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احلاجة إلى إعادة النظر في العالقات اإلستراتيجية بني اإلحتاد األوروبي 
 )GCC( ومجلس التعاون اخلليجي )EU(

دراسة “شراكة” املفاهيمّية
*)Camilla Committeri( وكاميال كوميتري )Silvia Colombo( بقلم سيلڤيا كولومبو

ملّخص

يشّكل كال مجلس التعاون اخلليجي واإلحتاد األوروبي عنصرين فاعلني عاملَيّني يتمتعان بإمكانيٍة هائلة للتعاون في عدة 

ه البحوث املُقامة ضمن املشروع بعنوان “شراكة – تعزيز التفاهم  مجاالت. تعرض الدراسة هذه اإلطار املفاهيمي الذي وَجّ

والتعاون في عالقات اإلحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي”. ويأتي املشروع والدراسة بحّد ذاِتها في وقٍت 

مناسٍب تشهد فيه العالقات حضيضًا لم تشهده من قبل وحتتاج بالتالي إلى جتديٍد وإعادة بناٍء على أساٍس جديٍد أكثر 

ثبات. وتهدف الدراسة هذه إلى تسليط الّضوء على ماضي كما حاضر ومستقبل العالقة بني اإلحتاد األوروبي ومجلس 

التعاون اخلليجي باإلضافة إلى تقييم نقاط القّوة والّضعف فيها وعرض أفكاٍر هادفة إلى تعزيز التعاون املتبادل. 

املقدمة

ة  يشّكل كال مجلس التعاون اخلليجي واإلحتاد األوروبي عنصرين فاعلني عامليني يتمَتّعان بإمكانيٍة هائلة للتعاون في عَدّ

ه البحوث املُقامة ضمن املشروع بعنوان “شراكة – تعزيز الّتفاهم  مجاالت. تعرض الدراسة هذه اإلطار املفاهيمي الذي وَجّ

والتعاون في عالقات اإلحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي”. ويأتي املشروع والدراسة بحد ذاتها في وقٍت 

مناسٍب تشهد فيه العالقات حضيضًا لم تشهده من قبل وحتتاج بالتالي إلى جتديٍد وإعادة بناٍء على أساٍس جديٍد أكثر 

ثبات. وتهدف الدراسة هذه إلى تسليط الضوء على ماضي كما حاضر ومستقبل العالقة بني اإلحتاد األوروبي ومجلس 

التعاون اخلليجي باإلضافة إلى تقييم نقاط القّوة والّضعف فيها وعرض أفكاٍر هادفة إلى تعزيز التعاون املتبادل. 

يحدد القسم األول من الدراسة الوضع احلالي للعالقة بني اإلحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي في إطار تاريخ 

عت تعاونها من جهة، والعوامل التي أعاقت بناء عالقات  التعاون بني املنطقتني. ويعرض هذا القسم من ثم العوامل التي شَجّ

أكثر متانة وخلَّفت إمكانّيات لم حتَقّق من جهة أخرى. كما ويعالج هذا القسم التحديات والفرص التي ستعترض العالقة 

بني اإلحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي، األمر الذي يشّكل الهدف األساسي ملشروع “شراكة”. أما القسم الثاني 

من الدراسة فيعرض تقييمًا حلالة التعاون الراهنة وللخطط املستقبلَيّة في عدد من القطاعات تتراوح بني التجارة واملالّية 

واإلتصاالت والتعليم العالي، وهذا ما يؤّمن أساسًا لألبحاث التي سُتقام في املشروع. وتعرُض إستنتاجاتنا بعض األفكار 

حيال كيفية جتاوز العوائق وزيادة إمكانّيات التعاون بني اإلحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي إلى احلد األقصى 

كما ُتبنّي كيف سيساهم املشروع في حتقيق هذا الهدف.

* سيلفيا كولومبو باحثٌة في معهد األعمال الدولية )IAI( في روما وهي املنّسق ملشروع “شراكة”. أّما كاميال كوميتري فتحمل شهادة ماجستير في 
ولي من كلّّية لندن لالقتصاد  العالقات الدولَيّة من معهد العلوم السياسية )Sciences Po( في باريس وشهادة ماجستير في االقتصاد السياسّي الَدّ

والعلوم السياسّية )LSE( في لندن. وكانت كوميتري متمّرنة في معهد األعمال الدولية في روما وذلك في إطار مشروع “شراكة”.
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1  تعاون اإلحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي بني مصالح إستراتيجَيّة وعوائق فكرية 

اإلحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي تتشارك تاريخاً طوياًل من التعاون 

يعود تاريخ العالقات بني أوروبا ودول مجلس التعاون اخلليجي بالتاريخ إلى العام 1988 مع توقيع إتفاقية التعاون بينهما 

على الرغم مما سبقها من ثنائية وحدة في العالقات تأَتّت عن الروابط التاريخية واالستعمارية التي جمعت اجلهتني. فقد 

لت  بدأ التواصل بني اجلهتني في العام 1983 كنتيجة مباشرة لتأسيس مجلس التعاون اخلليجي في العام 1981. 1 وشَكّ

إتفاقية التعاون التي دخلت حيز التنفيذ في العام 1989 مستندًا عامًا إلى حٍد ما يهّيئ إطارًا مؤسسيًا لتعاون كان يجب 

أن يتم في عدٍد من املجاالت التي تهم كال اجلهتني ومنها قطاعات االقتصاد التقليدّية، أال وهي قطاعات الطاقة والصناعة 

والتجارة واالستثمار والزراعة والعلم والتكنولوجيا والبيئة.2 أما أهداف االتفاقية األساسية فاشتملت على حتسني العالقات 

االقتصادية بني املنطقتني، وتكثيف التجارة وتبادل اإلستثمارات، ومتتني إعتماد املناطق بعضها على بعض، وإطالق حوار 

سياسي غير رسمي. كما ورمت اإلتفاقية إلى تشجيع دمج مجلس التعاون اخلليجي في املنطقة، وإلى املساهمة في تعزيز 

االستقرار في منطقة حتمل أهميًة إستراتيجيًة بالنسبة ألوروبا، وإلى ضمان موارد الطاقة ألوروبا، وأخيرًا إلى تقوية عملية 

تنمية االقتصاد وتنويعه في دول مجلس التعاون اخلليجي. 

إال أن العالقة بني اإلحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي إقتصرت مدة سنني عديدٍة في األغلب على التجارة 

واملسائل اإلقتصادية على الرغم من تعدد األهداف املذكورة التي تعكس طموحًا عاليًا وتنُوّعها. فقد شكلت إقامة منطقة 

جتارة حرة بني اإلحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي أحد األهداف الرئيسة إلتفاقية التعاون. وقد أظهر الطرفان 

إندفاعًا شديدًا بادئ األمر وذلك نتيجة االنعكاسات اإليجابية احملتملة التي قد تتأتى عن التعاون في املسائل السياسية 

واألمنية، إال أن وتيرة املفاوضات تراجعت شيئًا فشيئًا إلى أن وضع مجلس التعاون اخلليجي حدًا لها من جهته في نهاية 

العام 2008. وفيما سيعالج القسم التالي العوامل التي أعاقت إقامة منطقة جتارة حرة، بات من الشائع إعتبار العالقة 

بني اإلحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي رهينة املسألة هذه. فقد شهدت املشاورات تقلبات كثيرة وغالبًا ما 

ن حترير التجارة  تغَيّر نطاقها كما سلطتها لكي تتناسب وأولويات إحدى اجلهتني أو كليهما اجلديدة. كانت اإلتفاقية لتؤِمّ

بالسلع واخلدمات بشكٍل تدريجي ومتبادل بني املنطقتني بهدف تأمني درجة متساوية من فرص دخول السوق. كما وكانت 

النزاعات كما  املفاوضات لتؤدي إلى وضع قواعد وأنظمة مشتركة في ما يخص حقوق امللكية الفكرية واملنافسة وفّض 

وقواعد املنشأ. وعلى الرغم من بدء املشاورات في إقامة منطقة جتارة حرة في العام 1990 مباشرة بعد توقيع إتفاقية 

التعاون، لم يصبح إحتمال إقامة هذه منطقة بني اجلهتني واقعيًا إال في العام 2003 مع حتّول مجلس التعاون اخلليجي 

إلى إحتاٍد جمركي. وفي العام 2007 إزدادت وتيرة املفاوضات ومعها توقعات الوصول إلى نتيجٍة ختامية في العام 2008. 

إال أن التوقعات هذه لم تتحّقق ألن مجلس التعاون اخلليجي إعتبر أنه قام بتنازالت كثيرة لم تلَق أية مكافأة من اجلهة 

ر بالتالي إيقاف املشاورات. ولم حتافظ املنطقتان في األعوام الالحقة إال على التبادالت املؤسسَيّة من خالل  األوروبية وقَرّ

االجتماع الوزاري املشترك السنوي ومجموعة من البيانات وبعض اإلجتماعات بني اخلبراء تهدف إلى تعزيز التعاون في 

مجاالت البيئة والطاقة والتعليم ومكافحة النشاطات اإلجرامية. 

غير أّن هذه الالئحة ال تصف طبيعة العالقة اإلستراتيجية بني اإلحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي بشكٍل وفي في 

عدٍد من املجاالت. فبعض املسائل تَتّصف باخلاصة باإلحتاد األوروبي ومبجلس التعاون اخلليجي، بينما َيظهر أيضًا عدد 

من املسائل العاملية ذات الصلة بالعالقة الثنائية هذه. تشكل من جهٍة العالقة في مجال الطاقة بال شك احملّرك األساسي 

للعالقات بني اإلحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي وتقُلّ الشكوك في ضرورة تعزيز التعاون في هذا القطاع 

باملفارنة مع القطاعات األخرى وذلك ألن أوروبا حتتاج إلى ضمان توفير حاجتها املتزايدة ملصادر الطاقة بينما تسعى دول 

1. م. لغرنزي )M. Legrenzi(، مجلس التعاون اخلليجي وعالقات اخلليج الدولية. الدبلوماسية واألمن والتنسيق االقتصادي في الشرق األوسط 
 The GCC and the International Relations of the Gulf. Diplomacy، Security and Economic Coordination in a Changing Middle( املتغّير

 .2011 ،)I.B. Tauris( لندن-نيويورك: آي. بي. توريس ،)East
2. إتفاقية التعاون بني اإلحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي، اجلريدة الرسمية ل Official Journal L 054( 054( بتاريخ 25 شباط/فبراير 

.http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=celex:21989A0225%2801%29 ،15 1989، ص 3 إلى

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=celex:21989A0225%2801%29
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مجلس التعاون اخلليجي إلى الوصول إلى التكنولوجيا والبراعة الفنَيّة. هذا وقد أثارت األزمة املالية العاملية احلالية من 

جهٍة أخرى تساؤالت مهمة حول الدور الذي تلعبه صناديق الثروات السيادية اخلليجية واإلستثمارات اخلليجية بشكٍل عام. 

ورغم أن العالقة بني اإلحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي قد تبدو غير متناسقة في بعض النواحي، وذلك نتيجة 

تنافس أوروبا ودولها األعضاء مع فاعلني آخرين كالصني، وسعي الهند إلى بناء عالقة خاصة مع دول مجلس التعاون 

اخلليجي بغية تلبية حاجات الدول هذه املالية واملتعلقة بالطاقة، ُيظهر الواقع حالة مختلفة متامًا. فأوروبا هي اليوم أحد 

أهم شركاء منطقة اخلليج اإلستراتيجيني كما ومثااًل للمنطقة هذه نوعًا ما في تطورها الداخلي باجتاه دمج إقليمي أعمق، 

وستبقى كذلك. وعلى الرغم من مصالح املنطقتني اإلستراتيجية، تضاءلت العالقة بينها ليتحول احلوار بينها وتعاونها إلى 

مترين رسمي غير مثمر.

وقد إَتّفق اإلحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي في العام 2010 على برنامج عمٍل مشترك لتطبيق إتفاقية التعاون 

الصادرة في العام 1988 3 ُينّفذ خالل الفترة املمتدة من العام 2010 حتى العام 2013. وإشتمل البرنامج على الئحة 

لة من مجاالت التعاون املختلفة بدءًا من التجارة والطاقة مرورًا بالثقافة والتفاهم املتبادل، وصواًل إلى التعليم العالي  مفَصّ

والبحث العلمي، إال أنه يصعب تطبيقها كما كانت احلالة سابقًا. لذلك لم يساهم برنامج العمل املشترك في إحياء التعاون 

بني اإلحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي وال في إعادة توجيهه في مساٍر جديٍد. فمن الضروري إذًا تقليص عدد 

املجاالت هذه إلعادة رسم العالقة بني املنطقتني وذلك بغية تفادي تعّددًا في مجاالت التعاون يضعف هذا األخير، كما ويجب 

ع أكثر تفصياًل في هذه املسألة(.  تركيز العالقة على أفضل املمارسات )راجع اخلامتة للحصول على توُسّ

يبقى التعاون بني اجلهتني محدودًا إلى حّد فاجع وال يضاهي إمكانّياتهما وال طموحاتهما على الرغم من مضي ما يفوق 

العشرين عامًا على توقيع إتفاقية التعاون في العام 1988 باإلضافة إلى تتابع جوالت املباحثات واالجتماعات. وأتت األزمة 

املالية واالقتصادية العاملية لتزيد من ضرورة إعادة البحث في العالقة اإلستراتيجية بني اإلحتاد األوروبي ودول مجلس 

التعاون اخلليجي من خالل معاجلة غياب اإلرادة السياسية في حل بعض املسائل العالقة. وقد ولَّدت احلالة هذه على مر 

السنني باإلضافة إلى ذلك سوء ظن وغياب ثقة إلى حد ما خاصة في ما يتعلق بنوايا اإلحتاد األوروبي وقدرته على إقامة 

حوار صادق مع مجلس التعاون اخلليجي ال يخضع لشروٍط مسبقة بغية تعزيز التعاون املتبادل. 

رت ضعف نفوذ اإلحتاد األوروبي في منطقة اخلليج ونقص  أما أحداث ما ُسّمي بالربيع العربي األكثر حداثة فقد سَطّ

األدوات في مجال التعاون اخلاص بالسياسات اخلارجية. وُيظهر عدم إشراك اإلحتاد األوروبي مجلس التعاون اخلليجي 

في مبادراته التي إستهدفت منطقة البحر األبيض املتوسط والشرق األوسط قلّة تبّصر من جهة اإلحتاد األوروبي في ما 

يخص مجلس التعاون اخلليجي. ويكمن اخلطر في أن تؤدي التطّورات اإلقليمية السياسية واالجتماعة االقتصاية اجلديدة 

إلى تضاؤل الوجود والّتأثير األوروبيني في منطقة اخلليج أكثر بعد. تستعرض الفقرات التالية كيف إَتّخذت هذه احلالة 

شكاًل ملموسًا وحتّدد بعضًا من أسباب ضعف العالقة بني اإلحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي. 

تفسير العالقة حتى اليوم: العوامل الهيكلية 

بني  العالقات  بناء  في  الفائقة  املخّيب والصعوبات  األداء  أسباب  بني  من  الهيكلية واالحتمالية  العوامل  كال  ذكر  ميكن 

اإلحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي. وقد تأَثّر تعاون هذين األخيَرين باإلجمال بوضع دول اخلليج السياسي كما 

االقتصادي، احمللّي واإلقليمي والدولي. 

بالنسبة للعوامل الهيكلية أوال، عانت العالقة املتعددة األطراف بني اإلحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي من 

لهما عضو في اإلحتاد األوروبي وثانيهما دولة خليجية. ويعود  ثبات العالقات الثنائية التي تقوم كل منها بني دولتني أَوّ

ذلك جزئّيًا إلى نواقص مؤسسية تتخلل مجلس التعاون اخلليجي. هذا وما زال إّتخاذ القرارات في مسائل إستراتيجية 

3.  برنامج العمل املشترك لتطبيق إتفاقية التعاون املوّقعة في العام 1988 بني مجلس التعاون اخلليجي واإلحتاد األوروبي،
 .http://eeas.europa.eu/gulf_cooperation/docs/joint_action_programme_en.pdf ،2010-2013
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كالسياسة اخلارجية يتم على مستوى كل دولة وحدها بداًل من أن يتّم داخل إطار مجلس التعاون اخلليجي املتعدد األطراف 

في حني لم يكتمل الدمج االقتصادي واملالي بعد )راِجع القسم الثاني للمزيد من التفاصيل حول الوضع احلالي للروابط 

االقتصادية على املستوى اإلقليمي(. يبني هذا األمر أيضًا في التناقضات واملزاحمات التي تظهر أحيانًا في مواقف دول 

مجلس التعاون اخلليجي الستة على كال الصعيدين احمللي واخلارجي. وتشّكل على سبيل املثال املنافسة املتزايدة بني 

ن في ما يخص مسألة اإلحتاد النقدي دلياًل  اململكة العربية السعودية وقطر في أعقاب الربيع العربي كما النزاع املبَطّ

للتناقضات ضمن مجلس التعاون اخلليجي. فقد أنشأت السعودية والكويت وقطر والبحرين في العام 2010 "مجلسًا نقديًا" 

ليسبق تأسيس بنك مركزي خليجي إال أن املجلس هذا عمل منذ ذلك احلني من دون لفت األنظار بسبب غياب اإلتفاق حول 

املسألة بأسرها. وعلى صعيٍد عام أكثر بعد، ميكن وصف مجلس التعاون اخلليجي بأنه منظمة إقليمية تَتّصف بضعف 

الوحدة فيها، تدور ضمنها خالفات كبيرة بني الدول األعضاء حول شكل التعاون الذي يجب إّتباعه في الشؤون الداخلية 

كما اخلارجية.

وال ميكن حتميل الشركاء اخلليجيني وحدهم مسؤولية الصعوبات التي تتخلل العالقة بني اإلحتاد األوروبي ومجلس التعاون 

اخلليجي. فعلى مستوى اإلحتاد األوروبي، غالبًا ما وضعت الدول األعضاء سياسات خارجية مستقلة سمحت لها قدر 

املتحدة  اململكة  التعاون اخلليجي. وهذا حال  الثنائية مع دول مجلس  التصرف في عالقاتها  باالحتفاظ بحرية  اإلمكان 

وفرنسا وأملانيا على سبيل املثال، التي حاولت كل منها بناء عالقات ثنائّية مميَّزة مع دوٍل أعضاء في مجلس التعاون 

اخلليجي 4 األمر الذي ولَّد درجة معَيّنة من القلق لدى بعض الدول األعضاء في اإلحتاد األوروبي حول سعي املفوضية 

ر إلى رسم دوٍر قيادي لنفسها في العالقة بني اإلحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي. وقد أشارت  األوروبية املؤَخّ

باإلضافة إلى ذلك سياسات الدول األعضاء إلى دول مجلس التعاون اخلليجي أن أخذ اإلحتاد األوروبي على محمل اجلد 

ال يجدي نفعًا. 

ر العالقة بني اجلهتني أيضًا بالصعوبات الهيكلَيّة التي تطرحها السياسات األوروبية اخلارجَيّة واألمنَيّة.  هذا ويتأثر تطُوّ

م أو في عرقلة  فقبل دخول معاهدة لشبونة حّيز التنفيذ، لعبت رئاسة اإلحتاد األوروبي املتناَوبة دورًا مهمًا إما في تقُدّ

العالقة بني اإلحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي. وقد أظهرت أبحاٌث سابقة أن بعض الدول املترئسة حتلَّت بالقدرة 

والتصميم للتركيز على تطوير العالقة هذه ومنها الرئاسة األملانية في النصف األول من العام 2007 والرئاسة الفرنسية 

س دوٍل أخرى العالقة هذه كاسدة. 5 ثم مع دخول معاهدة لشبونة حّيز  في النصف الثاني من العام 2008، بينما ترك ترُؤّ

التنفيذ في شهر كانون األول/ديسمبر من العام 2009، أصبحت العالقة بني اإلحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي 

التقارير والبيانات املشتركة الصادرة  الدائرة األوروبية للشؤون اخلارجية )EEAS(. ويظهر من خالل  من إختصاص 

نتيجة االجتماعات الوزارية املشتركة التي ُعقدت في األعوام 2010 و2011 و2012، أن مناقشات طويلة تدور منذ وقت في 

ما يخّص عددًا من املسائل اإلقليمية والدولية وضرورة وضع »حلول مشتركة« لـ«حتديات مشتركة« وتطبيقها. في املقابل، 

تَتّصف املعلومات املتوّفرة حول خطط تطوير التعاون بني اإلحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي في املجاالت التي 

تتخطى السياسة اخلارجية بالقليلة. يشّكل هذا كله تكملة مباشرة للنزعة اخلاصة بالسياسة اخلارجية األوروبية حيال 

إّن سياسات مكافحة اإلرهاب وضرورة ضبط  تقول  أيلول/سبتمبر  العربية وهي نزعة ُولدت مع أحداث 11  احلكومات 

اإلضطرابات الصادرة عن العراق وإيران أصبحت تشّكل مواضيع النقاش والتشاور األكثر إحلاحًا بني اجلهتني. 

وبحسب ريتشارد يونغز من مؤسسة العالقات الدولية واحلوار اخلارجي )FRIDE(، »يشّكل فشل اإلحتاد األوروبي في 

حل التوترات بني اإلستراتيجيات االقتصادية والسياسية في اخلليج أحد األسباب الرئيسة للتقدم احملبط في العالقة بني 

اإلحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي«. 6 ويعود ذلك أساسًا إلى تداُخل املسائل االقتصادية، وباألخص التركيز 

 Reinforcing Ambivalence:( »تعزيز التعايُش: التفاعل بني الدول اخلليجية واإلحتاد األوروبي« ،)G. Edwards( وج. إدوردز )A. Baabood( 4. أ. بابود
The Interaction of Gulf States and the European Union(، املجلة األوروبية للشؤون اخلارجية )European Foreign Affairs Review(، عدد 12، 

اجلزء 4، 2007، ص 548 إلى 550.
 Exploring Opportunities in the( »البحث في  الفرص في العالقة بني اإلحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي« ،)C. Koch( 5. ك. كوش

.http://www.aljisr.ae/?q=node/33 ،2209 موجز سياسات، مشروع اجلسر، تشرين األّول/أكتوبر ،)EU-GCC Relationship
6. ر. يونغز )R. Youngs(، »طريق مسدود في العالقات األوروبية اخلليجية« )Impasse in Euro-Gulf Relations(، ورقة عمل، مشروع اجلسر، 

 .http://www.aljisr.ae/?q=node/33 ،9 نيسان/إبريل 2009، ص
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الشديد على منطقة التجارة احلرة، مع املسائل السياسية ومسائل احلوكمة، فيما لم ينجح أٌيّ من مجالي التعاون هذان 

في حتقيق النتيجة املبتغاة. وعلى الرغم من عدم توافق األهداف السياسية واألخرى االقتصادية إلى حٍد ما في أية عالقٍة، 

السياسات  املرونة في  أولى غياب  ل من جهٍة  النوع في اخلليج بصعوبة تسويتها. فقد شَكّ متيَّزت االختالفات من هذا 

االقتصادية عائقًا لتحقيق األهداف السياسية، وحال التفكير على مدى قصيٍر في ما يخّص التحديات اإلستراتيجية دون 

تطوير التعاون االقتصادي. 

على الصعيد االقتصادي أواًل، لم يبلغ دمج إقتصادات دول مجلس التعاون اخلليجي بعد املستوى املطلوب إن في طرق 

حتسني اإلحتاد اجلمركي أم في تطبيق مبدأ السوق املشتركة أو في التحضير إلطالق عملة موّحدة، األمر الذي يعيق تعزيز 

التعاون والتنسيق مع اإلحتاد األوروبي في املسائل االقتصادية مبا أن هذا األخير يرى في اخلطوات هذه شرطًا مسبقًا 

رًا إلقامة منطقة جتارة حرة. أما على املستوى الدولي فغالبًا ما ُتلقي دول مجلس التعاون اخلليجي من جهتها اللوم  وميِسّ

على اإلحتاد األوروبي لقلّة دعمه لدمج إقتصاداتها في األسواق العاملية. فقد حجرت حكومات اإلحتاد األوروبي مدة أعواٍم 

على دول اخلليج إدخال البتروكيماويات غير خاضعة للرسوم. يتأّتى ذلك أساسًا عن الضغط الشديد الذي مارسته جمعية 

منتجي النفط في أوروبا التي نشَطت في معارضة حترير التجارة. 7 هذا ومن الواضح كما ُيعرض في ما يلي أن مؤّيدي 

سياسة حماية اإلنتاج الوطني في اإلحتاد األوروبي إستغلوا راية حقوق اإلنسان إلعاقة منح اإلحتاد األوروبي عرضًا 

أكثر غنى ملجلس التعاون اخلليجي. في الواقع، لم يخِف مجلس التعاون اخلليجي يومًا أنه يرى في توقيع إتفاقية إلقامة 

منطقة جتارة حرة متطلبًا أساسيًا لتعزيز التعاون السياسي. إال أن اإلحتاد األوروبي رفض الرغبة هذه مرارًا وعامل 

د بالطاقة عوضًا عن معاملته كفاعٍل  مجلس التعاون اخلليجي، وباألخص اململكة العربية السعودية وقطر، كمجرد مصدر مزِوّ

جغرافي إستراتيجي مهم على امتداٍد أوسع في منطقة الشرق األوسط. ويشهد اليوم املوقف هذا لرمبا بداية حتُوّل نتيجة 

االنتفاضات العربية. 

أما على الصعيد السياسي فلم ُيحدث اإلحتاد األوروبي إال أثرًا ضئياًل. وقد إَتّصفت باإلجمال اجلهود التي بذلها لتشجيع 

إصالح احلوكمة في دول مجلس التعاون اخلليجي بالضعيفة، وذلك نتيجة تركيزه على مكافحة اإلرهاب وسط كل عمله 

على السياسة اخلارجية. فاملشروطية لم ُتطبق مع أنظمة دول مجلس التعاون اخلليجي من جهة بسبب رفض األنظمة هذه 

أي شكٍل من التدخل اخلارجي في املسائل احمللية. ولم يسَع اإلحتاد األوروبي من جهٍة أخرى وراء إقامة حواٍر رسمي 

مع منظمات املجتمع املدني في املنطقة، كما ومّت إيقاف املشاريع وبرامج املساعدة التي شملت املجتمع املدني بسبب 

إثارتها للتوترات مع األنظمة التي اعُتبر تعاونها ركيزًة لإلستراتيجية الغربية في مكافحة اإلرهاب. ثم بعد توسيع اإلحتاد 

األوروبي في العام 2004، ُأعيد توجيه جهوده بشكٍل جزئي إستراتيجي نحو املنطقة الشرقية، األمر الذي أتى زيادًة على 

ضعف قدرته الهيكلي على إطالق حوار سياسي مع منطقة مجلس التعاون اخلليجي. ويرى بعض الكّتاب في توجهات 

الدول األوروبية الشرقية والوسطى سببًا إضافيًا يكمن وراء خسارة اإلحتاد األوروبي اندفاعه في تطوير عالقته مع مجلس 

التعاون اخلليجي خسارة جزئية. وقد ولَّد توسيع اإلحتاد األوروبي ليضم هذه الدول نظرًة لديه ترّكز أكثر على الداخل بعد 

أن اضطر على التعامل مع آثار العملية هذه على الصعيدين املؤسسي والدستوري. 8

هذا ويظهر خروج املشاورات حول منطقة التجارة احلرة عن مسارها أن طرفًا أو آخر من الطرفني جادل في جوهر العالقة 

ر  بحد ذاتها في أغلب األحيان. وهكذا مأل خبر فشل هذه املشاورات الصحف واعُتبر عائقًا أساسيًا للتعاون. فغالبًا ما تذَمّ

مسؤولون رفيعو املستوى في مجلس التعاون اخلليجي من جهٍة من محاولة اإلحتاد األوروبي بإدراج مسائل حقوق اإلنسان 

في املشاورات حول منطقة التجارة احلرة، األمر الذي اعُتبر مبثابة محاولٍة غير مبررة للتدخل في تقدم هذه الدول احمللي. 

بالتعاون  املسائل  لهذه  األوروبي ألن ال عالقة  التعاون اخلليجي اخلضوع لشروط اإلحتاد  بالتالي رفض مجلس  وأدى 

االقتصادي وال باحلوار، إلى تضاؤل إمكانية إقامة منطقة جتارة حرة، ومعها تطور العالقة بني اإلحتاد األوروبي ومجلس 

التعاون اخلليجي. وتعتبر من جهة أخرى وجهة نظر اإلحتاد األوروبي إلى حٍد ما أن نفور مجلس التعاون اخلليجي من البند 

املتعلق بحقوق اإلنسان يخفي في طّياته إعتراضًا أعمق بعد على التحرير الفعلي، مبا فيه قطاَعي اخلدمات واالستثمار، 

7. ر. يونغز )R. Youngs(، املرجع السالف الذكر، ص 2.
8.  أ. بابود )A. Baabood( وج. إدوردز )G. Edwards(، املرجع السالف الذكر، ص 539.
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وعلى خفض اإلعانات املالية في إقتصاداتها. باإلضافة إلى ذلك، كان من املفترض أن تشّكل إقامة منطقة جتارة حرة 

ل احلوار في  بالنسبة لإلحتاد األوروبي خطوًة أساسيًة تدفع إلى بدء أشكاٍل أخرى من التعاون بني التجمعني. وقد شَكّ

موضوع الطاقة باألخص إحدى أولويات اإلحتاد األوروبي في منطقة اخلليج وذلك على ضوء إنشغالها بأمن الطاقة. إال 

أن التعاون بني اإلحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي في قطاع الطاقة لم يزدهر على الرغم من التكامل الواضح بني 

اجلهَتني في هذا املجال الذي يبرز من خالل أهمية املهارة األوروبية الفائقة بالنسبة لدول مجلس التعاون اخلليجي، خاصة 

في قطاع الطاقة املتجددة واملسائل املرتبطة بالتغير املناخي. من املهم إذًا حتديد املشكلة وآثارها بغية إعادة بناء العالقة 

بني اإلحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي على أساٍس جديٍد أكثر صالبة. وقد تقوم إحدى طرق تخطي الشلل الذي 

أصاب العالقة هذه على إتخاذ تدابير ترمي إلى بناء الثقة، ومنها تدابير تعاوٍن ملموسة في السياسة اخلارجية والتعليم 

والتدريب وفي مجاالت أخرى أقل جدلية على سبيل املثال. 

هذا وما زال األمن في اخلليج حتى اآلن ال يدخل في إطار العالقة بني اإلحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي، كما 

ولم يشمل التعاون إال بيانات سياسية أو إتفاقات ثنائية بني أعضاٍء مستقلني في كٍل من املجموعتني. إال أن األمن يلعب 

بالنسبة لدول مجلس التعاون اخلليجي دورًا أساسيًا في رسم عالقاتها اخلارجية. وبالتالي أثرت إتكالية الدول هذه الكبيرة 

على الواليات املتحدة املتأتية عن أسباب أمنية، في عالقتها مع اإلحتاد األوروبي أيضًا. فالعالقة مع اإلحتاد األوروبي لن 

ُتعتبر يومًا مبثابة البديل للدور احملوري الذي تؤديه الواليات املتحدة في املنطقة، ولطاملا إعُتبر التواجد األمريكي العسكري 

أمرًا ضروريًا ال يستطيع اإلحتاد األوروبي تأديته محله. لكن دول مجلس التعاون اخلليجي رأت حاجًة إلى تنويع عالقاتها 

بغية جتنب إلتحام هويتها الفائق بقوة الواليات املتحدة العظمى. ثم، حني واجهت ما وصفته بـ«سياساٍت إقتصادية صلبة« 

باإلضافة إلى بنوٍد ال مهرب منها مرتبطة بحقوق اإلنسان وباحلوكمة، تراجعت دول مجلس التعاون اخلليجي مترددة. 

العوامل االحتمالية ومستقبل العالقة بني اإلحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي 

لقد طرأت تغييرات عميقة على مستوى اإلحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي منذ العام 1988، ولم ترِم العالقة بينهما 

إلى حتقيق توقعات اجلهتني. حتى أنه يبدو أن احلوار الصريح بينهما الهادف إلى ترميم عالقتهما التي إستحوذ عليها 

حدثان أساسيان أال وهما ماُعرف بالربيع العربي واألزمة االقتصادية واملالية العاملية الراهنة، لم يَر بدايته بعد. 

َل أواًل الربيع العربي أولويات كال اإلحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي جزئيًا، وتضارب بالتالي مع تعاونهما  بَدّ

املشترك. فالدور احلازم على نحو متزايد الذي لعبته دول مجلس التعاون اخلليجي، وبخاصة اململكة العربية السعودية 

وقطر، في األحداث التي يشهدها العالم العربي منذ العام 2011، أدى إلى إرتفاع اإلستفادة الناجتة عن إنشغال أوروبي 

أكثر تنظيمًا وإستراتيجيًة في املنطقة. كما وكشف الربيع العربي في الوقت نفسه تباينات متعددة في ردود دول مجلس 

التعاون اخلليجي على التحوالت اجلسيمة التي تطرأ في شمال أفريقيا والشرق األوسط، والتي ستشكل مصدرًا إضافيًا 

للضغط يطال قدرتها على التعامل مع التحديات املتشعبة التي يجب عليها مواجهتها إما محليًا أو خارجيًا. هذا وقد عَوّض 

إعتماد برنامٍج جريء لإلنفاق اإلجتماعي وإعادة توزيع الدخل، عن األثر القصير األمد واملضاد للوضع الراهن الذي خلَّفه 

الربيع العربي. إال أنه من املرجح، كما تبنَيّ في بالٍد أخرى، أن تتعّذر إستدامة تضخيم خطط الرعاية االجتماعية في حال 

إنخفضت أسعار النفط. 9 باإلضافة إلى ذلك، من املتوقع أن يؤدي العبء الذي أنتجته زيادة فرص العمل والرواتب على 

القطاع العام إلى إضعاف الهدف الذي يقوم على تنشيط النمو الناشئ عن القطاع اخلاص وقدرة هذا القطاع على خلق 

فرص العمل خارج قطاع النفط والغاز، بداًل من أن يرمي إلى حتقيق هذا الهدف.

أما في ما يخص األزمة االقتصادية واملالية، فال يشكل تعليق املشاورات حول إقامة منطقة جتارة حرة من قبل مجلس 

التعاون اخلليجي في شهر كانون األول/ديسمبر من العام 2008 صدفة. ففي الفترة هذه، بدأت األزمة املالية تسيطر 

على أوروبا. لذلك ال ميكن فصل القرار هذا عن التبديل الذي أحدثته األزمة املالية في توازن القوى ليصبح لصالح مجلس 

 ،)Unpacking the GCC’s Response to the Arab Spring( »حتليل رّد مجلس التعاون اخلليجي على الّربيع العربّي« ،)S. Colombo( 9. س. كولومبو
.http://www.sharaka.eu/?p=700 ،2012 تعليق »شراكة« رقم 1، مّتوز/يوليو
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التعاون اخلليجي. وبينما ضُعفت أوروبا كثيرًا على أثر األزمة، إكتسب اخلليج دورًا أكثر جزمًا ليصبح في مركٍز أقوى 

تقييم  الوقت نفسه على إعادة  أوروبا. كما اضطَرّت بروكسل في  يتباحث بشروٍط أفضل في عالقته مع  بأن  له  يسمح 

األساس املنطقي لعالقتها مبجلس التعاون اخلليجي. فإذا ُنِظر إلى اخلليج فقط كمزّوٍد أساسي بالطاقة وكسوٍق للسلع 

املصَنّعة في اإلحتاد األوروبي، يظهر أنه مصدر قّيم لإلستثمار في رؤوس األموال بالنسبة للمصارف واملؤسسات األوروبية 

ت التغيّرات في االقتصاد السياسي العاملي أيضًا إلى  في وقت تواجه فيه أوروبا صعوبًة في متويل نفسها. هذا وقد أَدّ

إزدياد رغبة اإلحتاد األوروبي في التوّصل إلى إتفاٍق مع مجلس التعاون اخلليجي حول إقامة منطقة جتارة حّرة. وفيما 

لتعمل كجسٍر يصل السوق  القوى االقتصادية أكثر فأكثر نحو آسيا، تبدو منطقة اخلليج في موقٍع ممتاٍز  مييل توازن 

األوروبية بالسوق اآلسيوية. وفي الوقت نفسه، تدفع املنافسة اآلتية من مناطق أخرى وبخاصة من األسواق اآلسيوية، 

اإلحتاد األوروبي إلى إدراك احلاجة إلى تعزيز التبادل التجاري مع مجلس التعاون اخلليجي. 

في هذا اإلطار، يبدو مجلس التعاون اخلليجي مندفعًا لتوسيع تأثيره ليشمل املسائل اجليوسياسية بينما يثّبت إستقالله، 

وذلك باألخص في اإلطار اإلقليمي املتبّدل سريعًا. يظهر ذلك في جتاوبه مع الربيع العربي فقد أعرب مجلس التعاون 

اخلليجي، وبعض الدول األعضاء باألخص، عن إستعدادهم إلتخاذ الدور القيادي كما يطالبون اإلحتاد األوروبي بدعم 

جدول أعمالهم. أما اإلحتاد األوروبي فما زال يرى في دول مجلس التعاون اخلليجي شريكًا إستراتيجيًا محتماًل في عدٍد 

من املسائل االقتصادية وخاصًة مع وقوع األزمة. 

وقد آن األوان لرمبا لوضع إتفاق مشترك مختلف من نوعه بني اإلحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي. فعلى ما يبدو، 

لقد أدرك اإلحتاد األوروبي ضرورة عدم فشله أكثر بعد في تطوير عالقته بالشريك اإلستراتيجي هذا، ويحاول بالتالي أن 

يعمل أكثر مع مجلس التعاون اخلليجي. إال أن تقدير ما إذا كانت إعادة رسم العالقة هذه إستراتيجية وقصيرة األمد 

وتنتج عن ضرورة مواجهة التحديات التي يطرحها الربيع العربي وأزمة منطقة اليورو، أو محاولة أكثر عمقًا لتقوية أساسات 

 Catherine( احلوار بني هاتني املنطقتني البارزتني، فلم يُحن وقت إمتامه بعد. وقد حتدثت املمثل السامي كاثرين أشتون

Ashton( في خالل االجتماع الوزاري املشترك األخير الذي ُعقد في لكسمبورغ في نهاية شهر حزيران/يونيو 2012 عن 
إجتماع "بّناء وهام يساهم في ضمان زيادة اإلستراتيجية وحتى الديناميكية في عالقتنا". 10 أما بالنسبة ملجلس التعاون 

اخلليجي فيحمل تعزيز التعاون بينه وبني اإلحتاد األوروبي في هذه املرحلة رمزية كبيرة، فهو يشّكل عالمة إقراٍر بدوره 

املتجدد واألكثر جزمًا على الصعيد العاملي. وعلى الرغم من األهمية التي حتملها هذه العالمة، ينبغي إرفاقها بإعادة تقييم 

جدية لألساس الذي ُبنيت عليه عالقة التعاون بني املجموعتني بأسرها مبا فيها مسألة اإلصالح احمللي. يعرض القسم 

التالي نظرة عامة شاملة على قطاعات التعاون األساسية ويحدد نقاط القوة والضعف فيها كما الفرص التي تدفع إلى 

تنسيٍق أفضل بني اإلحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي. كما ويشّكل هذا اجلزء أساسًا للبحث الذي أقامه مشروع 

"شراكة". 

2  التعاون بني القطاعات: حالته الراهنة والطريق املستقبلي 

التجارة والدمج االقتصادي 

يَتّضح بعد مراقبة االجتاهات في صادرات دول مجلس التعاون اخلليجي من سلع وخدمات بني العامني 2002 و2012 

أن الصادرات إرتفعت بني العامني 2002 و2008 مبعدل 15،7 % من إجمالي الناجت احمللي. ثم في العام 2009، شهدت 

جميع الدول إنخفاضًا في الصادرات، إال أن األزمة املالية العاملية أحدثت أثرًا أعظم على بعض الدول من دوٍل أخرى. 

فعلى سبيل املثال عادت اإلمارات العربية املتحدة لتنتعش بسرعة جدًا وعادت صادراتها إلى النسبة نفسها تقريبًا التي 

كانت عليها قبل وقوع األزمة. أما اململكة العربية السعودية فعانت من خسارات أكبر وتشهد إنتعاشًا بوتيرٍة أكثر بطئًا.

10.  مالحظات املمّثل الّسامي كاثرين أشتون )Catherine Ashton( بعد االجتماع الوزاري املشترك بني اإلحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي 
الثاني والعشرين، في لكسمبورغ، بتاريخ 25 حزيران/يونيو 2012،

 .http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131194.pdf
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الرسم البياني 1: صادرات السلع واخلدمات )النسبة املئوية من إجمالي الناجت احمللي( 12

وعلى عكس ذلك، إرتفعت في الفترة نفسها واردات السلع واخلدمات مبعدل نسبة 7،8 % باملقارنة مع إجمالي الناجت احمللي 

ولم تهبط بعد األزمة بل إنها إما بقيت ثابتة أو إزدادت. 

الرسم البياني 2: واردات السلع واخلدمات )النسبة املئوية من إجمالي الناجت احمللي(

وعلى نحو مماثٍل، يبنّي التركيز على تدفقات اخلدمات الواردة والصادرة في الفترة نفسها أن هذه األخيرة إرتفعت بشكل 

منتظم حتى مع ظهور األزمة.
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الرسم البياني 3: جتارة اخلدمات )النسبة املئوية من إجمالي الناجت احمللي(

باإلضافة إلى ذلك، ال عجب أن ُتبنّي مراقبة مؤشر سهولة ممارسة أنشطة األعمال )الوارد عن مشروع ممارسة أنشطة 

األعمال التابع للبنك الدولي( الذي يقّيم البيئة التنظيمية ملمارسة األعمال التجارية، أن دول مجلس التعاون اخلليجي ُصّنفت 

منذ شهر حزيران/يونيو 2011 بني الدول األولى في العالم العربي، تتصدرها السعودية. إال أن الفروقات بني دول املجلس 

املختلفة تبرز على الصعيد العاملي فتأتي السعودية في املرتبة الثانية عشرة واإلمارات العربية املتحدة في املرتبة 33 ثم 

قطر في املرتبة 36 والبحرين في املرتبة 38 وسلطنة ُعمان في املرتبة 49 وأخيرًا الكويت في املرتبة 67. 

اجلدول 1: ترتيب دول مجلس التعاون اخلليجي بحسب مؤشر ممارسة أنشطة األعمال الصادر عن البنك الدولي
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عند تأسيس مجلس التعاون اخلليجي في شهر أيار/مايو من العام 1981، رَكّزت اإلتفاقات األولَيّة بني دوله األعضاء على 

بنية مجلس التعاون وعلى خطوات يجب إّتخاذها بإجتاه إنشاء سوٍق موّحدة. وضّمت املشاريع السارية حينها أو التي 

كانت قيد الدراسة إقامة إحتاد جمركي ووضع ضريبة مشتركة على القيمة املضافة وحتى إدخال عملة موّحدة. إال أن 

حتديات كبيرة أعاقت إحداث دمج أعمق، مبا فيها غياب الكفاءة البيروقراطية واإلدارية باإلضافة إلى املنافسات القدمية 

لت عائقًا في بعض األحيان،  ورغبة دول خليجية أصغر مساحًة في احملافظة على إستقاللَيّتها. حّتى أن ثروات الدول شَكّ

فمع منو اإلقتصادات بشكٍل نشيٍط أصاًل، يضعُف احلافز إلحراز تغييراٍت جذرية بغية حتقيق منو أسرع. 

هذا وُتبِرز دراسة حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولي في حتليلها كيفية تفاعل دول مجلس التعاون اخلليجي بعضها مع 

البعض أن »دول مجلس التعاون اخلليجي ُتظهر عالمات تقاُرب في العديد من مؤشرات االقتصاد الكلي مبا فيها معدالت 

التضخم وأسعار الفائدة القصيرة األجل واحتياطات النقد األجنبي ونسب الدين العام إلى الناجت احمللي اإلجمالي. ]...[ 

ورغم أن هذا التقارب يّتصف بالهام إلقامة إحتاد نقدي، هو يعكس في الوقت نفسه قابلية هذه االقتصادات للتضرر«.  11 

فغياب التنّوع في إقتصادات دول املجلس يعّرض هذه األخيرة في الواقع إلى الَنّوع نفسه من الصدمات مبا فيها إنخفاض 

أسعار النفط وهبوط سعر الدوالر. 

يشّدد البنك الدولي على نحٍو مماثٍل على أن إجتاهات الدمج االقتصادي لم حتقق كامل إمكانياتها بعد، وذلك عن طريق 

جتارة السلع األساسية واخلدمات. فتجارة السلع األساسية في املنطقة، باستثناء القطاعات غير النفطية والغازية، تقل 

في الواقع إلى حٍد كبيٍر عن التدفقات التجارية في مجموعات إقليمية مشابهة لها )كإتفاق التجارة احلرة ألمريكا الشمالية 

ورابطة أمم جنوب شرق آسيا واإلحتاد األوروبي حني ضم 15 دولًة عضوًا على سبيل املثال(. إال أن تخفيض احلواجز غير 

اجلمركية لكي تتوافق واإللتزامات 12 جتاه منظمة التجارة العاملية، كما ووجود معايير تقنية موّحدة ملجموعٍة من املنتجات 

املتبادلة، يشكالن داللتني واضحتني للتقدم. ومن الضروري زيادة البنى التحتية اإلقليمية وتخفيض الضوابط احلدودية 

باإلضافة إلى إحداث إصالحات إقتصادية عميقة تهدف إلى رفع التكامل االقتصادي بني الدول، وذلك كله بغية تعزيز 

عملية الدمج أكثر بعد. 

باإلضافة إلى ذلك، لقد تطورت جتارة اخلدمات إلى حٍد كبيٍر، وذلك خاصًة بفضل إتفاقية السوق املشتركة التي تسمح 

بتنقل سكان دول مجلس التعاون اخلليجي بحّرية، كما تقّدم لهم إمكانية إدارة األعمال في دول أخرى تابعة للمجلس. غير 

أَنّ اإلنفتاح هذا لم يَطل املستثمرين األجانب، كما وتبقى »طريقة إدخال اخلدمات وقابلَيّتها للتبادل التجاري وتنافسية 

السوق« متنوعة حتتاج إلى تنسيٍق يُوّفق بينها. 13

س مجلس التعاون اخلليجي في العام 2003 إحتادًا جمركيًا، أي منطقة جتارٍة حرة حتمل تعريفًة خارجيًة موّحدة.  وقد أَسّ

ر بسبب  وجنح اإلحتاد هذا جناحًا كبيرًا في إزالة احلواجز الظاهرة للتجارة داخل املجموعة. لكن سير املشروع بأسِره تأَخّ

لت دول مجلس التعاون اخلليجي في  اخلالفات حول صيغة تقسيم اإليرادات اجلمركية على احلكومات املختلفة. لذلك، شَكّ

شهر حزيران/يونيو هيئة لالحتاد اجلمركي أُوِكلت لها مهمة تسوية النزاع حول توزيع اإليرادات. وتضم االحتماالت تقسيم 

تها من إجمالي الناجت احمللي.  اإليرادات اجلمركية بحسب حجم الواردات في كٍل من البلدان أو بحسب عدد سكانها أو حَصّ

هذا وقد لَِقيت مشاريع أخرى ملجلس التعاون اخلليجي مواجهة. فما زالت دول املجلس تبحث منذ ست سنني في إدخال 

مج املالّي اإلقليمّي في مجلس  11.  ر.أ. إسبينوزا )R.A. Espinoza(؛ ب. أنَنثاكريشنان )P. Ananthakrishnan( وأ. ويليامز )O. Williams(، »الَدّ
الّشرق األوسط وآسيا  ولّي، قسم  الَدّ النَّقد  التعاون اخلليجي« )Regional Financial Integration in the GCC(، ورقة عمل صادرة عن صندوق 

 .http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2010/wp1090.pdf ،10 الوسطى، 2010، ص 4 إلى
ت إليها في العام 1995، ثم قطر واإلمارات  12. إلتَحقت دول اخلليج مبنظمة التجارة العاملية )WTO( في أوقاٍت مختلفة فالكويت والبحرين إنضَمّ

العربية املتحدة في العام 1996، وسلطنة ُعمان في العام 2000، ثم اململكة العربية السودية في العام 2005.
13. البنك الدولي، الدمج االقتصادي في مجلس التعاون اخلليجي )Economic Integration in the GCC(، منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 

.http://siteresources.worldbank.org/INTMENA/Resources/GCCStudyweb.pdf ،2010 تشرين األول/أكتوبر
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ل موّحد يبلغ 5 % بهدف تخفيف إّتكالها على الدخل النفطي. وينبغي على الدول جميعها  ضريبة على القيمة املضافة مبعَدّ

أّنه ال  إال  لها.  غير اخلاضعة  املناطق  إلى  املستهلكني  إنفاق  بغية جتّنب حتّول  نفسه  الوقت  في  الضريبة  حينئٍذ طرح 

حاجة عاجلة كبيرة ألن جتمع احلكومات إيراداٍت أضخم وذلك نتيجة إزدهار القطاع النفطي في الوقت الراهن، فبحسب 

العربية  الـ11 األعضاء في منظمة األقطار  للدول  العربي  النفط اخلام  معلوماٍت حديثٍة، إرتفع مجموع عائدات تصدير 

نت السعودية وحدها نصف املبلغ  املُصّدرة للبترول التي تّتخذ الكويت مقرًا لها، بحوالي 174 مليار دوالر أمريكي وقد أَمّ

تقريبًا. وقد يدوم الوضع هذا على حاله مدة سننٍي حسب أسعار النفط. 

ويبدو تقّدم مشروع مجلس التعاون اخلليجي األكثر طموحًا للّدمج االقتصادي أال وهو إقامة عملة موّحدة، مستبَعدًا في 

املستقبل القريب. إال أن إقامة إحتاٍد نقدي قد يستحث نظريًا موجة جتارٍة وإستثماٍر جديدة في املنطقة. وعلى الرغم 

من إرتفاع التبادل التجاري ارتفاعًا شديدًا في ما بني دول مجلس التعاون اخلليجي من 19،8 مليار دوالر أمريكي في 

العام 2003 إلى 65،4 مليار دوالر أمريكي في العام 2010، ُتظهر البيانات الرسمية أن هذا ال يشّكل إال جزءًا ضئياًل 

العام املاضي. وقد شهد مشروع  من مجموع حجم التجارة للمجلس الذي بلغ حوالي 1،3 ترليون دوالر أمريكي في 

العملة املوحدة ضربًة عظيمًة في العام 2009 مع انسحاب اإلمارات العربية املتحدة، أال وهي االقتصاد الثاني األكبر في 

العالم العربي، لتلبي إصرار الرياض على إستضافة السعودية للبنك املركزي املشترك. هذا وكانت سلطنة ُعمان بحجمها 

األصغر بكثير قد تراجعت من املشروع في العام 2006 متذّرعًة بأنها غير حاضرة له. ويشّكل إذًا غياب اإلمارات العربية 

املتحدة التي ُتعتبر قوًة إقتصادية موازنة للسعودية عائقًا للتقدم اإلضافي في إجتاه إحتاٍد نقدي. في غضون ذلك، أتت 

أزمة الديون في منطقة اليورو حيث تبنَيّ أن نظام العملة الواحدة كثير اخللل، بصدمة أخرى ملشجعي إقامة إحتاٍد نقدي 

خليجي. فقد أشارت خبرة منطقة اليورو إلى أن العملة املوّحدة قد تفشل إن لم تتخَلّ الدول عن إستقاللَيّتها املالية إلى 

حٍد كبير، إال أن دول اخلليج قد ال تتحلى باالستعداد خلسارة حٍد كبيٍر من سيادتها. 

أما في ما يخص التعاون بني اإلحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي في قطاع التجارة، فترسم إتفاقية التعاون 

التي جتمع  إلى عالقات أخرى،  للعالقات االقتصادية والتجارية، باإلضافة  بني اجلهتني »اإلطار املؤسسي والتعاقدي« 

هاتني املؤسستني اإلقليميتني. وحتدد املادة 3 منها أنه ينبغي على  دول كال اإلحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي 

التكنولوجيا  ونقل  اخلليجي  التعاون  مجلس  دول  في  االقتصادية  التحتية  والبنى  اإلنتاجي  القطاع  لتشجيع«  »السعي 

إليها وتطويرها من خالل مشاريع مشتركة »والسعي لتيسير هذا كله«. كما ترمي املادة 11 باألخص إلى تعزيز »تطوير 

التبادالت التجارية وتنويعها إلى احلد األقصى«. 14

دت العالقات االقتصادية والتجارية بني اجلهتني أكثر بعد من خالل مجموعٍة من األتفاقات ومذكرات التفاهم ومن  وقد توَطّ

أهمها مذكرة التفاهم الصادرة عام 2007 بني إحتاد غرف دول مجلس التعاون اخلليجي وإحتاد غرف التجارة والصناعة 

األوروبية )EUROCHAMBRES(. ومت في هذا السياق وضع عشرة أهداٍف من أهمها تطوير التبادل التجاري الثنائي 

وتبادل املعلومات والتعاون املؤسسي. 15

ثم أصدر اإلحتادان في العام 2008 بيانًا مشتركًا تناول املشاورات بني اإلحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي 

حول التجارة احلرة وشدد على ضرورة التوصل إلى إتفاٍق شامٍل كما دعى إلى »زيادة دخول السلع الصناعية واخلدمات 

واالستثمار واملشتريات العامة إلى السوق، وإلى حتديد قواعد املنشأ ودعم الدمج اإلقليمي وإنشاء جلنة مراقبة.« 16 

14. إتفاقّية التعاون بني اإلحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي، املرجع السالف الذكر.
15. إحتاد غرف التجارة والصناعة األوروبية )EUROCHAMBRES(، مذكرة تفاهم بني إحتاد غرف دول مجلس التعاون اخلليجي )FCCCG( وإحتاد 

.http://www.eurochambres.eu/Content/Default.asp?PageID=1DocID=519 ،2007 غرف التجارة والصناعة األوروبية، تشرين األول/أكتوبر
16. إحتاد غرف التجارة والصناعة األوروبية )EUROCHAMBRES(، بيان باألعمال صادر عن اإلحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي حول 

عالقات التجارة احلّرة بني اإلحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي، 29 تشرين األول/أكتوبر 2008،
.http://www.eurochambres.eu/Content/Default.asp?PageID=1DocID=1357
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غير أن اإلجنازات هذه ال تشكل إال خطوات صغيرة جتاه التعاون االقتصادي التام بني املنطقتني وذلك بسبب تعليق 

التعاون اخلليجي،  إقتصادات دول مجلس  إلى  إقامة منطقة جتارة حرة. وقد صدر اإلحتاد األوروبي  املشاورات حول 

إبتداءًا من العام 2009، سلعًا بقيمة حوالي 57،8 مليار يورو منها أجهزة اآللية والنقل والسلع املادية املصنعة واملواد 

الكيميائية بصورٍة رئيسة. وبلغ حجم وارداتها من دول مجلس التعاون اخلليجي في الوقت نفسه 21،8 مليار يورو تقريبًا 

إشتملت أغلبيتها على الوقود واملشتقات. 17

هذا وقد إرتفعت صادرات السلع من اإلحتاد األوروبي باجتاه دول مجلس التعاون اخلليجي باألخص بشكٍل منتظٍم بني 

العامني 2009 و2011 )فإزدادت قيمتها من 57،1 مليار يورو إلى 72،2 مليار يورو( كما إزداد حجم صادرات اخلدمات 

التجارية على نحو مماثل من 21،6 مليار يورو إلى 22،5 مليار يورو في خالل الفترة نفسها. تشتمل إذًا باختصاٍر 3،3 

% من واردات اإلحتاد األوروبي على منتجات دول مجلس التعاون اخلليجي بينما تتلقى دول املجلس هذه نسبة 4،7 % 

من مجموع صادرات اإلحتاد األوروبي. 18 كما وُتظهر البيانات أن إتكالية مجلس التعاون اخلليجي على اإلحتاد األوروبي 

فاقت إتكالية هذا األخير على املجلس حتى اليوم، إال أن احلالة هذه ترى لرمبا بداية تبّدل نتيجة تنويع إقتصادات دول 

مجلس التعاون اخلليجي وتعاملها مع الصني والهند وروسيا املتزايَدين. 19  

وتعود إمكانية إجراء التبادالت بني اإلحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي إلى نظام األفضليات املعّمم الذي 

وضعه اإلحتاد األوروبي في العام 1971 والذي ُيخِضع الصادرات اآلتية إليه من الدول النامية إلى رسوم تفضيلّية. إال 

أن مراجعة نظام األفضليات املعمم في العام 2014 أدت إلى إستثناء دول معينة كالسعودية وقطر من النظام هذا مبا أن 

البنك الدولي يصنف متوسط الدخل الفردي فيها عاليًا أو متوسطًا مييل نحو العالي. لكن في حال مت التوصل إلى إقامة 

منطقة جتارة حرة في الوقت املناسب، تدخل جميع دول مجلس التعاون اخلليجي في عالقة إقتصادية أكثر إستحسانًا مع 

اإلحتاد األوروبي. 20

ُتظهر الفقرات السابقة عناصر متعددة. فمن الواضح أن التبادل التجاري بني دول مجلس التعاون اخلليجي واإلحتاد 

األوروبي، رغم إتخاذه حجمًا كبيرًا ليس مبتنوع مبا فيه الكفاية. ففي الواقع، تشّكل املنتجات النفطية واآلليات أغلبية السلع 

املتبادلة بينهما. ويَتّضح باإلضافة إلى ذلك أن الدمج االقتصادي التام لم يحَقّق بعد إن على مستوى دول مجلس التعاون 

النواقص في احلالة  التعاون اخلليجي. وتعود  أو على مستوى اإلحتاد األوروبي ومجلس  البعض  اخلليجي بعضها مع 

األولى إلى تأخير إقامة سوق موّحدة وإلى صعوبة تنويع إقتصادات اخلليج. كما ُتعيق مسائل عديدة في الوقت نفسه إقامة 

منطقة جتارة حرة بني اإلحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي. وُتشّكل الطلبات السياسية املذكورة سابقًا التي 

17. املفوضية األوروبية – التجارة، العالقات التجارية بني اإلحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي، 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010،
. http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/regions/gulf-region/

18. املفّوضّية األوروبية – التجارة، بيانات التبادل التجاري بني اإلحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي، آذار/مارس 2012،
.http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113482.pdf 

19. لقد أمست آسيا نقطة املقصد األهم للصادرات من بلداٍن كالسعودّية والكويت واإلمارات العربية املتحدة. فبينما لم تبني الصني تاريخياً 
روابط إستراتيجية مع منطقة اخلليج، شهدت عالقتها بها ازدياداً كبيراً في األهمية في خالل أواخر التسعينات وبداية القرن الواحد والعشرين. 
وتدفُع االرتفاعات في مستلزمات الطاقة الشبه األسية أوالً الصني إلعارة شؤون اخلليج اإلقليمية انتباهاً كبيراً كما يزداُد إستعدادها للعمل على 
الصعيدين السياسي واألمني في مصاحلها الوطنية العاملية اجلديدة واملتزايدة. هذا ويشّكل مجلس التعاون اخلليجي الشريك الثاني األكبر للهند 
في التجارة ومن املتوقع أن يسبق الواليات املّتحدة ليحل في املرتبة األولى. كما تتلقى دول مجلس التعاون اخلليجي ما يفوق 12 باملئة من مجموع 
صادرات الهند العاملية وتزود بدورها الهند بحوالي ثلثي حاجتها ملصادر الطاقة وتضم أربعة ماليني هنديني تقريباً يساهمون في تطور املنطقة 
االقتصادي. وال تثير أهمية التحويالت املالية التي يرسلُها املغترون الهنديون بالنسبة إلى االقتصاد الهندي، كما أهمية إتكالية الهند املتزايدة على 
النفط اخلام اخلليجي التي قد تبلغ 91.6 باملئة مع حلول العام 2020، أية جداالت. راِجع »الصني ومجلس التعاون اخلليجي يتفقان على تعجيل 
املشاورات حول إقامة منطقة جتارة حّرة« )China، GCC agree to accelerate FTA negotiations(، على موقع ChinaDaily.com، 16 كانون الثاني/

يناير http://www.chinadaily.com.cn/china/2012-01/16/content_14449569.htm ،2012 و«الدفهعة الكبيرة للعالقات االقتصادية بني الهند 
واخلليج« )Big Thrust to India-Gulf Economic Relations( على موقع Alibaba.com، 9 آب/أغسطس 2010،

.http://news.alibaba.com/article/detail/international-trade-special/100375654-1-big-thrust-india-gulf-economic-relations.html
20. املفوضية األوروبية – التجارة، نظام األفضليات املعمم،

. http://ec.europa.eu/trade/wider-agenda/development/generalised-system-of-preferences/
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رفعها اإلحتاد األوروبي الصعوبة األكبر من بينها. هذا ويبدو بالفعل أن مجلس التعاون اخلليجي لن يوافق على إستكمال 

املشاورات حول إقامة منطقة جتارة حرة إال في حال تخلي اإلحتاد األوروبي عن الشروط السياسية للتبادل التجاري.

املالية واالستثمار 

لقد إزدادت التدفقات الرأسمالية والدمج املالي ضمن دول مجلس التعاون اخلليجي بفضل إلغاء احلواجز الرسمية حلركة 

السلع واخلدمات احلرة. وميكن تقدير مدى الدمج املالي الذي مت إحرازه ضمن دول املجلس عن طريق النظر في بنية 

النظام املالي من خالل إستخدام بيانات معّدل الفائدة وسعر السهم العادي. فكال بيانات تقارب بيتا للفارق بني الفائدة 

املدينة والدائنة، وحتليل أسعار األسهم املدرجة عبر احلدود ُتظِهر أن »أسواق األسهم تتَِّصف بالفعالة بعض الشيء في 

إزالة تباُين األسعار وتبدو أكثر اندماجًا ضمن دول مجلس التعاون اخلليجي مما هي في األسواق العاملية، كما ُتظهر 

أن الدالالت على وجود دمٍج مالي ثابتة.« 21 على الرغم من ذلك، تهيمن املصارف التجارية على النظام املالي في دول 

مجلس التعاون اخلليجي. فهذه املصارف التي ُتعّرف بـأنها تتمتع بـ«رأسماٍل جيد« وبأنها »آمنة« تعكس اإلستقرار في 

املنطقة. مع ذلك، ال تشّكل األصول وااللتزامات اخلارجية إال جزءًا صغيرًا من امليزانية. وحتمل البحرين النسبة األعلى 

من األصول اخلارجية )أال وهي 53،4 % من مجموع األصول و47 % من مجموع االلتزامات تباعًا(، تتبعها قطر )بنسبَتي 

24،7 % و22،2 %( ثم الكويت )بنسبَتي 22،4 % و14،5 %( بينما تّتصف مصارف السعودية باملنعزلة متامًا تقريبًا عن 

العالم )فتتمتع بنسبَتي 11،8 % و8،6 %(. وتبقى باإلضافة إلى ذلك قيود مهمة، مثل شراء األسهم في األسواق احمللية 

واالستثمار األجنبي املباشر الداخلي، »ُتعيق الدمج اإلقليمي كما العاملي«.

يلقي البنك الدولي الضوء على ميزاٍت متشابهة في القطاع املالي ملجلس التعاون اخلليجي أبرزها أن »املصارف اخلمسة 

األكبر حجمًا هي مصارف محلية تشتمل على ما بني 50 و80 % من مجموع أصول القطاع املصرفي«، 22 وأن الصيرفة 

اإلسالمية تسيطر اليوم على 24 % من أصول النظام املصرفي في املنطقة، وأن »صناديق االستثمار هي ملك املصارف.« 

تؤدي العناصر هذه إلى أسواق سنداٍت تّتصف بالبسيطة وأسواق سنداٍت ثانوية تّتصف باملتخلّفة وإلى فيض أصول 

ُتعيق  املالية غير املصرفية. وتشمل عوامل أخرى بعد  املصارف على إدراج أسواق األسهم وإلى محدودية املؤسسات 

الدمج اإلقليمي والدولي »التغيرات في أنظمة احلكم التنظيمية وفي درجة اإلنفتاح إلى املشاركة األجنبية«. إال أنه مت 

إتخاذ خطوات هامة بإجتاه أفضل املمارسات في املالية وحوكمة الشركات كما وافقت البنوك املركزية على إحترام معايير 

إتفاقية بازل 2 فأنشأت سلطات مستقلة مخصصة لتنظيم السوق املالية. 23

رت اخلطوة األكبر بإجتاه الدمج اإلقليمي. فاإلحتاد النقدي لدول مجلس التعاون اخلليجي  غير أن األزمة املالية العاملية أَخّ

الذي كان من املفترض أن ُيطلق أصاًل في العام 2010 والذي ُصمم على غرار اإلحتاد النقدي األوروبي والذي مت تأجيله 

األجنبية وإلى زيادة شفافية  العمالت  معامالت سعر صرف  تكاليف  إنخفاض  إلى  »ليؤدي  كان  غير محدد،  أجٍل  إلى 

التسعير واملنافسة والتبادل التجاري.« كما كشفت األزمة باإلضافة إلى ذلك نقاط ضعٍف عّدة في القطاع املالي اإلقليمي، 

وقد مّتت معاجلة كل منها وحدها األمر الذي أدى إلى غياب »معايير واضحة للمعاجلة« وبالتالي إلى بطء تطوير املنتجات 

 ،)Dubai World( املالية التجميعية أكثر بعد. وأخيرًا، دفعت األزمة التي أثارت مشكلة الديون في شركة دبي العاملية

باإلضافة إلى تعثر مالي لشركتني سعوديتني كبيرتني واملشاكل املالية التي واجهتها الكويت، باملصارف إلى زيادة جتنبها 

للمخاطر ومراجعة ممارسات اإلقراض. 24

21.  ر.أ. إسبينوزا )R.A. Espinoza(؛ ب. أنَنثاكريشنان )P. Ananthakrishnan( وأ. ويليامز )O. Williams(، املرجع السالف الذكر، ص 4 إلى 10.
22. البنك الدولي، الدمج االقتصادي في مجلس التعاون اخلليجي )Economic Integration in the GCC(، املرجع السالف الذكر، ص 12 إلى 14. 
ل بازل 2 الصيغة الثانية من إتفاقيات بازل وهي تتأّلف من ثالث ركائز تتعلق بقوانني الصرافة وتنظيم رأس املال. بعد أن صدرت في شهر  23. تشِكّ

حزيران/يونيو من العام 2004، أصبحت اليوم ُمدرجة ضمن إتفاقية بازل 3.
24. م. خميس )M. Khamis( وأ. سنهادجي )A. Senhadji(،  » مستجدات أثر األزمة املالية العاملة على دول مجلس التعاون اخلليجي والّتحّديات 
التي تنتظُره« )Gulf Cooperation Council Countries and Challenges Ahead: An update  Impact of the Global Financial Crisis on the(، ورقة 

عمل صادرة عن صندوق النقد الدولي، قسم الشرق األوسط وآسيا الوسطى، العام 2010، ص 15،
.http://www.imf.org/external/pubs/ft/dp/2010/dp1002.pdf 
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إتفاقية  من   7 املادة  فتؤكد  املالية،  الشؤون  في  اخلليجي  التعاون  األوروبي ومجلس  اإلحتاد  بني  للتعاون  بالنسبة  أما 

التعاون أن »اإلحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي سيسعيان في مجال االستثمارات إلى إتخاذ خطواٍت بإجتاه 

تعزيز هذه األخيرة وحمايتها املتبادلني وباألخص من خالل متديد إتفاقات تعزيز االستثمارات وحمايتها بغية حتسني 

ظروف اإلستثمار املتبادل.« 25

 Europe and the Gulf( جديد«  أفٍق  نحو  اخلليج  »أوروبا ومنطقة  بعنوان  دراسة  أتت  عقدين،  حوالي  مضي  وبعد 

Region – Towards a New Horizon( صدرت في إطار مشروع اجلسر بني اإلحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون 
نقطة  وتكمن  املنطقتني.  بني  املشتركة  املالية  املصالح  على  لتشِدد  و2010،   2008 العامني  بني  الذي ُوضع  اخلليجي 

العاملية، في متييز اجلهتني سوية ألفضل املمارسات، األمر الذي يجعل  تعاوٍن مميزة، خاصة على ضوء األزمة املالية 

كال املنطقتني أكثر جذبًا للمستثمرين العاملّيني. هذا وتشّكل »ممارسات مالية واقعية« مشابهة لهذه كاملالية اإلسالمية 

واملصارف التعاونية األملانية، عناصر محتملة للشراكة اإلضافية ودعمًا مشتركًا للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة احلجم. 

وقد دعى إحّتاد غرف التجارة والصناعة األوروبية مؤخرًا إلى تعزيز التعاون املالي بني اإلحتاد األوروبي ودول مجلس 

التعاون اخلليجي وخاصًة في ما يتعلق باالستثمار األجنبي املباشر. 26 وأطلق إحتاد غرف التجارة والصناعة األوروبية 

بالتالي مشروعًا بعنوان »اإلحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي لالستثمار، يهدف إلى بدء حواٍر حول سياسات 

االستثمار األجنبي املباشر وإلى إنشاء منصة إفتراضية مشتركة ألعمال اإلحتاد األوروبي في املنطقة.« 27 وبغض الَنّظر 

البنك املركزي األوروبي أن املخاطر املصرفية بني  ُيبنّي تقرير حديث صدر عن  التفاهم هذه،  عن اإلتفاقيات ومذكرات 

دول مجلس التعاون اخلليجي واإلحتاد األوروبي تبقى قليلة نسبيًا، فمجلس التعاون اخلليجي يستقطب ما يقل عن 2 % 

من نشاطات مصارف منطقة اليورو التي تتم خارج منطقة اليورو. لذلك، ما زال أمام الدمج املالي بني املنطقتني طريق 

طويل. 28

يتضح نتيجة هذا كله أن تعزيز الدمج املالي بني اإلحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي، والذي يشّكل خطوًة 

يقوم على زيادة تعرضها  قرارًا  تتخذ املصارف اخلليجية  يتحقق إال حني  لن  التجارة احلرة،  لنجاح منطقة  مهمة جدًا 

اليورو  منطقة  العاملية وأزمة  املالية  األزمة  مع  يبدو مستبعدًا  ذلك  أن حتقيق  من  الرغم  العاملية. وعلى  املالية  لألسواق 

باألخّص، من املهم أن تتذكر اجلهتان اجلوانب املشتركة بني أسواقها وأن تنّسق فيما بينها أفضل املمارسات واملعايير 

العامة وتوّفق بينها.

الطاقة

أنتجت دول مجلس التعاون اخلليجي في العام 2009 ما يفوق املليون ألف طن من املكافئ النفطي للطاقة وذلك بفضل 

إحتياطاتها للنفط اخلام والغاز الطبيعي. وقد وَفّرت السعودية ما يتعدى نصف اإلنتاج هذا.

25. إتفاقية التعاون بني اإلحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي، املرجع السالف الذكر.
 Europe and the Gulf Region – Towards a New( أوروبا ومنطقة اخليج – نحو أُفٍق جديٍد ،)C. Hanelt( وس. هانلت )M. Bauer( 26. م. باور

Horizon(، مشروع اجلسر، برتلسمان ستفتنغ )Bertelsmann Stiftung(، أيار/مايو 2009،

.http://aljisr.ae/sites/default/files/Europe_and_Toward_Gulf_Region_kronberg.pdf 
 EU( "على اإلحتاد األوروبي زيادة جهوده االستثمارية في منطقة اخلليج" ،)EUROCHAMBRES( 27.  إحتاد غرف التجارة والصناعة األوروبية

needs to increase its investment efforts into the Gulf Region(، 27 آذار/مارس 2012،

http://www.actu-cci.com/en/Depeches-CCI-EN/Liste-des-depeches/EU-needs-to-increase-its-investment-efforts-into-the-Gulf- 
 .Region

28. البنك املركزي األوروبي – املديرية العامة للعالقات الدولية واألوروبية، التطورات االقتصادية واملالية احلديثة في مجلس التعاون اخلليجي 
)Recent Economic and Financial Developments in the GCC(، قسم املناطق املجاورة لإلحتاد األوروبي، العام 2012.



15 الرقم 1  |  كانون الثاني/يناير 2014

ية
حث

 ب
ت

سا
را

د

15

الرسم البياني 4: إنتاج الطاقة )ألف طن من إنتاج النفط(

 )IEA( تؤّمن اململكة العربية السعودية بحسب إحصاءات الطاقة األساسية العاملية الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة

ر األساسي لها فقد صَدّرت 313 مليون طن في العام  11،9 % من مجموع إنتاج النفط اخلام في العالم كما تشّكل املصِدّ

2010. إال أن منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا كانت تتمتع في العام 1973 بحصٍة أكبر من اإلنتاج العاملي للنفط 

اخلام من التي متَتّعت بها في العام 2010. ويعود ذلك الرتفاع اإلنتاج النفطي في منطقة اإلحتاد السوفيتي السابق 

والصني وأفريقيا. 29 

هذا وُتظِهر بيانات البنك الدولي الستخدام الطاقة إرتفاعًا في اإلستهالك احمللي مقابل إنتاٍج نفطي مستقر نسبيًا، كما 

تعود بيانات صافي الواردات لتسّطر هذه النقطة. ويبنّي الرسم البياني 6 أن دول مجلس التعاون اخلليجي تزيد وارداتها 

بشكٍل بطيٍء ولكن منتظم رغم أنها ما زالت ضمن أكبر املصِدّرين للطاقة.

29. منظمة التعاون والّتنمية في امليدان االقتصادي )OECD( والوكالة الدولية للطاقة )IEA(، إحصاءات عاملية أساسية حول الطاقة للعام 2011 
)World Key Energy Statistics 2011(، ص 10 و11، 

 .http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/key_world_energy_stats-1.pdf
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الرسم البياني 5: إستهالك الطاقة )كغ من املكافئ النفطي للفرد الواحد(

الرسم البياني 6: صافي واردات الطاقة )النسبة املئوية من إستهالك الطاقة(

تّتخذ الطاقة اليوم مركزًا محوريًا في العالقة بني مجلس التعاون اخلليجي واإلحتاد األوروبي. ويبقى الوقود احليوي في 

الواقع املنتج األكثر تباداًل بني املنطقتني، ويعود ذلك إلى اقتراب أمناط اإلنتاج واالستهالك للمنطقتني اقترابًا جغرافيًا وإلى 

تكاملها، األمر الذي يجعل الظروف مالئمة للتبادل بني اإلحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي. وتنظم املادة 6 من 
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إتفاقية التعاون على وجٍه أساسي هذه التبادالت فتنص على أن »]اإلحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي[ سيسعيان 

في مجال الطاقة إلى تشجيع األمور التالية وتسهيلها: التعاون بني املنطقتني في التعهدات املتعلقة بالطاقة ]...[ وتبادل 

بإلتزامات  الطاقة اخلاصة من دون اإلخالل  بالطاقة على وجٍه عام وسياسات  املرتبطة  املسائل  اآلراء واملعلومات حول 

اجلهتان الدولية«. 30

وكما ُذكر سابقًا، ما زالت التدفقات املتعلقة بالطاقة بني املنطقتني مرّكزة جدًا على الوقود احليوي وباألخص على البترول 

والغاز. ويبنّي تقرير منظمة البلدان املصِدّرة للنفط للعام 2010 أن نسبة التصدير نحو أوروبا تبلغ في قطر 8،6 % فقط 

من مجموع حجم التصدير وفي الكويت 7،7 % وفي السعودية 7،4 % وفي اإلمارات العربية املتحدة 0،5 %  31 فحسب. 

وتبقى اململكة العربية السعودية في هذه احلالة إذًا هي أكبر املصِدّرين إلى أوروبا فقد نقلت إلى هذه األخيرة 3315 مليون 

كيلوغرام »من الوقود احليوي في العام 2011 وحده«. 32

أما في ما يخص واردات اإلحتاد األوروبي من النفط اخلام بني العامني 2005 و2011 فتبقى عالقته املميزة جدًا مبنطقة 

اإلحتاد السوفيتي السابق ثابتة. فقد إزدادت الواردات من املنطقة هذه في الواقع بشكٍل منتظٍم من 35،7 % في العام 

2005 إلى 41 % في العام 2011. كما تزّود منطقة أفريقيا، وال سيما اجلزائر وليبيا في طليعتها، اإلحتاد األوروبي بالنفط 

اخلام بشكٍل أساسي. فقد إزدادت الصادرات من املنطقة هذه أيضًا من 18 % في العام 2005 إلى 20،6 % في العام 

2010 ثم إنخفضت انخفاضًا ضئياًل في العام 2011 )لتبلغ 17،3 %( وذلك بسبب تطورات الربيع العربي احلديثة. هذا 

لت الواردات من بلدان الشرق  وَيظهر في الشرق األوسط الذي يشمل اخلليج واملشرق إجتاهًا مماثاًل. ففي العام 2005 شَكّ

األوسط 20 % من مجموع الواردات ثم راحت تنحسر حتى بلغت 15،1 % في العام 2009 لتعود وترتفع إلى 18،3 %  33 

في العام 2011. ويعود اإلنحسار املسّجل هذا بشكٍل أساسي إلى إرتفاع الواردات من منطقة اإلحتاد السوفيتي السابق. 

دتها روسيا في الفترة نفسها. 34 ثم إنقلب االنخفاض هذا في الواقع مع إرتفاع أسعار الغاز التي حَدّ

يرّكز إذًا برنامج العمل املشترك بني اإلحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي للفترة املمتدة بني العامني 2010 و2013 

على تبادل املعلومات حول أسواق النفط والغاز وعلى السياسات واألطر وأفضل املمارسات وعلى التقنيات للبنى التحتية 

في هذا  التعاون  تعزيز  بغية  كله  التسويق والتوزيع والبيع، وذلك  الوساطة وخدمات  اإلنتاج وعمليات  اخلاصة خلدمات 

املجال. ويشّدد برنامج العمل املشترك على أن تتطرأ مجموعات خاصة إلى مجاالت التعاون املختلفة وتنّظم ندوات وورش 

عمل باإلضافة إلى متارين للتدريب وبناء القدرات في األوقات املناسبة.

كما يوّجه برنامج العمل املشترك إنتباهًا خاصًا ملسألة الطاقة املتجددة وباألخص تكنولوجيا الطاقة الشمسية. فبينما بدأ 

اإلحتاد األوروبي مييل إلى مبدأ املسؤولية البيئية، ما زالت دول مجلس التعاون اخلليجي تفتقر إلى إطاٍر متماسٍك يجمع 

البلدان الست، ذلك ألن احلكومات وضعت مبعظمها أهدافًا وأطرًا زمنيًة متباينة. إال أن هذا كله ال يعني أن النشاط في 

مجال الطاقة املتجددة في املنطقة معدوم، بل إن جميع دول مجلس التعاون اخلليجي تدعو في الواقع إلى إقامة مشاريع 

وطنية واسعة النطاق في هذا املجال. فعلى سبيل املثال، تبحث مملكة البحرين بإقامة وحداٍت نقالة لتحلية املياه تعمل 

على الطاقة الشمسية، لكن املشروع الوحيد ملصدر طاقٍة متجددة فيها يبقى اليوم تركيب تربينات هواء في مركز التجارة 

30.  إتفاقية التعاون بني اإلحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي، املرجع الّسالف الّذكر. 
31. نشرة اإلحصاءات السنوية ملنظمة البلدان املصّدرة للّنفط )OPEC( للعام 2011/2010،

 .http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2010_2011.pdf 
 .http://www.iea.org/stats/surveys/oilsurv.pdf ،2012 32. مسح النفط الشهري للوكالة الدولية للطاقة، آذار/مارس

33. املفوضية األوروبية – الطاقة، واردات اإلحتاد األوروبي من النفط اخلام – الواردات الشهرية واملتراكمة من النفط اخلام )أحجام وأسعار( من 
قبل دول أعضاء في اإلحتاد األوروبي ودول غير أعضاء فيه

)EU Crude Oil Imports - Monthly and cumulated Crude Oil Imports )volumes and prices( by EU and non EU country(، العام 2011، 
.http://ec.europa.eu/energy/observatory/oil/import_export_en.htm

34.  لقد سعت روسيا إلى وضع سياسٍة تهدف إلى جعل البالد هي مزّود الطاقة الوحيد لإلحتاد األوروبي. إال أن طموحها هذا أُعيق بسبب نفقات 
امليزانّية الكبيرة أوالً واألزمة املالية العاملية وأزمة منطقة اليورو الناجتة عنها الحقاً.

http://ec.europa.eu/energy/observatory/oil/import_export_en.htm
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العاملي في البحرين. وتشّكل الكويت إستثناءًا ألنها تتجّنب باإلجمال مشاريع واسعة النطاق تتعلق بالطاقة املتجددة على 

الرغم من التمويل الذي تخصصه احلكومة لألبحاث في هذا املجال. مع ذلك، حّددت حكومة الكويت هدفًا يقوم على أن تبلغ 

نسبة الكهرباء املنتجة من الطاقة املتجددة 5 % من غير أن تقرر بعد كيفية حتقيق الهدف هذا. كما وجتري حكومة ُعمان 

حاليًا دراسة جدوى لتعزيز تطوير الطاقة الشمسية، باألخص محطات حرارية واسعة النطاق للطاقة الشمسية موصلة 

بشبكات، واستخدامها. أما دولة قطر فقد أنهت الدراسات امليدانية وبلغت اآلن املراحل األولى من تطبيق املشروع الذي 

يشمل محطات للطاقة الشمسية وأخرى للطاقة الشمسية اجلهدية ومن املتوّقع أن يتم إجنازه في العام 2014 أقصاه. هذا 

وبدأ القطاع اخلاص السعودي مؤخرًا يستثمر استثمارًا كبيرًا في محطات الطاقة الشمسية وخاصًة في مدينة اجلبيل 2. 

وأخيرًا إجتذبت مدينة مصدر التي تقع في إمارة أبوظبي وتعتمد بأسِرها على الطاقة الشمسية، الشهرة في الدرجة األـولى 

في دولة اإلمارات العربية املتحدة على الرغم من إستثمار هذه األخيرة في مشاريع ثانوية في والياٍت أخرى. 35

باإلضافة إلى ذلك، عقد اإلحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي مؤمترات عديدًة حول الطاقة النظيفة. ويظهر باإلجمال 

إهتمامهما املشترك بالتنمية املستدامة من خالل إرتفاع إستهالك الطاقة احمللي والضغط املتزايد على الوقود احليوّي الّناجت 

ت هذه  عنه في اخلليج من جهٍة، ومن خالل التّركيز العام على النمّو األخضر في اإلحتاد األوروبي من جهٍة أخرى. وقد أَدّ

العناصر إلى إنشاء إطاٍر ُسّمي »شبكة الطاقة النظيفة« يسمح ملؤسسات مجلس التعاون اخلليجي بالوصول إلى شراكات 

املفوضية األوروبية وباملشاركة في مجموعات مناقشة ومشاريع جتريبّية. 36

هذا وتشّكل العالقة بني أوروبا واخلليج في مجال الطاقة ركيزة الروابط االقتصادية والسياسية وال ميكن استصغار الفوائد 

التي جتمعها كال اجلهتني من التبادالت هذه. فمجلس التعاون اخلليجي يشّكل موّردًا مهمًا بالنسبة لإلحتاد األوروبي، بينما 

قد يساعد هذا األخير في بناء ُأطٍر متماسكة سليمة للمشاريع الهادفة في تنويع مصادر الطاقة في دول مجلس التعاون 

اخلليجي كما قد يشّكل منوذجًا له في ما يخص تكنولوجيا ومشاريع الطاقة املتجددة. 

ألمن البحري

يضم مفهوم األمن البحري عناصر مختلفة تشمل حرية املالحة والقدرة على مواجهة مخاطر القرصنة واإلرهاب واإلجتار 

باملخدرات والهجرة غير النظامية وإنتشار أسلحة الدمار الشامل. 

يعي مجلس التعاون اخلليجي كل الوعي املخاطر احملتملة التي تهدد األمن البحري حوالي شواطئ اليمن وسلطنة ُعمان. 

وتتعلّق في الواقع التطورات احلديثة في األمن البحري مبنطقة اخلليج خاصًة بسبب القرصنة واإلجتار باملخدرات على 

وجه اخلصوص كما بسبب الهجرة غير النظامية إلى حٍد ما. وتظهر باإلضافة إلى التحديات هذه املتعلّقة بجهاٍت فاعلة 

من غير الدول، مخاطر ترتبط بشؤون الدول ومنها خاّصًة املتعلقة مبضيق هرمز كما النزاعات على األراضي بني اإلمارات 

العربية املتحدة وإيران حول جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى. لذلك رعى مجلس التعاون اخلليجي مجموعًة من 

اللقاءات واملؤمترات بغية تعزيز التنسيق بني دوله األعضاء. وقد مت حتديد النقاط احلرجة التالية باألخّص في خالل مؤمتر 

األمن واملراقبة البحرية الذي ُعقد في شهر شباط/فبراير 2012، وتشتمل هذه النقاط على القرصنة واإلجتار باملخدرات 

والتنسيق البحري. ُتعتبر النقطتان األولتان مجاالن يشهدان تقدمًا، وذلك بغض النظر عن غياب جهاٍز كامٍل من املعايير 

واألنظمة الدولية ُينّظم مسألة القرصنة. أما في ما يخص املراقبة، فتخضع حاليًا نهٌج مختلفة ألنظمة املراقبة للفحص. 

وقد أّدت مسألٌة عاملية كهذه على الصعيد الدولي إلى إيجاد أدواٍت خاصٍة تّتخذ شكل معاهداٍت وأجهزٍة ومبادراٍت تسعى 

إلى التعامل مع واقع األمن البحري املتعدد األوجه. وتشّكل إتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار )UNCLOS( وإتفاقية قمع 

35. إ.ج. باتشيلري )I.J. Bachellerie(، »الطاقة املتجددة في دول مجلس التعاون اخلليجي« )Renewable Energy in the GCC Countries(، مركز 
 .http://library.fes.de/pdf-files/bueros/amman/09008.pdf ،2012 آذار/مارس ،)Gulf Research Centre( اخلليج لألبحاث

36. شبكة اإلحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي للطاقة النظيفة، »نشاطات الشبكة وتقدمياتها« )Network Activities and Offering(، العام 
 .http://www.eugcc-cleanergy.net/TheNetwork/NetworkActivitiesOffering.aspx ،2010
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األعمال غير املشروعة املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية )SUA( اإلجناز األكبر في هذا املجال. تنّظم اإلتفاقية األولى 

التي ُأجنزت عام 1982 إستخدام اجلهات احلكومية واجلهات الفاعلة من غير الدول للمياه الدولية. أما الثانية التي دخلت 

حّيز التنفيذ في العام 1992 فتفرض األحكام الضرورية لإلّدعاء على األشخاص املتهمني بإمتام أعمال غير قانونية ضد 

السفن. وقد أبرمت دول مجلس التعاون اخلليجي والبلدان املجاورة لها كلها باستثناء اإلمارات العربية املتحدة وإيران، 

إتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار.

هذا وتشّكل النزاعات بني اإلمارات العربية املتحدة وإيران املذكورة سابقًا حول اجلزر الثالثة كما مضيق هرمز مسائل 

شديدة الصلة بإتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار وباألخص بنظام املالحة في املضائق الدولية وبتعيني حدود اجلرف 

القاري )CS( وباملنطقة االقتصادية اخلالصة )EEZ( بني الدول املتجاورة واملتقابلة. باإلضافة إلى ذلك، تَتّصف املاّدة 123 

من إتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، والتي تنّظم البحار املغلقة والشبه املغلقة، باملهمة في هذا السياق. فيمكن لدول 

اخلليج التي ُتشّكل منطقة شبه مغلقة أن »تدعو بحسب ما هو مناسب وبواسطة مجلس التعاون اخلليجي، منظماٍت دولية 

لتتعاون معها«. يترك هذا األمر إذًا لإلحتاد األوروبي إمكانية التصرف باألخص في املجاالت احملددة في املادة 123 أال 

وهي إستكشاف أماكن صيد األسماك واحملافظة عليها وإستثمارها وحفظ البيئة البحرية وإقامة البحوث العلمية البحرية. 

كما ويشارك مجلس التعاون اخلليجي بشكٍل فاعٍل في فرقة العمل املشتركة 151 التي تكافح القرصنة حوالي شواطئ 

 )ATLANTA( الصومال إال أن املجلس لم يشترك بعد في العملية العسكرية التابعة لإلحتاد األوروبي واملسماة أطلنطا

األوروبي  اإلحتاد  في  األعضاء  غير  للدول  العملية  هذه  نفسها. وتسمح  املنطقة  في  السليم  السفن  مرور  تضمن  التي 

باملشاركة فيها إما من خالل تقدمة مساهماٍت عملية )كسفٍن لألسطول وطائرات دورية وفرٍق حلماية السفن( أو عن طريق 

توفير عاملني عسكريني ملقر القوة البحرية التابعة لالحتاد األوروبي في اململكة املتحدة. وفي حال شاركت دول اخلليج في 

هذه العملية، وبخاصٍة بصفة مساِهماٍت عمليات، جّسدت مشاركتها هذه خطوًة مهمًة باجتاه مكافحة القرصنة في منطقة 

اخلليج.

اإلعالم واالتصاالت

ال ُيقاس الدمج اإلقليمي وفق حجم السلع واخلدمات املالية املتبادلة بني الدول وحسب، إمنا وفق انسجام املعايير اخلاصة 

باخلدمات العامة أيًضا، وُيعّد اإلعالم واالتصاالت بشكٍل جلي واحًدا من هذه اخلدمات. وقد طلب مجلس التعاون اخلليجي 

املتعلّقة  القوانني والقواعد احملكمة  أن تصدر مجموعًة من  له  التابعة  املعلومات  التوجيهية لالتصاالت وتقنية  اللجنة  من 

باإلتصاالت على وجٍه خاص. إضافة إلى ذلك، اقترحت جلنة التشغيل والتعرفة مؤخًرا سعًرا موّحًدا ومنّقًحا يخص التجوال، 

على أن ُيعمَل به في أرجاء مجلس التعاون اخلليجي كافة. 

 ،)YouTube( وقناة يوتيوب )Twitter( كذلك، وافقت األمانة العامة ملجلس التعاون اخلليجي على إنشاء حساب تويتر

وذلك بغية توسيع رقعة انتشار قرارات املجلس أكثر بعد. وُتعتبر هاتان الوسيلتان أمًرا ضرورًيّا من أجل التوجه إلى 

األجيال األكثر شباًبا وإشراكهم في أهداف مجلس التعاون اخلليجي ونطاق عمله. وُتبنّي هذه اخلطوة بشكل واضح أّن 

تأمني  بالقدرة على  تتمتع  كونها  إلى  نظًرا  املنطقة،  فأكبر في  أكبر  باعتراٍف  باتت حتظى  االجتماعي  التواصل  شبكات 

التواصل والربط، وجتذب شرائح معّينة من السكان كما ومتارس تأثيرها العميق عليها. 37 

وال يجوز تناول حديث اإلعالم واالتصاالت في املنطقة من دون ذكر الدور املرموق الذي تؤديه قناة اجلزيرة. لقد ُأنشئت 

القناة هذه في العام 1996 بفضل قرٍض كبير ممنوح من أمير قطر، وما برحت تتوّسع حتى اليوم فغدت صوت العالم 

العربي والشرق األوسط بل وأكثر من ذلك أيًضا. ففي العام 1996، سّدت اجلزيرة الفراغ الذي خلّفه إيقاف قناة البي بي 

سي )BBC( العربية، وضّمت معظم طاقم عمل األخيرة إليها. غير أنها لم تتفوق على مركز تلفزيون الشرق األوسط إم 

 Communication and IT( املعلومات«  وتقنية  التوجيهية لالتصاالت  اللجنة  »اجتماع  العربية،  لدول اخلليج  التعاون  العامة ملجلس  األمانة    .37
Steering Committee Meeting(،20 أّيار/مايو من العام 2012،

.http://www.gcc-sg.org/index898e.html?action=NewsSub=ShowOne&ID=2428T=A 
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بي سي )MBC( من حيث عدد املشاهدين إال في العام 2000 حني بدأت بالبث على الهواء على مدار الساعة. إذ كانت 

قناة إم بي سي »القناة اإلخبارية والترفيهية العربية املجانية« األولى تبث من لندن في بداية األمر، وانتقلت في ما بعد إلى 

دبي الفتتاح قناة العربية وهي قناٌة إخبارية تابعة لها تواصل البث على مدار الساعة وُتعّد منافًسا مباشًرا للجزيرة. 38 ومع 

أن إم بي سي أبصرت النور في لندن، فهي كانت بنت أفكار امللك السعودي فهد بن عبد العزيز. وال يزال وليد اإلبراهيم، 

شقيق زوجة امللك الراحل، يشغل منصب رئيس مجلس إدارة القناة. وجتدر اإلشارة إلى أن القناتني آنفتي الذكر متوفرتان 

على االنترنت، غير أن اجلزيرة طّورت شبكة أكثر انتشاًرا. وفي اخلتام، من املهم لفت النظر إلى أن كال القناتني تتبعان، 

إلى حّد ما، اعتبارات راعي كل منهما الوطنية واخلارجية، نظًرا إلى كونهما أنشئتا أساًسا من قبل الدولة. وبالتالي، فإن 

وسائل اإلعالم املستقلة نسبًيا في دول مجلس التعاون اخلليجي واملنطقة على حد سواء، تّتخذ خطواٍت هامًة من أجل 

إجناز الثورة الرقمّية. 

هذا وقد تطّورت عالقات اإلعالم واالتصاالت مع باقي العالم بفضل الدور الذي أّدته اجلزيرة في املرحلة التي تلت أحداث 

11 أيلول/سبتمبر، حيث قامت ببث رسائل تنظيم القاعدة املصورة. وشّكل ذلك نقطة التحّوٍل دفعت العالم الغربي لالعتراف 

باألهمية املتنامية لقناة جلزيرة ولإلعالم العربي بشكٍل عام. عالوًة على ذلك، فقد سلّطت تغطية حربي أفغانستان والعراق 

الضوء على القيمة املضافة التي تأتي بها املكاتب الثابتة املُنتشرة في مناطق مختلفة من العالم. في الواقع، افتتحت اجلزيرة 

مكاتب جديدة لها في أصقاع العالم كلها، بعد أن جنحت في البث من املناطق التي طالتها هاتان احلربان. 

ويتجلّى بوضوح دخول مجلس التعاون اخلليجي الساحة العاملية لإلعالم واالتصاالت من خالل مراقبة انتشار املجالت 

األجنبية املختصة. فعلى سبيل املثال، ينُشر دليل »تامي أوت« )TimeOut( أال وهو دليٌل ترفيهٌيّ أسبوعٌيّ ذائع الصيت، 

نسخاٍت خاصة بدبي والدوحة والبحرين. 

كما وأّدى افتتاح قناة اجلزيرة االنكليزية وكذلك مكتبها في لندن في العام 2006، إلى توطيد العالقات اإلعالمية ما بني 

اخلليج وأوروبا، األمر الذي ينعكس اليوم في اجلهود احلثيثة التي ُتبذل من أجل جتديد سياسات االتصاالت املشتركة ودور 

احلكومات في ما خص تطوير تقنية املعلومات. في الواقع، لقد أقّرت اللجنة التوجيهية لالتصاالت وتقنية املعلومات ملجلس 

التعاون اخلليجي آنفة الذكر في شهر شباط/فبراير من العام 2012، قانوًنا ينص على تعزيز التعاون مع دول اإلحتاد 

األوروبي التي »أبَدت استعدادها لتقدمي املشورة ومشاركة اخلبرات في مجاالت االتصاالت وتقنية املعلومات مبا يسهم في 

تطوير قطاعات االتصاالت واملعلومات في جميع دول املجلس.« 39

التعليم العالي والبحث 

أعربت احلكومات اخلليجية مؤخًرا عن قلقها حيال نوعية التعليم الذي يتلقاه أبناء أوطانها، وهي حالًيّا تقوم بخطوات من 

د بشكٍل خاص، اجتماٌع لوزراء التعليم العالي ُعقد في أيار/مايو 2012  أجل إحداث التحسينات في هذا املجال. فقد شَدّ

على أولويات املنطقة في ما يتعلق بالتدريب والتعليم. فمن الواضح أن التدريب في امليدان األمني ال يزال يشّكل نقطة ارتكاٍز 

ومحط اهتماٍم أساسّية مبا أنه تصّدر املواضيع التي مت التشاور بها. إال أن اإلصالح التعليمي الكامل يوجب انخراط 

القطاعات املعنية كافة فيه. في الواقع، تقترح دراسة حديثة ُتبرر أهمية الدروس في املهارات املّكملة بالنسبة إلى التعليم 

النظري، أن يتم التطرق إلى هذه املسألة على مستوى الدولة ورب العمل واألستاذ والطالب على حد سواء، بغية إحراز 

38. شركة »أاليد ميديا« )Allied Media Corp(، إم بي سي )MBC(: مركز تلفزيون الشرق األوسط،
.http://www.allied-media.com/ARABTV/ana_tv_and_middle_east_broadcast.htm 

 TRA participates in( 39. هيئة تنظيم االتصاالت، هيئة تنظيم االتصاالت تشارك في اجتماٍع بني االحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي
 .http://www.tra.gov.ae/news429.php ،2012 9 حزيران/يوليو ،)EU-GCC Meeting

 Improving Education in the( حتسني التعليم في اخلليج ،)F. Whelan( وف. ويالن )M. Mourshed( وم. مرشد )M. Barber( 40.  م. باربر
Gulf(، مجلة "ماكنيزي كوارترلي" )McKinsey Quarterly(، آذار/مارس 2007،

.http://www.mckinseyquarterly.com/Improving_education_in_the_Gulf_1946 
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أفضل النتائج املمكنة. 40

في املرحلة التي تلت الربيع العربي، زادت حكومات اخلليج حجم األموال املخصصة للرعاية االجتماعية، وقد انعكست 

الزيادة في النفقات هذه أثاًرا إيجابيًة في النظام التعليمي. فقد ظهر بوجٍه خاص، ارتفاع متويل املنح من أجل الدراسة 

د فيه بعد إصالحات التعليم الوطني حتديًدا دقيًقا. وبالتالي، اتضح أن استراجتية رفع  في اخلارج، في الوقت الذي لم حُتَدّ

املنافسة احلالية تقتضي بإرسال أبناء الوطن إلى اخلارج ليتابعوا حتصيلهم العلمي. 

وفي هذا السياق، يتمتع االحتاد األوروبي مبجاٍل واسٍع من أجل تعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون اخلليجي. فبرنامج 

التعاون على املستوى املؤسساتي  التعاون اخلليجي واالحتاد األوروبي يحّدد وجوب متابعة  العمل املشترك بني مجلس 

وتعزيزه، وال سيما عن طريق تفعيل العالقات ما بني رابطة اجلامعات األوروبية من جهة وجلنة رؤساء اجلامعات اخلليجية 

من جهة أخرى. إضافًة إلى ذلك، ينبغي على الدول املشاركة أن تسعى جاهدًة إلى رفع مستوى توعية الطالب اخلليجيني 

املستفيدين من برامج التبادل في أوروبا على غرار برنامج إيراسموس موندوس )ERASMUS MUNDUS(. كما وتتوفر 

أساًسا شراكٌة خاصٌة بني بعض جامعات االحتاد األوروبي وسبع جامعاٍت خليجية، وهي تشمل طالب املاستير والدكتوراه 

وما بعد الدكتوراه باإلضافة إلى أعضاء الفريق العامل، وذلك حتت رعاية برنامج إيراسموس موندوس. غير أن عدد األفراد 

املشاركني في هذا البرنامج ال يصل إلى املئة فرٍد سنوًيا. ومن جملة األهداف املهمة أيًضا، زيادة عدد الطالب اخلليجيني 

الذين يتابعون دراساتهم بدواٍم كامل في االحتاد األوروبي، األمر الذي يقتضي زيادة عدد الشراكات ما بني جامعات 

مجلس التعاون اخلليجي وتلك املتواجدة في دول االحتاد األوروبي. وأخيرًا، ُيستحب أن تشارك جامعات االحتاد األوروبي 

أفضل املمارسات في ما خص إدارة شؤون الطالب والعاملني كما وتنقيح املناهج الدراسية وبرامج البحث، وذلك بغية 

املساعدة في اإلصالح التعليمي في دول اخلليج.

أما في ما يتعلق بالبحث، فقد متيَّزت دول مجلس التعاون اخلليجي نفسها عن الدول العربية األخرى بفضل تيسيرها 

استقبال اجلامعات واملراكز األجنبية، وال سيما األمريكية منها. وعليه، يرمي االحتاد األوروبي، من خالل تنفيذ برنامج 

العمل املشترك، إلى حتقيق أعلى مستوى من التعاون، وذلك عن طريق حتديد شراكات البحث ذات الصلة ونقل التقنية 

ووضعها حيز التنفيذ. 41

ومجلس  األوروبي  االحتاد  بني  العالقات  ترميم  أجل  من  والفرص  التحديات  االستنتاجات:    3
التعاون اخلليجي

تتأتى الصعوبات التي تعترض العالقات بني االحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي عن عدٍد كبير من العوامل، بدًءا 

من مكامن الضعف الهيكلية في كلي اجلانبني اخلليجي واألوروبي، مروًرا بضعف احلوار الصريح حول مسائل تتعلق 

بالسياسة واحلوكمة، وصواًل إلى إخالل التوازن الناجت من األزمة املالية واالقتصادية العاملية وأحداث الربيع العربي. فال 

بد من تخطي عوائق عديدٍة بغية إحياء العالقات بني االحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي أكثر بعد لتصبح على قدر 

التحديات املفروضة على املستويني اإلقليمي والعاملي. وُتقّدم في ما يلي مجموعة من املالحظات النهائية املتعلقة ببعض 

املسائل األكثر إحلاًحا التي ال بد من التطرق إليها وباألساليب املمكنة للقيام بذلك. 

يّتسم اإلطار اإلقليمي اجلديد بجملٍة من االنتقاالت في شمالي أفريقيا وباالضطراب املستمر في سوريا ومبواجهة إيران 

حول برنامجها النووي. ويدعو اإلطار هذا إلى بذل كٍل من االحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي جهوًدا حثيثًة أكثر 

ليَتّخذ التعاون القائم بينهما شكل قوة تقّدمية تأخذ في احلسبان املسائل هذه. فلطاملا تشارك مجلس التعاون اخلليجي 

مروًرا  العراق  من  بدًءا  جميعها،  األساسية  اإلقليمية  باملسائل  يتعلق  ما  في  ذاتها  النظر  وجهات  األوروبي  واالحتاد 

بأفغانستان وصواًل إلى برنامج إيران النووي. غير أن احلوار السياسي الدائر بني املنطقتني بقي في األغلب تصريحًيا 

41.  برنامج العمل املشترك من أجل تنفيذ إتفاقية التعاون بني مجلس التعاون اخلليجي واالحتاد األوروبي الّصادرة في العام 1988، املرجع الّسالف 
الّذكر.
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وغير هاٍم في ما خص املسائل األمنية احلساسة. فانطالًقا من استغالل وجهات النظر املشتركة حيال عدٍد من املسائل 

اإلقليمية، ينبغي على اإلحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي الشروع بتبادل اآلراء على نحٍو أكثر تواتًرا وفعاليًة وذلك 

بهدف تطوير رّد استباقي ملختلف الظروف املتأتّية عن الربيع العربي. وُيعد التعاون املالي الذي من شأنه أن يقف في وجه 

التحديات االقتصادية االجتماعية الصعبة التي تواجه دول جنوب البحر املتوسط، واحًدا من مجاالت التعاون احملتملة 

بني مجلس التعاون اخلليجي واإلحتاد األوروبي نظًرا إلى الوفرة الهائلة التي تتمتع بها اقتصاديات الفريق األول. وميكن 

ملجلس التعاون اخلليجي أن يقدم املساعدة حيث تكون احلاجة أكثر إحلاًحا وذلك من خالل التعاون مع البنك األوروبي 

إلعادة البناء والتنمية )EBRD( وبنك االستثمار األوروبي )EIB( اللذين ينجزان مشاريع خاصة بهما في منطقة حوض 

السياسي واألمني، أال وهو االستثمار في  التعاون  تفعيل  املتوسط. كما ويّتضح أسلوٌب آخر من شأنه  البحر األبيض 

 )MD( على غرار احلوار املتوسطي ،)NATO( »األدوات املتوفرة في إطار شراكات منظمة حلف شمال األطلسي »الناتو

 .)ICI( ومبادرة إسطنبول للتعاون

من  الشباب  اخلليجي، حث  التعاون  األوروربي ومجلس  االحتاد  بني  العالقات  تفعيل  إلى  الرامية  األساليب  جملة  ومن 

اجلانبني على االنخراط فيها. وفي هذا الصدد، تبرز احلاجة إلى البحث في األسباب الكامنة وراء تدني نسبة مشاركة 

طالب مجلس التعاون اخلليجي وأساتذته في برامج التعليم العالي التابعة لالحتاد األوروبي. وكما مت تبيانه في القسم 

السابق، ال يزال التعاون في مجال التعليم العالي خجواًل، ما ميثل واحًدا من مكامن الضعف األساسية في اجلهود الهادفة 

إلى تفعيل التبادالت التعليمية وزيادة احلراكية واملعرفة املتبادلة وحتى تسهيل تقارٍب أكبر على مستويي اتخاذ القرارات 

ووضع السياسات. هذا ومن شأن حترير متطلبات احلصول على تأشيرة دخول من اجلانبني أن ُيسّهل أكثر فأكثر التعاون 

في هذا القطاع. 

أما التعاون على املستويني السياسي والبشري، فقد يستفيد بشكٍل واضٍح من أي تطور حاصل في إزالة العوائق التي 

حتول دون إقامة املنطقة التجارية احلرة. فكما مت التأكيد آنًفا، لقد مالت دول مجلس التعاون اخلليجي في عّدة نواحي إلى 

اعتبار املنطقة التجارية احلرة اختبار مصداقية يقيس جدّية االحتاد األوروربي في توطيد العالقات بني املجموعتني. ومن 

الواضح أن إقامة منطقة جتارة حرة ستمثل خطوًة بالغة األهمية في االجتاه الصحيح، نظًرا إلى كونها ستحّرر املصادر 

وجتعل العالقات االقتصادية رشيدًة وتوّفر الدوافع اجلديدة من أجل تنويع اقتصاديات مجلس التعاون اخلليجي وتفسح 

املجال أمام تعزيز الروابط السياسية لتيلغ مستوى جديدًا من االلتزام. وبغية حتقيق هذا الهدف، ال بد من أن تضمحل 

الكثير من الشكوك حول نوايا االحتاد األوروبي كما وأن يبذل كال اجلانبني ُقصارى جهودهم من أجل متهيد الطريق 

أمام إجناٍز مماثل. ومع األخذ بعني االعتبار كل ما تقّدم، قد ال يبدو الوقت مناسًبا إلعادة إطالق املفاوضات حول منطقة 

جتارة حرة بسبب الصعوبات التي تعترُض حالًيّا الدمج االقتصادي والسياسي في االحتاد األوروبي. وبناًء على ذلك، ليس 

من املجدي التركيز كثيًرا )أو تعليق الكثير من اآلمال( على إقامة منطقة جتارة حرة. فال بد للعالقات أن تسمو فوق هذا 

االعتبار وأاّل ترتهن إليه ارتهاًنا كاماًل. لكن ذلك ال ينفي إمكانية أن يفضي السعي الفعال إلقامة منطقة جتارة حرة إلى 

آثاٍر إيجابية في مترين بناء الثقة برّمته وفي التعاون أيًضا. 

في اخلتام، ينبغي على اإلحتاد األوروبي أن يعي الفروقات القائمة في ما بني دول مجلس التعاون اخلليجي بغية تطوير 

عالقاته مع املجلس. فاملجلس هذا ال ُيشّكل كتلًة واحدة، وصرف النظر عن هذه الفروقات قد ينعكس سلًبا على العالقات 

بني اجلانبني. إذ أصبح حجم اململكة العربية السعودية املتفاوت اقتصاديا وسياسيا يتوافُق حالًيّا وحجم باقي دول مجلس 

التعاون اخلليجي، نظًرا إلى كونها باتت، بفضل مؤهالتها، العًبا مهمًا على مستوى السياسة اخلارجية كقطر مثاًل كما على 

مستوى االقتصاد على غرار اإلمارات العربية املتحدة. 

وعلى ضوء كل ما ُذِكر في ما سبق، ال بد من بذل جهوٍد البتداع عالقة استراتيجية أكثر بعد، ترتكز على عدٍد أقّل شماًل من 

املسائل الراهنة مقارنًة مع املسائل الواردة في برنامج العمل املشترك أصاًل. أما مشروع »شراكة« فيرمي إلى حل الشبكة 

املعّقدة من العالقات التي جتمع بني اإلحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي، ويتطلّع إلى أن يحدد الطرفان نطاق 

احلرية ويوسعانه بغية حتقيق التعاون املتبادل، على أن ينوي كال اجلانبني ذلك. فمن خالل حتليل تاريخ التعاون بني اإلحتاد 
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األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي في عدٍد من القطاعات املختلفة التي ُتعتبر األكثر استراجتيًة و/أو وعًدا في العالقات 

بني مجموعتي الدول، يسعى املشروع إلى املساهمة في إعادة النظر في العالقات بني الطرفني، وخاصة مع املفاوضات 

العالقات بني اإلحتاد األوروبي  القادمة حول وضع برنامج عمل مشترك جديد. وأخيرًا، نحن نعتقد أن إمكانية تطوير 

ومجلس التعاون اخلليجي واسعة جدًا، لكنها تتطلَّب جتاوز العوائق ومواجهة التحديات وحتقيق إمكانيات التعاون. 

املؤلفون 
سيلفيا كولومبو )Silvia Colombo( هي زميلة أبحاث 

في معهد األعمال الدولية في روما وهي منّسقة مشروع 

شراكة.

حتمل   )Camilla Committeri( كوميتري  كاميال 

معهد  من  الدولَيّة  العالقات  في  ماجستير  شهادة 

العلوم السياسية )Sciences Po( في باريس وشهادة 

ماجستير في االقتصاد السياسّي الّدولي من كلية لندن 

وهي  لندن.  في   )LSE( السياسّية  والعلوم  لالقتصاد 

متمّرنة سابقة في معهد األعمال الدولية في روما.

حول شراكة
من  مجموعة  سنتني وتنّفذه  على  شراكة  مشروع  ميتّد 

 ،)IAI( الدولية  املؤسسات، على رأسها معهد األعمال 

ويسعى  جزئي.  بشكٍل  األوروبية  املفوضية  ومتّوله 

بني  العالقات  لتعزيز  وسائل  اكتشاف  إلى  املشروع 

اخلليجي  التعاون  مجلس  ودول  األوروبي  اإلحتاد 

السياسات،  نحو  املوّجهة  األبحاث  تنفيذ  خالل  من 

ونشاطات اإلمتداد والتدريب والنشر. ويهدف املشروع 

األوروبي  اإلحتاد  بني  والتعاون  الفهم  دعم  إلى  بكليته 

خاص  بشكٍل  التركيز  مع  اخلليجي،  التعاون  ومجلس 

على املجاالت االستراتيجية التي مّت حتديدها في برنامج 

العمل املشترك في العام 2010 مثل التجارة والتمويل 

والطاقة واألمن البحري واإلعالم والتعليم العالي.

للمزيد من املعلومات، ميكن زيارة املوقع

www.sharaka.eu 


