحــرب، وســيطرة النمــور علــى أجــزاء فــي شــمال وشــرق 

ســريانكا تعنــي أنهــا يمكنهــا فــرض شــروطها علــى وكاالت اإلغاثــة.

الــدوالرات  مــن  الماييــن  عشــرات  تحولــت  التقاريــر،  بعــض  وبحســب 
المخصصــة لإلغاثــة إلــى غــرض شــراء األســلحة الســتخدامها ضــد القــوات 
الحكوميــة.25 وتســبب اســتئناف الصــراع األهلــي بعــد موجــات تســونامي 
فــي مقتــل 30,000 شــخص آخــر علــى مــدار الســنوات الثــاث التاليــة، 

وأدى فــي النهايــة إلــى القضــاء علــى التمــرد.

فــي المالديــف، تســببت موجــات تســونامي أيضــًا فــي أضــرار اقتصاديــة 
ضخمــة ونــزوح داخلــي واســع النطــاق. وربمــا كان ذلــك عامــًا هامــًا فــي 
إلــى التطــرف، مــع مــا لذلــك  اتجــاه العديــد مــن المجتمعــات المحليــة 
مــن تداعيــات مســتمرة علــى المنطقــة. ويقــول أحــد التقاريــر إن موجــات 
تســونامي كانــت “... نقطــة تحــول فــي المعتقدات الدينية في المالديف، 
ويرجــع ذلــك فــي معظمــه إلــى أن العديــد مــن رجــال الديــن اســتغلوها 
إلقنــاع النــاس بأنــه غضــب اللــه الــذي حــل عليهــم لعــدم التزامهــم بالديــن 

اإلســامي الصحيــح واالبتعــاد عــن طريــق اللــه”.26
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فــي  الجهاديــة  الجماعــات  اســتغلت  تســونامي،  موجــات  أعقــاب  فــي 
القائمــة  االجتماعيــة  الضغــوط   ،)LeT( طیبــه  لشــكر  ومنهــا  باكســتان، 
لوضــع  لهــا  واجهــة  تتخذهــا  التــي  الخيريــة  المنظمــات  خــال  مــن 
موطــئ قــدم لهــا خصوصــًا فــي جنــوب المالديــف فــي صيغــة عمليــات 
البعيــد. المــدى  الكاملــة لذلــك علــى   إغاثــة.27  ولــم تتضــح بعــد اآلثــار 

ولكــن فــي أندونيســيا، كانــت التداعيــات األمنيــة واإلســتراتيجية لموجــات 
الجوانــب.  العديــد مــن  تســونامي مختلفــة تمامــًا، وغيــر متوقعــة فــي 
وكانــت أندونيســيا - والتــي شــهدت وفــاة نحــو 160,000، ومعظمهــا 
ــر  ــر تضــررًا بيــن الــدول األخــرى. وأضعــف التدمي فــي إقليــم أتشــيه - األكث
الــذي أصــاب إقليــم أتشــيه، بمــا فــي ذلــك حصيلــة القتلــى الهائلــة، بشــدة 
مــن التمــرد االنفصالــي الدائــر منــذ فتــرة بعيــدة. فبعــد موجــات تســونامي 
مباشــرًة، أعلنــت الجماعــة المتمــردة المحليــة، وهــي حركــة تحريــر أتشــيه 
)GAM( ، عــن وقــف إحــادي الجانــب إلطــاق النــار والــذي تحــول إلــى 
ــن فــي العــام  اتفــاق ســام دائــم بيــن الحكومــة األندونيســية والمتمردي

التالــي.28

يســتخدمها  التــي  القــوارب  معظــم  أيضــًا  تســونامي  موجــات  ودّمــرت 
القراصنــة فــي المنطقــة )والعديــد منهــم لهــم عاقــة بالتمــرد(، ويســود 
اعتقــاد بــأن ذلــك كان عامــًا هامــًا فــي االنخفــاض الملحــوظ للقرصنــة 

فــي مضيــق ملقــا.29

كان لموجــات تســونامي 2004 أيضــًا تأثيــر بعيــد المــدى وغيــر متوقــع 
علــى العاقــات اإلســتراتيجية فــي منطقــة المحيــط الهنــدي والهــادئ. 
فقــد كانــت القــوات البحريــة األمريكيــة، واألســترالية، واليابانيــة، والهنديــة 
الواقعــة فــي شــرق  للــدول  تقــدم اإلغاثــة  التــي  القــوات  فــي طليعــة 
األساســي  “الفريــق  الخــاص ضمــن  تعاونهــا  وتحــول  الهنــدي،  المحيــط 
الجانــب”  “رباعــي  األمنــي  التجمــع  يســمى  مــا  إلــى  لتســونامي” الحقــًا 
بيــن تلــك الــدول.30 وأصبــح هــذا التجمــع “الرباعــي” اآلن عامــًا هامــًا فــي 

التــوازن اإلســتراتيجي اإلقليمــي.

وقــاد عجــز الصيــن عــن االضطــاع بــدور مؤثــر فــي جهــود اإلغاثــة الدوليــة 
فــي الكــوارث الطبيعيــة ومنهــا موجــات تســونامي 2004 )وفيمــا بعــد 
إعصــار هايــان فــي الفلبيــن فــي 2013( أيضــًا إلــى تكويــن صــورة أشــمل 
فــي الصيــن حــول أهميــة عمليــات اإلتاحــة العاليــة للتعافــي مــن الكــوارث 

)HADR( كأدوات للقــوة الناعمــة.

المحيــط  فــي  الجيوبيئيــة  للتحديــات  التصــدي 
الهنــدي

إن ظهــور القرصنــة قبالــة الســواحل الصوماليــة، وتغيــر المنــاخ والحــرب 
 2004 تســونامي  لموجــات  المتباينــة  والتأثيــرات  ســوريا،  فــي  األهليــة 
هــي جميعهــا بمثابــة أمثلــة علــى كيفيــة تحــول مــا قــد يبــدو فــي البدايــة 
كاضطــراب فــردي فــي البيئــة الطبيعيــة إلــى تبعــات إســتراتيجية مؤثــرة 
وواســعة النطــاق وفــي بعــض األحيــان غيــر متوقعــة فــي المنطقــة. ومــن 
المهــم التنويــه إلــى أن االضطرابــات البيئيــة ال تحــدث دائمــًا بمفردهــا، 
أو  المتعاقبــة  األحــداث  مــن  كسلســلة  أو  بعضهــا  مــع  تحــدث  وإنمــا 

الُمضاعفــة.

فــي  البيئيــة  االضطرابــات  وشــدة  حــدوث  فــي  المحتملــة  الزيــادة  إن 
المحيــط الهنــدي فــي الســنوات المقبلــة، وال ســيما بســبب تغيــر المنــاخ، 
مــن الممكــن أن يتســبب فــي تحديــات جيوبيئيــة فــي المنطقــة. وغالبــًا 

تقتضــي طبيعــة هــذه التحديــات جهــودًا جماعيــًة للتصــدي لهــا، ســواء مــن 
خــال التجمعــات اإلقليميــة القائمــة أو بإنشــاء ترتيبــات إقليميــة جديــدة.

تعانــي منطقــة المحيــط الهنــدي مــن عجــز شــديد فــي نظــم الحوكمــة 
اإلقليميــة. حيــث يوجــد فــي المنطقــة فــي الوقــت الراهــن آليــات قليلــة 
الجيوسياســية  التحديــات  مجــال  فــي  التعــاون  لتعزيــز  نســبيًا  وضعيفــة 
علــى  بعيــدة  فتــرة  منــذ  اإليــورا  منظمــة  إلــى  وُينظــر  الجيوبيئيــة.  أو 
أنهــا “تمــارس دورًا أقــل مــن الــدور المنــوط بهــا” بالرغــم مــن أن إنشــاء 
البحريــة واألمــن والحــد مــن مخاطــر  مجموعــات عمــل حــول الســامة 
الكــوارث مؤخــرًا قــد يســاعد فــي مواجهــة بعــض مــن هــذه التحديــات.

ومــع ذلــك تفتقــر المنطقــة إلــى منتــدى أو تجمــع مخصــص لصياغــة رؤى 
مشــتركة بيــن الجهــات المدنيــة والعســكرية والمنظمــات غيــر الحكوميــة 
الــوكاالت  هــذه  أن  يعنــي  وهــذا  البيئــي.  األمــن  مخاطــر  مجــال  فــي 
والجماعــات تواجــه عقبــات فــي تنفيــذ جهــود جماعيــة. ويتناقــض ذلــك 
مــع منطقــة المحيــط الهــادئ والتــي يعتبــر فيهــا منتــدى األمــن البيئــي 

للمحيــط الهــادئ برعايــة الواليــات المتحــدة آليــة ناجحــة للتعــاون.

وال يوجــد فــي المنطقــة أيضــًا أي آليــة للتعــاون اإلقليمــي بيــن الجهــات 
المعنيــة ومنهــا حــرس الســواحل، والتــي تكــون غالبــًا فــي الواجهــة فــي 
العديــد مــن التحديــات األمنيــة البيئيــة. قــوات حــرس الســواحل هــي فــي 
الغالــب أول مــن يســتجيب للتهديــدات البيئيــة فــي المجــال البحــري، بمــا 
فــي ذلــك األحــوال الجويــة الشــديدة، وارتفــاع مســتوى ســطح البحــر، 
والصيــد غيــر القانونــي. وتجعــل طبيعــة المجــال البحــري التعــاون اإلقليمــي 
بيــن الجهــات المنــوط بهــا تطبيــق القانــون البحــري وقواعــد الســامة ذا 
أهميــة شــديدة. ويتيــح لهــا وضعهــا كجهــات لتطبيــق القانــون المدنــي 
فــي الغالــب الفرصــة للتعــاون مــع الشــركاء وبأشــكال مــن الصعب سياســيًا 

علــى القــوات البحريــة القيــام بهــا.

اجتمــاع رؤســاء هيئــات حــرس الســواحل اآلســيوية )HACGAM( هــو تجمــع 
بيــن قــوات حــرس الســواحل اآلســيوية للمنطقــة كاملــًة مــن اليابــان إلــى 
ــًا إلــى شــبكة مخصصــة للتنســيق  ــا. ومــع ذلــك تفتقــر المنطقــة حالي تركي
بيــن قــوات حــراس الســواحل وتعزيــز قدراتهــا فــي المحيــط الهنــدي، بمــا 
فــي ذلــك شــرق أفريقيــا والــدول المكونــة مــن ُجــزر فــي المحيــط الهنــدي.

وال يوجــد كذلــك أي أطــر عمليــة إقليميــة تشــترك فيهــا الــدول الرئيســية 
فــي المحيــط الهنــدي التــي لديهــا أفضــل قــدرات في االســتجابة للكوارث. 
فــي جــزر المحيــط الهــادئ، علــى ســبيل المثــال، اســتحدثت دول ومنهــا 
أســتراليا، ونيوزالنــدا وفرنســا آليــات تنســيق إلتاحــة االســتجابة الســريعة 

للكــوارث فــي الــدول المكونــة مــن جــزر.

وأخيــرًا بالرغــم مــن أن هنــاك العديــد مــن األســباب لاعتقــاد بــأن األرصــدة 
الســمكية قــد تتعــرض لخطــر كبيــر جــراء تغيــر المنــاخ إال أنــه لــم يتــم إجــراء إال 

القليــل مــن األبحــاث اإلقليميــة حــول هــذه المســألة الجوهريــة.

الخاتمة والتوصيات

هــام  ريــادي  بــدور  النهــوض  يمكنهــا  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة 
للمســاعدة فــي وضــع أجنــدة إقليميــة للتصــدي للتحديــات الجيوبيئيــة. 
وتعتبــر رئاســة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لمنظمــة اإليــورا فرصــًة 
أمــام الدولــة لتنفيــذ مبــادرات رياديــة ســواء مــن خــال منظمــة اإليــورا أو 

عبــر المبــادرات اإلقليميــة التــي ُتنفــذ بجانــب هــذا التجمــع.



التصدي لتحديات األمن الجيوبيئي

8

نقتــرح أن تــدرس دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة المبــادرات اإلقليميــة 
التاليــة:

منتــدى لألمــن البيئــي فــي المحيــط الهنــدي: دولــة اإلمــارات العربيــة 	 
المتحــدة يمكنهــا االنضمــام للــدول األخــرى التــي تشــاركها نفــس 
الــرؤى إلنشــاء منتــدى لألمــن البيئــي فــي المحيــط الهنــدي. ويجمــع 
هــذا المنتــدى للمحيــط الهنــدي ممثليــن مــن الجهــات العســكرية 
ــة مــن مختلــف أنحــاء منطقــة  ــر الحكومي ــة والمنظمــات غي والمدني
األمــن  مهــددات  حــول  مشــتركة  رؤى  لصياغــة  الهنــدي  المحيــط 
األمــن  مجــال  فــي  الحــوار  آليــات  إنشــاء  فــي  والمســاعدة  البيئــي 

البيئــي.

التعــاون اإلقليمــي بيــن قــوات حــرس الســواحل: ال يوجــد فــي الوقت 	 
المحيــط  فــي  الســواحل  حــرس  قــوات  بيــن  للتعــاون  آليــة  الحاضــر 
الهنــدي.  يمكــن أن تشــترك دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــع 
للحــوار  آليــات  لوضــع  الــرؤى  نفــس  يشــاركونها  الذيــن  الشــركاء 
والتعــاون والتدريــب بيــن قــوات حــراس الســواحل فــي غــرب المحيــط 
المهنــي  للتطويــر  الجاريــة  الترتيبــات  ذلــك  يشــمل  وقــد  الهنــدي. 

لقــوات حــرس الســواحل فــي المنطقــة.

الحــد مــن مخاطــر الكــوارث: هنــاك مجــال واســع الســتحداث ترتيبــات 	 
إطاريــة إلدارة الكــوارث بيــن الــدول الرئيســية فــي المحيــط الهنــدي. 
القائمــة  التنســيق  آليــات  تطويــر  علــى  الترتيبــات  هــذه  تركــز  قــد 

للتعامــل مــع الكــوارث بيــن الــدول التــي لديهــا أفضــل القــدرات.

إجــراء األبحــاث حــول األرصــدة الســمكية: قــد تجــري منظمــة اإليــورا/ 	 
وغيرهــا مــن المنظمــات المعنيــة دراســات تقييــم المخاطــر البيئيــة 
علــى جميــع أنــواع األســماك فــي المحيــط الهنــدي، ومنهــا دراســات 
حــول اآلثــار المحتملــة لتغيــر المنــاخ علــى هــذه األرصــدة الســمكية.

إطــار  فــي  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  تتخــذه  إجــراء  أي  ُيعتبــر 
تنفيــذ مبــادرات حــول تلــك الموضوعــات أو موضوعــات أخــرى للتصــدي 

اإلقليميــة. الريــادة  إلظهــار  هامــًة  وســيلًة  الجيوبيئيــة  للتحديــات 
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