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للدعم ال�سيا�سي .وبغ�ض النظر عن حقيقة �أن دول اخلليج
العربية هي موطئ لال�ستقرار ال�سيا�سي واالقت�صادي خالل
فرتة اال�ضطرابات الإقليمية ،ف�إنَّ �أهميتها مهمة �أي�ضاً لأنها
متلك العديد من الت�أثريات يف املنطقة العربية.
عالوة على ذلك ،ف�إنَّ اخلليج هو �سوق جذاب ل�صناعة الأ�سلحة
الأوروبية ،وتعترب الواليات املتحدة � -أوروبا املورد الرئي�سي
للأ�سلحة لدول اخلليج .ويف �سنوات  ،2016-2012كانت خم�س
دول �أوروب��ي��ة غربية  -بريطانيا وفرن�سا و�أمل��ان��ي��ا و�إيطاليا
و�إ�سبانيا  -ت�صدر ما يقرب من ربع �صادرات الأ�سلحة العاملية
�إىل اخلليج .وخالل هذه ال�سنوات ،احتلت دولتان يف اخلليج
وهما اململكة العربية ال�سعودية والإم���ارات العربية املتحدة
املرتبة الثانية والثالثة على ال��ت��وايل ،باعتبارهما من �أب��رز
م�ستوردي الأ�سلحة يف العامل.
�إىل جانب التعاون االقت�صادي املتزايد بني اجلانبني� ،أدرك
ق��ادة ال��ق��ارة منذ �أم��د بعيد الأهمية الإ�سرتاتيجية ل�ساحة
اخلليج ،وذلك ب�سبب التوتر املتزايد مع �إيران حول الق�ضية
ال��ن��ووي��ة� .سعت م��ب��ادرة ال�����ش��راك��ة الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة ل�لاحت��اد
الأوروبي لعام � 2004إىل �إر�ساء الأ�سا�س ملزيد من احلوار مع
جمل�س التعاون اخلليجي يف جمموعة وا�سعة من املوا�ضيع.
كما �أدرك االحت��اد الأوروب���ي �أن��ه يجب تخ�صي�ص املزيد من
املوارد لتعزيز هذه الروابط .ولتحقيق هذه الغاية ،افتتحت
املنظمة �أول ممثل لها يف الريا�ض ،عا�صمة اململكة العربية
ال�سعودية يف ع��ام  ،2004ويف ع��ام  2013افتتح وف��د �آخ��ر من
االحت���اد الأوروب����ي يف �أب��و ظبي ب��الإم��ارات العربية املتحدة.
وعلى ال��رغ��م م��ن ه��ذه ال��ت��ط��ورات ،مل يتم �صب الكثري من
امل��ح��ت��وى ع��ل��ى امل�����س��ت��وى التنظيمي ،وك��ان��ت معظم اجل��ه��ود
موجهة على امل�ستوى الثنائي ،وك��ان ذلك من �أ�سباب �ضعف
جمل�س ال��ت��ع��اون اخلليجي كمنظمة ،والأه���م م��ن ذل��ك كله
ه��و ت�ضارب امل�صالح داخ��ل دول جمل�س التعاون اخلليجي،
واالتفاق ال�ضئيل بني دول اخلليج نف�سها واالحتاد الأوروبي
وجمل�س التعاون اخلليجي فيما يتعلق بال�سيا�سة الإقليمية
والأهداف التي �سيتم اعتمادها.
يف �ضوء التحديات التي تطرحها التغيريات الإقليمية يف
ع��ام  ،2011ه��ن��اك حم���اوالت م��ت��زاي��دة م��ن قبل ال��ع��دي��د من
الالعبني الأوروبيني (يف هذا ال�سياق خا�صة فرن�سا و�أملانيا
واململكة املتحدة) وكذلك االحت��اد الأوروب���ي نف�سه لتوجيه
اجلهود ال�سيا�سية والأمنية �إىل ال�شرق الأو�سط ب�شكل عام
واخل��ل��ي��ج ع��ل��ى وج���ه اخل�����ص��و���ص .ومي��ك��ن م�لاح��ظ��ة ذل���ك يف
زي��ادة ال��وج��ود الع�سكري للدول الأوروب��ي��ة يف اخلليج ،حتى
قبل اندالع اال�ضطرابات الإقليمية ،كما يتجلى ذلك يف �إن�شاء
القاعدة الع�سكرية الفرن�سية يف الإمارات العربية املتحدة يف
عام  ،2009وافتتاح القاعدة البحرية الربيطانية يف البحرين
عام  ،2016مع ت�صدير الأ�سلحة �إىل املنطقة ،وكذلك تدريب
قوات الأمن يف اخلليج.
احلواجز التي تعرت�ض تعزيز التعاون بني اجلانبني تتغذى
�إىل حد كبري من القيم واملعايري الأ�سا�سية لالحتاد الأوروبي
وال���دول الأع�����ض��اء فيه وال��ت��ي تختلف ع��ن تلك امل��وج��ودة يف
اخلليج .حقيقة �أن هاتني الكتلتني خمتلفتان من حيث �أنواع

احلكومات ـ دميقراطية مقابل �سلطوية وممثلني منتخبني
�ضد امللكيات ـ مل ت�ساعد اجلانبني على ت�شديد العالقات بينهما،
خا�صة يف ال�سنوات الأوىل بعد اال�ضطرابات الإقليمية ،عندما
كان هناك �أمل يف �أوروبا ب�أن روح الدميقراطية التي تهب يف
ال�شرق الأو�سط �ستزيد من م�شاركة املواطنني يف ال�سيا�سة.
ظل االحت��اد الأوروب���ي ملتز ًما بت�شجيع احلرية ال�سيا�سية،
يف حني �أن قادة دول اخلليج مل يت�صرفوا حتى ذلك احلني،
بل �أيدوا يف بع�ض الأحيان الأنظمة اال�ستبدادية يف املنطقة،
والبع�ض الآخر دعم املنظمات الإ�سالمية الراديكالية.
قادة اخلليج غري را�ضني عن االنتقاد الغربي حلقوق الإن�سان
والدميقراطية .التف�ضيل الأوروبي الوا�ضح هو للإ�صالحات
ال�سيا�سية وحقوق الإن�سان ،مع الرتكيز على حقوق الأقليات
والن�ساء ،ومع ذلك ،ف�إن �أوروبا� ،سواء ككتلة �أو كدول فردية،
لي�س لها ت���أث�ير ف��ع��ال على دول جمل�س ال��ت��ع��اون اخلليجي
يف ه��ذا ال�����س��ي��اق .وت��رت��ب��ط �أ���س��ب��اب ذل��ك �أ���س��ا� ً��س��ا بحقيقة �أن
الأنظمة اخلليجية غنية بالأ�سا�س وم�ؤيدة لأمريكا .لذلك،
ف�إن عر�ض امل�ساعدات اخلارجية الأوروبية كو�سيلة «لإقناع»
البيوت امللكية لفتح النظام ال�سيا�سي على الأقل لي�س فعا ًال
ب�شكل عام .يف الوقت نف�سه ،على الرغم من التوجه الأمريكي
الوا�ضح للأنظمة العربية يف اخلليج ،ف�إنهم مهتمون بتنويع
م�صادر دعمهم وتعزيز عالقاتهم ال�سيا�سية والأم��ن��ي��ة مع
عنا�صر �أخ��رى� ،إىل جانب الواليات املتحدة .بالفعل ،هناك
ع���دد ق��ل��ي��ل م��ن ال����دول الأوروب����ي����ة ال��ت��ي ت����زود دول اخلليج
بالأ�سلحة املختلفة ،حتى لو كان هناك يف ال�سنوات الأخرية
ان��ت��ق��اد �أوروب�����ي ح���ول ا���س��ت��خ��دام بع�ض الأن��ظ��م��ة اخلليجية
للأ�سلحة .يف فرباير � 2016أ�صدر الربملان الأوروب���ي ق��را ًرا
رئي�سا ب�ش�أن حظر الأ�سلحة املفرو�ض على اململكة العربية
ً
ال�سعودية ب�سبب «الكارثة الإن�سانية» التي �سببتها م�شاركتها
الع�سكرية يف اليمن.
يعترب دفء ال��ع�لاق��ات ب�ين االحت���اد الأوروب����ي وال��ع��دي��د من
البلدان يف القارة و�إي��ران ابتداء من عام  2015عقبة رئي�سة
�أمام تعزيز العالقات بني االحتاد الأوروب��ي واملجل�س يف هذا

الوقت� .إن ع��ودة �إي��ران �إىل املجتمع ال��دويل هي م�صدر قلق
للأنظمة يف اخلليج ،التي تعترب �إي��ران تهديدها الرئي�سي.
فهي م�صدر للتوتر وت�ؤثر ب�شكل �سلبي على حت�سني العالقات
بني دول اخلليج والدول الأوروبية .هذا هو احلال منذ بداية
تطبيق االتفاق النووي بني �إي��ران وال�سلطات و�إزال���ة بع�ض
العقوبات الأوروبية املفرو�ضة على �إيران (ال تزال هناك مثل
هذه العقوبات ب�سبب و�ضع حقوق الإن�سان يف �إيران وا�ضطهاد
الأق��ل��ي��ات داخ���ل ح��دوده��ا) حيث ي��وج��د زخ��م يف االت�����ص��االت
واالتفاقيات بينها وبني بع�ض الدول الأوروبية.
يف كل من �أوروب��ا واخلليج هناك اعرتاف بالقيود
الكامنة يف عالقاتهم ،لكن هناك رغبة يف تعميقها ،على الأقل
كما �سرنى عالنية .ال يزال اخلليج م�صد ًرا للطاقة و�سو ًقا
اقت�صادية مهمة لأوروبا  -كهدف لل�سالح الأوروبي وم�ؤخ ًرا
كهدف رئي�سي لبيع التكنولوجيا النووية املدنية ،ويف نف�س
الوقت ،ف�إن التفاهم يف بروك�سل والعوا�صم الأوروبية هو �أن
اخلليج �أم��ر حيوي لال�ستقرار يف ال�شرق الأو���س��ط ككل ويف
�شمال �إفريقيا على وجه اخل�صو�ص ،ب�سبب ت�أثري دول اخلليج
على ا�ستقرار الأنظمة العربية املختلفة يف بالد ال�شام واملغرب
العربي .لذلك ،قد يكون تعزيز احلوار مع الأنظمة امللكية يف
اخلليج يف هذا ال�سياق مفيدًا لتعزيز امل�صالح الأوروبية.
ح��ت��ى ل���و مل ت��ت��م��ك��ن �أوروب�������ا م���ن ت���وف�ي�ر الأم����ن
ل�ل�أن��ظ��م��ة اخلليجية يف ال��وق��ت احل��ا���ض��ر ،ف���إن��ه��ا مي��ك��ن �أن
ت��خ��دم ب��درج��ة م��ع��ي��ن��ة .ويف ال��ن��ه��اي��ة ،ف����إن ع��م��ل��ي��ات ال�����ش��راء
الهائلة للأ�سلحة من قبل دول اخلليج تهدف يف املقام الأول
�إىل �أغ��را���ض �سيا�سية وتقوية ال��رواب��ط مع القوى الدولية
امللتزمة ب�أمنها .على الرغم من �أن دول اخلليج كانت تركز
على الأ�سواق النا�شئة يف �آ�سيا باعتبارها الوجهة الأ�سا�سية
ل�صادرات النفط والغاز يف ال�سنوات الأخ�ي�رة� ،إال �أن �أوروب��ا
ال ت��زال بحاجة �إىل النفط والغاز من اخلليج لتنويع مزيج
الطاقة وخف�ض ال�ضغط عليه من قبل الالعبني مثل رو�سيا.
ميكن لدول اخلليج �أن ت�ستخدم هذا لزيادة املكا�سب ال�سيا�سية
التي حت�صل عليها من �أوروب��ا ،على �سبيل املثال يف الق�ضية
الأكرث �أهمية بالن�سبة لهم ،وهي �إيران.
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االتحاد األوروبي في عصر االضطرابات :االتجاهات
والتحديات والتداعيات بالنسبة إلسرائيل
أميرة سامي *
يحلل هذا الكتاب القضايا الملحة التي واجهتها أوروبا في العقد الماضي ،وتعرض المقاالت الخمسة عشر في هذا المجلد اآلثار السياسية
واالجتماعية واالقتصادية لهذه القضايا وتوفر نظرة ثاقبة آلثارها.
في عام  2017الذكرى الستين لمعاهدة روما ،التي صممت لتحقيق رؤية مجتمع أوروبي موحد ،كانت المعاهدة والسوق األوروبية
تم قبولها فيما بعد على التخلي
المشتركة استمرارًا لعملية معقدة وربما فريدة من نوعها حيث وافقت الدول المؤسسة والدول التي َّ
عن رموز السيادة ونقلها إلى المؤسسات الحكومية الدولية األوروبية .لقد تعاملت الدول األعضاء في االتحاد األوروبي مع هذا اليوم بين
بأن فكرة أوروبا الموحدة قد أعطت أكثر من سبعة عقود من الرخاء واألمن
الرغبة في الحفاظ على تفرد السيادة الوطنية واالعتراف َّ
االقتصادي ،رغم كل الصعوبات والقوى المضادة.
دارت مقاالت الكتاب حول �أربعة �أج��زاء ،تناول اجل��زء الأول
االحتاد الأوروبي وحتديات العوملة يف الداخل واخلارج و�أزمة
الهجرة ،والتهديد الإرهابي احل��ايل يف �أوروب��ا .وك��ان اجلزء
ال��ث��اين م��ن ال��ك��ت��اب ح���ول ال��ع�لاق��ات ب�ين االحت����اد الأوروب����ي
والقوى العظمى يف عهد ترامب وفر�ص وخماطر العالقات
بني ال�صني و�أوروب��ا بينما تنوعت مو�ضوعات اجل��زء الثالث
حيث دارت حول االحت��اد الأوروب��ي وال�شرق الأو�سط وتركيا
ودول اخلليج والعالقات بني �إي��ران و�أوروب��ا .واختتم الكتاب
باجلزء ال��راب��ع والأخ�ي�ر بالعالقات الأوروب��ي��ة الإ�سرائيلية
ودارت م��و���ض��وع��ات��ه ح���ول ق�����ض��اي��ا ال��ع�لاق��ات االق��ت�����ص��ادي��ة
والق�ضايا الأمنية واالنتخابات ومعاداة ال�سامية.
يذكر امل�ؤلف يوئيل جوزان�سكي يف مقالته� »:أوروب��ا يف �ساحة
اخلليج من ال�شراكة االقت�صادية �إىل امل�شاركة الإ�سرتاتيجية»
�أن ال���دواف���ع امل��خ��ت��ل��ف��ة ل�لاحت��اد الأوروب������ي �أدت �إىل تعزيز
عالقاته مع دول جمل�س التعاون اخلليجي ( ،)GCCمبا
يف ذلك اململكة العربية ال�سعودية والإمارات العربية املتحدة
وال��ب��ح��ري��ن وق��ط��ر و ُع��م��ان وال��ك��وي��ت م��ن��ذ �إن�����ش��ائ��ه��ا .ول��ه��ذه
الغاية ،قدم االحتاد الأوروبي � ً
أي�ضا قائمة طويلة من املبادرات
الدبلوما�سية وعلى الرغم من �إمكانية حت�سني العالقات بني
اجلانبني ،ف���إن الإجن��ازات كانت حم��دودة ،ومل تثمر العديد
من املبادرات.
احلجة الرئي�سة يف املقالة هي �أن��ه على الرغم من الأهمية
الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة ل�����س��اح��ة اخل��ل��ي��ج ،ف�����إنّ دور �أوروب�����ا ال ي��زال
حمدو ًدا ب�سبب �سل�سلة من الظروف .والتي ت�شمل ال�صعوبة
يف �صياغة �سيا�سة خارجية موحدة من �أوروبا ودول اخلليج،
تف�ضيل ال��ق��ن��وات ال��ث��ن��ائ��ي��ة وامل��ت��ع��ددة الأط������راف ع��ل��ى كال
اجلانبني؛ رمبا �أكرث من �أي �شيء �آخر ب�سبب الدور الأمريكي
الرائد يف اخلليج يف القيم واحلياة الطبيعية بني الأح��زاب
ودفء العالقات التدريجية بني عدة دول �أوروبية و�إيران بعد
توقيع االتفاقية النووية مع القوى العظمى.
�إن خلق �إن�شاء جمل�س التعاون اخلليجي يف عام
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 1981فر�صة ل�لاحت��اد الأوروب����ي لتعزيز العالقات م��ع دول
اخلليج العربية ،وت�أ�سي�س املنظمة نتيجة مبا�شرة للتعاون
ال�سابق ب�ين دول اخلليج العربي وال��ظ��روف اخلا�صة التي
كانت �سائدة يف ذل��ك الوقت يف ال�ساحة اخلليجية ،كالثورة
الإ�سالمية واحل���رب الإي��ران��ي��ة العراقية .يف ال��وق��ت نف�سه،
ت�صور البلدان ال�ستة امل�ؤ�س�سة منوذجاً يحتذى به يف االحتاد
الأوروبي ،يليه االحتاد الأوروبي ( ،)EUمما �أدى �إىل تكامل
�أك�بر يف القارة ،على النقي�ض من النماذج املتوازية للتعاون
العربي التي طورتها منظمات �إقليمية �ضعيفة وغري فعالة.
وق��د �أت���اح �إن�����ش��اء الكتلة العربية امل�شرتكة فر�صة �إ�ضافية
للجانبني لتعزيز تعاونهما مبا يتجاوز م�ستوى العالقات
بني الدولتني ورفعه �إىل م�ستوى م�شرتك بني املنظمات ،رغم
�أن هذا التعاون ،كما ت�سعى املقالة �إىل �إظهاره ،مل يذهب �إىل
�أبعد من الق�ضايا ال�سطحية «الرخوة».
ح��ت��ى الآن ،ك���ان االه��ت��م��ام الأوروب�����ي الرئي�سي ه��و اخ�ت�راق
الأ�سواق اخلليجية والو�صول �إىل امل��وارد الطبيعية .وب�سبب
ال��ق��رب اجل���غ���رايف الن�سبي ب�ين �أوروب�����ا وال�����ش��رق الأو����س���ط.
يف ع���ام  ،1988وق���ع االحت����اد الأوروب�����ي م��ع جمل�س ال��ت��ع��اون
اخلليجي اتفاقية خلقت الأ�سا�س القانوين لل�شراكة ،وللمرة
الأوىل �سعت �إىل �إعطاء م�ضمون للعالقة بني الطرفني يف
اال�ستثمار والتجارة والتكنولوجيا والطاقة .مت الرتكيز على
االقت�صاد ،عندما كانت الفائدة الأوروب��ي��ة هي الأع��ل��ى كان
هناك وعد لتوريد النفط العادي من اخلليج ب�أ�سعار منا�سبة.
زاد حجم التجارة ب�ين اجلانبني يف العقد املا�ضي ،ويف عام
 2016ازداد حجم التجارة لالحتاد الأوروبي حيث بلغت 138
مليار يورو ،منها  100مليار خرجت من ال�صادرات الأوروبية
�إىل اخلليج .كما �أعلن اجلانبان عن بدء حوار يف مايو 2017
من �أج��ل تعزيز التجارة واال�ستثمار بينهما ،وم��ع ذل��ك ،مل
يتم التعاون االقت�صادي ،ورمب��ا يرجع ذلك �إىل ع��زوف دول
اخلليج عن تعميق العالقات العامة .على الرغم من اجلهود
امل�ستمرة على مدى �أكرث من عقدين ،مل يتم توقيع اتفاقية

جتارة حرة بني املنظمات ،على الرغم من التزام القادة يف كال
اجلانبني بهذه امل�س�ألة .يف عام � ،2017أعلنت امل�ست�شارة الأملانية
�أجنيال مريكل �أن «�أوروب��ا لديها اهتمام كبري بالتوقيع على
اتفاقية جتارة حرة مع دول اخلليج» ،و�أن االحت��اد الأوروب��ي
اقرتاحا جديدا �إىل دول اخلليج .
قدم
ً
كان ال�سبب الرئي�سي لعدم �إح��راز تقدم يف هذا املو�ضوع هو
تف�ضيل دول اخل��ل��ي��ج توقيع اتفاقيات ال��ت��ج��ارة احل���رة مع
الواليات املتحدة ،وعلى �أ�سا�س ثنائي .وقد ف�ضلت وا�شنطن
على م��ر ال�سنني �أي���ً��ض��ا �إق��ام��ة عالقاتها التجارية م��ع دول
اخلليج على هذا الأ�سا�س ،و�ضغطت على الدول للقيام بذلك.
كان �أول من وقع على اتفاقية جتارة حرة مع الواليات املتحدة
دول��ة البحرين يف ع��ام  ،2004تلتها دول��ة �أخ���رى م��ن ال��دول
ال�ست الأع�ضاء يف جمل�س التعاون اخلليجي.
�شهدت منطقة اخلليج عدم ا�ستقرار يف العقد املا�ضي ،لكن
اال�ضطرابات الإقليمية و�أزمة الهجرة الالحقة خلقت �شعوراً
بالإحلاح �إىل زيادة امل�شاركة اخلليجية والتفاهم ب�أنّ اخلليج
كان �ساحة مركزية لأمن وا�ستقرار �أوروبا .على النقي�ض من
ف�شل ال��دول��ة ال��ذي مييز �إىل حد كبري ب�لاد ال�شام واملغرب
العربي ،ظلت دول اخلليج العربية م�ستقرة ن�سبيا �سيا�سيا
واق��ت�����ص��ادي��ا .ه��ذا ب��الإ���ض��اف��ة �إىل الن�شاط والإ����ص���رار ال��ذي
�أظ��ه��ره البع�ض يف �إدارة الأج���ن���دة ال��ع��رب��ي��ة  -م��ع الرتكيز
على اململكة العربية ال�سعودية والإم��ارات العربية املتحدة -
جعلهما هدفاً حمتم ً
ال للتعاون ال�سيا�سي للعديد من الدول
الأوروبية.
ب�شكل عام ،ظلت امل�صالح الأوروبية الأ�سا�سية يف اخلليج دون
تغيري� :إ�ضافة �إىل �أن دول اخلليج كانت ت�شكل حاجزًا �أمام
اجلهود التو�سعية الإيرانية يف املنطقة� ،إال �أنهم اليوم ي�شكلون
ال�ساحة امل�ستقرة وامل��زده��رة يف املنطقة العربية .مبا لديهم
من موارد وطاقة هائلة؛ وتعد العديد من دول اخلليج �أوروبا
م�صدرا رئي�سا لر�أ�س املال الب�شري املهني وهدفا ا�ستثماريا
مهما ،وم�����ص��درا للتكنولوجيا ،ويف بع�ض احل���االت م�صدرا

