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صراع المحيطات:
لماذا أعلنت واشنطن عن إنشاء تكتل لدول األطلسي؟

أعلــن ممثلــو 19 دولــة، منهــا الواليــات المتحــدة 
وبريطانيــا ودول فــي أوروبــا وأفريقيــا وأمريــكا 
الجنوبيــة، إنشــاء “تكتــل ســلمي” جديــد للــدول 
المطلــة علــى المحيط األطلســي؛ لتعزيــز التعاون 
اإلقليمي، وبناء القدرة المشتركة لحل التحديات 
فــي هــذه المنطقــة. وتأتــي هــذه المبــادرة فــي 
الوقــت الــذي تدفــع فيــه التوترات الجيوسياســية 
المتزايــدة إدارة بايــدن إلــى مزيــد مــن التعــاون مــع 
دول الجنــوب العالمــي، فــي ظــل تداعيات الحرب 
األوكرانيــة؛ حيــث تحــاول الواليــات المتحــدة الحــد 
مــن المنافســة المتصاعــدة مــع الصيــن، وتأميــن 

مصالحهــا القوميــة. 

ــدورة  ــش ال ــى هام ــد عل ــية ُعق ــدول أطلس ــاع وزاري ل ــاء اجتم أثن
ــورك؛  ــي نيوي ــدة ف ــم المتح ــة لألم ــة العام ــنوية الـــ77 للجمعي الس
أعلــن ممثلــو 19 دولــة، منهــا الواليــات المتحــدة وبريطانيــا ودول 
ــلمي”  ــل س ــاء “تكت ــة، إنش ــكا الجنوبي ــا وأمري ــا وأفريقي ــن أوروب م
جديــد للــدول المطلــة علــى المحيــط األطلســي، داعيــًة بقيــة الــدول 
ــار  ــذي أث ــر ال ــة؛ األم ــذه المنظم ــى ه ــام إل ــى االنضم ــية إل األطلس
تســاؤالت حــول طبيعــة األهــداف الرســمية المعلنــة للتكتــل الجديــد، 
األطلســي  االقتصــاد  أهميــة  وترجــع  عنــه.  اإلعــان  ودالالت 
بالنســبة إلــى المجتمــع الدولــي، إلــى أنــه يدعــم 49 مليــون وظيفــة 
فــي أفريقيــا، و21 مليــار دوالر فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي 
ــد ثلثــا الطاقــة المتجــددة فــي العالــم  أمريــكا الاتينيــة، كمــا يتــم ُيولَّ

ــط األطلســي. ــي المحي ف

 أهداف متعددة 

أعلــن وزيــر الخارجيــة األمريكــي “أنتونــي بلينكــن” بجانــب 
وإســبانيا  وأيرلنــدا  وبريطانيــا  كنــدا  مــن  كل  مــن  مســؤولين 
والبرتغــال وهولنــدا والنرويــج واألرجنتيــن والبرازيل وكوســتاريكا 
وأنجــوال وســاحل العــاج وغينيــا االســتوائية وغانــا وغينيــا بيســاو 
وموريتانيــا والســنغال، بصفتهــا دوالً ســاحلية علــى حــدود المحيــط 
األطلســي، عــن عــدد مــن األهــداف للتكتــل الجديــد، وتمويــل 
إضافــي قيمتــه 100 مليــون دوالر لدعــم البيئــة واألمــن البحــري 
فــي هــذه المنطقــة، ُتَضــاف إلــى 400 مليــون دوالر يجــري إنفاقها 
ســنوياً علــى المبــادرات البحريــة فــي المحيــط األطلســي؛ لتعزيــز 
التعــاون اإلقليمــي مــن خــال تطويــر نهــج مشــترك لقضايــا المحيط 
األطلســي، وبنــاء القــدرة لحــل التحديــات فــي هــذه المنطقــة؛ وذلــك 
بجانــب أهــداف أخــرى للتكتــل “الســلمي” الجديــد، أبرزها مــا يلي: 
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لماذا أعلنت واشنطن عن إنشاء تكتل لدول األطلسي؟ 

1- الحفــاظ علــى المحيــط مــورداً صحيــاً ومســتداماً: أوضــح 
ــه نتيجــة اعتمــاد  ــان الختامــي الصــادر عــن االجتمــاع أن البي
ــتهم؛  ــي معيش ــي ف ــط األطلس ــى المحي ــاركين عل ــع المش جمي
ــة  ــاً لطــرق التجــارة المهمــة، والمــوارد الطبيعي ــه موطن لكون
ــل  ــن العم ــد م ــي، ال ب ــي األساس ــوع البيولوج ــة، والتن المهم
علــى تطويــر االقتصــاد المســتدام للمحيطــات، وإنشــاء نمــوذج 
اقتصــادي شــامل لضمــان اســتمرار المحيــط فــي دعــم ســبل 
العيــش بأســلوب مســتدام، بــدءاً مــن الغــذاء لعــدد متزايــد مــن 
الســكان، إلــى إدارة التجــارة العالميــة، ســواء اآلن أو لألجيــال 
القادمــة. كمــا أكــد البيــان االســتفادة مــن اإلمكانــات االقتصادية 
غيــر المســتغلة مــن المــوارد الطبيعيــة إلــى التقنيــات الجديــدة.

2- مواجهــة التحديــات القائمــة فــي المنطقــة األطلســية: أكــد 
المجتمعــون أهميــة التعــاون مــن أجــل التعامــل مــع التحديــات 
العديــدة التــي تواجههــا الــدول المشــاطئة لهــذه المنطقــة، 
الحــدود،  عبــر  المنظمــة  والجريمــة  القرصنــة  وأبرزهــا 
والصيــد غيــر القانونــي، وتغيــر المنــاخ، والتلــوث والتدهــور 
البيئــي، مشــددين علــى أنــه “ال يمكــن ألي بلــد بمفــرده حــل 
التحديــات العابــرة للحــدود فــي منطقــة المحيــط األطلســي أو 

ــا بالكامــل”. معالجــة الفــرص المتاحــة أمامن

الصيــد  ُخمــس  فــإن  المتحــدة،  األمــم  ألرقــام  ووفقــاً 
ــر  ــد غي ــط األطلســي، مصــدره الصي ــن المحي الُمســتخَرج م

ــار  ــى 23 ملي ــل إل ــائر تص ــى خس ــم إل ــا يترج ــي؛ م القانون
دوالر أمريكــي ســنوياً. وهــذا يضــر بالمجتمعــات الســاحلية 
ــى األرصــدة الســمكية المســتدامة للحصــول  ــي تعتمــد عل الت

ــا.  ــا وغذائه ــى دخله عل

3- مواصلــة العمــل علــى تحديــد مجــاالت إضافيــة للتعــاون: 
وذلــك باستكشــاف فــرص للنهــوض بالتنميــة المســتدامة 
والعلميــة  والبيئيــة  االقتصاديــة  واألهــداف  المشــتركة 
ــط األطلســي. فضــاً عــن استكشــاف  ــر المحي ــة عب والبحري
فــرص للجمــع بيــن دول المحيــط األطلســي عبــر موضوعات 
متعــددة، بمــا فــي ذلــك تبــادل مبــادئ التعايــش الســلمي، 
والتأكــد مــن أن األعمــال فــي المحيــط األطلســي، خصوصــاً 
ــي  ــون الدول ــي والقان ــون الدول ــزم بالقان ــار، تلت ــي البح أعال
للبحــار، ال ســيما علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي أحــكام 
 )UNCLOS( ”اتفاقيــة األمــم المتحــدة لقانــون البحــار“

لعــام 1982.

البلــدان  فــي  الفقــر  حــدة  وتخفيــف  التنميــة  تعزيــز   -4
ــا بشــروط طوعيــة ومتفــق  الناميــة: وذلــك بنقــل التكنولوجي
عليهــا بشــكل متبــادل، بوصفهــا وســيلًة لتعزيــز التنميــة، 
ــق فــرص العمــل والدخــل، ودعــم ســبل العيــش، وســد  وخل

الفجــوة التكنولوجيــة بيــن الــدول.
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باألهــداف  للنهــوض  المبتكــرة  الحلــول  فــي  التعــاون   -5
ــار  ــر إط ــاورية لتطوي ــة تش ــاق عملي ــك بإط ــتركة: وذل المش
عمــل للتعــاون المنتظــم بيــن دول األطلســي يمكــن مــن خالــه 
ــب الخســائر واألضــرار وتقليلهــا ومعالجــة تحديــات تغيــر  تجنُّ
ــع  ــف م ــى التكيُّ ــدرة عل ــاء الق ــي، وبن ــور البيئ ــاخ والتده المن
ــاحلية،  ــة والس ــة البحري ــم البيئي ــى النظ ــاظ عل ــاخ، والحف المن

ــري.  ــوث البح ــف التل وتخفي

6- االلتــزام برؤيــة جنــوب المحيــط األطلســي وتعزيــز الســام 
الحوكمــة  لتحســين  مســارات  باستكشــاف  وذلــك  الدولــي: 
البحريــة، وتمكيــن التعــاون لاســتجابة اإلنســانية وعمليــات 
البحــث واإلنقــاذ لــردع القرصنــة، والتصــدي للصيــد غيــر 
االتجــار  ومكافحــة  تنظيــم،  ودون  إبــاغ  دون  القانونــي 

بالمخــدرات.

وفــي هــذا الصــدد، أشــار المجتمعــون إلــى التقــدم الــذي أحرزته 
العديــد مــن المنظمــات فــي المحيــط األطلســي فــي تحقيــق 
ــى روح  ــاء عل ــد بالبن ــن التعه ــتركة، فضــاً ع ــداف المش األه
التعــاون األطلســي المتبــادل الــذي ترعاه هذه المنظمــات، ودعم 
عملهــا إلــى أقصــى حــد ممكــن، مشــيرين إلــى ســعي األعضــاء 
إلــى الشــراكة مــع منظمــات مثــل “مركــز األطلســي فــي جــزر 
األزور” باعتبــاره محــوراً مركزيــاً لتحليــل السياســات المبتكــرة 

لعمــوم األطلســي، و”منطقــة الســام والتعــاون فــي جنــوب 
المحيــط األطلســي” بوصفهــا هيئــة تنســيق رئيســية لبلــدان 
Yaoundé Archi� ــة ــي، و”جمعي ــط األطلس ــوب المحي  جن
ــًة  ــا G7 ++” هيئ ــج غيني ــاء خلي ــة أصدق tecture ومجموع
ــي،  ــون البحــري اإلقليمــي األفريق ــاذ القان ــًة بإنف ــًة معني مركزي
و”تحالــف عمــوم المحيــط األطلســي للبحــث واالبتــكار” لتعزيــز 
ــك المنظمــات األخــرى المناســبة، بمــا  التعــاون العلمــي. وكذل
فــي ذلــك هيئــات مصايــد األســماك اإلقليميــة، والمنظمــات 
ــا  ــات وقضاي ــتدام للمحيط ــاد المس ــال االقتص ــي مج ــة ف العامل

ــي. ــط األطلس ــة بالمحي ــة المتعلق ــاخ والبيئ المن

دالالت مقصودة 

ــرات  ــه التوت ــع في ــذي تدف ــت ال ــي الوق ــادرة ف ــذه المب ــي ه تأت
الجيوسياســية المتزايــدة إدارة بايــدن إلــى مزيــد مــن التعــاون 
مــع دول الجنــوب العالمــي، فــي ظــل العواقــب المدمــرة للحــرب 
ــط الهــادئ؛ حيــث  ــة المحي ــة، مــن دون إهمــال منطق األوكراني
تحــاول الواليــات المتحــدة الحــد مــن المنافســة المتصاعــدة مــع 
الصيــن. وفــي هــذا اإلطــار، يكشــف االهتمــام األمريكي بتشــكيل 
التكتــل الجديــد عــن عــدد مــن األهــداف الرئيســية المتمثلــة فيما 

يأتــي: 
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الحــرب  تزيــد  إذ  الصيني–الروســي:  التعــاون  تحجيــم   -1
الروســية األوكرانيــة مــن التعــاون الصيني–الروســي، وتوســع 
الخــاف الدبلوماســي بيــن الواليــات المتحــدة والصيــن وروســيا؛ 
حيــث عــززت الطموحــات إلنهــاء مــا تعتبــره الصيــن وروســيا 
هيمنــة أمريكيــة علــى المجــاالت االقتصاديــة والجيوسياســية 
والعاقــات الدبلوماســية، رغبــًة فــي اســتمرار عالــم أحــادي 

ــة. القطبي

ففــي أغســطس الماضــي، أفــادت اإلحصائيــات إلــى ارتفــاع 
حجــم التجــارة بيــن الصيــن وروســيا بنســبة 29 %، لتصــل إلــى 
ــام  ــن ع ــى م ــبعة األول ــهر الس ــي األش ــار دوالر ف 97.91 ملي
2022. وفــي ســبتمبر، اتفقــت الصيــن وروســيا علــى التعــاون 
فــي مشــاريع اســتثمارية بقيمــة 160 مليــار دوالر تهــدف إلــى 
تعزيــز العاقــات الثنائيــة، كمــا تلقــت كل مــن روســيا والصيــن 
تهديــدات خفيــة مــن الناتــو بســبب تعاونهمــا في القطب الشــمالي.

ــدول:  ــض ال ــع بع ــارب الروســي م ــاف التق ــة إضع 2- محاول
يشــمل التكتــل الجديــد بعــض الــدول المحســوبة ضمن المعســكر 
الروســي، مثــل أنجــوال التــي هــي حاليــاً فــي طــور النظــر فــي 
ــى  ــة إل ــع MIR الروســي، باإلضاف ــى نظــام الدف ــام إل االنضم
الســنغال التــي ســبق أن أدان رئيســها “ماكــي ســال” العقوبــات 
المفروضــة علــى روســيا. وكذلــك يشــمل التكتــل البرازيــل التي 
هــي علــى مشــارف انتخابــات رئاســية فــي 2 أكتوبــر القــادم؛ 
لذلــك حاولــت الواليــات المتحــدة االســتفادة مــن وجــود الرئيــس 
“بولســونارو”، وضــم ريــو دي جانيــرو إلــى معســكرها؛ حيــث 
إن مــن غيــر المرجــح أن يشــير فــوز “لــوال دا ســيلفا” المحتمــل 
ــوال”  ــف “ل ــبب موق ــل؛ بس ــى التكت ــل إل ــام البرازي ــى انضم إل
المناهــض للواليــات المتحــدة، وهــو مــا أشــار إليــه بايــدن نفســه 
ــى  ــراً عل ــكل )خط ــوف يش ــوال س ــاً: “إن ل ــي قائ ــي الماض ف

المصالــح األمريكيــة(”. 
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لماذا أعلنت واشنطن عن إنشاء تكتل لدول األطلسي؟ 

3- تعزيــز التعــاون البيئــي حــول العالــم: تأتــي هــذه المبــادرة 
فــي الوقــت الــذي يتزايــد فيــه تركيــز إدارة الرئيــس األمريكــي 
ــًة  ــك تلبي ــم؛ وذل ــى التعــاون البيئــي حــول العال ــدن، عل جــو باي
ــوا  ــبق أن طالب ــن س ــادئ الذي ــط اله ــزر المحي ــادة ج ــة ق لرغب
ــاخ وصحــة  ــر المن ــل تغي ــا يجع ــم؛ م ــل أولوياته واشــنطن بتقبُّ
المحيطــات، ال منافســة القــوى العظمــى، هــي المهمــة األمنيــة 
ــرات  ــة التغي ــت قضي ــد بات ــم؛ فق ــبة إليه ــاً بالنس ــر إلحاح األكث
البيئيــة قضيــة جوهريــة بالنســبة إلــى الواليــات المتحــدة؛ ألنهــا 

ــح حلفائهــا. ــراً لمصالحهــا ومصال ــداً كبي تشــكل تهدي

4- اســتكمال التحــركات األمريكيــة في المحيطــات: يمكن القول 
إن التكتــل الجديــد بمنزلــة اســتكمال للتحــركات األمريكيــة فــي 
منطقــة الهندو–باســيفيك الهادفــة إلــى توســيع نفــوذ واشــنطن؛ 
فقــد أولــت اإلدارة فــي الســابق أولويــة عاليــة لمنطقــة المحيــط 
الهــادئ التــي ُينظــر إليهــا علــى أنهــا منطقــة صــراع محتمــل 
وســط الصعــود الســريع للصيــن، فيمــا اشــتدت المنافســة بيــن 
ــط  ــي جــزر المحي ــوذ ف ــى النف ــن عل ــات المتحــدة والصي الوالي
ــة مــع  ــة أمني ــن اتفاقي الهــادئ هــذا العــام بعــد أن وقعــت الصي

جــزر ســليمان؛ مــا أثــار تحذيــرات مــن عســكرة المنطقــة.

لمنطقــة  األبيــض  البيــت  الشــأن، ذكــر منســق  وفــي هــذا 
المحيطيــن الهنــدي والهــادئ كــورت كامبــل، أن تزايــد وتيــرة 
هــذا التعــاون يعكــس “الرغبــة فــي إظهــار التزامنــا األكبــر تجاه 
منطقــة المحيــط الهــادئ فــي المســتقبل”، وأضــاف: “لقــد رأينــا 
ــاً  ــر طموح ــداً أكث ــة بل ــدة الماضي ــنوات العدي ــي الس ــن ف الصي
يســعى إلــى تطويــر بصمــات أقــدام عســكرية ومــا شــابه ذلــك 
ــن الهــادئ الهنــدي، وهــو مــا تســبب فــي بعــض  فــي المحيطي
القلــق مــع شــركاء أمريكييــن مثــل أســتراليا ونيوزيلنــدا، وحتــى 
دول المنطقــة بالكامــل”، مؤكــداً أن واشــنطن ال تريــد أن تــرى 

لتهــا صفــر”.  ــى منافســٍة “ُمحصِّ ــة تنحــدر إل المنطق

5- دعــم صــورة الرئيــس األمريكــي داخليــاً: عــادًة مــا تســتخدم 
ــة  ــادرات وتحــركات السياســة الخارجي ــة مب اإلدارات األمريكي
بوصفهــا أداة للحصــول علــى الدعــم السياســي الداخلــي، وهــو 
ــد؛ إذ تحــاول إدارة  ــل األطلســي الجدي ــى التكت أمــر ينطبــق عل
ــام  ــن أم ــظ مــاء وجــه الديمقراطيي ــدن” أيضــاً حف ــس “باي الرئي
الناخبيــن األمريكييــن، خاصــًة أنهــم علــى مشــارف انتخابــات 
مصيريــة للكونجــرس األمريكــي فــي نوفمبــر القــادم، يواجهــون 

فيهــا خســارة محتملــة لألغلبيــة الديمقراطيــة.
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شــركة استشــارات عامــة، متعــددة المهــام، تــم تأسيســها فــي 20 ينايــر 2021، بأبــو 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 مجلســًا للمستشــارين ومجلــس اإلدارة الــذي يشــرف علــى 

مؤسســات متعــددة تتضمــن مركــزًا للدراســات، وإدارة للمشــروعات، ومعهــدًا للتدريــب المتقــدم، ومكاتــب للتمثيــل الخارجــي.

إنترريجونال للتحليالت االستراتيجية

اإلمارات العربية المتحدة، أبوظبي, المنطقة اإلعالمية، 2454، المبنى 6

ص.ب. أبوظبي، 769640
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لذلــك يســعى بايــدن وأنصــاره إلــى تحقيــق انتصــارات متعــددة؛ 
ــاً  ــل أيض ــط، ب ــي فق ــي والروس ــوذ الصين ــة النف ــس لمواجه لي
للحفــاظ علــى الســيطرة الديمقراطيــة علــى دوائــر صنــع القــرار 

األمريكــي.

ــذي  ــت ال ــي الوق ــادرة ف ــذه المب ــي ه ــبق، تأت ــا س ــاالً لم وإجم
ــق  ــة لمناط ــة عالي ــدن” أولوي ــس “باي ــه إدارة الرئي ــي في تول
ــدي  ــن الهن ــة المحيطي ــن وروســيا، وخاصــًة منطق ــوذ الصي نف
والهــادئ، فتعــددت األســباب والنتيجــة واحــدة؛ إذ تحــاول 

ــن  ــدد م ــي ع ــة الصينية–الروســية ف ــة الكتل واشــنطن مواجه
الملفــات؛ كمــا إن هنــاك مخــاوَف أمريكيــة مــن أن تؤثــر 
ــة الرئيســية. فضــاً  ــى الممــرات المائي ــة عل التغيــرات المناخي
ــة، وغيرهــا  ــوان، والحــرب الروســية األوكراني ــف تاي عــن مل
مــن الملفــات التــي تحــاول واشــنطن تأميــن مصالحهــا القوميــة 
فيهــا بــكل قوتهــا؛ إمــا لحســم هــذه القضايــا لصالحهــا بشــكل 
مباشــر، أو حتــى إنهــاك خصومهــا التقليدييــن فــي معــارك 

ــم. ــة إلضعافه متزامن


