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نحو رشاكة إسرتاتيجية؟ 
االتحاد األورويب ومجلس التعاون الخليجي يف رشق أوسط ثائر1

مقدمة

بدعم  لألبحاث،  فريده  ومركز  الدوحة  بروكنجز  مركز  عقد   ،2012 سبتمرب   6 يف 

من املفوضية األوروبية، مائدة مستديرة بعنوان “نحو رشاكة إسرتاتيجية؟ االتحاد 

الحدث  جمع  وقد  ثائر”  أوسط  رشق  يف  الخليجي  التعاون  ومجلس  األورويب 

أكادمييني وباحثني ودبلوماسيني من منطقة الخليج، واالتحاد األورويب، والواليات 

بني  العالقات  تطور  املشاركون  ناقش  قطر.  الدوحة يف  بروكنجز  مركز  املتحدة يف 

املخاوف  عن  فضالً  اإلقليمية،  التطورات  ضوء  يف  الخليج  ودول  األورويب  االتحاد 

الداخلية يف دول مجلس التعاون الخليجي.

من النقاط الرئيسية املنبثقة عن املناقشة:

الربيع العريب مل يغري حتى اآلن الطبيعة األساسية للنظام اإلقليمي، ولكن 	 

ميزان القوى داخله يتحول بطرق مهمة. وقد استفادت دول مجلس التعاون 

سياسة  اعتامد  يف  وقطر،  السعودية  العربية  اململكة  ذلك  يف  مبا  الخليجي، 

خارجية أكرث قوة، ولكن ما زالت هناك شكوك جدية قامئة بشأن استدامة 

هذا الدور. 

التعاون 	  ومجلس  األورويب  االتحاد  بني  العالقات  سحب  العريب  الربيع 

فرصة  العريب  الربيع  يقدم  جهة،  فمن  متناقضة.  اتجاهات  يف  الخليجي 

فريدة لزيادة التعاون، عىل سبيل املثال يف معالجة األزمة السورية وتحقيق 

استقرار اقتصادات دول مثل مرص وتونس وليبيا واليمن. ومن جهة أخرى، 

فإن التحدي املتصاعد لإلصالح الداخيل يف منطقة الخليج أثر عىل العالقات 

مع االتحاد األورويب.    

الخليج، 	  منطقة  يف  املتحدة  الواليات  نفوذ  مدى  األورويب  االتحاد  يدرك 

ونتيجة ذلك، فإن االتحاد األورويب غري راغب يف تفعيل صالحياته السياسية، 

أن  األزمات. يجب  أوقات  إىل واشنطن يف  األحيان  يلجأ يف كثري من  حيث 

تعمل الدول األوروبية أكرث بالتنسيق مع الواليات املتحدة- رمبا من خالل 

الحوار االسرتاتيجي الرسمي- من أجل تضخيم نفوذها.  

التعاون 	  ومجلس  األورويب  االتحاد  بني  إسرتاتيجية  رشاكة  عالقة  تشكيل 

الخليجي أمر تُصّعبه درجة الخالف بني دول الخليج نفسها. ومع ذلك، من 

املمكن أن يبدأ االتحاد األورويب يف بناء عالقة أكرث موضوعية مع دول مجلس 

التعاون الخليجي من خالل )1( تكريس املزيد من املوارد لسياسته يف دول 

مجلس التعاون الخليجي، مبا يف ذلك تكثيف متثيله الدبلومايس، وتخصيص 

األموال واألفراد للربامج املشرتكة، و )2( االعتامد عىل تجربة االتحاد األورويب 

يف تعزيز اإلصالح و والتحررية املسيطر عليه.

ما ييل ملخص للموضوعات والنتائج الرئيسية التي توصلت إليها املناقشة. ُعقدت 

املناقشة يف إطار قاعدة “تشاتام هاوس” )إبداء اآلراء مع عدم اإلفصاح عن هوية 

املتحدثني( واآلراء الواردة فيها هي آراء املشاركني.

الصورة اإلقليمية

هل هي نهاية محور؟ 

أدت االنتفاضات العربية، وخصوصاً األزمة السورية، إىل تحوالت كبرية يف ميزان 

القوى يف املنطقة. إن إيران – الداعم الدويل األكرب للرئيس السوري بشار األسد 

– “تكبدت خسائر هائلة” عىل مدى العامني املاضيني، كام أدىل أحد األكادمييني 
“كتلة  زعيمة  بصفتها  طهران  امتلكتها  التي  الناعمة  والقوة  الخليج،  يف  املقيمني 

املطاف، فسوف  نهاية  يف  األسد  نظام  إذا سقط  كبري.  إىل حد  تالشت  املقاومة” 

عن  بالتخيل  حامس  قرار  كان  وقد  كبري.  حد  إىل  أيضاً  الله  حزب  نفوذ  يتقلص 

قاعدتها يف دمشق التي ظلت لفرتة طويلة من العالمات البارزة لهذا التحول املهم.

ومع ذلك، فإن قصة إعادة التوازن اإلقليمي وتراجع “محور املقاومة”، ينبغي أال 

يكون مبالغاً فيه. متت اإلشارة إىل أن نفوذ إيران اإلقليمي أخذ يف االنخفاض لبعض 

الوقت، وأن قدراتها العسكرية يتم املبالغة فيها يف كثري من األحيان. وباملثل، فإن 

اقتصادها  اقتصاد تركيا عام 1979 أصبح نصف  إيران بعدما كان ضعف  اقتصاد 

العباً  بصفتها  إيران  ألوانه شطب  السابق  من  إنه  آخرون  قال  ذلك،  ومع  اليوم. 

مؤثراً يف املنطقة. إن تاريخ الجمهورية اإلسالمية من الحفاظ عىل مصالحها من 

للرصاع يف  خالل الحروب بالوكالة يف أفغانستان ولبنان معناه أنها أفضل تجهيزاً 

االنقسام  درجة  أيضاً  بالذكر  الجدير  الخليج.  الشام من منافسيها يف منطقة  بالد 

– وعدم الثقة يف بعض األحيان- بني معاريض إيران. فخالفاً ملا حدث يف حمالت 
االحتواء السابقة )ضد االتحاد السوفييتي عىل سبيل املثال(، ليست هناك منصة 

يف  الخليجي  التعاون  ومجلس  وإرسائيل،  الغرب،  توحد  سياسية  أو  أيديولوجية 

معارضتهم لطهران.

سياسة خارجية نشطة يف مجلس التعاون الخليجي

قدم النظام اإلقليمي الذي مير بحالة تغري مستمر فرصاً جديدة للجهات الفاعلة 

اإلقليمية واألهم من ذلك كله لدول الخليج. فسواء عن طريق التصميم )من خالل 

سياسة خارجية نشطة يف مجلس التعاون الخليجي( أو اإلخفاق )بسبب تعرث قوى 

إقليمية أخرى(، كان هناك تحول واضح يف الِثقل الدبلومايس تجاه دول الخليج. 

اليمن،  يف  التسوية  أجل  من  التوسط  يف  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  دور  إن 

وإعادة إحياء جامعة الدول العربية بقيادة قطر، وبروز دول الخليج يف الجهود 

الدولية للضغط عىل الرئيس األسد كلها عالمات لهذا التحول. وعىل حد تعبري أحد 

األكادمييني املقيمني يف الخليج فإن “حكام اململكة العربية السعودية الذين هم يف 

الثامنينات من عمرهم يترصفون كام لو كانوا يف السبعني”.

تساءل املشاركون بخصوص استدامة هذا الدور الخليجي الجديد. فقد ظهر التأثري 

املتزايد ألعضاء مجلس التعاون الخليجي، إىل حد ما، بسبب حقيقة أنه كان “يف 

الوقت الراهن الكتلة الوحيدة القادرة عىل تأكيد بعض التامسك”، كام قال أحد 

 – العسكرية  السورية  باألزمة  االرتباط  درجة  فإن  نفسه،  الوقت  ويف  املحللني. 
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أن سياسة  كان معناها  السعودية وقطر –  العربية  اململكة  من جانب  وخصوصاً 

وثيقاً مبصري الرصاع يف بالد الشام. قال  الخليج الخارجية أصبحت مرتبطة ارتباطاً 

مجلس  لدول  بالنسبة  بالخري  يبرش  ال  هذا  إن  الخليجي  الشأن  يف  املحللني  أحد 

التعاون الخليجي، مؤكداً عىل القول: “إن تجربتهم يف التدخل العسكري ال تتطابق 

مع تجربة ايران”. وأشار آخر إىل أنه مع تزايد نفوذ قطر يف املنطقة، فإن قدرتها 

التاريخية عىل الترصف كوسيط- عىل سبيل املثال بني الواليات املتحدة وإيران – 

آخذة يف التناقص. وأخرياً، فقد ذكر أنه يف حني أن ميزان القوى قد يتحول بعيداً 

عن إيران – ورمبا تجاه دول الخليج- فإن هذا ال يعني بالرضورة امتيازاً بالنسبة 

لواشنطن.

هل هذه بداية منوذج طائفي؟ 

طائفياً  منوذجاً  تطبق  كانت  املنطقة  يف  الفاعلة  الجهات  أن  عىل  املشاركون  اتفق 

عىل نحو متزايد تجاه كل من السياسة اإلقليمية والداخلية. هناك دالئل واضحة 

عىل هذا التحول: مثال ذلك العنف الطائفي املتزايد يف سوريا أو تصوير الحكومة 

البحرينية ألزمتها باعتبارها انتفاضة من الشيعة ضد الُسّنة. اقرتح أحد املحللني أن 

هذه االتجاهات من املرجح أن تتعزز. فكام تعاين إيران من خسارة الدعم اإلقليمي 

والحرمان من عباءئها باعتبارها نصرياً للقضايا العربية، رمبا تختار الرتكيز أكرث عىل 

محيطها املبارش و”تصبح أكرث طائفية وقومية”. 

كان  املنطقة  أنحاء  جميع  يف  إنه  الخليج  يف  املقيمني  املشاركني  من  كثري  قال 

داخل  ذلك  يف  مبا  إليران”،  واملناهض  للشيعة  املناهض  التوجه  يف  “ارتفاع  هناك 

البلدان ذات التواجد الشيعي الضئيل أو املنعدم مثل ُعامن ومرص. يضع العديد 

اإلقليميني  القادة  اتجاه  ملسألة  بالنسبة  ثانوية  مرتبة  األمر يف  املشاركني هذا  من 

الستخدام االنقسامات الطائفية يف تعزيز مواقفهم الخاصة. وقالوا إن تالعب عدد 

“النموذج  قبول  توسيع  يف  مهم  تأثري  له  كان  االنقسامات  هذه  يف  األنظمة  من 

النظام  الخليج: “لقد أنشأ  البحرين، قال أحد املختصني يف شؤون  الطائفي”. ويف 

انشقاقاً ]طائفياً[ لوقف التوافق بني السكان الُسّنة مع األغلبية الشيعية.” وأشار 

مشارك آخر إىل أن هذه السياسات غالباً ما تكون َمرَضية أكرث منها محسوبة؛ مؤكداً 

عىل أن السمة املشرتكة للنظم السياسية لدول مجلس التعاون الخليجي هي “نقل 

جنون العظمة نحو التأثريات الخارجية”. وقد ارتفع “التهديد اإليراين” )جزئياً من 

جانب الواليات املتحدة( لدرجة أن “صناع السياسة يف مجلس التعاون الخليجي 

عاجزين اآلن عن تصور املنطقة دونه”. 

كام ينعكس االنتقال إىل الطائفية بدوره يف وسائل اإلعالم اإلقليمية. فقد أوقفت 

الفضائيات العربية القنوات السورية الرسمية، وُوصفت قناة العربية التي متلكها 

السعودية وقناة الجزيرة التي متلكها قطر بأنهام “مصادر إعالمية متحيزة” تعزز 

القضايا يف كثري من األحيان مبا يتامىش مع أجندات السياسة الخارجية لداعميها. 

إيران أصبحت عدائية  املدعومة من  بريس يت يف  اإلخبارية  الشبكة  فإن  وباملثل، 

اتفق  وقد  الخليجي.  التعاون  مجلس  دول  من  وغريها  قطر  تجاه  متزايد  بشكل 

يف  الطائفي  االنقسام  وتعزز  تعكس  اإلعالمية”  “الحرب  هذه  أن  عىل  املشاركون 

بأنها “تعزز االفرتاضات املسبقة بدالً من  املنطقة عىل حد سواء، ورّصح أحدهم 

إبالغها”. وتأثريها يتزايد بشدة نظراً ملستويات األمية العالية يف العامل العريب.

الجبهة الداخلية

محركو السياسة الخارجية يف مجلس التعاون الخليجي

العربية  للحكومات  الخارجية  السياسات  فإن  املسبوقة،  غري  االنتفاضات  نتيجة 

القابلة للمساءلة حديثاً أصبحت أكرث تعبرياً عن االهتاممات الداخلية. فرغم تأثري 

الخليجي، إىل أي  التعاون  العريب املحدود، فيام يبدو، داخل دول مجلس  الربيع 

مدى يستطيع الرأي العام دفع السياسات الخارجية لهذه الدول؟ وبأي الطرق تؤثر 

التحوالت اإلقليمية عىل السياسة الداخلية والعكس؟ 

دول  سياسات  عىل  تؤثر  الداخلية  الديناميات  أن  حني  يف  أنه  املشاركون  اقرتح 

الخليج الخارجية، فإنها تفعل ذلك ال من خالل الضغط الشعبي بقدر ما تفعله 

االقتصادية،  والظروف  الدميوغرايف،  فالتنظيم  العامة.  املحلية  الظروف  من خالل 

مجلس  دول  لسياسات  الرئيسية  املحددات  تكون  ما  غالباً  النظام  وخصوصيات 

التعاون الخليجي الخارجية، وميكنها أن تفرس الخالفات بينها. وبالتايل، أشار أحد 

األكادمييني املقيمني يف الخليج إىل أن “]السياسة الخارجية[ لدولة اإلمارات العربية 

املتحدة املعادية بشدة إليران ليست ألنها مناهضة للشيعية بل يرجع إىل التنظيم 

السكاين، واإلخفاقات االقتصادية يف اآلونة األخرية، ووصول جيل شاب مرتكز عىل 

األمن من عائلة آل نهيان الحاكمة”. يف النظم السياسية التي تركز السلطة يف أيدي 

مجموعة حاكمة صغرية، فإن طبيعة واهتاممات هذه املجموعات املختلفة لها تأثري 

ضخم عىل صياغة السياسة الخارجية. فتصورات الحكام الشخصية عن وضعهم أو 

دورهم غالباً ما يكون له تأثري مهم. عىل سبيل املثال، رغم أن اهتاممات الرياض 

الجغرافية-السياسية الحالية تدفعها يف اتجاه مناهض إليران، فإن تركيز آل سعود 

التقليدي عىل الوحدة اإلسالمية غالباً ما يشجع امللك عبد الله للدعوة ملزيد من 

التضامن بني الُسّنة والشيعة. 

العام  الرأي  الخليجي ال ميلك  التعاون  أنه يف دول مجلس  اتفاق عىل  كان هناك 

عالقة سببية بالسياسة الخارجية بشكل واضح كام هو الحال يف املناطق والبلدان 

األخرى. ومع ذلك، من املؤكد وجود عالقة تعكس اإلجراءات من خاللها يف الخارج 

وتشكل التصورات املحلية للقضايا اإلقليمية الرئيسية. استخدم أحد خرباء االقرتاع 

يف دول الخليج نتائج املسح إلظهار أنه عىل مدار العام املايض، بينام كانت الحكومة 

القطرية أكرث توافقاً مع سياسة الواليات املتحدة الخارجية، أصبح القطريون أكرث 

معارضة للسياسات االجتامعية املوالية للغرب مثل بيع الكحول أو إدخال تعليم 

اللغة اإلنجليزية. وقال الخبري إن هذا قد أسهم عىل األرجح يف التحركات األخرية 

لتقليص بعض هذه السياسات. وبالتايل، فإن قرارات الحكومة تتم مع أخذ امليول 

العامة يف االعتبار، فحتى مع وجود مساءلة محدودة، يدرك الحكام رضورة عدم 

توتر العالقات مع شعوبهم. من املهم أن نالحظ أن حكام الخليج يسعون للحصول 

عىل التأييد الشعبي ليس فقط من خالل إعادة توزيع ثروتهم الريعية، ولكن أيضاً 

من خالل السعي لألصول غري امللموسة مثل االستقرار أو الهيبة. 

كثري  يف  استغاللها  يتم  نظام  كل  يف  متنافسة  جامعات  هناك  ذلك،  عىل  عالوة 

من األحيان من ِقبل الرأي العام أو تسعى هي الستغالل الرأي العام، فاألنظمة 

أن  ينبغي  ال  عام-  بشكل  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  أقل  وبدرجة  الفردية- 

يُنظر إليها باعتبارها كيانات متجانسة. يف البحرين، عىل سبيل املثال، فإن أصحاب 

الشعبية  الشكاوى  إىل  بانتظام  يشريون  الحاكمة  األرسة  بني  من  األمني  االتجاه 

بخصوص عدم االستقرار – بصفة عامة من املتشددين الُسّنة املؤيدين للنظام – 
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بهدف السعي إىل موقف أكرث حزماً من امللك الذي كان يسعى يف البداية للحصول 

عىل اتجاه أكرث تحديداً. 

مستويات مختلفة من اإلصالح الداخيل

كام تشكلت درجة تأثر بعض دول الخليج بالربيع العريب، ومدى رد فعلها تجاه 

األكرث  الدولتان   – والكويت  فالبحرين  اإلصالح.  بشأن  الخاصة  بسجالتها  ذلك، 

تأثراً بشكل مبارش – “وصلتا إىل الحافة بني ]الدميقراطية[ الشكلية والدميقراطية 

اآلن  أما  املشاركني.  أحد  تعبري  حسب  وذلك  سواء،  حد  عىل  النيابية”  الحقيقية 

الذي  السيايس،  اإلصالح  طريق  عن  قادتها،  يقدمه  أن  ميكن  الذي  القليل  فهناك 

لن ينطوي عىل نقل حقيقي للسلطة ويغري الوضع الراهن إىل حد كبري. لكن هذا 

ال  حيث  املتحدة،  العربية  اإلمارات  مثل  أخرى،  دول  يف  اآلن  حتى  الحال  ليس 

يزال هناك مجال لـ “اإلصالحات غري األساسية” )توسيع املجالس أو الوعد بإجراء 

عىل  دامئاً  حقيقي  تأثري  لها  ليس  اإلصالحات  هذه  املثال(.  سبيل  عىل  انتخابات، 

يف  الراهن.  الوضع  تعزيز  لزيادة  أحياناً  مهيأة  وتكون  السياسية  املشاركة  توسيع 

اململكة العربية السعودية، عىل سبيل املثال، تم منح املواطنني الحق يف التصويت 

يف مناطق متعددة يف االنتخابات املحلية ملنع املرشحني املحليني األقوياء )الشيعة 
غالباً( من النجاح.2

تأثريًا محدوًدا عىل دول  أثر  العريب  الربيع  أن  يبدو  املستويات، وبينام  عىل كافة 

تحديات  قد وضع  فإنه  والكويت(،  البحرين  )باستثناء  الخليجي  التعاون  مجلس 

عىل  كبري  حد  إىل  تعتمد  الخليج  فدول  البلدان.  هذه  يف  الحكم  لنامذج  خطرية 

أنظمة ريعية تسمح لها بتجميع ثروة كبرية من املوارد الطبيعية وإعادة توزيعها 

بطرق تساعد يف ترسيخ موقفها. يف الدول ذات الكثافة السكانية املتزايدة )مثل 

اململكة العربية السعودية(، ازداد اآلن الرصف من الخزينة، الذي كان ينكمش عىل 

نحو متزايد، بسبب الربيع العريب، وردت معظم أنظمة دول الخليج عىل تهديد 

االنتفاضات الشعبية من خالل زيادة اإلنفاق العام بشكل كبري.3 اتفق املشاركون 

عموًما عىل أن هذه االستجابة “كانت غري ناجحة أو عىل األقل فشلت يف القضاء 

عىل املظامل”. ونتيجة لذلك، تواجه هذه املاملك “خيار صعب ما بني التحرك نحو 

الردود القمعية )كام فعلت البحرين واإلمارات العربية املتحدة وسلطنة عامن(”، 

أو القيام “بتعديالت مؤسسية موضوعية”. وتم التأكيد عىل أن الجهات الخارجية 

لتنفيذ  الخليج  االتحاد األورويب، عليها دور هام يف مساعدة حكام  الفاعلة، مثل 

هذه الخيارات. 

أكد عدد من املشاركني أنه ال ينبغي املبالغة يف مستوى الطلب الداخيل لإلصالح 

السيايس.  ومع احتاملية وجود جدل داخيل كبري حول سياسة الحكومة، نادًرا ما 

يصل هذا إىل “مقاومة متامسكة ضد النظام نفسه”. يف الواقع هناك دوائر قوية 

من الدعم والوالء لألرس الحاكمة يف الخليج.  وترتكز دعوات اإلصالح إىل حد كبري 

عىل زيادة املشاركة أو محاربة الفساد، وليس عىل “إسقاط النظام” )مع االستثناء 

امللحوظ يف حالة البحرين(.  

شكلت  داخلية  ديناميات  هناك  والكويت  البحرين  عن  بعيًدا  فحتى  ذلك،  ومع 

ضغطًا كبريًا عىل أنظمة الخليج.  قال أحد الخرباء يف الشأن الخليجي أنه مع ازدهار 

الحركات اإلسالمية يف جميع أنحاء املنطقة يف أعقاب الربيع العريب، هناك دالئل 

كيانات  إىل  وتحولها  الخليج  منطقة  يف  اإلسالمية  الجامعات  تنظيم  إعادة  عىل 

أكرث فاعلية.  وأضاف الخبري أن السياسات الداخلية التي تقيد الدوائر السياسية، 

عىل سبيل املثال من خالل حظر األحزاب السياسية، “تساهم بشكل افرتايض يف 

العربية  اإلمارات  اإلصالح يف دولة  املثل بجامعة  الجامعات”، ضاربًا  تطوير هذه 

املتحدة.  ولكن، مرة أخرى، فإن السياسة الداخلية لكل دولة عىل حدة تعني أنه ال 

توجد حالتان متشابهتان – ففي البحرين، تظل جامعة اإلخوان املسلمني وجناحها 

السيايس “املنرب”، من بني أهم القوات املوالية للنظام.

األورويب  االتحاد  مع  الخليجي  التعاون  مجلس  عالقات 

والقوى الخارجية األخرى

التعاون الحايل - والعوامل املعقدة
 

سلّط املشاركون الضوء عىل عدد من املجاالت واملبادرات التي وقف من خاللها كل 

من االتحاد األورويب و مجلس التعاون الخليجي عىل أرضية مشرتكة، مبا يف ذلك:  

األوسط  الرشق  عىل  والحفاظ  الشامل،  الدمار  أسلحة  وانتشار  اإلرهاب  مكافحة 

خالًيا من األسلحة النووية، والسيام احتواء طموحات إيران النووية، وتأمني تدفق 

الطاقة بسعر معقول.  قد مثل الربيع العريب عىل األقل التقاًء مؤقًتا يف املصالح بني 

االتحاد األورويب ومجلس التعاون الخليجي، حيث اتخذ الطرفان نفس املوقف من 

قضايا مثل استقرار اليمن وإسقاط العقيد الليبي معمر القذايف ومعالجة األزمة يف 

سوريا. وبينام يتم دعم سياسات االتحاد األورويب ومجلس التعاون الخليجي حول 

الربيع العريب يف بعض األحيان انطالًقا من أهداف إسرتاتيجية وافرتاضات مختلفة 

بشكل كبري، إال أن كليهام قد استثمر يف التحوالت التي تشهدها املنطقة يف مرحلة 

ما بعد الثورة. ازداد اشرتاك االتحاد األورويب مع الخليج منذ االنتفاضات، وكثفت 

مسؤولة الشؤون الخارجية يف االتحاد األورويب كاثرين اشتون تركيزها عىل املنطقة 

منذ 2011، وهو ما ميكن أن يشكّل أساًسا لحوار اسرتاتيجي أكرث انتظاًما.  ولكن كام 

أشار أحد الخرباء األوروبيني فإن السياسة املشرتكة بني االتحاد األورويب ومجلس 

التعاون الخليجي حول الربيع العريب تجعل من األمر أكرث صعوبة بالنسبة لالتحاد 

األورويب للحفاظ عىل خط ثابت عن قضية اإلصالح يف املنطقة – األمر الذي قد 

يتطلب من االتحاد األورويب توجيه انتقادات لرشكائه يف الخليج أو مامرسة ضغوط 

عليهم.

اتفاق عىل أساس تكتييك قصري األجل، وليس من  التوصل إىل نقاط  مع ذلك تم 

خالل رؤية إسرتاتيجية مشرتكة. وكام صاغ ذلك أحد املشاركني يف الحوار، ال يشارك 

االتحاد األورويب ودول مجلس التعاون الخليجي بالفعل يف النظام عىل أساس نفس 

القواعد الدولية. أدت االختالفات يف وجهات النظر، السيام يف قضايا مثل اإلصالح 

السيايس، إىل ما وصفه أحد خرباء الشأن الخليجي “رصاع الخطابات” وأطلق عليه 

املعياري”. عالوة عىل ذلك، ال يوجد توافق داخل مجلس  االتصال  آخر “انقطاع 

الرغبة يف الرشاكة اإلسرتاتيجية مع االتحاد  أو  الغرض من  الخليجي عىل  التعاون 

التعاون  التي تسعى دول مجلس  الفاعلة  الجهة األمنية  األورويب، والذي ال ميثل 

التاريخية  األلفة  بعض  وجود  من  الرغم  عىل  لها.  االنحياز  إىل  عادة  الخليجي 

والثقافية مع أوروبا، تقوم العالقات بني االتحاد األورويب ومجلس التعاون الخليجي 

يف  األعضاء  والدول  األورويب  االتحاد  بني  الثنائية  التجارية  العالقات  عىل  أساًسا 

مجلس التعاون الخليجي.

األورويب  االتحاد  من  كل  داخل  االنقسامات  هي  أقوى  عالقات  قيام  يعيق  ما 

ومجلس التعاون الخليجي عىل السواء. وكام أشار بعض الخرباء املشاركني إىل أنه 

مل يكن هناك تطوير لسياسة موحدة من االتحاد األورويب تجاه الخليج، وهو ما 
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أنتج التناقضات يف املسارات الدبلوماسية الثنائية واملتعددة األطراف بني االتحاد 

األوريب ومجلس التعاون الخليجي. مازالت هيئة العمل الخارجي األوروبية “أداة” 

الدول األعضاء السبع  بناء توافق يف اآلراء فيام بني  التطوير، ونظًرا لصعوبة  قيد 

لنهج  الوصول  تقوِّض  تتبع حكومات معينة سياسات  فقد  االتحاد،  والعرشين يف 

لتحويل  األورويب  االتحاد  من  وقًتا  األمر سيستغرق  أن  املحللني  أحد  قال  موحد. 

تركيزه عىل الخليج، مقارنة مبناورات االتحاد األورويب الغري فعالة مع “ناقلة نفط 

تدور يف املكان”. كان ألزمة االتحاد األورويب املالية واالقتصادية أثًرا إيجابًيا عىل 

إمكانية إقامة عالقات أوروبية خليجية، نظًرا ملا ميكن أن يلعبه الخليج من دور 

رئييس يف أمن أوروبا االقتصادي يف املستقبل، ولكن يف الوقت نفسه فإن األزمة 

قد استنفدت املوارد وشجعت املنافسة بني كل دولة من الدول األعضاء يف االتحاد 

األورويب عىل حساب العمل الجامعي.

يف الوقت نفسه، مازال مجلس التعاون الخليجي يعاين من أزمة هوية خاصة به، 

مع وجود خبري واحد يف الشأن الخليجي عىل األقل يشكك يف جدوى املجلس عىل 

املدى الطويل. أثبت التدخل يف البحرين وجود انقسام بني دول الخليج، وأن هناك 

السعودية.   الهيمنة  من  األخرى  الخليجي  التعاون  مجلس  أعضاء  بني  عام  خوف 

تتعامل مع دول  أن  الدولية  الفاعلة  الجهات  األسهل عىل  أنه من  والنتيجة هي 

مجلس التعاون الخليجي عىل أساس ثنايئ.

االتحاد األورويب باعتباره “صديق” الواليات املتحدة

هناك أيًضا حاجة للنظر يف العالقات بني االتحاد األورويب والخليج يف إطار العالقات 

بني الواليات املتحدة والخليج. اتضح هذا من شعور املشاركني بأنه يتم النظر إىل 

يف  املتحدة  للواليات  تذعن  بأنها  األورويب،  االتحاد  مستوى  عىل  والسيام  أوروبا، 

تعاملها مع دول الخليج، أو كام وصف ذلك أحد خرباء الشأن الخليجي، يتم النظر 

لالتحاد األورويب عىل أنه “صديق” واشنطن يف املنطقة. يدرك االتحاد األورويب مدى 

الدفع بصالحيات  لذلك، ال يرغب يف  املنطقة، ونتيجة  املتحدة يف  الواليات  نفوذ 

سياسته. ولكن كام أشار البعض فإن شعور االتحاد األورويب مبحدودية نفوذه أصبح 

واضحاً. عىل سبيل املثال، استنكرت أملانيا بطريقة صامتة إغالق مكاتب مؤسسة 

كونراد أديناور ستيفتونغ، وهو مركز أبحاث أملاين، يف ديب.4 ويف أزمة البحرين، كان 

األوربيون شبه غائبني. فتوقف دبلوماسييهم عن مقابلة املعارضة، وبعد تشكيل 

لجنة لتقيص الحقائق خالل االضطرابات، قال مبعوث االتحاد األورويب روبرت كوبر 

يف جلسة قصرية لنواب الربملان األوريب أن الرشطة البحرينية كانت تواجه “مهمة 
صعبة”، وقد “وقعت حوادث”.5

الدول األعضاء يف االتحاد األورويب لديها بعض النفوذ، حتى وإن مل تستخدم تأثريها 

الكامل. يستند الرتابط بني االتحاد األورويب ومجلس التعاون الخليجي عىل التجارة 

ومبيعات األسلحة والشعور بالرشاكة التاريخية. ومع ذلك، فإن االتحاد األورويب 

العسكرية  العالقات  نفس  اإلصالحات ألنه ال ميتلك  املزيد من  دفع  يرغب يف  ال 

العالقات.  ساءت  إذا  إليها  اللجوء  ميكن  والتي  املتحدة،  الواليات  متتلكها  التي 

استشهد أحد املشاركني مبثال العالقات بني اإلمارات العربية املتحدة وكندا، والتي 

ساءت عندما تحول النزاع حول حقوق الهبوط إىل إغالق قاعدة عسكرية تستخدم 

لتزويد القوات الكندية يف أفغانستان، وفرض تأشريات مكلفة عىل الزوار الكنديني 

الوافدين إىل اإلمارات العربية املتحدة، وكام وصف وزير االقتصاد اإلمارايت سلطان 
املنصوري الوضع يف ذلك الوقت، فإن العالقات قد “دمرت”.6

تحدث أحد املشاركني املقيمني يف الخليج عن طبيعة العالقات بني الواليات املتحدة 

منهام عىل  واحدة  لكل  يُنظر  والعسكرية  السياسية  العالقات  أن  وقال  والخليج، 

حدة، يف حني حذر آخر من أن وجود العالقات العسكرية عىل قمة العالقات يعني 

يتم  األزمات،  تحدث  عندما  محلها.  السياسية  القضايا  تحل  أن  الصعب  من  أنه 

إرسال القادة العسكريني األمريكيني، وليس الدبلوماسيني، إىل عواصم الخليج؛ بل 

أن املسؤولني األمريكيني هم األكرث ارتباطًا باملعامالت التي تقوم عليها العالقات بني 

الواليات املتحدة والخليج. وعالوة عىل ذلك، اتفق املشاركون أن تقليص العالقات 

املثال،  السياسية. عىل سبيل  املتحدة  الواليات  نفوذ  يقّوض بدوره  العسكرية قد 

إزالة األسطول الخامس من البحرين قد يعزز التأثري السعودي يف البالد. عىل أية 

حال، فإن وجود الواليات املتحدة يف الخليج يخدم املصالح األمنية األمريكية التي 

ال ترغب واشنطن يف التضحية بها. )اتفق الحضور -الخليجيني والغربيني- أنه عىل 

الرغم من ازدياد املصالح اآلسيوية واالستثامر يف الرشق األوسط، فإن الصني ليست 

قادرة عىل ملء دور أمريكا باعتبارها ضامًنا لألمن(.

األمرييك  للنفوذ  الكاملة  املامرسة  ملنع  تجمعت  قد  الظروف  أن  من  الرغم  عىل 

)ترى الواليات املتحدة بوضوح، عىل سبيل املثال، أنها مل تتمكن من الضغط عىل 

األحداث  وترية  تصاعدت  عندما  البحرين  بخصوص  السعودية  العربية  اململكة 

هذه  يف  الراهن  الوضع  بأن  اعرتاف  هناك  يكون  أن  يجب  العربية(،  املنطقة  يف 

املجتمعات ال ميكن إبقاؤه.  وعىل حد تعبري أحد األكادمييني املقيمني يف الخليج، 

بينام مل تعد تنظر الواليات املتحدة لدول الخليج عىل أنها “حاضنات لإلرهاب”، 

قال أحد املمثلني ملركز أبحاث إقليمي أن الخليج ليس محصًنا ضد عدم االستقرار 

إىل كل من  الثوري  اليقني  قد وصل عدم  تعبريه،  املنطقة.  وعىل حد  يعم  الذي 

اليمن، عىل حدود الخليج الخارجية، والبحرين، يف قلب املنطقة نفسها، وشكَّل تغري 

األجيال ضغطًا أكرب عىل دول الخليج.

أشار  مطلقة.  ليست  الخليج  يف  األمريكية  القيادة  بأن  اعرتاف  أيًضا  هناك  كان 

الحضور إىل تراجع اعتامد أمريكا عىل إمدادات الطاقة الخليجية.  كام توقعوا أنه مع 

االنخفاض املحتمل يف النفوذ األمرييك بعد قرار “التهديد اإليراين”، كذلك قد ال تعتمد 

دول الخليج عىل أمريكا كقوة عظمى إقليمية وكضامن ضد عدوان إيراين. الجدير 

بالذكر أيًضا هو انهيار الثقة يف الواليات املتحدة بني النخب الحاكمة يف الخليج التي 

انزعجت من املوقف األمرييك من الثورتني املرصية والبحرينية الذي مل يكن داعاًم 

بشكل كاف ملخاوف وأولويات الخليج. يأيت هذا بالتوازي مع صعود جيل جديد 

من السياسيني األمريكيني غري معتادين عىل الروابط التاريخية بني أمريكا والخليج 

والذين يشككون يف تكلفة ومضمون العالقة بني الواليات املتحدة والخليج.  هناك 

إذن فرصة لدور متزايد لالتحاد األوريب. حثَّ أحد املحللني اإلقليميني الدول األعضاء 

يف االتحاد األورويب عىل عدم اعتبار أنفسها “ليست أطراًفا” وابتعادها يف أوقات 

األزمات، ولكن ميكنها بدالً من ذلك أن تعمل بالتنسيق مع الواليات املتحدة لخلق 

مساحة لواشنطن للعب دورها بشكل أكرث فعالية.

هل من إمكانية لتعزيز العالقات؟ 

كان املشاركون متشامئني عموًما بشأن إمكانية خلق رشاكة إسرتاتيجية بني االتحاد 

مشرتكة  سياسات  وجود  عدم  بسبب  وذلك  الخليجي،  التعاون  ومجلس  األورويب 

بني االتحاد األورويب ومجلس التعاون الخليجي والقوة التاريخية للعالقات الثنائية 

فبينام ميكن  الخليجي.   التعاون  األعضاء يف مجلس  األورويب والدول  االتحاد  بني 

ذلك  فإن  والوحدة،  للتكامل  كنموذج  األورويب  لالتحاد  مساهمة  أهم  تعمل  أن 

النموذج قد تم وضعه مؤخًرا تحت ضغط يف أوروبا.
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التعاون  بناء عالقة أكرث موضوعية مع مجلس  االتحاد األورويب يف  ميكن أن يبدأ 

الدبلومايس،  التمثيل  املوارد، مثل مزيد من  املزيد من  الخليجي من خالل توفري 

ومزيد من الربامج واآلليات املشرتكة، واملوظفني الالزمني للعمل فيها.  عند الحديث 

)يف  املنطقة  يف  األورويب  االتحاد  ميثل  فقط  واحد  سفري  هناك  النقطة،  هذه  عن 

الرياض(، ويتعامل موظفو املفوضية الذين يركزون عىل املنطقة مع اليمن والعراق 

وإيران.  ومع وجود برنامج عمل مشرتك يشمل العالقات يف مجال الطاقة والثقافة 

والتجارة، مل يقدم أيًا من الطرفني مجموعة من املوظفني لتنفيذه.7 ميكن أن تكون 

العالقات املعززة ثنائية ومتعددة األطراف، حيث يعمل االتحاد األورويب عىل بناء 

تحديد  ميكن  )والعكس(.  األعضاء  والدول  الخليجي  التعاون  مجلس  مع  عالقاته 

عىل  الحرة(  للتجارة  مناطق  إنشاء  اليمن،  )مثل  املشرتك  االهتامم  ذات  القضايا 

الثنايئ، ثم االنتقال إىل مستٍو متعدد األطراف. عدم وجود دور لالتحاد  املستوى 

األورويب يف تقديم املساعدات العسكرية ينبغي أال مينع مشاركة أكرث موضوعية 

مع املنطقة، وخاصة بالنظر إىل أن هذه املساعدة ميكن أن تكون عقبة يف سبيل 

اإلصالح.  ميكن تعزيز هذه الجهود من خالل إنشاء املزيد من التفاهم والتنسيق 

مع الواليات املتحدة.  قد يسمح املزيد من الحوار بني االتحاد األورويب والواليات 

املتحدة حول سياسة مجلس التعاون الخليجي، مبا يف ذلك إمكانية إجراء حوار ثاليث 

بني الواليات املتحدة واالتحاد األورويب والخليج، لكال الطرفني بإتباع سياسة مشرتكة 

تستهدف الخليج عىل نحو أكرث فعالية.

كام عرب عن ذلك أحد املشاركني، ينبغي أن يكون الهدف الرئييس هو الوصول إىل 

األورويب  االتحاد  يحدد  أن  بدوره  يتطلب  هذا  ممكن.  نطاق  أوسع  عىل  توافق 

باإلضافة  إنشاء أي رشاكة إسرتاتيجية.  قبل  أولوياتهام  الخليجي  التعاون  ومجلس 

إىل النجاح يف األمن التعاوين وتطوير املؤسسات اإلقليمية، أشار أحد الحضور إىل 

أن االتحاد األورويب لديه سجل من صياغة مبادرات إسرتاتيجية “للتحرير” ال ينظر 

إليها عىل أنها تهديد من قبل النخب الحاكمة. هذا النوع من “التحررية املقننة” 

ميكنه أن يدعم انخراط االتحاد األورويب يف املنطقة، عىل الرغم من أنه قد يكون 

يف  اضطرابات  بظهور  عّجل  الذي  “االستقرار”  منوذج  منطق  تجنب  الحكمة  من 

جميع أنحاء املنطقة. وأكد الحضور عىل “الطبيعة الفاشلة والتجميلية” لإلصالح 

  .2011 عام  بدأت  التي  العربية  االنتفاضات  يف  جذري  كسبب  السابق  السيايس 

وأبرزوا عدم رغبة االتحاد األورويب الواضحة يف محاسبة الحكومات الخليجية عىل 

اإلصالحات السياسية، وأشاروا إىل أن املساعدة األوربية يف مجال اإلصالح تقترص 

عىل بعض “املبادرات منخفضة املستوى،” يف مجاالت مثل دعم السلطة القضائية 

األورويب  االتحاد  أنه عىل  بعد ذلك  الحضور  الفساد. وشدد  والشفافية ومكافحة 

من  املزيد  وبذل  املنطقة  يف  اإلنسان  حقوق  عن  الدفاع  يف  حزًما  أكرث  يكون  أن 

مجلس  يف  اإلنسان  حقوق  ودعاة  املحلية  الحكومية  غري  املنظامت  لدعم  الجهد 

التعاون الخليجي. مع وجود عالقة إعادة توازن عىل طول هذه الخطوط، ميكن أن 

يستمر مجلس التعاون الخليجي واالتحاد األورويب يف تطوير عالقات تلبي أولويات 

اقتصادية وجيوسياسية ملموسة لكال  الحقوق األوروبية وكذلك تحقيق مكاسب 

الطرفني. 
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