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س أيًضــا مقــررات عــن السياســة الخارجيــة لــدول الخليــج والــدول اآلســيوية للدبلوماســيين.  وُيــدرِّ
 The Arab Gulf’s Pivot to Asia: From Transactional وآخــر الكتــب األربعــة التي نشــرها هــو كتــاب
to Strategic Partnerships. الدكتــور جانــاردان حاصــل علــى درجــة الدكتــوراة مــن جامعــة جواهــر 
الل نهــرو فــي نيودلهــي، وهــو أيًضــا باحــث غيــر مقيــم فــي معهــد دول الخليــج العربيــة فــي 

.Journal of Arabian Studies ــر التحريــر فــي مجلــة واشــنطن ومســاعد مدي

الخليج" 	  مع  إستراتيجية  "شراكة  عن  األوروبي  االّتحاد  أعلن 
مجلس  دول  مع  التعاون  وتيرة  لتسريع  2022؛  مايو  في 
القضايا  من  العديد  الوثيقة  تلك  وتناولت  الخليجي،  التعاون 
اإلنسان.  حقوق  وقضايا  واألمنية  والسياسية  االقتصادية 
وفي حين أّن هذه المساعي تحتل مرتبًة متقدمًة من زاوية 
إلى  تفتقر  إّنها  إال  الشراكة،  هذه  لتنشيط  المبتكرة  األفكار 

آليات محددة للتنفيذ.

تستعرض هذه الورقة البحثية بالتحليل النقدي العالقات بين 	 
الكتلتين  كلتا  أّن  إلى  وتشير  األوروبي،  واالّتحاد  الخليج  دول 
هذه  استغالل  ا  إمِّ عليهم  ينبغي  فيهما  األعضاء  والدول 
األفكار الجديدة بمفردهم أو التعاون مع األطراف اآلسيوية، 
بلدان  بين  التواصل  لتعزيز  مبتكرًة  ُسباًل  اكتشفت  والتي 
تستفيد  أن  ويمكن  الماضيين.  العقدين   مدار  على  الشرق 
على  سارت  إذا  األوروبي  واالّتحاد  الخليج  دول  بين  العالقات 
بحث  فيها  وتم  وآسيا  الخليج  بين  المزدهرة  العالقات  نهج 

الترتيبات المتعددة األطراف المصّغرة.

بينما ُينظر في الغالب إلى الصين بوصفها الحلقة األولى في 	 
ودول  الجنوبية  وكوريا  والهند  اليابان  فإّن  المساعي،  هذه 
في  متداخلة  مصالح  أيًضا  لها  وغيرها  آسيا  شرق  جنوب 
هذا الشأن، وتتيح خيارات مثيرة لالهتمام ومفيدة للجانبين 

للتعاون في المجاالت االقتصادية واألمنية.

هذه 	  من  العديد  على  الضوء  التحليلية  النظرة  هذه  تلقي 
الثالثة،  للتكتالت  المنافع  تحقق  التي  التقليدية  غير  األنماط 
من  فيه  األعضاء  والدول  األوروبي  االّتحاد  يستطيع  والتي 
خاللها بحث إمكانية التعاون مع دول الخليج وحتى إسرائيل، 
والتي تحتل مرتبًة متقدمًة اآلن على أجندة الخليج بعد االّتفاق 

اإلبراهيمي.

 تشمل بعض التوصيات:	 

القضايا  وبين  االقتصادي  الجانب  بين  الفصل  عدم   -
السياسية واألمنية عند التفاوض على التجارة، واالستثمار، 

والتكنولوجيا، واّتفاقات األسلحة.

دول  في  البعض  ومنها  اآلسيوية،  الدول  بأّن  اإلقرار   -
الخليج، تنهض بأدور شديدة التأثير في الشؤون العالمية، 
في  صعوبًة  بمفرده  األوروبي  االّتحاد  يواجه  حين  في 

المنافسة.

شراكات  وتطوير  اإلستراتيجي  باالستقالل  التحلي   -
عبر  العالقات  على  الحالي  التركيز  يتجاوز  بما  إستراتيجية 
الصين،  الدول اآلسيوية، ومنها  األطلسي، وال سيما مع 
الواليات  مع  الخصومة  على  قائمة  عالقات  لديها  والتي 
المواجهة  المتحدة األمريكية وعالقات قائمة على عدم 

مع أوروبا وتعاون جيد مع دول الخليج.

الربط  عبر  الواسع  بمعناها  "أورو-آسيوية"  شراكة  دعم   -
وذلك  واألمنية،  والدبلوماسية  االقتصادية  الجوانب  بين 
تعدد  نحو  نزعًة  يتزايد  الذي  العالم  في  بالغة  أهمية  له 
المتنوعة  والروابط  المتعددة  والتحالفات  األقطاب 

مقارنًة بأي وقت مضى.

من بين العديد من المساعي المحددة التي ُيمِكن وضعها   -
بعين االعتبار:

انضمام بعض دول االّتحاد األوروبي ودول الخليج إلى . 1
الشاملة"  اإلقليمية  االقتصادية  "الشراكة  اّتفاقية 
ترتيبات  إلى  األوروبي  االّتحاد  دول  بعض  انضمام  أو 
بين  المصّغرة  األطراف  المتعّددة  الثنائي  التعاون 
العربية  اإلمارات  )دولة  اآلسيان  ورابطة  الخليج 

المتحدة-إندونيسيا(.

الشراكة . 2 "اّتفاق  بين  والتضافر  االلتقاء  نقاط  بحث 
ومبادرة  واليابان"  األوروبي  االّتحاد  بين  اإلستراتيجية 
اإلمارات  دولة  بين  الشاملة  اإلستراتيجية  الشراكة 

العربية المتحدة واليابان.

الربط بين اّتفاق التجارة الحّرة بين دول مجلس التعاون . 	
بين  الحّرة  التجارة  اّتفاق  وبين  وسنغافورة  الخليجي 

االّتحاد األوروبي وسنغافورة.

غرار . 	 على  الثالثي  التعاون  آليات  من  المزيد  استحداث   
العربية  اإلمارات  ودولة  والهند  فرنسا  بين  الترتيبات 

المتحدة.

إلى مشروع ميناء دقم في . 	 االّتحاد األوروبي   انضمام 
ُعمان، والذي تشارك فيه دول آسيوية وخليجية.

وإرساء . 	 اإلرهاب  مكافحة  جهود  في  التعاون  بحث 
االستقرار في منطقة الساحل بين دول الخليج وآسيا 

وفرنسا.

الدكتور إن جاناردان  
باحث أول في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية 

ملخص تنفيذي



2

التعاون اإلستراتيجي بين دول الخليج واالّتحاد األوروبي من منظور العالقات بين الخليج وآسيا

تفاصيل الموضوع
ودول  األوروبــي  االّتحــاد  بيــن  التجــاري  التبــادل  حجــم  يبلــغ 
مجلــس التعــاون الخليجــي 99 مليــار دوالر أمريكــي، وهــو بذلــك 
يضــع االّتحــاد األوروبــي فــي مرتبــة ثانــي أكبــر شــريك تجــاري 
للخليــج بنســبة نحــو %12 مــن إجمالــي حجــم التجــارة العالميــة 
البيــان  أعضــاء.1  ســتة  مــن  المكــّون  للمجلــس   2020 فــي 
المشــترك2  بيــن المفوضيــة األوروبيــة والمنــدوب الســامي 
ــراكة  ــة - "الش ــة واألمني ــات الخارجي ــي للسياس ــاد األوروب لالّتح
اإلســتراتيجية مــع الخليــج" - والــذي تــم نشــره فــي مايــو 2022، 
يتنــاول قضايــا الطاقــة واالقتصاد والتجــارة واالســتثمار واألمن 
ــل،  ــا النق ــي أيًض ــان. ويغط ــوق اإلنس ــانية وحق ــة اإلنس واإلغاث
والترابــط، والرقمنــة، واالبتــكار، والفضــاء، والطاقــة المتجــددة 
ــز كذلــك علــى فــرص تخفيــف حــدة التصعيــد بيــن  وغيرهــا. وُيركِّ

ــران. ــي وإي ــاون الخليج ــس التع دول مجل

اّتفــاق التعــاون  إلــى إعــادة تنشــيط  وتســعى تلــك الوثيقــة 
ــي  ــاون الخليج ــس التع ــي ومجل ــاد األوروب ــن االّتح ــِرم بي ــذي ُأب ال
فــي 1998 والحــوار بيــن االّتحــاد األوروبــي ومجلــس التعــاون 
ــذي أخفــق  الخليجــي بشــأن التجــارة واالســتثمار فــي 2017، واّل
ــل إلــى اّتفــاق للتجــارة الحــّرة. غيــر أّن "أفضــل  فــي تيســير التوصُّ
قــراءة لهــذه الوثيقــة هــي أّنهــا بيــان بالنوايــا واالســتقالل، 
لوضــع أســاس جديــد للتعــاون فــي مواجهــة سلســلة مــن 
التحّديــات الكبــرى التــي تواجــه النظــام كّكل والــدول ... هــذه 
ر تدريجــي، وســيحدث فيهــا انتكاســات  اإلســتراتيجية هــي تطــوُّ

ــة".3 ــرة المقبل ــي الفت ــات ف وصعوب

ــج،  ــع القــرن، حّولــت دول الخلي ــذ مطل ــه من ــى أّن ويرجــع ذلــك إل
وال ســيما مــن كتلــة مجلــس التعــاون الخليجــي، أنظارهــا نحــو 
آســيا؛ فــي البدايــة لجنــي الثمــار االقتصاديــة وبعــد ذلــك لبحــث 
المتحــدة  الواليــات  مغامــرات  أعقــاب  فــي  األمنيــة  البدائــل 
ــن  ــا ع ــك ارتباطه ــا ف ــط والحًق ــرق األوس ــي الش ــة ف األمريكي
ــة  ــج بطبيع ــرًقا" للخلي ــه ش ــة "التوجُّ ــرُّ  سياس ــة. وَتُض المنطق
تباطؤهــا  أضعــف  والتــي  األوروبيــة  الــدول  بمصالــح  الحــال 
االقتصــادي مــن تأثيرهــا االقتصــادي والدبلوماســي واألمنــي 

ــج. ــة الخلي ــي منطق ف

ــرات فــي النظــام العالمــي جــراء  ــا أيًضــا مــن التغيُّ وعانــت أوروب
الواليــات  علــى  المرتكــز  العالمــي  الجيوسياســي  وضعهــا 
المتحــدة األمريكيــة والغــرب. وبعــد االضطرابــات التــي أحدثتهــا 
أوروبــا  تــزال  ال  األطلســي،  عبــر  العالقــات  فــي  ترامــب  إدارة 
ظهــر  الــذي  الحمــاس  ورغــم  إســتراتيجياتها.  بيــن  تفاضــل 
بيــن  الحــرب  أعقــاب  فــي  األطلســي  عبــر  العالقــات  لتجديــد 
ــة  ــل 2022، فــإّن مــدة الحــرب وكيفي ــا فــي أوائ روســيا وأوكراني
تعامــل التحالــف بيــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة وأوروبــا 
مــع الضغــوط االقتصاديــة والسياســية الناتجــة عنهــا ســيحدد 
منحنــى ذلــك الحمــاس فــي المســتقبل.4  ولمــا كانــت منطقــة 
ــي  ــا ف ــه، بم ــم كلِّ ــالم للعال ــاء والس ــا للرخ ــًرا حيوًي ــج جس الخلي
الخليــج واالّتحــاد  ذلــك آســيا وأوروبــا، فينبغــي أن تجــد دول 
األوروبــي وســائل جديــدة ســواء بمفردهــا أو بالتعــاون مــع 
ــّلة  ــي س ــا ف ــع كل رهاناته ــان أال تض ــيوية لضم ــراف اآلس األط

واحــدة.

ز على السياســات العملية،  تبــدأ هــذه النظــرة التحليلية، التــي ُتركِّ
ــة  ــان بعــض التفاصيــل الدقيقــة فــي السياســات االقتصادي ببي

ــف  ــادرة، وكي ــمت بالمب ــي اّتس ــرة الت ــة األخي ــة الخليجي والخارجي
ــج  ــن الخلي ــة بي ــاب العالق ــى حس ــرت عل ــيا، وازده ــت بآس ارتبط
ــمَّ تتطــرق إلــى بعــض التحليــالت الســائدة  واالّتحــاد األوروبــي. ُث
عــن تطويــر العالقــات بيــن الخليــج واالّتحــاد األوروبــي وتناقــش 
لمــاذا "التجمعــات المتعــددة األطــراف المصّغــرة" أو "تعدديــة 
األطــراف الضّيقــة" ربمــا تكــون أكثــر نجاعــًة مــن الُنُهــج الثنائيــة 
الورقــة  تحــّدد  وبعدهــا  التقليديــة.  األطــراف  المتعــددة  أو 
البحثيــة وتقتــرح بعــض المصالــح المتداخلــة التــي تتيــح المجــال 
للــدول فــي أوروبــا والخليــج وآســيا للتعــاون باســتخدام هيــاكل 
مرنــة بــداًل مــن التنافــس فيمــا بينهــا، وبذلــك تتحقــق المنافــع 

للجميــع.

بيــن  الشــراكة  هــذه  بــأّن  التحليليــة  النظــرة  تجــادل  وأخيــًرا، 
"أوروبــا - آســيا" بمعناهــا الواســع، وخصوًصــا ربــط الجوانــب 
ــي  ــة ف ــة بالغ ــا أهمي ــة، له ــية واألمني ــة والدبلوماس االقتصادي
العالــم الــذي يتزايــد اّتجاهــه نحــو تعــدد األقطــاب أكثــر مــن 
ذي قبــل، وهــو عالــم كذلــك تنهــض فيــه الــدول اآلســيوية، 
وبعضهــا فــي الخليــج، بــأدوار شــديدة التأثيــر، والتــي ســيجد 

االّتحــاد األوروبــي، بمفــرده، صعوبــًة فــي منافســتها.

النهج االستباقي لدول الخليج
ــف ضمــن القــوى المتوســطة"5   شــهد الخليــج "الجديــد" و"الُمصنَّ
اًل علــى جبهــات عديــدة. فالتنويــع االقتصــادي، والــذي بــدأ  تحــوُّ
منــذ عقديــن تقريًبــا، يــزداد زخًمــا اآلن مــع ضــخ اســتثمارات 
ضخمــة فــي القطاعــات غيــر النفطيــة ومنهــا الخدمــات المالية، 
والطاقــة الخضــراء، والرعايــة الصحيــة، ولوجيســتيات النقــل، 
أيًضــا مســاٍع إلقامــة عالقــات  وتبــذل  والســياحة، وغيرهــا. 
تكنولوجيــا  ومنهــا  طموًحــا  أكثــر  قطاعــات  فــي  شــراكة 
البيانــات،  كتــل  وسالســل  االصطناعــي،  والــذكاء  الفضــاء، 
والتقنيــات الماليــة، وغيرهــا مــن تطبيقــات الثــورة الصناعيــة 
الرابعــة. واكتســبت هــذه القطاعــات زخًمــا أثنــاء تفشــي وبــاء 

وبعــده. الكوفيــد19- 

ع  فــي ضــوء االضطرابــات التجاريــة التــي حدثــت مؤخــًرا، ُتنــوِّ
سالســل  أيًضــا  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  حكومــات 
ع القطــاع الخــاص علــى إقامــة عالقــات تجاريــة  إمدادهــا وُتَشــجِّ
التعــاون  مجلــس  كتلــة  تَبّنــي  ذلــك  ويشــمل  مرونــًة.  أكثــر 
ــتركة  ــبكة مش ــاء ش ــي بإنش ــرح كويت ــي 2020 لمقت ــي ف الخليج
لتوريــد الغــذاء فــي كّل المنطقــة الفرعيــة.6  وأعلنــت دولــة 
ــب  ــن األجان ــي 2021 أّن المواطني ــدة ف ــة المتح ــارات العربي اإلم
يمكنهــم امتــالك نســبة %100 مــن الشــركات التجاريــة فــي 
الدولــة، وبذلــك ألغــت الحاجــة المتــالك مواطنــي الدولــة لحصــة 
األغلبيــة فــي الشــركات،7  ودّشــنت أيًضــا مشــروع ممــر الغــذاء 
I2U2.  يتيــح تطويــر العالقــات غيــر النفطيــة المجــال للتأثيــر علــى 
ــا  ــج  - فــي آســيا وأفريقي األســواق فيمــا يتجــاوز منطقــة الخلي

ــك. ــا كذل وأوروب

المتحــدة  العربيــة  أعلنــت دولــة اإلمــارات  2020 و2021،  فــي 
سلســلًة مــن التعديــالت القانونيــة التــي تجعــل الدولــة مقصــًدا 
ــال األجانــب، بمــا فــي ذلــك إلغــاء تجريــم الكحــول،  ــا للعّم جّذاًب
والتصريــح بالمســاكنة بيــن غيــر المتزوجيــن، وتأشــيرات اإلقامــة 
طويلــة األمــد.9  ومــن جانــب آخــر، فــإّن اشــتراط ضــرورة وجــود 
مقــر للشــركات األجنبيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
للحصــول علــى العقــود الحكوميــة اعتبــاًرا مــن 	202 هــو مثــال 
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ــي  ــا ف ــاب أيًض ــدة الِنق ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــفت دول وكش
ــة  ــز نمــو الدول ســبتمبر 2021 عــن "مشــاريع الخمســين" لتعزي
علــى مــدار العقــود الخمســة المقبلــة. ويتضمــن ذلــك التوقيــع 
دول  ثمانــي  مــع  شــاملة  اقتصاديــة  شــراكة  اّتفاقــات  علــى 
والمملكــة  وتركيــا،  وإندونيســيا،  وإســرائيل،  الهنــد،  وهــي: 

المتحــدة، وكينيــا، وكوريــا الجنوبيــة، وأثيوبيــا.

بجانــب ذلــك، يســعى "برنامــج 10 × 10" إلــى تنميــة صــادرات 
الدولــة بنســبة %10 إلــى 10 أســواق ذات أولويــة عاليــة وهــي: 
وروســيا،  وإيطاليــا،  وهولنــدا،  المتحــدة،  والمملكــة  الصيــن، 
وأندونيســيا.  ونيوزلنــدا،  وأســتراليا،  ولوكســمبورج،  وبولنــدا، 
العربيــة  اإلمــارات  لدولــة  كبــرى  أهّمّيــة  لهــا  الخطــط  هــذه 
ومضاعفــة  المباشــر  األجنبــي  االســتثمار  لجــذب  المتحــدة 
ــول 0	20. 11  ــار دوالر بحل ــى 800 ملي ــي إل ــي ناتجهــا المحل إجمال
وفــي الربــط بيــن الجوانــب االقتصاديــة والدبلوماســية واألمنية، 
فــإّن السياســات الخارجيــة لــدول الخليــج تكــون قــد انتقلــت إلــى 
ــدار  ــى م ــة عل ــارات إيدولوجي ــى اعتب ــوم عل ــي ال يق ــج برجمات نه
العقديــن الماضييــن، وهــو مــا يتضــح مــن االّتفــاق اإلبراهيمــي.

معظــم هــذه المبــادرات دخــل فيهــا شــركاء من خــارج منطقة 
ــج، وهــو مــا لــم يســاعد مجلــس التعــاون الخليجــي علــى  الخلي
ــْد  ــم َيُع ــدة. ول ــات الجدي ــة التحّدي ــة لمواجه ر كمؤسس ــوُّ التط
ــد الترتيبــات الجماعيــة لــكّل  المجلــس كياًنــا متجانًســا، ممــا ُيعقِّ

مــن المجلــس نفســه ولآلخريــن.

الصداقة بين دول الشرق
قبــل أن تعلــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة سياســتها بإعــادة 
بعيــد،  بأمــد  آســيا"  نحــو  ــه  "التوجُّ بـــ  اإلســتراتيجي  التــوازن 
وّجهــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي أنظارهــا نحــو الــدول 
اآلســيوية كأحــد حلفــاء المســتقبل. ورغــم أّن هــذه العالقــات 
ــادل"، فإّنهــا  كانــت قائمــًة فــي األســاس علــى "معامــالت التب
تطــّورت إلــى أدوات "إســتراتيجية" لهــا القــدرة علــى التأثيــر فــي 
فــي  الفاصلــة  التطــورات  وتتمثــل  الجيوسياســية.  الجوانــب 
ــي  ــت ف ــي وقع ــداث الت ــي األح ــيا ف ــج وآس ــن الخلي ــات بي العالق
مطلــع القــرن جــراء االزدهــار االقتصــادي آلســيا، والــذي زاد مــن 
التجــارة واالســتثمارات النفطيــة؛ وتأثيــر هجمــات الحــادي عشــر 
ــي  ــالم ف ــة لإلس ــرات مناهض ــى توت ــي أّدت إل ــبتمبر، والت ــن س م
الغــرب والحــرب علــى اإلرهــاب بعــد ذلــك، وتزامــن ذلــك كّلــه مــع 
ــرة التعــاون بيــن دول  ــي وتباطــؤ وتي التباطــؤ االقتصــادي الغرب

ــرب. ــج والغ الخلي

ــى  ــي إل ــاون الخليج ــس التع ــادرات دول مجل ــت ص ــد انخفض فق
الواليــات المتحــدة األمريكيــة وأوروبــا مــن %0	 إلــى %1	 بيــن 
ــة  ــارة الخارجي ــي التج ــا ف ــة أوروب ــت حص 2000 و2018. وانخفض
للخليــج مــن %	2 فــي 1992 إلــى %12 فــي 2020، وأصبحت آســيا 
هــي المســتفيد الجديــد.12  فــي المقابــل، زادت صــادرات دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي إلــى األســواق اآلســيوية الناشــئة 
والناميــة مــن %19 إلــى %28 بيــن 2000 و2018. وأّدى ذلــك إلــى 
ــع  ــي م ــاون الخليج ــس التع ــن دول مجل ــارة بي ــم التج ــادة حج زي
ــة  ــدل أربع ــد بمع ــع الهن ــاف وم ــة أضع ــدل خمس ــن بمع الصي

أضعــاف.

ــج والــدول  إجمــااًل، قفــز إجمالــي حجــم التجــارة بيــن دول الخلي
	12 مليــار  مــن  آســيا(  فــي  والناميــة )ومعظمهــا  الناشــئة 

ــي 2018.  ــار دوالر ف ــى 7		 ملي ــام 2000 إل ــي ع ــي ف دوالر أمريك
وبذلــك تخطــى حجــم التجــارة بيــن دول الخليــج وبيــن الــدول 
مليــار   207 مــن  ارتفــع  والــذي  المتقدمــة،  االقتصــادات  ذات 
نفســها.13   الفتــرة  فــي  دوالر  مليــار   	27 إلــى  أمريكــي  دوالر 
ــدة  ــات المتح ــت الوالي ــري، بات ــط الصخ ــورة النف ــد ث ــك بع وكذل
األمريكيــة تســتورد أقــل مــن %	 مــن احتياجاتهــا مــن النفــط 
الخــام فــي 2019، مقارنــًة بالنســبة التــي يســتوردها األربعــة 
الكبــار فــي آســيا وهــي %		 مــن احتياجاتهــم مــن الطاقــة، مــن 

المنطقــة.14 

علــى  القائمــة  األمنيــة  البنيــة  علــى  العوامــل  هــذه  وأّثــرت 
ــص المصالــح والنفــوذج والتأثيــر  الغــرب فــي المنطقــة مــع تقلُّ
ــور  ــى ظه ــا أدى إل ــة ككّل، مم ــج والمنطق ــي الخلي ــي ف األمريك
تشــارك  محتملــة  بديلــة  أمنيــة  لمنظومــة  البراعــم  بعــض 
بيــن  فيهــا أطــراف عديــدة. وبينمــا هنــاك اختالفــات كبــرى 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي بشــأن العديــد مــن القضايــا 
اإلقليميــة، فإّنهــا جميًعــا وافقــت علــى بحــث ســيناريوهات 
ــة  ــي أّن خط ــذا يعن ــة. وه ــة للمنطق ــة البديل ــة األمني المنظوم
ــة  ــز حماي ــيا، كحاج ــع آس ــج م ــدول الخلي ــي ل ط" التكتيك ــوُّ "التح
ضــد تناقــص نفــوذ الغــرب، ســتزداد وتيرتهــا فــي المســتقبل.15 

اإلصالح السياسي مقابل االقتصادي
أحــد األســباب الهاّمــة فــي تخطــي العالقــات االقتصاديــة بيــن 
ــى  ــي أّن األول ــرب ه ــج والغ ــن الخلي ــات بي ــيا للعالق ــج وآس الخلي
ليــس لهــا أجنــدة سياســية بخــالف األخيــرة. فقــد كانــت آســيا 
- وال تــزال - ال تبــدي اهتماًمــا بربــط اإلصالحــات السياســية فــي 
مفاوضــات  قــت  ُعلِّ وقــد  االقتصاديــة.  بالعالقــات  المنطقــة 
األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  بيــن  الحــّرة  التجــارة  اّتفاقــات 
األوروبــي  االّتحــاد  وبيــن  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  ودولــة 
ومجلــس التعــاون الخليجــي فــي 	200 و2008 علــى التوالــي، 
ــة  ــت دول ــد اعترض ــات.16  فق ــذه الخالف ــول ه ــدور ح ــباب ت ألس
اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى وجــه التحديــد علــى المطالبــات 
األمريكيــة بمنــح الوافديــن األمريكييــن رواتــب معادلــة لرواتــب 
النقابــات  وإنشــاء  الدائمــة،  اإلقامــة  وحقــوق  المواطنيــن، 
العماليــة، وغيرهــا.17  وكانــت مطالبــات االّتحــاد األوروبــي تــدور 
حــول االلتــزام بمعاييــر الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان، فــي 

مقابــل االمتيــازات التجاريــة.18

القلــق  إثــارة  األوروبــي  االّتحــاد  دول  مــن  العديــد  وواصلــت 
بشــأن قضايــا تــرى دول مجلــس التعــاون الخليجــي أّنهــا قضايــا 
ــن  ــة م ــؤونها الداخلي ــي ش ــاًل" ف ــا "تدخ ــك تعتبره ــة ولذل محّلّي
ــن مــا ال يقــل عــن خمســة أمثلــة فــي 2021  دول خارجيــة. وُيَبيِّ

و2022 ذلــك.

أّجلــت الحكومــة الهولنديــة بعثــة تجاريــة فــي قطــر بعــد . 1
تقريــر يفيــد بوفــاة آالف الُعّمــال منــذ حصــول قطــر علــى حق 
اســتضافة كأس العالــم 2022. 19 وبالمثــل، تبنــى البرلمــان 
اإلنســان  حقــوق  وضــع  فيــه  يســتنكر  قــراًرا  األوروبــي 

"المتدهــور" فــي البحريــن.20
العربيــة . 2 المملكــة  إلــى  صواريــخ  بيــع  إيطاليــا  أوقفــت 

بســبب  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  ودولــة  الســعودية 
اليمــن.21 فــي  الوضــع  عــن  الناتجــة  المخــاوف 
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أصــدر البرلمــان األوروبــي قــراًرا )واّلذي لم تســتجب لــه غالبية . 	
الــدول( لتشــجيع الــدول األعضــاء علــى عــدم المشــاركة فــي 

أكســبو دبــي 2020 جــراء قضايــا حقوق اإلنســان.22
ــر 2022 . 	 شــجبت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي أكتوب

ــل" فــي "الشــؤون الداخليــة" لــأردن بعــد أن زعــم  "التدخُّ
الســفير الهولنــدي تناقــص حريــة اإلعــالم فــي المملكــة 

الهاشــمية.23
صــدرت إدانــة مشــابهة فــي الشــهر نفســه بعــد أن وصــف . 	

أعلــى دبلوماســي فــي االّتحــاد األوروبــي، جوزيــب بوريــل، 
ــة".24 ــم بـــ "الغاب ــة العال ــة" وبقي ــا "حديق ــا بأّنه أوروب

وفــي خضــم ذلــك التدقيــق الغربــي والخالفــات بيــن دول الخليــج 
واالّتحــاد األوروبــي، تعــزز التعــاون االقتصــادي بيــن دول الخليــج 
وآســيا، حتــى أّثــر علــى مبيعــات األســلحة.25  وفــي حيــن أّن النهج 
ــس  ــيا لي ــج وآس ــن دول الخلي ــات بي ــي العالق ــي ف ــر السياس غي
قيمــًة فــي حــد ذاتــه، فربمــا مــن المفيــد لواضعــي السياســات 
األوروبييــن إجــراء تحليــل للتكلفــة والعائــد ألجندتهــم المعتــادة 

فــي شــؤونهم الخارجيــة مــع منطقــة الخليــج وغيرهــا. 

ديــة األطــراف المصّغــرة فــي مقابــل  تعدُّ
ديــة األطــراف المعتــادة الثنائيــة وتعدُّ

مــن هــذا المنطــق، ُطرحــت اقتراحــات بــأّن االّتحــاد األوروبــي 
ينبغــي عليــه إعــادة ترتيــب عالقاتــه مــع دول الخليــج بتبّنــي 
ــادة  ــه وزي ــة مصالح ــّباقة ... لحماي ــتقلة وس ــتراتيجية مس "إس
تأثيــره لــدى دول مجلــس التعــاون الخليجــي ... إعــادة تقييــم 
التعــاون  مجلــس  دول  مــع  لعالقاتــه  األساســي  اإلطــار 
الخليجــي، وإيجــاد تعريــف مشــترك ألهدافــه وأولوياتــه فــي 
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا..." وقــد صــدرت 
أوروبــا  أّن  الموضــوع وهــي  اّتصــااًل بصميــم  أقــرب  توصيــات 
التــي  الداخليــة  "انقســاماتها  علــى  التغلــب  عليهــا  ينبغــي 
اســتغلتها دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي بعــض األحيــان 
... وتبّنــي إطــار "لمجموعــات أساســية" والتــي يســتبدلون فيهــا 

المنّســقة."26 بالثنائيــة  التقليديــة  الثنائيــة 

االّتحــاد  ودول  تكتــالت  فيهــا  تشــترك  التــي  الخــواص  وأحــد 
األوروبــي ومجلــس التعــاون الخليجــي وآســيا هــي عــدم القــدرة 
علــى تنســيق سياســاتها الخارجيــة. وقــد اضطّرهــم ذلــك إلــى 
التصــرف منفرديــن أو فــي مجموعــات صغيــرة مؤّلفــة مــن 
عــّدة أعضــاء فــي هــذه التكتــالت أو المناطــق.27  وقــد زاد خــروج 
بريطانيــا مــن االّتحــاد األوروبــي مــن التنافــس أمــام بروكســل، 
ــج  ــع دول الخلي ــة م ــاتها الخاص ــن سياس ــدن م ــت لن ــث كّثف حي
ــل  ــدول ُتفضِّ ــم ال ــي أّن معظ ــذا يعن ــيوية.28  وه ــدول اآلس وال
العمــل خــارج إطــار المؤسســات الرســمية وتميــل إلــى عالقــات 
الشــراكة قصيــرة المــدى القائمــة علــى قضايــا محــددة بــداًل مــن 

ــة األمــد. التحالفــات طويل

ــدول  ــات ال ــار عالق ــد ازده ــي تفي ــة الت ــة العملي ــوء األدّل ــي ض ف
اّتبــاع نهــج جماعــي فــي انخراطهــا مــع كّل  اآلســيوية دون 
مــن الخليــج وأوروبــا، فــإّن دول االّتحــاد األوروبــي أيًضــا يمكنهــا 
اللجــوء إلــى "نهــج مجــزأ بخــالف التخطيــط اإلســتراتيجي )حيــث( 
ــر طبيعتــه متعــددة األطــراف علــى تنفيــذ  والــذي يمكــن أن تؤّث

ــاق."29  ــعة النط ــريعة وواس ــتجابة س اس

ديــة  "تعدُّ أو  المصّغــرة"  األطــراف  ديــة  "تعدُّ فكــرة  وازدادت 
األطــراف ضيقــة النطــاق" زخًمــا في الســنوات األخيــرة، للتعامل 
مــع ذلــك. فهــي أكثــر مالئمــًة مــن الناحيــة العمليــة؛ ألّنهــا 
قابلــة للتعديــل وذات طبيعــة مقتصــدة وتتــم علــى أســاس 
ــية. ــود المؤسس ــاس القي ــى أس ــا عل ــالف تحديده ــي بخ طوع
رســمية  غيــر  طبيعــة  وذات   - نطاًقــا  أضيــق  مبــادرة  "إّنهــا 
عــادًة - لمواجهــة مشــكالت محــددة بيــن عــدد قليــل مــن 
هــة  الــدول لديهــا نفــس االهتمــام؛ فهــي فــي جوهرهــا "ُموجَّ
لمهــام معينــة". و"المهــام" فــي الغالــب ذات طبيعــة إقليميــة، 
ممــا يجعلهــا "أقــل تهديــًدا" للــدول التــي تــرى نفســها هدًفــا 
ــرة  ــراف المصّغ ــة األط دي ــإّن تعدُّ ــذا، ف ــة. وبه ــات الثنائي للتحالف
ــي  ــل الجماع ــه العم ــي تواج ــز الت ــى الحواج ــب عل ــا التغلُّ يمكنه
باالســتناد إلــى عــدد أقــل مــن األطــراف وتقــارب أضيــق فــي 

المصالــح أو الهويــة أو القــّوة."30 

وبينمــا هنــاك العديــد مــن أمثلــة العالقــات المتعــّددة األطــراف 
فالنمــاذج  وآســيا،  الخليــج  بيــن  العالقــات  فــي  المصّغــرة 
فــي  المكســيك  تشــمل  األخــرى  المناطــق  فــي  المشــابهة 
دعمهــا لـــ "تحالــف الليثيــوم" مــع األرجنتيــن وبوليفيــا وتشــيلي 
ــذ  ــة اآلخ ــات الكهربائي ــاع المركب ــي قط ــم ف ــم مصالحه لتعظي
فــي االزدهــار.31  بــل واقترحــت الواليــات المتحــدة األمريكيــة 
إنشــاء "تحالــف الشــرائح الرباعــي" وهــو تحالــف فــي أشــباه 

الموّصــالت مــع اليابــان، وكوريــا الجنوبيــة وتايــوان.32

وهنــاك اقتراحــات بــأّن األوروبييــن عليهــم أن يخففــوا مــن 
حــّدة التوتــر بيــن تعّدديــة األطــراف لالتّحــاد األوروبــي وبيــن 
تجــاه  االّتحــاد  فــي  األعضــاء  للــدول  الثنائيــة  اإلســتراتيجيات 
الشــرق األوســط. ويتيــح ذلــك لهــم االســتفادة مــن مزاياتهــم 
اإلســتراتيجية متعــّددة الجوانــب مــع دول الخليــج. ويقتضــي 
تحقيــق هــذا الهــدف أن يقــوم االّتحــاد األوروبــي بـــ "تبّنــي نهــج 
ــى  ــية. وعل ــات األساس ــار للمجموع ــع: إط ــد الجمي ــرن لتوحي م
غــرار تحالفــات الراغبيــن أو الثنائيــة المنّســقة، يتضمــن هــذا 
النهــج موائمــات قائمــة علــى قضايــا معينــة والتــي تضطلــع 
ــي  ــدارة ف ــة بالص ــدول األوروبي ــن ال ــية م ــات رئيس ــا جماع فيه
مبــادرات معّينــة، وربمــا يدعمهــا فــي ذلــك ممثلــو الرئاســة 

األوروبــي."33  للمجلــس  الثالثيــة 

مثــاالن ُيبّينــان هــذا التنظيــم. المثــال األول هــو 	E - وهــي 
فرنســا وألمانيــا والمملكــة المتحــدة - وإيطاليــا فــي العمــل 
مًعــا علــى االّتفــاق النــووي اإليرانــي. المثــال الثانــي هــو أّنــه 
بعــد أن قــررت فرنســا اســتضافة مقــر بعثــة األمــن البحــري 
فــي  الســالم  لمعســكر  البحريــة  القاعــدة  فــي  األوروبيــة 
ــاهمة  ــرى للمس ــة األخ ــدول األوروبي ــت ال ــا دع ــي، فإّنه أبوظب
وألمانيــا،  والدنمــارك،  بلجيــكا،  إليهــا  وانضّمــت  البعثــة،  فــي 
واليونــان، وإيطاليــا، وهولنــدا. ورغــم ذلــك تــرى الــدول األعضــاء 
ــريك  ــي "ش ــاد األوروب ــي أّن االّتح ــاون الخليج ــس التع ــي مجل ف
إســتراتيجي ضعيــف فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 

أفريقيــا."34

ل أوروبا نحو آسيا تحوُّ
نقطــة الجــذب األهــّم لســعي االّتحــاد األوروبــي لعالقــات متينــة 
مــع آســيا، ويشــمل ذلــك دول الخليــج، هــي المزايــا االقتصاديــة 
ــر شــريك تجــاري  ــا. آســيا هــي أكب ــة ثانًي ــح األمني ــمَّ المصال أواًل ُث
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ألوروبــا، والصيــن هــي أكبــر مســاهم في ذلــك. وعقــب اّتفاقات 
الجنوبيــة، وســنغافورة،  اليابــان، وكوريــا  الحــّرة مــع  التجــارة 
وفيتنــام، فــإّن بروكســل تعتــزم تعميــق العالقــات االقتصاديــة 

مــع شــركاء إقليمييــن آخريــن.

االّتحــاد  بيــن  العالقــة  مــن  عقــود  أربعــة  مــن  أكثــر  وبعــد 
ــيا(  ــرق آس ــوب ش ــة دول جن ــيان )رابط ــة اآلس ــي ورابط األوروب
والتــي كانــت ُتوصــف بأّنهــا عالقــة بيــن "المانحين-المتلقييــن"، 
فــي  اإلســتراتيجية  الشــراكة  إلــى  بينهمــا  العالقــة  رت  ُطــوِّ
2020. ورغــم غيــاب الوضــوح بشــأن تعريــف االّتحــاد األوروبــي 
تشــمل  المشــتركة  األهــداف  فــإّن  اإلســتراتيجية،  للشــراكة 
المنــاخ،  ــر  وتغيُّ الكوفيــد19-،  مــع  التعامــل  فــي  التعــاون 
واالقتصــاد األخضــر، والتنميــة المســتدامة والترابــط، والتعــاون 
البحــري، واألمــن اإللكترونــي. وبينمــا يتــم اإلشــارة دائًمــا إلــى 
ــة  ــي لمنطق ــال األمن ــي المج ــي ف ــاد األوروب ــل لالّتح دور محتم
المحيطيــن الهنــدي والهــادئ، وخصوًصــا فــي مواجهــة نفــوذ 
ــم  ــة ل ــورات األمني ــإّن التط ــاون، ف ــاالت التع ــد مج ــن، كأح الصي
تكــن هــي الدافــع وراء تســريع إبــرام الشــراكة اإلســتراتيجية بين 
التكتليــن.35  فقــد تــم اإلعــالن عــن ذلــك مباشــرًة بعــد التوقيــع 
ــراكة  ــي الش ــم - وه ــي العال ــّرة ف ــارة ح ــة تج ــر اّتفاقي ــى أكب عل

االقتصاديــة اإلقليميــة الشــاملة )RCEP( - فــي 2020.

ويشــترك فــي الشــراكة االقتصاديــة اإلقليميــة الشــاملة 10 
لهــا  الحــّرة  التجــارة  وشــركاء  آســيان  منظمــة  مــن  أعضــاء 
وهــم إســتراليا، والصيــن، واليابــان، وكوريــا الجنوبيــة، ونيوزلنــدا. 
ــع كلُّ دولــة مــن دول الخليــج علــى حــدة مــن عالقاتهــا  وُتوسِّ
مــع أعضــاء اآلســيان. وأحــد أكبــر االّتفاقــات التــي ال تــزال ال 
بيــن  التجــارة  اّتفاقــات  هــي  االهتمــام  مــن  بقدرهــا  تحظــى 
ــار  ــو 		 ملي ــيا بنح ــدة وإندونيس ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم دول
ــي 2020 و2021. 36   ــا ف ــع عليه ــم التوقي ــي ت ــي، والت دوالر أمريك
وتســتطيع الــدول األعضــاء فــي االّتحــاد األوروبــي بمفردهــا 
أو فــي صــورة مجموعــة أساســية بحــث مجــاالت االهتمــام 
المشــترك والتعــاون، وال ســيما تمهيــًدا لالنخــراط المحتمــل 
االقتصاديــة  الشــراكة  فــي  الخليجــي  التعــاون  لمجلــس 

الشــاملة. اإلقليميــة 

عــن  بعيديــن  اآلســيان  ورابطــة  األوروبــي  االّتحــاد  يــزال  وال 
التفــاوض علــى اّتفــاق للتجــارة الحــّرة. غيــر أّنــه يمكــن بحــث 
ُســبل الربــط بيــن اّتفاقيــة التجــارة الحــّرة بيــن مجلــس التعــاون 
الخليجــي وســنغافورة الموّقعــة فــي 2008 وبيــن اّتفــاق التجارة 
الحــّرة بيــن االّتحــاد األوروبــي وســنغافورة الموّقــع فــي 2018. 
ــاد  ــن االّتح ــتراتيجية بي ــراكة اإلس ــال للش ــك المج ــح ذل ــد يتي وق
األوروبــي ورابطــة اآلســيان الســتحداث إســتراتيجية أوســع مــع 

ــن. ــكال التكتلي ــن ل ــركاء الخارجيي الش
فــي 2019، وّقــع االّتحــاد األوروبــي واليابــان ثالثــة اّتفاقــات - 
فــي المجــاالت االقتصاديــة والرقميــة واإلســتراتيجية. وبخــالف 
اّتفــاق الشــراكة االقتصاديــة بيــن االّتحــاد األوروبــي واليابــان، 
بيــن  يجمــع  العالــم  فــي  الحــّرة  للتجــارة  اّتفــاق  أكبــر  وهــو 
اقتصــادات قيمتهــا 	2 تريليــون دوالر، فإّنهمــا وّقعــا أيًضــا علــى 
ــان.  اّتفــاق الشــراكة اإلســتراتيجية بيــن االّتحــاد األوروبــي والياب
ــة  دي ــز التجــارة الحــّرة، وتعدُّ ــى تعزي وتهــدف هــذه االّتفاقــات إل
ــذه  ــط ه ــد ُترَب ــد.37  وق ــى القواع ــم عل ــام القائ ــراف والنظ األط
الجهــود، علــى ســبيل المثــال، بمبــادرة الشــراكة اإلســتراتيجية 
الشــاملة بيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة واليابــان، والتــي 

ــز علــى الطاقــة،  تــم التوقيــع عليهــا فــي 2018، 38  والتــي ُتركِّ
والتجــارة، واستكشــاف الفضــاء، والبيئــة.

ــى  ــدة إل ــراكات الجدي ــذه الش ــداد ه ــى امت ــرات عل ــد المؤش وأح
نطــاق أوســع فــي التعــاون بيــن أوروبــا والخليــج وآســيا هــو  
فــوز تحالــف شــركات فرنســي ويابانــي بعقــد بقيمــة 	.7	1 
مليــون دوالر أمريكــي ســنوًيا فــي 2021 لتشــغيل وصيانــة متــرو 
وتــرام دبــي. ويســري العقــد لمــدة تســع ســنوات، ممــا يجعــل 
		.1 مليــار دوالر أمريكــي، ويمكــن تجديــد  المبلــغ اإلجمالــي 

ــرى. 39  ــنوات أخ ــت س ــدة س ــد لم العق

ومــن بيــن مســاعي االّتحــاد األوروبــي األخــرى فــي آســيا اّتفاقــه 
التجــارة  إحيــاء محادثــات  إعــادة  2021 علــى  الهنــد فــي  مــع 
علــى  الجانبــان  وّقــع  وقــد   .201	 فــي  تعليقهــا  تــم  والتــي 
شــراكة "للترابــط" لتعزيــز روابــط البنيــة التحتيــة والتعــاون فــي 
تطويــر أحــدث التقنيــات باســتخدام تكنولوجيــا الجيــل الخامــس.40  
تحتيــة  بنيــة  مشــاريع  تنفيــذ  علــى  أيًضــا  الجانبــان  ووافــق 
مشــتركة فــي أفريقيــا، وآســيا الوســطى، ودول المحيطيــن 
الهنــدي والهــادئ. 41 ويشــبه ذلــك عالقــات الشــراكة التعّدديــة 
المصّغــرة التــي لــدى الهنــد مــع اليابــان ودولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة لبنــاء مستشــفى لعــالج الســرطان فــي كينيــا ومركــز 
ــي. 42  ــى التوال ــا، عل ــي أثيوبي ــاالت ف ــات واالتص ــة المعلوم لتقني

لــه  علــى مــدار العقــد الماضــي، أكمــل االّتحــاد األوروبــي تحوُّ
االقتصــادي بالســعي إلقامــة شــراكات أمنيــة بــارزة مــع الــدول 
اآلســيوية. فالحضــور اإلســتراتيجي المتنامــي لالّتحــاد األوروبــي 
فــي قضايــا األمــن الناعــم - للتعامــل مــع قضايــا منهــا حوكمــة 
والقرصنــة،  الكــوارث،  مــن  والتعافــي  والوقايــة  المحيطــات، 
والجرائــم اإللكترونيــة، واالتجــار فــي البشــر - هــو اآلن علــى 

ــب.43 ــن الصل ــي األم ــاون ف ــى تع ل إل ــوُّ ــك التح وش

الفرص في إطار مبادرة الحزام والطريق
مــن  العديــد  مشــاركة  والطريــق  الحــزام  مبــادرة  ضمنــت 
الــدول األوروبيــة والخليجيــة واآلســيوية. فنحــو ثلثــي الــدول 
األعضــاء فــي االّتحــاد األوروبــي هــم شــركاء رســميون فــي 
مبــادرة الحــزام والطريــق، ومنهــم اليونــان، والبرتغــال، والمجــر، 
وغيرهــم. وقّدمــت الصيــن التمويــل أيًضــا لمشــاريع تتجــاوز 
نطــاق االّتحــاد األوروبــي، فــي غــرب البلقــان وأوروبــا الشــرقية. 
وتشــير التقديــرات إلــى أّن مشــاريع الســكك الحديديــة المرتبطة 
ر بنحــو 	.	1 مليــار  بمبــادرة الحــزام والطريــق فــي أوروبــا ُتقــدَّ

أمريكــي.44 دوالر 

وبعــد النظــر فــي مشــاركة إيــران فــي مبــادرة الحــزام والطريــق، 
مــن  جــزء  اآلن  هــي  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  فــإّن 
المبــادرة. ويمكــن أن تنهــض شــركة موانــئ دبــي العالميــة فــي 
ــر فــي إتاحــة فــرص  دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بــدور مؤّث
تعــّدد األطــراف الُمصّغــر. فهــي تســهم فــي زيــادة الترابــط بيــن 
ــال  ــاط االّتص ــزز نق ــه تع ــت ذات ــي الوق ــا، وف ــرق أوروب ــرب وش غ
العالميــة، بمــا فــي ذلــك بطــول مســارات مشــاريع مبــادرة 
2019، كانــت الشــركة لديهــا مــا ال  الحــزام والطريــق. ففــي 
ــا. 45   ــي أوروب ــة ف ــار العميق ــي البح ــات ف ــع محط ــن تس ــل ع يق
وفــي 2021، أعلنــت شــركة تشــغيل الموانــئ توســيع شــبكتها 
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ــة  ــي منطق ــية ف ــئ رئيس ــة موان ــة ثالث ــة، بإضاف ــة األوروبي البّري
ألــَزس الفرنســية "لتحســين روابــط النقــل فــي منطقــة المثلــث 
للربــط  وأيًضــا  وألمانيــا"  وسويســرا  فرنســا  بيــن  الحــدودي 
ــّغل  ــود مش ــح وج ــكا. 46  ويتي ــدا وبلجي ــي هولن ــئ ف ــع الموان م
الموانــئ فــي الشــرق األوســط، والقــرن األفريقــي ومنطقــة 
الوســطى  آســيا  فــي  المزمعــة  والخطــط  المتوســط  شــرق 
- يتيــح لــه الربــط الجيوسياســي بيــن "سلســلة موانئــه" مــن 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة إلــى قلــب أوروبــا عبــر ممــرات 

ــق. ــزام والطري ــادرة الح مب

الخليــج  بيــن  أوســع  مصّغــر  لتعــاون  ســابقة  فعــاًل  وتوجــد 
ثالــث،  بلــد  فــي  والطريــق  الحــزام  مبــادرة  إطــار  فــي  وآســيا 
حيــث تســتثمر دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة 
العربيــة الســعودية فــي الممــر االقتصــادي الصينــي الباكســتاني 
ومشــروع مينــاء الدقــم فــي ســلطنة ُعمــان. وقــد تشــترك 
ــاون  ــاريع التع ــاكاة مش ــج لمح ــن ودول الخلي ــع الصي ــا م أوروب
فــي باكســتان وُعمــان فــي بلــدان أخــرى. فالشــراكة الشــاملة 
بيــن الصيــن ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة واالّتفاقــات 
خيــاران  همــا  وإيــران  الصيــن  بيــن  عاًمــا   2	 لمــّدة  الممتــدة 
محتمــالن أمــام االّتحــاد األوروبــي والــدول األعضــاء فيــه لبحــث 
االســتثمار المشــترك مــع البنــك اآلســيوي لالســتثمار فــي البنية 
التحتيــة ومقــره بكيــن. ويمكــن أن يأخــذ ذلــك صــورة التعــاون 
بيــن االّتحــاد األوروبــي والصيــن والخليــج فــي أفريقيــا أو يعتمــد 
علــى "إســتراتيجية االّتحــاد األوروبــي للربــط بيــن آســيا وأوروبــا" 
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ــة  ــا التابع ــر أوروب ــل عب ــبكات النق ــد ش ــم تمدي ــك، يت ــب ذل بجان
مــع  الحــدود  علــى  الواقعــة  الــدول  إلــى  األوروبــي  لالّتحــاد 
ــيا  ــي آس ــودة ف ــبكات الموج ــا بالش ــن ربطه ــي يمك ــيا، والت آس
الوســطى. وربمــا ينظــر االّتحــاد األوروبــي تحديــًدا إلــى التعــاون 
مبــادرة  مشــاريع  فــي  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  مــع 

الحــزام والطريــق فــي الــدول المنتهيــة بـــ "ســتان".

ــان كــي مــون  ــن العــام األســبق لأمــم المتحــدة ب  وقــال األمي
ل آســيا وأوروبا  فــي 2019 إّن مبــادرة الحــزام والطريــق قــد "ُتحــوِّ

إلــى قــارة واحــدة، بــداًل مــن مجــرد مفهــوم جغرافــي". 48

الحــزام  مبــادرة  لمواجهــة  بديلــة  خطــط  أيًضــا  وُطرحــت   
والطريــق. فقــد أعلنــت واشــنطن فــي 2021 عن خطط إلنشــاء 
أفضــل".  نحــو  البنــاء علــى  "حــزام وطريــق أخضــر" و"إعــادة 
وبعدهــا مباشــرًة، أعلــن االّتحــاد األوروبــي عــن مشــروع "بوابــة 
ــن أّن كل  ــي حي ــي 2021. وف ــار دوالر ف ــغ 0		 ملي ــم" بمبل العال
واحــدة مــن هــذه المبــادرات لهــا حيثياتهــا، فمــن المبكــر التنبــؤ 

بتأثيراتهــا.

I2U2 االّتفاق اإلبراهيمي ومجموعة
بيــن  العالقــات  لتطبيــع   2020 اإلبراهيمــي   االّتفــاق  جــاء 
إســرائيل ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والبحريــن؛ ليكــون 
ــح  ــم. وفت ــط والعال ــرق األوس ــؤون الش ــي ش ل ف ــوُّ ــة تح نقط
البــاب لشــبكات أوســع مــن العالقــات مــع العديــد مــن الــدول 
اآلســيوية، التــي لهــا عالقــات متوازيــة وتكميليــة مــع دولــة 

وإســرائيل. اإلمــارات 

أحــد هــذه األمثلــة هــي مجموعــة I2U2 )الهنــد، وإســرائيل، 
المتحــدة  والواليــات  المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  ودولــة 
المبــادرات  لتعزيــز  للمســتقبل"  و"شــراكتها  األمريكيــة( 
ــة،  ــاء، والصح ــل، والفض ــة، والنق ــاه، والطاق ــي المي ــرة ف المبتك
واألمــن الغذائــي. وبعــد اإلعــالن عــن تشــكيل المجموعــة فــي 
أواخــر 2021، ُعِقــدت قّمــة افتراضيــة فــي يوليــو 2022. واّتفقــت 
التحتيــة،  البنيــة  لتحديــث  مواردهــا  حشــد  علــى  المجموعــة 
وتوســيع الترابــط بينهــا، ودعــم الشــركات الناشــئة، ووضــع 
مســارات للتنميــة منخفضــة الكربــون للصناعــات، وإيجــاد حلــول 
جديــدة لمعالجــة النفايــات، وتشــجيع تطويــر التقنيــات الخضراء، 
وتحســين الصحــة العامــة. وُأْعِلــن عــن مشــاريع بقيمــة 	.2 
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ــة  ــاعي الجاري ــه المس ــف في ــد تضي ــذي ق ــال ال ــو المج ــذا ه وه
لالّتحــاد األوروبــي وإســرائيل لتحســين العالقــات قيمــًة إلــى 
العالقــات بيــن الخليــج واالّتحــاد األوروبــي. فــي 2021، اقتــرب 
االّتحــاد األوروبــي وإســرائيل مــن إعــادة إحيــاء منتــدى ثنائــي 
ــذ 2012. فــإذا  ــا من ســنوي رئيســي بينهمــا، والــذي كان متوقًف
ــاريع  ــض مش ــاكاة بع ــي مح ــاعد ف ــد يس ــه ق ــك، فإّن ــق ذل تحق

التعّدديــة المصّغــرة بيــن الخليــج وآســيا وإســرائيل.

ويتيــح مثــل ذلــك التعــاون الواســع لمختلــف الــدول، بالحــد 
األدنــى مــن األعبــاء اإليدولوجيــة، أن تحــاول تجميــع مواهبهــا 
القاســم  هــو  اآلخــر  المهــم  والعامــل  مًعــا.  ومواردهــا 
المشــترك الــذي يربــط معظــم دول االّتحــاد األوروبــي والخليــج 
وآســيا وهــو شــراكتهم اإلســتراتيجية مــع الواليــات المتحــدة.

التعاون الثالثي بين دولة اإلمارات العربية 
المتحدة وفرنسا والهند

اكتســبت العالقــات بيــن فرنســا والهنــد زخًمــا فــي الفتــرة 
ــة  ــا اإلقليمي ــول القضاي ــتركة ح ــة مش ــدت أرضي ــرة، ووج األخي
والهنديــة  الفرنســية  الشــركات  تبحــث  حيــث  والعالميــة. 
ــة،  ــاالت الطاق ــي مج ــج ف ــي الخلي ــتركة ف ــاريع مش ــذ مش تنفي
والتكنولوجيــا، والتمويــل، وغيرهــا مــن القطاعــات. ومــا يثيــر 
االهتمــام تحديــًدا هــو بيئــة التعــاون الثالثــي بيــن فرنســا والهند 
ــات،  ــة باإلمكان ــي متخم ــدة وه ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ودول
ــمل  ــتراتيجي. ويش ــادي والجيوإس ــن الجيواقتص ــن المنظوري م
للطاقــة  الدولــي  التحالــف  فــي  الثــالث  الــدول  صــدارة  ذلــك 
ــول 0	20،  ــة بحل ــن الطاق ــراواط م ــد تي ــد واح ــية لتولي الشمس

ــون دوالر. ــو 1 تريلي ــل بنح ــى تموي ــاج إل ــا يحت ــو م وه

المقاتلــة  الطائــرات  وصــول  ومــع  األمنــي،  الصعيــد  علــى 
داســو رافــال فــي الهنــد فــي 2020، نفــذت القــوات الجويــة 
ــن  ــط م ــي "خلي ــي 2021. وف ــتركة ف ــن مش ــن تماري ــكال البلدي ل
المشــتركة،  للمصالــح  الجيوسياســي"  والتخطيــط  التســويق 
تمــت إعــادة تمويــن طائــرات رافــال فــي طريقهــا  مــن فرنســا 
إلــى الهنــد فــي منتصــف الجــو بطائــرات تابعــة للقــوات الجويــة 
اإلماراتيــة، وحتــى بعــض هــذه الطائــرات توقفــت فــي القاعــدة 
الفرنســية فــي الظفــرة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.50  
وقــد يتعمــق ذلــك أكثــر بالتعــاون الثالثــي المحتمل فــي التصنيع 

اإلســتراتيجي المشــترك للمعــدات والطائــرات العســكرية.51
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حــّرة  "منطقــة  فرنســا  تدعــم  البحــري،  األمــن  مجــال  وفــي 
ومفتوحــة لإلندوباســيفيك" ليــس مــع الهنــد فقــط، وإّنمــا 
ــاء  ــد لبن ــعى الجدي ــى المس ــر إل ــن النظ ــان. وُيمك ــع الياب ــا م أيًض
ــراغ  ــلء الف ــًة لم ــه محاول ــد بوصف ــا والهن ــن فرنس ــاون بي التع
الناشــيء عــن الميــل المتزايــد للواليــات المتحــدة األمريكيــة 
لتطبيــق سياســة "أمريــكا أواًل". 52  ورغــم أّن واشــنطن ال تــزال 
ــإّن  ــيفيك، ف ــة اإلندوباس ــي منطق ــي ف ــارز لنيودله ــريك الب الش
ــل  مكانــة باريــس كـــ "قــّوة مقيمــة" يجعلهــا الشــريك الُمفضَّ
لنيودلهــي فــي منطقــة المحيــط الهنــدي.53  ويدخــل فــي ذلــك 
المخــاوف األمنيــة ذات الصلــة فــي ميــاه الخليــج، وهــي عصــب 
ــة. ــيوية واألوروبي ــدول اآلس ــة لل ــر الطاق ــارة وتصدي ــرق التج ط

وفــي تطــورات أكثــر وضوًحــا في المجــال البحري، اشــتركت دولة 
ــن  ــي التماري ــد ف ــا والهن ــع فرنس ــدة م ــة المتح ــارات العربي اإلم
البحريــة الثالثيــة التــي تــم تنفيذهــا فــي ميــاه الخليــج فــي 2021. 54 
ــذ فرنســا أيًضــا تمريًنــا ثالثًيــا آخــر مــع القــوات البحريــة  وُتنفِّ
ــاون  ــس التع ــة مجل ــز كتل ــور تركي ــا كان مح ــية. ولم اإلندونيس
الخليجــي هــو ربــط وتعزيــز التعــاون السياســي واالقتصــادي 
واألمنــي، فــإّن هــذه الــدول تتيــح فرًصــا محتملــًة للتعــاون فــي 

ــات. ــم والقطاع ــر األقالي عب

اإلمــارات  دولــة  خارجيــة  وزارء  التقــى  المنطلــق  هــذا  ومــن 
ــات  ــش اجتماع ــى هام ــد عل ــا، والهن ــدة، وفرنس ــة المتح العربي
ــراكة  ــة ش ــي 2022 لصياغ ــدة ف ــم المتح ــة لأم ــة العام الجمعي

إســتراتيجية.55

أوراسيا وإيران
ــران  ــة وإي ــدة األمريكي ــات المتح ــن الوالي ــود بي ــم الجم ــي خض ف
ــرب  ــتركة )JCPOA(، يقت ــاملة المش ــل الش ــة العم ــأن خط بش
النهــج األوروبــي القائــم علــى منــع االنتشــار النــووي مــن جانــب 
ــج  ــن النه ــة م ــي لأزم ــل دبلوماس ــاه ح ــع باتج ــران والدف طه
اآلســيوي. فقــد شــددت مجموعــة الــدول األوروبيــة الثالثــة 
وكوريــا  والهنــد،  واليابــان،  والصيــن،  األوروبــي،  واالّتحــاد   ،E	
الجنوبيــة علــى ضــرورة دعــم جهــود تخفيــف حــدة التصعيــد 
ــادرة دبلوماســية حــول األمــن اإلقليمــي. وينبغــي  وإطــالق مب
التهويــن مــن مخــاوف دول مجلــس  ذلــك دون  أن يســتمر 
التعــاون الخليجــي، وخاصــًة المملكــة العربية الســعودية ودولة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة، مــن الصواريــخ الباليســتية. الجمــع 
بيــن جهــود الوســاطة التــي تبذلهــا ُعمــان والكويــت، وكذلــك 
عالقــات  لديهــا  وجميعهــا   - واألوروبيــة  اآلســيوية  القــوى 
ــر  ــي الخليــج - يمكــن أن يتيــح قــدًرا أكب ــة بالــدول علــى جانَب طيب
ــن  ــدود م ــدد المح ــًة بالع ــة، مقارن ــي المنطق ــتقرار ف ــن االس م
ــي. ومــع  ــران فــي الوقــت الحال ــذي يتفــاوض مــع إي األطــراف ال
دخــول المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة اإلمــارات العربيــة 
ــران،56  فربمــا يكــون الوقــت  المتحــدة مؤخــًرا فــي حــوار مــع إي
مناســًبا الختبــار إمكانيــة إجــراء مفاوضــات جماعيــة واســعة 
ق إلــى منظومــة جماعيــة محتملــة لأمــن  النطــاق قبــل التطــرُّ

ــج. فــي الخلي

هنــاك أيًضــا فــرص أمــام أوروبــا وآســيا للعمــل مًعــا فــي ممــر 
النقــل والعبــور الدولــي بيــن الخليــج والبحــر األســود، والــذي 
تشــارك فيــه إيــران، وأرمينيــا، وأزربيجــان، وجورجيــا، وبلغاريــا، 
واليونــان. ويرتبــط هــذا المشــروع بمبــادرة الحــزام والطريــق 

الصينيــة وممــر النقــل الدولــي مــن الشــمال إلــى الجنــوب بيــن 
ــران.  ــي إي ــوره ف ــارات عب ــرُّ مس ــذي تم ــكو، وال ــاي وموس مومب
االّتحــاد  فــي  اإليرانــي  بالتعــاون  قوًيــا  ارتباًطــا  أيًضــا  ويرتبــط 
تــم  تقــوده موســكو والــذي  الــذي  االقتصــادي األوراســيوي 

اإلعــالن عنــه فــي 2019. 57

علــى الصعيــد األمنــي، مــع مواجهــة دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي آلثــار التوتــرات بيــن الواليــات المتحــدة وإيــران فــي 
و2020،   2019 فــي  وخصوًصــا  الماضيــة،  القليلــة  الســنوات 
ــردع  ــث ال ــن حي ــا م ــنطن ومكانته ــة واش ــع مصداقي ــإّن تراج ف
فــي المنطقــة باتــت واضحــًة. وفــي مســعى للحفــاظ علــى 
المســافة المتســاوية التــي تربطهــا بالــدول علــى جانَبــي الخليج، 
لــم تنضــم اليابــان وكوريــا الجنوبيــة والهنــد إلــى التحالــف الــذي 
تقــوده الواليــات المتحــدة األمريكيــة لحمايــة الممــرات المائيــة 

ــج. 58 ــي الخلي ف

األمن الجماعي
منطقــة اإلندوباســيفيك - والتــي ُينظــر إليهــا بوصفهــا "أهــم 
طريــق بحــري" آلســيا - باتــت اآلن معترًفــا بهــا بأّنهــا مركــز 
الثقــل االقتصــادي العالمــي. والمنطقــة حــول المحيــط الهندي 
ــر  ــك تثي ــج، وبذل ــيا والخلي ــا وآس ــن أوروب ــط بي ــا ترب ــة؛ ألنه مهّم
اهتمــام وانتبــاه القــوى العالميــة. ويســتلزم ذلــك التعــاون فــي 
مجــاالت عديــدة، وال ســيما األمــن البحــري، ومــن َثــمَّ فتــح آفــاق 
عالقــات الشــراكة التعّدديــة المصّغــرة بمــا يتجــاوز المجموعــة 
واليابــان،  والهنــد،  األمريكيــة،  المتحــدة  )الواليــات  الرباعيــة 
وأســتراليا(. ورغــم التبايــن فــي هويــات الــدول، فــإّن معظمهــا 

ــة فــي منطقــة اإلندوباســيفيك. ــح متماثل ــه مصال ل

لمنطقــة  المتناميــة  باألهّمّيــة  اإلدراك  يعكــس  وبمــا 
ــاون  ــتراتيجية التع ــي "إس ــاد األوروب ــى االّتح ــفيك، تبّن اإلندوباس
2021. وتشــمل النقــاط  فــي منطقــة اإلندوباســيفيك" فــي 
الرئيســية لهــذه اإلســتراتيجية العمــل مــع الشــركاء، ليــس 
ــق  ــة لتحقي ــدول الثالث ــع "ال ــا م ــا أيًض ــب، وإّنم ــا وحس ــي أوروب ف
النفــع المتبــادل" وتعزيــز التعــاون داخــل المنظمــات اإلقليميــة 
ومنهــا اآلســيان والملتقــى بيــن آســيا وأوروبــا؛ واالســتعداد 
للعمــل مــع الصيــن، وليــس ضدهــا؛ ودعــم طــرق إمــداد بحــري 
ــات  ــزام بمعالجــة التحّدي ــة فــي إطــار االلت حــّرة ومفتوحــة وآمن

األمنيــة العابــرة للحــدود.59

الُمطّلــة  الــدول  لرابطــة  المماثلــة  والمنتديــات  والمفاهيــم 
علــى المحيــط الهنــدي، والتــي مــن بيــن أعضائهــا دول خليجيــة 
وآســيوية وأوروبيــة، ومبــادرة ســاجار )األمــن والنمــو للجميــع 
ــن أن  ــدي يمك ــط الهن ــة للمحي ــدوة البحري ــة( والن ــي المنطق ف
تضيــف قيمــًة فــي المجــال البحــري لتحقيــق األمــن واالســتقرار 
المناطــق  اختــالف  ورغــم  اإلندوباســيفيك.60   منطقــة  فــي 
الجغرافيــة، فــإّن فكــرة تشــابك المصالــح ظهــرت بجــالء عندمــا 
شــاركت فرنســا، ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، والبحريــن، 
والهنــد،  الجنوبيــة،  وكوريــا  الســعودية،  العربيــة  والمملكــة 
والواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي تمريــن َعَلــم الصحــراء - 
وهــو تمريــن قتالــي جــّوي متعــّدد األطــراف فــي قاعــدة الظفرة 

ــي 2021. ــي - ف ــي أبوظب ف
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التعاون اإلستراتيجي بين دول الخليج واالّتحاد األوروبي من منظور العالقات بين الخليج وآسيا

ــر جــالًء  وأصبحــت التصدعــات فــي النهــج األمنــي األمريكــي أكث
بعــد الهجمــات علــى ناقــالت ومنشــآت النفــط فــي الخليــج 
فــي 2019 و2020. وبــرز اّتجاهــان مترابطــان: تراجــع مصداقيــة 
األمنيــة  الضعــف  الــردع؛ ونقــاط  واشــنطن ومكانتهــا علــى 
لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، وخصوًصــا المملكــة العربيــة 
الســعودية ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. إعــادة النظــر 
ــر الواقــع قــد يعنــي العديــد  فــي الترتيبــات األمنيــة لتعكــس تغيُّ
مــن األشــياء، ومــن بينهــا منظومــة أمــن جماعــي تشــترك 
ــا  ــا، بم ــن خارجه ــة وم ــن المنطق ــية م ــراف الرئيس ــا األط فيه
وأوروبــا،  وروســيا،  والخليــج،  آســيا،  مــن  أطــراف  ذلــك  فــي 

والواليــات المتحــدة كذلــك.

فــي  واألوراســيوي  اآلســيوي  التعــاون  أّن  حيــن  فــي  ولكــن 
ــة الناعمــة مــن اليســير تحقيقــه، فــإّن الجهــود  ــا األمني القضاي
المشــتركة بشــأن قضايــا األمــن الصلــب والتــي تتضمــن تقديــم 
ــب  ــن المرتق ــورة م ــة المتص ــدات الخارجي ــد التهدي ــات ض ضمان
أن تواجــه تحديــات. ويرجــع ذلــك إلــى نقــص التوافــق فــي اآلراء 
بشــأن التصــورات اإلســتراتيجية المشــتركة ونقــص الثقــة بيــن 

ــاركة. ــراف المش األط

العربيــة  الخليــج  لــدول  التعــاون  مجلــس  تأســيس  ومنــذ 
اهتمامــات  األمنيــة فــي صميــم  المخــاوف  تقــع   ،1981 فــي 
المجلــس. غيــر أّن األمــن فــي المنطقــة ال يــزال فــي وضــع حــرج. 
ــة  ــي بإيجابي ــاون  الخليج ــس التع ــر دول مجل ــد تنظ ــك فق ولذل
ــوازن اإلســتراتيجي بيــن األطــراف  ــة تحقــق الت ــات بديل ــى ترتيب إل
ــة لهــا وتضمــن بيئــة أفضــل لأمــن اإلقليمــي.  ــة الدولي المعني
ويدعــم ذلــك مبــررات التعــاون بيــن الــدول األوروبية واآلســيوية 

ــي. ــن الجماع ــة لأم ــر منظوم ــج لتطوي ــع دول الخلي م

الخاتمة
مــع وصــف السياســات الخارجيــة "الجديــدة" األكثــر حضــوًرا 
لــدول الخليــج، وخصوًصــا دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، 
يلفــت  الجديــد"،  األوســط  "الشــرق  علــى  مؤشــًرا  باعتبارهــا 
أي   - الجديــدة"  "أوروبــا  مــع  شــراكاتها  إلــى  النظــر  البعــض 
الــدول الواقعــة فــي شــرق وجنــوب شــرق أوروبــا ومنهــا صربيــا 
واليونــان. وبخــالف العديــد مــن االّتفاقــات االقتصاديــة فــي 
الســنوات األخيــرة، اّتفقــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
واليونــان فــي 2021 علــى تنفيــذ تماريــن عســكرية مشــتركة، 
ــرص  ــة وقب ــدة األمريكي ــات المتح ــاركة الوالي ــة مش ــع إمكاني م

وإســرائيل أيًضــا فيهــا. 61

وبينمــا أصبحــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن األطــراف 
الرئيســية فــي القــّوة، ينصــب اهتمــام أوروبــا فــي معظمــه علــى 
التبــادل االقتصــادي مــع دول الخليــج. "التنافــس فــي العالقــات 
سياســة  صياغــة  جهــود  بشــّدة  قــّوض  األوروبيــة  الثنائيــة 
المحــاوالت  وكذلــك   - المنطقــة  تجــاه  مشــتركة  أوروبيــة 
األوروبيــة الســتخدام قنــاة االّتحــاد األوروبي-مجلــس التعــاون 
الخليجــي للتأثيــر علــى التطــورات فــي المنطقــة."62  أضافــت 
االّتحــاد  مخــاوف  إلــى   2009-2008 العالميــة  الماليــة  األزمــة 
األوروبــي، حيــث كشــفت خرافــة متانــة وقــوة المؤسســات  
الخليــج  دول  تحويــل  إلــى  ذلــك  أدى  وقــد  الغربيــة.  الماليــة 
ــب  ــا. بجان ــا أيًض ــيا وأفريقي ــى آس ــل وإل ــى الداخ ــتثماراتها إل الس
اتخــاذ  فــي  صعوبــًة  وجــد  األوروبــي  االّتحــاد  أّن  رغــم  ذلــك، 

تحــركات جماعيــة، فــإّن عــدًدا قليــاًل جــًدا مــن الــدول فــي الكتلــة 
ــر  ــه الثقــل االقتصــادي أو السياســي أو األمنــي إلحــداث تأثي لدي

بمفــرده فــي دول الخليــج.

التنافــس  كثافــة  ازديــاد  بعــد  صعوبــًة  أكثــر  الوضــع  وبــات 
بيــن الــدول األوروبيــة علــى الفــرص االقتصاديــة. وتنعكــس 
التعــاون  مجلــس  كتلــة  فــي  األوروبــي  االّتحــاد  مشــكالت 
الخليجــي أيًضــا، مــع الخــالف بشــأن قطــر فــي 2017 والتنافــس 
االقتصــادي بيــن دولــة اإلمــارات والســعودية. ولهــذا، فــإّن 
نفــس  فــي  الخليجــي  التعــاون  ومجلــس  األوروبــي  االّتحــاد 
الَمْرِكــب مــن زاويــة عــدم القــدرة علــى تحقيــق التوافــق فــي 

اإلســتراتيجية. القضايــا   حــول  اآلراء 

وواجــه االّتحــاد األوروبــي أيًضــا صعوبــًة فــي صياغــة سياســات 
أمنيــة وخارجيــة أوروبيــة مشــتركة، ممــا جعلــه يتــرك الواليــات 
النقيــض،  المســائل. علــى  تتولــى هــذه  األمريكيــة  المتحــدة 
االقتصاديــة عبــر  تعزيــز مصالحهــا  ُقدًمــا فــي  آســيا  تمضــي 
بعــض األســاليب  "الهــادئ".  السياســي واألمنــي  االســتثمار 
الصينيــة التــي قــد تســتفيد منهــا الــدول األعضــاء فــي االّتحــاد 
الوســاطة"،  شــبه  "دبلوماســية  األولــى  هــي:  األوروبــي 
والسياســية  التجاريــة  "المصالــح  عــن  الدفــاع  تدعــم  والتــي 
واإلســتراتيجية  األمنيــة  المصالــح  بخــالف  والدبلوماســية 
األساســية"؛ والثانيــة هــي االســتثمار فــي "إدارة" الصراعــات 
ــعودية  ــن الس ــات بي ــع الخالف ــل م ــي التعام ــا" ف ــس "حّله ولي

ودولــة اإلمــارات مــع تركيــا وإيــران.63

الواليــات  بتراجــع هيمنــة  ليــس فقــط  أوروبــا  ُتقــّر  يجــب أن 
المتحــدة األمريكيــة وإّنمــا بالنفــوذ المتنامــي لــدول الخليــج فــي 
ــد  ــيوية. عن ــوى اآلس ــد للق ــدور المتزاي ــا، وال ــة وخارجه المنطق
التعامــل مــع منطقــة الخليــج مــن خــالل "التعــاون والصداقــة" 
مــع آســيا، فــإّن تعّدديــة األطراف المصّغــرة أو تعدديــة األطراف 
ــا، وذات  ضيقــة النطــاق قــد تكــون مفيــدًة. فهــي أضيــق نطاًق
البيروقراطيــة،  بالقيــود  التزاًمــا  طبيعــة غيــر رســمية، وأقــل 
ــة  ال ــدة، وفعَّ ــة مقتص ــام، وذات طبيع ــى المه ــًزا عل ــر تركي وأكث

أيًضــا.

ربمــا تصبــح الحلول متعــددة األطراف المؤسســية للمشــكالت 
ــس  ــوء التناف ــي ض ــتقبل ف ــي المس ــًة ف ــر صعوب ــة أكث العالمي
بيــن  اإلســتراتيجي  االســتقالل  بشــأن  المتنامييــن  والتوتــر 
أعضــاء مختلــف المنظمــات والتكتــالت. فحتــى لــو اســتطاع 
ــد  ــترك بالح ــج مش ــداد برنام ــبل إلع ــاد ُس ــي إيج ــاد األوروب االّتح
ــل  ــق داخ ــك بالتواف ــى ذل ــل أن يحظ ــر المحتم ــن غي ــى، فم األدن
كتلــة مجلــس التعــاون الخليجــي. وحقيقــة أّن االّتحــاد الخليجــي، 
والــذي كانــت تــروج لــه المملكــة العربيــة الســعودية فــي 2011، 

ــات لتلــك الشــكوك. ــا، هــو إثب ــم يكتســب زخًم ل

وال تخلــو تعّدديــة األطــراف المصّغــرة مــن مخاطــر أيضــًا، بالرغم 
ــات  ــه اآللي ــي في ــذي ال تكف ــع ال ــي الوض ــن ف ــا. ولك ــن مزاياه م
ــًرا  ــرة تفــوق كثي ــة األطــراف المصّغ ــا تعّددي القائمــة، فــإّن مزاي

عيوبهــا.
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"العالــم ينقســم إلــى مجموعــات عديــدة، رســمية )التحالفــات( 
وغيــر رســمية )الممــرات التجاريــة(، وذلــك ســيعيد رســم مالمح 
كّل شــيء بدايــًة مــن سالســل اإلمــداد إلــى االســتدامة ... نحــن 
ــة  ــتبدل الحقب ــة" ... لتس ــة العمودي ــن "العولم ــرة م ــل فت ندخ
القديمــة للعولمــة ... العديــد مــن هــذه التكتــالت الحصريــة 
ــْد  ــم َتُع ــة ل ــات المتحــدة األمريكي ــي أنشــأتها الوالي ــدة الت الجدي
المملكــة  بجانــب  ألمانيــا. وإّنمــا،  أو  أو فرنســا  تشــمل كنــدا 
جهودهــا  األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  تضاعــف  المتحــدة، 
ــًة لشــركائها  ــر ذلــك معضل فــي منطقــة اإلندوباســيفيك، ويثي
ــم  ــي عليه ــل ينبغ ــط: ه ــرق األوس ــا والش ــي أوروب ــى ف القدام
أن يســتمروا بجانــب الواليــات المتحــدة األمريكيــة أم يضعــوا 

ــر؟"64 ــكان آخ ــي م ــم ف رهاناته

ــي  ــرة ه ــراف المصّغ ــة األط ــم تعّددي ــي تدع ــرى الت ــرة األخ الفك
ــد... ــرن الجدي ــُد "الق ــث َيِع ــيا"، حي ــر أوراس "عص

"...ليــس بصعــود مركــز جديــد ولكــن بعالــم يّتســم بالتــوازن 
بيــن القطبيــن الغربــي واآلســيوي. علــى عكــس الحــرب البــاردة، 
فرغــم   ... الشــديد  باالندمــاج  يّتســمان  القطبــان  هــذان 
السياســية  التكتــالت  بيــن  االندمــاج  يتزايــد  خالفاتهــم،  كّل 
يدفــع  الحديــث بطبيعتــه  المجتمــع  الرئيســية.  واالقتصاديــة 
باتجــاه مجــاالت أوســع للتحــرك، والتكنولوجيــا تزيــل حواجــز 
وباجتمــاع  قديًمــا.  موجــودًة  كانــت  التــي  الجغرافــي  الُبعــد 
للعولمــة،  الثانــي  العصــر  ندخــل  نحــن  واالندمــاج،  التناقــض 
ــة  ــات الّثقافي ــى الخالف ــان وتبق ــى الذوب ــدود إل ــل الح ــث تمي حي

قائمــًة."65 والحضاريــة 

)هــذه النظــرة التحليليــة نســخة ُمحّدثــة ومختصــرة مــن ورقــة 
بحثيــة بعنــوان "تحويــل مســار العالقــات بيــن االّتحــاد األوروبــي 
والخليــج عبــر التعــاون متعــدد األطــراف الضّيــق مــع آســيا"، 
والتــي نشــرها معهــد بوســوال، بروكســل، فــي مــارس 2022.(
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