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إعادة تموضع:

ما مالمح التحركات األوروبية في منطقة الهندو–باسيفيك؟
بنهايــة شــهر أغســطس الماضــي ،أعلنــت ألمانيــا اعتزامهــا توســيع
وجودهــا العســكري فــي منطقــة الهنــدو – باســيفيك ،عــن طريــق
إرســال مزيــد مــن الطائــرات الحربيــة للمشــاركة فــي تدريبــات
عســكرية فــي أســتراليا تحــت مســمى()Pitch Black 2022
تزامنــا ً مــع إعــان األخيــرة – ألول مــرة – عــن خطــة تدريــب
لقواتهــا البحريــة علــى اســتخدام الغواصــات البريطانيــة ،علــى
خلفيــة الشــراكة األمنيــة التــي تــم اإلعــان عنهــا العــام الماضــي بين
واشــنطن ولنــدن وكانبيــرا ،بهــدف مواجهــة التهديــدات المتزايــدة
التــي تتعــرض لهــا المصالــح الغربيــة فــي المنطقــة ،وســط قلــق

ملخص

لقــد أثــارت التحــركات األوروبيــة األخيــرة
فــي منطقــة الهندو–باســيفيك العديــد مــن
التســاؤالت حــول مالمــح االســتراتيجية األوروبية
فــي هــذه المنطقــة االســتراتيجية ،ال ســيما
فــي ظــل موجــة التصعيــد بيــن الجانبيــن الصينــي
واألمريكــي ،التــي قــد تواجــه أوروبــا علــى
إثرهــا مجموعــة مــن التحديــات قــد تحجــم مــن
قدراتهــا علــى لعــب دور أكثــر فاعليــة فــي هــذه
المنطقــة ،وفقــاً لمــا تهــدف إليــه “اســتراتيجية
االتحــاد األوروبــي للتعــاون فــي منطقــة الهندو–
المعــدة فــي .2021
باســيفيك” ُ

متزايــد مــن تنامــي الوجــود الصينــي هنــاك؛ لــذا تشــهد هــذه المنطقة
الســاخنة مــن العالــم اســتقطابا ً عالميـا ً غيــر مســبوق ،يهــدف فيــه كل
طــرف إلــى تحقيــق مصالحــه علــى حســاب اآلخــر ،ولعــل االتحــاد
األوروبــي مــن أبــرز الفاعليــن فــي هــذه المنطقــة ،خاصــة بعــد
إعــداده اســتراتيجية شــاملة للتعــاون مــع منطقــة الهنــدو – باســيفيك
فــي عــام .2021
طبيعة التحركات األوروبية
تتخــذ القــارة العجــوز عــدة مســارات للتوجــه نحــو منطقــة الهندو–
باســيفيك خــال الفتــرة األخيــرة ،فــي ظــل تنامــي الوجــود الصينــي
بالمنطقــة ،الــذي يقابلــه تحالــف “أمريكي – بريطاني – أســترالي”
دون مشــاركة مــن دول االتحــاد األوروبــي؛ لــذا يمكــن إيجــاز أبــرز
المســارات الراهنــة للتحــرك األوروبــي فــي المنطقــة علــى النحــو
التالي:
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 -1تعزيــز الشــراكة االســتراتيجية بيــن أوروبــا والمنطقــة:
فــي أبريــل  ،2021تــم إعــداد “اســتراتيجية االتحــاد األوروبي
للتعــاون فــي منطقــة الهنــدو – باســيفيك”؛ األمــر الــذي يعــد
تطــوراً كبيــراً ،وبدايـ ً
ـة لنهــج أوروبــي جديد للتعامــل مع منطقة
الهندو–باســيفيك بشــكل شــامل؛ حيــث إن إصــدار اســتراتيجية
واحــدة وجامعــة لالتحــاد األوروبــي مــن أجــل تعزيــز أطــر
التعــاون بهــذه المنطقــة ،يعكــس اعتراف ـا ً قــد يكــون متأخــراً
مــن مجموعــة “بروكســل” بالواقــع الجيوسياســي المتطــور
للمنطقــة ،وتعبيــراً عــن مــدى أهميتهــا بالنســبة إلــى المصالــح
األوروبيــة فــي المجــاالت كافــة.
هــذا وبالتزامــن مــع إعــان كل مــن واشــنطن ولنــدن
وكانبيــرا تكويــن تحالــف ثالثــي ،فــي  15ســبتمبر ،2021
معــروف باســم “أوكــوس” ،أعلــن كل مــن الممثــل األعلــى
لالتحــاد األوروبــي والمفوضيــة األوروبيــة ،فــي  16ســبتمبر
 ،2021عــن خطــة عمــل متكاملــة لتنفيــذ االســتراتيجية
األوروبيــة؛ لتعــد بمنزلــة خطــوة للــرد علــى الطريقــة الســرية
التــي تــم بهــا التفــاوض علــى تحالــف “أوكــوس” ،الــذي أكــد
مخــاوف البعــض فــي باريــس بشــأن موقــف واشــنطن ولنــدن
مــن تلــك االســتراتيجية ،ال ســيما مــع موقــف كانبيــرا التــي

2

أقدمــت علــى إلغــاء صفقــة الغواصــات الفرنســية التقليديــة
لصالــح غواصــات نوويــة تدعمهــا الواليــات المتحــدة
وبريطانيــا.
 -2دعــم األمــن اإلقليمــي والــردع العســكري بالمنطقــة:
لمواجهــة التحديــات األوروبيــة المتناميــة فــي منطقــة
الهنــدو – باســيفيك ،تتمركــز قــوات عســكرية فرنســية بشــكل
دائــم هنــاك ،تقــدر بنحــو أكثــر مــن  7000جنــدي ،بجانــب
 20ســفينة و 40طائــرة حربيــة ،ويتــم تنظيمهــم حول خمســة
مراكــز قيــادة فرنســية بهــدف الحفــاظ علــى ضمــان حريــة
وصــول فرنســا إلــى المحيطيــن الهنــدي والهــادئ.
وعلــى الجانــب اآلخــر ،تســعى برليــن إلــى إيجــاد موطــئ
قــدم لهــا بالمنطقــة ،عــن طريــق إرســال المزيــد مــن الســفن
الحربيــة واالنضمــام إلــى المنــاورات البحريــة المشــتركة
مــع الحلفــاء فــي تلــك المنطقــة ،وســط قلــق متزايــد بشــأن
طموحــات بكيــن اإلقليميــة وحشــدها الهائــل لقواتها المســلحة؛
األمــر الــذي دفــع برليــن إلــى اإلعــان عــن نيتهــا إرســال
أســطول مــن عــدة ســفن أخــرى إلــى المنطقــة فــي عــام
 ،2024خاصــة مــع خطتهــا لزيــادة حجــم إنفاقهــا العســكري.
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كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن  15دولــة علــى األقــل ،منهــا
فرنســا وألمانيــا ،شــاركت خــال الفتــرة ( 19أغســطس 2022
–  9ســبتمبر  ،)2022فــي التدريــب المتعــدد الجنســيات
للقــوات الجويــة األســترالية ()Pitch Black 2022؛ إذ تعــد
هــذه المــرة األولــى التــي يشــارك فيهــا ســاح الجــو األلمانــي
( 13طائــرة عســكرية) فــي هــذا الحــدث العســكري الــذي يتــم
إجــراؤه كل عاميــن ،فــي حيــن وصفــت فرنســا أن انتشــار
قواتهــا فــي هــذا التدريــب يعــد انتشــاراً غيــر مســبوق؛ فبينمــا
تكافــح أوروبــا إلخــراج روســيا مــن أوكرانيــا ،تقــوم برليــن  -4اتخــاذ مواقــف سياســية تجــاه قضيــة تايــوان :إذ تبنــت
وباريــس بخطــوات كبيــرة علــى بعــد آالف األميــال ،فــي بعــض الــدول والمؤسســات األوروبيــة خــال الســنوات
منطقــة تقــع فــي وســط تحــول جيوسياســي مقلــق.
األخيــرة بعــض المواقــف الواضحــة تجــاه قضايــا منطقــة
 -3تشــجيع االســتثمارات األوروبيــة وتنفيــذ المشــروعات الهنــدو – باســيفيك ،وفــي مقدمتهــا قضيــة تايــوان .صحيــح أن
التنمويــة المشــتركة :يعمــل االتحــاد األوروبــي علــى تعزيــز الــدول األوروبيــة حاولــت الحفــاظ علــى درجــة مــن التــوازن
وجــوده فــي منطقــة الهنــدو – باســيفيك مــن خــال تعزيــز فــي عالقاتهــا مــع الصيــن ،إال أن هــذا لــم يمنعهــا مــن التقــارب
العالقــات االقتصاديــة معهــا؛ فقــد كشــف االتحــاد عــن عزمــه مــع تايــوان.
إنشــاء صنــدوق بنيــة تحتيــة عالمــي بقيمــة اســتثمارية تبلــغ
 300مليــار يــورو ،بهــدف زيــادة حجــم وأعــداد المشــروعات
التنمويــة الجــاري تنفيذهــا بالمنطقــة بيــن عامــي 2021
و2027؛ وذلــك فــي إطــار خطــة عمــل االســتراتيجية
األوروبيــة ومواجهــة التحديــات العالميــة األكثــر إلحاحـاً ،ومــن
أهمهــا تغيــر المنــاخ وحمايــة البيئــة ،فضـاً عــن تعزيــز القــدرة
التنافســية وسالســل التوريــد العالميــة.
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فــي هــذا اإلطــار ،أجــرى وفــد برلمانــي أوروبــي رســمي
زيــارة إلــى تايــوان ،فــي شــهر نوفمبــر  ،2021وهــي الزيــارة
التــي عكســت مســاعي المؤسســة األوروبيــة لتعزيــز العالقــات
مــع تايــوان التــي يصفهــا البرلمــان األوروبــي بأنهــا “شــريك
وحليــف ديمقراطــي فــي منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ”.
دوافع رئيسية
ثمــة أهــداف متعــددة قــد وجهــت تحــركات الــدول األوروبيــة
نحــو إعطــاء مزيــد مــن االهتمــام بمنطقــة الهندو–باســيفيك،
نظــراً إلــى مــا تتمتــع بــه المنطقــة مــن أهميــة اســتراتيجية.
ويمكــن اإلشــارة إلــى أبــرز تلــك األهــداف فيمــا يأتــي:
 -1األهميــة الجيو–اســتراتيجية للمنطقــة :وفق ـا ً لمــا تضمنتــه
اســتراتيجية االتحــاد األوروبــي الســابق ذكرهــا ،فــإن المنطقــة
تســتحوذ علــى نحــو  %60مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي
العالمــي ،وتســيطر علــى ثلثــي النمــو االقتصــادي العالمــي ،كمــا
تمتلــك  %60مــن ســكان العالــم والثــروات العالميــة ،فضـاً عن
أنهــا موطــن لثالثــة مــن أكبــر أربعــة اقتصــادات خــارج االتحــاد
األوروبــي (الصيــن ،الهنــد ،اليابــان) ،ويمــر بهــا نحــو %40
مــن التجــارة الخارجيــة لالتحــاد األوروبــي ،هــذا بجانــب أن
االتحــاد األوروبــي يعتبــر المســتثمر األول والشــريك الرائــد فــي
التعــاون اإلنمائــي ،وواحــداً مــن أكبــر الشــركاء التجارييــن فــي
هــذه المنطقــة؛ لكونهــا طليعــة االقتصــاد الرقمــي والتطــورات
التكنولوجيــة ،ومركــزاً لسالســل القيمــة العالميــة.

 -2تأكيــد المكانــة األوروبيــة :ال تنفصــل التحــركات األوروبية
فــي منطقــة الهنــدو – باســيفيك عــن مســاعي الــدول األوروبيــة
للتكريــس لمكانتهــا عالمي ـاً ،وخصوص ـا ً مــع التحــوالت التــي
شــهدها النظــام الدولــي خــال الســنوات الماضيــة والتنافــس
المتصاعــد علــى قيــادة هــذا النظــام .ويعــزز مــن هــذه الفرضيــة
التوجهــات الحاكمــة للنخــب األوروبيــة ،التــي باتــت تــرى
ضــرورة صياغــة موقــف أوروبــي منفصــل عــن الموقــف
األمريكــي تجــاه القضايــا العالميــة؛ فعلــى ســبيل المثــال ،أكــد
الرئيــس الفرنســي “ماكــرون” خــال الســنوات الماضيــة أفــكاراً
مــن قبيــل الســيادة األوروبيــة واالســتقالل االســتراتيجي فــي
السياســة الخارجيــة األوروبيــة بعيــداً عــن مواقــف األطــراف
الدوليــة األخــرى.
 -3ضمــان تأميــن المصالــح االقتصاديــة والتجاريــة :إن
اســتعراض القــوة وزيــادة التوتــرات فــي النقــاط الســاخنة
اإلقليميــة ،مثــل بحــر الصيــن الجنوبــي ومضيــق تايــوان ،علــى
خلفيــة زيــارة رئيســة مجلــس النــواب األمريكي نانســي بيلوســي
إلــى تايــوان ،ومــا تالهــا مــن تنفيــذ بكين أكبــر مناورة عســكرية
علــى اإلطــاق حــول تايــوان ،فــي أغســطس الماضــي ،ســيكون
لهــا تأثيــرات مباشــرة علــى المصالــح األوروبيــة؛ لكــون تلــك
الممارســات تمثــل تهديــداً للتجــارة الدوليــة وسالســل التوريــد
العالميــة بالمنطقــة؛ خاصــة أن نحــو  %80مــن البضائــع التــي
تدخــل االتحــاد األوروبــي تمــر عبــر المحيــط الهنــدي؛ لــذا فــإن
أمــن طــرق العبــور وحريــة المالحــة مــن األمــور الضروريــة
لضمــان األمــن االقتصــادي األوروبــي.
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 -4تكثيــف مجــاالت التعــاون بيــن االتحــاد األوروبــي الفتــرة األخيــرة ،فــي ضــوء مــا تعرضــت لــه دول القــارة مــن
واآلســيان :تســتهدف التحــركات األوروبيــة تجــاه منطقــة آثــار ســلبية مدمــرة ناجمــة عــن التغيــرات المناخيــة.
الهنــدو – باســيفيك تعميــق العالقــات المشــتركة بيــن االتحــاد تحديات رئيسية
األوروبــي ورابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا فــي عــدة مجاالت؛
منهــا تحقيــق التكامــل االقتصــادي ،فــي ضــوء وجــود تطلعــات قــد يتمخــض عــن إصــرار الــدول األوروبيــة علــى تنفيــذ
قويــة تربــط بينهمــا ،واعتمــاد نظــم للتجــارة الحــرة والعادلــة ،اســتراتيجيتها لتعزيــز أطــر التعــاون مــع منطقــة الهنــدو–
بجانــب التنســيق فيمــا يخــص وضــع حلــول فعالــة لمعالجــة باســيفيك بعــض التحديــات المحتملــة علــى الصعيديــن اإلقليمــي
التوتــرات الجيوسياســية التــي تتعــرض لهــا منطقــة الهنــدو– والعالمــي ،ومنهــا:
باســيفيك ،مــن أجــل حمايــة حريــة المالحــة والتحليــق ،وصــون  -1معضلــة اإلجمــاع األوروبــي حــول أولويــة المنطقــة :بالرغم
اســتقرار وأمــن المنطقــة خــال هــذه الفتــرة الحرجــة.
ممــا أوضحتــه االســتراتيجية األوروبيــة مــن أهميــة للمنطقــة،
 -5مواجهــة تهديــدات تغيــر المنــاخ :إذ تعــد منطقــة الهنــدو– فــإن العديــد مــن الــدول األعضــاء ال تــزال غيــر مهتمــة إلــى حــد
كبيــر بتطوراتهــا؛ فمث ـاً اقتصــر االنخــراط األوروبــي الســابق
باســيفيك مصــدراً مهم ـا ً للتحديــات البيئيــة العالميــة؛ فقــد نمــت
بالمنطقــة علــى تحــركات فرديــة مــن جانــب ثالثــة دول محــددة
حصــة المنطقــة مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون العالميــة
هــي :فرنســا منــذ عــام  ،2018ثــم ألمانيــا وهولنــدا منــذ عــام
مــن  %37عــام  2000إلــى  %57عــام  ،2021وستشــكل
2020؛ حيــث كان لهــذه الــدول مبــادئ توجيهية واســتراتيجيات
المنطقــة أكثــر مــن  %70مــن نمــو الطلــب العالمــي علــى
وطنيــة خاصــة للتعامــل مــع المنطقــة ،وباعتبارهــا أهــم ثــاث
الطاقــة بحلــول عــام  ،2030كمــا أن مــن المتوقــع أن يــؤدي
دول باالتحــاد األوروبــي ،اســتطاعت الضغــط علــى بقيــة
تغيــر المنــاخ إلــى زيــادة الضغــط علــى التنــوع البيولوجــي
الــدول إلعــداد اســتراتيجية واحــدة لالتحــاد ،إال أن العمــل علــى
البحــري والمــوارد الطبيعيــة واألرصــدة الســمكية.
تطبيــق االســتراتيجية علــى أرض الواقــع ،ســيتطلب مزيــداً مــن
ويمثــل بحــر الصيــن الجنوبــي وحــده نحــو  %12مــن صيد الجهــد مــن باريــس وبرليــن إلقنــاع الــدول األعضــاء بــأن تلــك
األســماك العالمــي ،ويســتضيف أكثــر مــن نصــف ســفن الصيــد المنطقــة الحيويــة ذات أهميــة بالغــة لســيادة أوروبــا وازدهارهــا،
فــي العالــم ،ومــن ثــم تعــد المنطقــة مركــزاً حيويـا ً للتخفيــف مــن مــن خــال مشــاريع وتحالفــات أوســع ،بمــا يضمــن تنفيــذ
آثــار تغيــر المنــاخ وحمايــة التــوازن البيئــي ،وهــو مــا اســتحوذ االســتراتيجية بفاعليــة ،خاصــة فــي ضــوء األزمــات االقتصادية
علــى اهتمــام محــوري مــن قبــل االتحــاد األوروبــي خــال العنيفــة التــي تواجههــا الــدول األوروبيــة.
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 -2إشــكالية الموازنــة بيــن مصالــح الــدول المختلفــة :إن مــع التحديــات الداخليــة وكذلــك تأثيــرات الحــرب األوروبيــة،
محــاوالت الحفــاظ علــى تــوازن جيــد داخــل االســتراتيجية ومــن ثــم قــد ال تشــهد السياســة األوروبيــة فــي الهندو–باســيفيك
األوروبيــة بيــن الوقــوف فــي وجــه الصيــن وتعزيــز التعــاون تطــوراً كبيــراً علــى أقــل تقديــر فــي المــدى القصيــر.
االقتصــادي معهــا ،باعتبارهــا الشــريك التجــاري األول
خالصــة القــول :علــى الرغــم مــن أن أوروبــا ال تــزال حــذرة بشــأن
لالتحــاد األوروبــي ،تشــكل تحديــا ً رئيســيا ً أمــام التحــركات
كيفيــة تعاملهــا مــع الصيــن وعــدم الصــدام معهــا ،فــي ضــوء خطتها
األوروبيــة فــي المنطقــة ،خاصــة فــي ظــل تبايــن مصالــح دول
لتنفيــذ االســتراتيجية األوروبيــة نحــو تعزيــز أطــر التعــاون مــع
االتحــاد وعالقاتهــا مــع الصيــن .علــى الجانــب اآلخــر ،تثــار
منطقــة الهندو–باســيفيك ،فإنــه علــى األرجــح سيســتمر االتحــاد
عــدة تخوفــات مــن أن تــؤدي االســتراتيجية األوروبيــة إلــى
األوروبــي فــي العمــل علــى تكثيــف مشــاركته مــع المنطقــة ،نظــراً
إحــداث تعــارض مــع مصالــح الواليــات المتحــدة وتحركاتهــا
إلــى مــا تتمتــع بــه المنطقــة مــن ثقــل اقتصــادي وديموغرافــي
فــي الهنــدو – باســيفيك ،بمــا ســيؤدي إلــى صعوبــة تنفيذهــا
وسياســي متزايــد؛ حيــث إن ثمــة مؤشــرات عديــدة تؤكــد اعتــراف
بالشــكل المطلــوب ،خاصــة فــي ظــل التحــركات الفرديــة غيــر
أوروبــا باألهميــة المحوريــة والمشــكالت األمنيــة التــي تواجههــا
المنســقة بيــن الجانبيــن فــي ذات الشــأن.
 -3تزايــد قيــود األزمــات الداخليــة :ربمــا تشــكل األزمــات
الداخليــة (السياســية واالقتصاديــة) التــي تواجههــا الــدول
األوروبيــة قيــداً علــى التحــركات األوروبيــة الخارجيــة فــي
منطقــة الهنــدو – باســيفيك ،فالكثيــر مــن القــادة األوروبييــن،
وخاصــة فــي بريطانيــا وألمانيــا وفرنســا ،منشــغلون بالتعامــل

المنطقــة ،ال ســيما وســط اإلقــرار األوروبــي بشــأن عواقــب صعــود
الصيــن وكيفيــة معالجتهــا ،وكذلــك النهــج الفــردي الــذي يتبعــه
اتحــاد «أوكــوس» دون إشــراك االتحــاد األوروبــي معــه ،ومــن
ثــم ال يــزال هنــاك مســافة يجــب قطعهــا قبــل أن تتالقــى جميــع
االســتراتيجيات والسياســات بيــن الــدول المتنافســة علــى المنطقــة،
لتنتــج نهج ـا ً متماســكا ً يحقــق مصالــح األطــراف المختلفــة.

إنترريجونال للتحليالت االستراتيجية
شــركة استشــارات عامــة ،متعــددة المهــام ،تــم تأسيســها فــي  20ينايــر  ،2021بأبــو ظبــي ،دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،تهــدف للتفاعــل مــع
أنشــطة المجــال العــام فــي أقاليــم العالــم ،ودعــم عمليــة تشــكيل السياســات وصنــع القــرار فــي المؤسســات العامــة والخاصــة ،وتوســيع التعــاون
العلمــي واألكاديمــي مــع مراكــز التفكيــر وشــركات االستشــارات .وتشــمل الشــركة مجلســاً للمستشــارين ومجلــس اإلدارة الــذي يشــرف علــى
مؤسســات متعــددة تتضمــن مركــزاً للدراســات ،وإدارة للمشــروعات ،ومعهــداً للتدريــب المتقــدم ،ومكاتــب للتمثيــل الخارجــي.
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