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علــى مــدى العقــد الماضــي، شــهدت منطقــة البحــر األبيــض المتوســط والشــرق األوســط تحــوالت 
اجتماعيــة وسياســية واقتصاديــة عميقــة وبعيــدة المــدى ســاهمت ـفـي مســتويات غيــر مســبوقة 
مــن التقلــب وعــدم اليقيــن. أعــادت بعــض هــذه التحــوالت تشــكيل العديــد مــن الســمات التقليديــة 
للنظــام  الجوبلوتيكــى المعمــول بــه فــي المنطقــة لعقــود، فــي حيــن أن البعــض اآلخــر قــد يكــون لديــه 
القــدرة علــى القيــام بذلــك فــي المســتقبل القريــب. تعمــل المنافســة المتزايــدة بيــن الجهــات الفاعلــة 
اإلقليميــة، وكذلــك المخاطــر الجديــدة مــن قبــل القــوى العالميــة الناشــئة، علــى إعــادة تحديــد مالمــح 
الجغرافيــا السياســية اإلقليميــة والطريقــة التــي ترتبــط بهــا هــذه المنطقــة باالتجاهــات العالميــة 

األوســع. 

إن األهمية الجيوسياسية للبنى التحتية ليست شيًئا جديًدا، كما يتضح من المنافسة المستمرة 
منــذ قــرون للســيطرة عـلـى بعــض الممــرات االســتراتيجية مثــل مضيــق جبــل طــارق والبوســفور 
والدردنيــل ومضيــق هرمــز، مضيــق تيــران أو قنــاة الســويس. مــع االعتــراف ببعــض الســمات الثابتــة، 
يأخــذ تحليلنــا ـفـي االعتبــار أيًضــا تأثيــر االتجاهــات الجديــدة عـلـى المســتويين العالمــي واإلقليمــي. 
الجيوبلتكــس  ـفـي  رئيســية  ســمة  كانــت  التحتيــة  البنــى  دراســة  أن  حيــن  ـفـي  ذلــك،  عـلـى  عــالوة 
الكالســيكية، هنــاك جوانــب مرتبطــة غالًبــا  جيوبلوتكــس الحاســمة – جيوبلوتكــس للتعــاون وأهميــة 
الجهــات الفاعلــة بخــالف الــدول مثــل الشــركات عبــر الوطنيــة أو المــدن أو مجموعــات المجتمــع 
المدنــي لتوفيــر بعــض األمثلــة. علــى الصعيــد العالمــي، يعــد االتصــال والرقمنــة اتجاهيــن ال رجعــة 
كــز اإلنتــاج مرتبطيــن  فيهمــا. نتيجــة للعولمــة والعوامــل التمكينيــة التكنولوجيــة، أصبــح األفــراد ومرا
بشــكل متزايــد مــن خــالل الشــبكات الماديــة واالفتراضيــة. لقــد أصبــح ضمــان الســيطرة على وســائل 

كثــر مــن ذلــك.  نقــل البضائــع والمعلومــات ال يقــل أهميــة عــن الســيطرة اإلقليميــة، إن لــم يكــن أ

لقــد أدخــل Covid-19 بعــض الفــروق الدقيقــة، حيــث يجــري نقــاش حيــوي حــول إمكانية اتجاهات 
إلغــاء العولمــة، ونهايــة عصــر النقــل إلــى الخــارج والحاجــة إلــى تقصيــر سالســل التوريــد، والتــي يمكــن 
أن يكــون لهــا آثــار هائلــة عـلـى مشــاريع تطويــر البنيــة التحتيــة. اذا حــدث هــذا، ســيزيد مــن أهميــة 
مشــاريع البنيــة التحتيــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا. فيمــا يتعلــق بآثــار الرقمنــة، 
وعلــى نطــاق أوســع، مــا يشــار إليــه غالًبــا بالثــورة الصناعيــة الرابعــة، فــإن أهمهــا هــو أن البنــى التحتيــة 
االفتراضيــة والتحكــم ـفـي الفضــاء اإللكتروـنـي أصبحــت بالغــة األهميــة مثــل المواـنـئ أو الجســور أو 
الطــرق. وقــد أدى ذلــك إلــى تغييــر اســتراتيجيات الجهــات الفاعلــة التــي تتمثــل مهمتهــا فــي حمايــة 

األمــن القومــي أو الســلع العالميــة وكذلــك أولويــات أولئــك الذيــن يحاولــون تعطيلهــا. 
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عـلـى الصعيــد العالمــي، تشــمل االتجاهــات األخــرى التــي يجــب مراعاتهــا عمليــة إزالــة الكربــون 
بســبب زيــادة الوعــي البيئــي وتأثيــر تغيــر المنــاخ، والتغيــرات التكنولوجيــة الســريعة ـفـي كفــاءة 
وتكلفــة الطاقــات النظيفــة. ســيكون لهــذا آثــار كبيــرة عندمــا يتعلــق األمــر بمركزيــة البنــى التحتيــة 
للطاقــة مثــل خطــوط األنابيــب أو المصافــي وســيغير أيًضــا طــرق التجــارة البحريــة. علــى الرغــم مــن 
كثــر صعوبــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال  أن هــذا يمثــل اتجاًهــا عالمًيــا، إال أن آثــاره ســتكون أ
إفريقيــا بســبب ثقــل الهيدروكربونــات فــي اقتصاديــات العديــد مــن بلدانهــا. أخيــًرا، تأخذ هذه الدراســة 
كثــر تحديــًدا، صعــود القــوى غيــر الغربيــة فــي  أيًضــا فــي االعتبــار تحــوالت القــوة العالميــة، وبشــكل أ
الجغرافيــا السياســية لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا. أصبــح دور الصيــن وروســيا ـفـي 
كثــر وضوًحــا اآلن ممــا كان عليــه قبــل 10 ســنوات، وقــد تصبــح الهنــد أيًضــا العًبــا  الشــرق األوســط أ
مهًمــا فــي العقــود القادمــة. فــي كل هــذه الســياقات، تلعــب البنــى التحتيــة - العســكرية أو المدنيــة، 
كثــر صعوبــة ـفـي منطقــة الشــرق األوســط  الماديــة أو االفتراضيــة - دوًرا رئيســًيا. ســتكون آثــاره أ
وشــمال إفريقيــا بســبب ثقــل الهيدروكربونــات ـفـي اقتصــادات العديــد مــن بلدانهــا. أخيــًرا، تأخــذ 
كثــر تحديــًدا، صعــود القــوى غيــر  هــذه الدراســة أيًضــا فــي االعتبــار تحــوالت القــوة العالميــة، وبشــكل أ
الغربيــة ـفـي الجغرافيــا السياســية لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا. أصبــح دور الصيــن 
كثــر وضوًحــا اآلن ممــا كان عليــه قبــل 10 ســنوات، وقــد تصبــح الهنــد  وروســيا فــي الشــرق األوســط أ
ــا مهًمــا فــي العقــود القادمــة. فــي كل هــذه الســياقات، تلعــب البنــى التحتيــة - العســكرية  أيًضــا العًب
كثــر صعوبــة فــي منطقــة الشــرق  أو المدنيــة، الماديــة أو االفتراضيــة - دوًرا رئيســًيا. ســتكون آثــاره أ
األوســط وشــمال إفريقيــا بســبب ثقــل الهيدروكربونــات فــي اقتصــادات العديــد مــن بلدانهــا. أخيــًرا، 
كثــر تحديــًدا، صعــود  أ العالميــة، وبشــكل  القــوة  االعتبــار تحــوالت  ـفـي  أيًضــا  الدراســة  تأخــذ هــذه 
القــوى غيــر الغربيــة ـفـي الجغرافيــا السياســية لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا. أصبــح 
كثــر وضوًحــا اآلن ممــا كان عليــه قبــل 10 ســنوات، وقــد  دور الصيــن وروســيا فــي الشــرق األوســط أ
تصبــح الهنــد أيًضــا العًبــا مهًمــا فــي العقــود القادمــة. فــي كل هــذه الســياقات، تلعــب البنــى التحتيــة - 
العســكرية أو المدنيــة، الماديــة أو االفتراضيــة - دوًرا رئيســًيا. أصبــح دور الصيــن وروســيا فــي الشــرق 
كثــر وضوًحــا اآلن ممــا كان عليــه قبــل 10 ســنوات، وقــد تصبــح الهنــد أيًضــا العًبــا مهًمــا فــي  األوســط أ
العقــود القادمــة. فــي كل هــذه الســياقات، تلعــب البنــى التحتيــة - العســكرية أو المدنيــة، الماديــة أو 
كثــر وضوًحــا اآلن ممــا  االفتراضيــة - دوًرا رئيســًيا. أصبــح دور الصيــن وروســيا فــي الشــرق األوســط أ
ــا مهًمــا فــي العقــود القادمــة. فــي كل هــذه  كان عليــه قبــل 10 ســنوات، وقــد تصبــح الهنــد أيًضــا العًب
الســياقات، تلعــب البنــى التحتيــة - العســكرية أو المدنيــة، الماديــة أو االفتراضيــة - دوًرا رئيســًيا. 

تعكــس دراســة الطاقــة والبنــى التحتيــة هــذه تأثيــر الديناميكيــات اإلقليميــة الرئيســية فــي ثالثــة   -1
كثــر حــدة وتشــكيل  جوانــب. أوالً، إلــى جانــب منافســة القــوى العالميــة، شــهدنا تنافســات إقليميــة أ
اإلقليميــة  القــوى  لجــأت  اإلقليميــة.  وخــارج  اإلقليميــة  الفاعلــة  الجهــات  مــن  معاديــة  تحالفــات 
الطموحــة التقليديــة والجديــدة إلــى مشــاريع البنيــة التحتيــة إلظهــار قوتهــا و / أو زيــادة نفوذهــا و / أو 
بنــاء عالقــات خاصــة مــع القــوى العالميــة. تقــدم هــذه الدراســة العديــد مــن األمثلــة علــى هــذا االتجــاه. 
ثانًيــا، هنــاك ســمة أخــرى تتمثــل فــي حقيقــة أن حــدود المنطقــة غيــر واضحــة بشــكل متزايــد. لــم يكــن 
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هنــاك اتفــاق علــى اإلطــالق حــول المــكان الــذي تبــدأ منــه منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا أو 
تنتهــي، وال يوجــد تعريــف توافقــي حــول مــن هــو داخــل ومــن يخــرج. ومــع ذلك، في الســنوات األخيرة، 
يغيــر الترابــط بيــن المغــرب العربــي والســاحل والفكــرة الكاملــة لوجــود منطقــة البحــر األحمــر التــي 
تشــمل جــزًءا مــن الشــرق األوســط والقــرن األفريقــي الطريقــة التــي تتــم بهــا مناقشــة العديــد مــن 
الجوانــب. تعتبــر البنــى التحتيــة مــن أوضــح األمثلــة وفــي نفــس الوقــت محــرك رئيســي لهــذا االتجــاه. 
أخيــًرا، هنــاك اتجــاه ثالــث يشــكل  الجيوبلتكــس اإلقليميــة وهــو العســكرة، الناتجــة عــن أجهــزة أمنيــة 
ــا، وســباق تســلح متزايــد وانتشــار الصراعــات فــي جميــع أنحــاء  قويــة وذات مغــزى سياســي تقليديً
المنطقــة. فــي ضــوء هــذا االتجــاه، فــإن أوجــه التــآزر بيــن البنــى التحتيــة البحريــة المدنيــة والعســكرية 
وتســليح الفضــاء الرقمــي هــي قضايــا تســتحق االستكشــاف. علــى الرغــم مــن أن البنــى التحتيــة فــي 
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا مرتبطــة بشــكل عــام بالتوتــر والتنافــس والصــراع، إال أنهــا 

يمكــن أن تكــون أيًضــا حافــًزا لخفــض التصعيــد والتعــاون والســالم. 
يمكــن أن يــؤدي تطويــر البنيــة التحتيــة علــى مســتوى المنطقــة إلــى تقليــل تكاليــف الطاقــة وتنويــع 
ظــروف معينــة،  ـفـي ظــل   .)FDIs( المباشــرة  األجنبيــة  االســتثمارات  والمورديــن وجــذب  العمــالء 
يمكــن حتــى التعامــل مــع البنــى التحتيــة كإجــراء لبنــاء الثقــة ويمكــن للجهــات الفاعلــة مثــل االتحــاد 
األوروـبـي )EU( تقديــم مســاهمة إيجابيــة وبنــاءة لتعزيــز »التفكيــر الجيوسياســي التعاوـنـي« عـلـى 
النــزاع الــذي يهيمــن حالًيــا علــى النقــاش مــن خــالل االســتثمار فــي البنــى التحتيــة.  فــي هــذا المجــال، 
يمكــن أن يضيــف االتحــاد األوروبــي قيمــة مضافــة فــي ضــوء ســجله الحافــل باالســتفادة مــن البنيــة 
التحتيــة الحيويــة لتعزيــز التعــاون والتكامــل بيــن الــدول األعضــاء فيــه. مــن الشــبكات والكابــالت 
إلــى الطــرق وشــبكات النقــل، يعــد مســتوى االعتمــاد المتبــادل الــذي وصلــت إليــه الــدول األوروبيــة 
عندمــا يتعلــق األمــر بالبنيــة التحتيــة أحــد أعظــم إنجــازات االتحــاد األوروبــي باإلضافــة إلــى أحــد أهــم 
عوامــل التمكيــن لحريــة حركــة البضائــع )ســواء الماديــة أو غيــر مــادي( والنــاس. باالنتقــال إلــى البعــد 
الخارجــي، تلعــب البنــى التحتيــة دوًرا أساســًيا ـفـي ســياق عالقــات االتحــاد األوروـبـي مــع شــركائه 
وجيرانــه. علــى هــذا النحــو، يشــيرون أيًضــا بقــوة إلــى اعتمــاد االتحــاد األوروبــي علــى حســن ســير البنــى 

التحتيــة الحيويــة ألمنــه وتنميتــه.
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في ضوء القرب الجغرافي وأنماط التعاون الوظيفي، تخلق البنى التحتية لمنطقة الشــرق األوســط 
لــكل مــن االتحــاد األوروـبـي والــدول األعضــاء فيــه نتيجــة لالتجاهــات اإلقليميــة  فرًصــا وتحديــات 
والعالميــة المذكــورة أعــاله. أوالً، تمثــل البنــى التحتيــة الحيويــة فــي المنطقــة - مثــل خطــوط األنابيــب 
والكابــالت الرقميــة والموانــئ والمرافــق الداخليــة - أصــوالً اســتراتيجية لتعزيــز التعــاون بيــن االتحــاد 
األوروـبـي والشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وكذلــك المصــادر المحتملــة للتوتــر بســبب النزاعــات 
والتوتــرات والمنافســة اإلقليميــة والدوليــة حولهــا. يخشــى االتحــاد األوروبــي والــدول األعضــاء فيــه 
حــدوث اضطرابــات كبيــرة فــي البنــى التحتيــة الحيويــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا 
ألنهــا يمكــن أن تعــرض أمــن مواطنيهــا وإنتاجهــم واقتصاداتهــم للخطــر. البنــى التحتيــة للطاقــة 
والنقــل، مثــل المواـنـئ والطــرق البحريــة الســريعة وخطــوط األنابيــب والشــبكات، محطــات النفــط 
والغــاز الطبيعــي المســال البحريــة والبريــة، ونقــاط االختنــاق البحريــة فــي المنطقــة معرضــة بشــكل 
متزايــد لالضطرابــات بســبب الصراعــات والتوتــرات الجيوسياســية، أوالً وقبــل كل شــيء تلــك التــي 
تتمركــز فــي منطقــة الخليــج. وهــذا بــدوره لــه تداعيــات علــى أوروبــا. وبالمثــل، يواجــه االتحــاد األوروبــي 
منافســة الصيــن علــى مصالحهــا االقتصاديــة وشــكل الحكــم القائــم علــى القواعــد، والــذي يســتغل 
أيًضــا البنــى التحتيــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا كميــدان معركــة رئيســي. ثانًيــا، 
تعــد بعــض هــذه المجــاالت جديــدة إلــى حــد مــا بالنســبة لالتحــاد األوروبــي نفســه حيــث ال يــزال يكافــح 
مــن أجــل تطويــر تشــريعات متطــورة وأدوات مناســبة للتعامــل مــع التحديــات الناشــئة عــن انتهــاك 
حقــوق المواطنيــن أو الشــركات األوروبيــة عندمــا يتعلــق األمــر باالســتخدام. مــن هــذه البنــى التحتيــة.
عـلـى هــذه الخلفيــة، تخلــق جيوبلتكــس للبنــى التحتيــة ـفـي دول الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا 
عــدًدا مــن التحديــات أمــام االتحــاد األوروبــي. وفــي الوقــت نفســه، تفتــح أيًضــا فرًصــا ملموســة لالنتقــال 
مــن الصــراع إلــى التعــاون ومــن التجزئــة إلــى التكامــل. أوالً، تســمح البنــى التحتيــة بالفعــل بتعزيــز 
أخــرى  بالبنــاء مــرة  النزاعــات األيديولوجيــة والسياســية.  يتــم ترويــض  التعاوـنـي عندمــا  المنطــق 
علــى تاريــخ التكامــل الناجــح لالتحــاد األوروبــي بــدًءا مــن التطويــر والشــعور بالملكيــة للبنــى التحتيــة 
المشــتركة، يمكــن لالتحــاد األوروبــي أن يتوســط فــي مشــاريع البنيــة التحتيــة عبــر الحــدود كوســيلة 
لتهدئــة التوتــرات وإليجــاد أرضيــة مشــتركة قائمــة علــى المصالــح الملموســة. ثانًيــا، يتيــح التعامــل 
مــع البنــى التحتيــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا مجموعــة متنوعــة مــن الالعبيــن 
عـلـى مســتوى االتحــاد األوروـبـي، بمــا ـفـي ذلــك المؤسســات فــوق الوطنيــة، والســلطات الوطنيــة. ال 
كثــر جديــة بشــأن رغبتــه وطموحــه - علــى  يمكــن اغتنــام هــذه الفــرص إال إذا أصبــح االتحــاد األوروبــي أ
النحــو الــذي حــدده الرئيــس الجديــد للمفوضيــة األوروبيــة أورســوال فــون دن ليــن - ليكــون  العبــا 
جيوبلوتكيا. في منطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا، يعني هذا تنمية رؤية جيوبلوتكيه أوســع 
تنطــوي علــى اســتخدام األدوات والسياســات التــي تعالــج النزاعــات )المحتملــة( مــن جذورها، ليس 
فقــط لمنعهــا ولكــن أيًضــا إلدارة - ومحاولــة وضــع حــد - للعنــف و االضطــراب الــذي يحملونــه معهــم 
كثــر قــوة مــن خــالل حــل  بمجــرد أن يبــدأوا فــي الحركــة. باختصــار، هــذا يعنــي لعــب دور  جيوببلوتكــى أ
النزاعــات بجانــب إدارة األزمــات، وهــو مــا يقــوم بــه االتحــاد األوروبــي بالفعــل. بهــذه الطريقــة، ســيكون 
كثــر اســتعداًدا إلدارة األهميــة الجيوسياســية للبنــى التحتيــة فــي منطقــة الشــرق  االتحــاد األوروبــي أ
األوســط وشــمال إفريقيــا.  قــام االتحــاد األوروـبـي بوضــع  جديــد للبنــاء عـلـى اســتراتيجياته الحاليــة 
والمســتقبلية للمســاهمة ـفـي النمــو المســتدام والســلمي واســتخدام البنــى التحتيــة ـفـي منطقــة 
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كات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص وتحســين  الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، وتعزيــز الشــرا
التعــاون بيــن أصحــاب المصلحــة المتعدديــن، وكذلــك خلــق الحوافــز للتعــاون والتقــارب. ســيكون 
النهــج اإلقليمــي للتعامــل مــع القضايــا المتعلقــة بالجغرافيــا السياســية للبنــى التحتيــة فــي منطقــة 
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا مفتاًحــا للنجــاح حيــث يمكــن االســتفادة مــن سياســات التجــارة 
كثــر اســتراتيجية ونجاًحــا ضمــن مجموعــة أدوات السياســة  واالســتثمار والطاقــة واالتصــال بشــكل أ
الخارجيــة لالتحــاد األوروبــي تجــاه المنطقــة. إن الوبــاء الحالــي ســيؤخر مثــل هــذه التطــورات لكنــه لــن 

يوقفهــا تماًمــا.
على مدى الســنوات الخمس والعشــرين الماضية، تم تعزيز الموقع االســتراتيجي التقليدي للبحر 
األبيــض المتوســط علــى الخرائــط العالميــة: مــع نمــو بنســبة 477٪ فــي كميــة البضائــع التــي تتداولهــا 
موانئهــا بيــن عامــي 1995 و 2018، تخــدم منطقــة البحــر األبيــض المتوســط حالًيــا 20٪ مــن الشــحن 
العالمــي2. اعتبــاًرا مــن اليــوم، ال يوجــد طريــق بديــل فعــال مثــل البحــر األبيــض المتوســط لربــط آســيا 
بأوروبــا. يمكــن القــول إن ضمــان هــذا الممــر وســط التوتــرات األمنيــة المســتمرة فــي الخليــج العربــي 
كثــر االهتمامــات األمنيــة إلحاًحــا لكلتــا القارتيــن فــي الســنوات القادمــة. تخلق المركزية  ســيكون أحــد أ
المعــززة للبحــر األبيــض المتوســط وموانئــه فرًصــا للنمــو للمنطقــة ولألســواق األوروبيــة واألفريقيــة 
األوســع التــي يربطهــا: ليــس فقــط فــي صناعــة الشــحن ولكــن أيًضــا فــي القطاعــات االقتصاديــة التــي 
كثــر ذكاًء مــن غيرهــا فــي  تزدهــر حــول بنيــة تحتيــة جيــدة األداء ومتصلــة جيــًدا. كانــت بعــض البلــدان أ
االعتــراف بهــذا األمــر فــي وقــت مبكــر: داخــل المنطقــة، فــإن حالــة المغــرب التــي تضــع نظــام الموانــئ 
فــي صميــم اإلنعــاش االقتصــادي أمــر ملحــوظ، بينمــا مــن بيــن المســتثمرين األجانــب، تعــد الصيــن 

األكثــر مشــاركة وحريصــة علــى الحفــاظ علــى المــدى الطويــل. االســتثمارات.  

ومــع ذلــك، فــإن البحــر األبيــض المتوســط يســتفيد جزئيــاً فقــط مــن الفــرص االقتصاديــة الحاليــة. 
ويرجع ذلك جزئًيا إلى ضعف اســتراتيجيات تطوير الموانئ من قبل دول البحر األبيض المتوســط 
وقلــة االهتمــام باســتثمار المــوارد االقتصاديــة. كمــا يجــب تقييمــه علــى خلفيــة التطــورات فــي صناعــة 
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الشــحن علــى مســتوى العالــم، وال ســيما الحصــة الســوقية المتزايــدة للشــحن العابــر - أي شــحن 
البضائــع إلــى وجهــة وســيطة، ثــم إلــى وجهــة أخــرى. أدى االرتفــاع الكبيــر فــي أنشــطة الشــحن العابــر 
إلــى زيــادة األهميــة االســتراتيجية للبحــر األبيــض المتوســط كســوق متصــل ولكنــه يميــل إلــى خدمــة 
كبــر المصدريــن فــي العالــم بــدالً مــن البلــدان  كثــر مــن الســوق المحليــة، وخاصــة أ الســوق العالميــة أ
كــز الشــحن العابــر. يفســر هــذا جزئًيــا ســبب وضــع البحــر األبيــض المتوســط  التــي توجــد بهــا مرا
بشــكل مهــم للغايــة ضمــن مبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة )BRI(. اليــوم، يعتمــد نمــو حركــة النقــل 
البحــري وتراجــع نموهــا فــي البحــر األبيــض المتوســط - ونظــام البنيــة التحتية الــذي يدعمها - اعتماًدا 
كبيــًرا علــى التدفقــات التجاريــة المســتمرة والقويــة علــى طــول الطريــق بيــن الشــرق والغــرب. لقــد 
أثــر الوبــاء الحاـلـي الناجــم عــن تفشــي فيــروس Covid-19 بشــكل كبيــر، ممــا أظهــر درجــة ضعــف 
مواـنـئ البحــر األبيــض المتوســط واعتمادهــا عـلـى التجــارة الدوليــة وصــادرات الصيــن. انخفضــت 
أحجــام الحاويــات العالميــة مــا بيــن 8-10٪ منــذ بدايــة األزمــة، وانخفضــت الــواردات مــن آســيا مــا 
بيــن 10-15٪ . مــن المرجــح أن يتوقــف المزيــد مــن االضطــراب فــي تدفقــات التجــارة الدوليــة، مؤقًتــا 

علــى األقــل،
كان حــوض البحــر األبيــض المتوســط بطبيعــة الحــال مفتــرق طــرق لنقــل البضائــع واألشــخاص، 
ــا مميــًزا تــم تحديــده بكلمــة »البحــر  ــا واجتماعًي الذيــن خلقــت رحالتهــم ومواجهاتهــم مفهوًمــا ثقافًي
األبيــض المتوســط«. تاريخيــاً، كان إنشــاء قنــاة الســويس عــام 1869 نقطــة تحــول فــي تاريــخ البحــر 
األبيــض المتوســط: فقــد ســاعدت قنــاة الســويس علــى عكــس عمليــة التهميــش التــي كان يمــر بهــا 
البحــر األبيــض المتوســط منــذ القــرن الســادس عشــر لصالــح المحيــط األطلســي ووضعتــه. فــي قلــب 
طريــق تجــاري رئيســي واحــد. ثــم أصبــح البحــر األبيــض المتوســط أســهل وأرخــص طريــق للنقــل بين 
آســيا وأوروبــا.  أدى ظهــور النقــل بالحاويــات فــي صناعــة الشــحن بعــد حوالــي قــرن مــن الزمــان إلــى 
تحويــل المنطقــة إلــى ممــر إلزامــي للتجــارة العالميــة: اليــوم، مــا بيــن 7 ٪ و 8 ٪ مــن إجمالــي البضائــع 
المتداولــة عالمًيــا يســافر عبــر قنــاة الســويس. أثبتــت طريقــة نقــل البضائــع بالحاويــات وأنظمــة 
النقــل البحــري والداخـلـي ذات الصلــة أنهــا مفيــدة للعولمــة، بطريقــة جعلــت هاتيــن العمليتيــن 
متشــابكتين إـلـى حــد كبيــر: أدى إدخــال النقــل بالحاويــات إـلـى جعــل تكاليــف نقــل البضائــع عبــر 
   )GVCs(  الكوكــب أرخــص 20 مــرة مــن ذي قبــل.، ممــا يســمح بظهــور سالســل القيمــة العالميــة
بدورهــا، االتجاهــات فــي التجــارة العالميــة، والتحــوالت والتوســع فــي سالســل القيمــة العالميــة، تحــدد 
اآلن اتجــاه االســتثمارات فــي جغرافيــة النقــل، تفضيــل التنميــة االقتصاديــة لمنطقــة أو أخــرى. صعــود 
االقتصــادات اآلســيوية، وال ســيما الصيــن، حيــث اتخــذت التجــارة العالميــة العمالقــة الطريــق عبــر 
المحيــط الهــادئ، يليهــا طريــق الشــرق والغــرب، الممــر البحــري األكثــر ازدحاًما في العالم - يأتي الممر 
عبــر المحيــط األطلســي فــي المرتبــة الثالثــة لــكل. ذلــك، شــهدت منطقــة البحــر األبيــض المتوســط 
نمــًوا هائــالً فــي االســتثمارات فــي القطــاع البحــري علــى مــدى العقديــن الماضييــن، وأصبحــت منصــة 
لوجســتية ذات أهمية إســتراتيجية كبيرة لطريق التجارة بين الشــرق والغرب - تربط آســيا وأوروبا 
والســاحل الشــرقي للواليــات المتحــدة، وربــط المحيطيــن األطلســي والهنــدي. يليــه طريــق الشــرق 
والغــرب، الممــر البحــري األكثــر ازدحاًمــا فــي العالــم - يأتــي الممــر عبــر المحيــط األطلســي فــي المرتبــة 
الثالثــة  .  لذلــك، شــهدت منطقــة البحــر األبيــض المتوســط نمــًوا هائــالً فــي االســتثمارات فــي القطــاع 
البحري على مدى العقدين الماضيين، وأصبحت منصة لوجســتية ذات أهمية إســتراتيجية كبيرة 
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لطريــق التجــارة بيــن الشــرق والغــرب - تربــط آســيا وأوروبــا والســاحل الشــرقي للواليــات المتحــدة، 
وربــط المحيطيــن األطلســي والهنــدي. يليــه طريــق الشــرق والغــرب، الممــر البحــري األكثــر ازدحاًمــا 
فــي العالــم - يأتــي الممــر عبــر المحيــط األطلســي فــي المرتبــة الثالثــة. لذلــك، شــهدت منطقــة البحــر 
األبيــض المتوســط نمــًوا هائــالً فــي االســتثمارات فــي القطــاع البحــري علــى مــدى العقديــن الماضييــن، 
وأصبحــت منصــة لوجســتية ذات أهميــة إســتراتيجية كبيــرة لطريــق التجــارة بيــن الشــرق والغــرب 
- تربــط آســيا وأوروبــا والســاحل الشــرقي للواليــات المتحــدة، وربــط المحيطيــن األطلســي والهنــدي.  
كان نمــو أنشــطة إعــادة الشــحن عامــالً حاســماً ـفـي تطــور نظــام المواـنـئ المتوســطية عـلـى مــدى 
العقــود الماضيــة. شــكّل النقــل العابــر 28٪ مــن التجــارة العالميــة فــي عــام 2012، أي ضعــف مــا كان 
عليــه قبــل 20 عاًمــا. يرتبــط هــذا ارتباًطــا وثيًقــا بنمــو التجــارة بالحاويــات لمســافات طويلــة وبالتحــول 
كبــر بشــكل متزايــد لجنــي  فــي نمــوذج أعمــال شــركات الشــحن نحــو العملقــة، أي اســتخدام ســفن أ
كبــر الفوائــد مــن وفــورات الحجــم. نظــًرا الســتخدام الســفن الضخمــة لنقــل البضائــع عبــر مســافات  أ
طويلــة )علــى ســبيل المثــال طريــق الشــرق والغــرب(، يتــم بعــد ذلــك تفريــغ حمولتهــا وتقســيمها إلــى 
ســفن أصغــر فــي الموانــئ الوســيطة، ثــم المضــي قدًمــا نحــو ســوق الوجهــة النهائيــة. تميــل عمليــات 
إعــادة الشــحن إلــى الحــدوث فــي مســاحات جغرافيــة مالئمــة )أســواق الشــحن العابــر، وتســمى أيًضــا 
المحــاور الوســيطة( التــي تربــط بشــكل طبيعــي أســواًقا متعــددة، مثــل منطقــة البحــر الكاريبــي، 
وبحــر جنــوب شــرق الصيــن، والبحــر األبيــض المتوســط ، فــي الواقــع. يمثــل النقــل العابــر غالبيــة - 

وفــي بعــض األحيــان مجمــل - األنشــطة فــي العديــد مــن موانــئ البحــر األبيــض المتوســط ،

تتمتــع موانــئ البحــر األبيــض المتوســط بموقــع اســتراتيجي لخدمــة أعمــال الشــحن مــن البحــر إلــى 
البحــر، حيــث تعمــل كحلقــة وصــل بيــن األســواق العالميــة واإلقليميــة ؛ ومــع ذلــك، تظــل المواـنـئ 
الكبــرى فــي شــمال أوروبــا أهــم بوابــات األســواق األوروبيــة، حيــث تتمتــع بميــزة كبيــرة بســبب نظــام 
النقــل متعــدد الوســائط. تظــل القيــود الرئيســية عـلـى مواـنـئ البحــر األبيــض المتوســط ضعيفــة 
عـلـى وجــه التحديــد ـفـي االتصــال متعــدد الوســائط، ممــا يحــد مــن فــرص توســيع المناطــق النائيــة 
والمزايــا االقتصاديــة ذات الصلــة. ومــع ذلــك، فقــد تســبب نمــو مواـنـئ البحــر األبيــض المتوســط 
ـفـي حــدوث تحــول ـفـي نظــام المواـنـئ األوروبيــة ككل: ال تــزال المواـنـئ األربعــة األوـلـى هــي روتــردام 
كبــر مينــاء فــي البحــر  وأنتويــرب وهامبــورغ وبريمرهافــن - حتــى أن أنتويــرب ُيشــار إليهــا علــى أنهــا أ
األبيــض المتوســطألنها غالًبــا وجهــة الشــحن المشــحونة عبــر قنــاة الســويس متجهــة إـلـى الســوق 
األوروبيــة. ومــع ذلــك، فــإن موانــئ الحاويــات فــي البحــر األبيــض المتوســط تلحــق بالركــب، وال ســيما 
الموانــئ األربعــة األولــى علــى البحــر األبيــض المتوســط ، التــي ســجلت نمــًوا قويـًـا للغايــة علــى أســاس 
ســنوي فــي الربــع األول مــن عــام 2019: الجزيــرة الخضــراء )+ 8.2٪(، فالنســيا )+ 12.5٪(، بيرايــوس 
)+ 24.4٪( وبرشــلونة )+ 5.97٪(. وفًقــا لتوقعــات النمــو األخيــرة، ســيتفوق مينــاء بيريــوس قريًبــا 
كبــر مينــاء للحاويــات فــي أوروبــا. فــي حيــن أن النمــو فــي إعــادة  علــى مينــاء بريمرهافــن باعتبــاره رابــع أ
الشــحن كان فرصــة لموانــئ البحــر األبيــض المتوســط ، إال أن هــذا النــوع مــن النشــاط يمكــن أن يعيــق 
التعــاون اإلقليمــي ويحــد مــن العائــد االقتصــادي اإلجمالــي لالســتثمارات الكبيــرة فــي البنــى التحتيــة. 
يتم تحديد أســواق إعادة الشــحن من خالل مجموعة من االســتثمارات الجغرافية واالســتراتيجية: 
علــى ســبيل المثــال، يعــد البحــر األبيــض المتوســط ممــًرا طبيعًيــا للتدفقــات التجاريــة بيــن الشــرق 
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والغــرب، ويمكــن الوصــول إليــه بســهولة مــن خــالل إنشــاء قنــاة الســويس. ومــع ذلــك، فــإن خيــارات 
الموانــئ الفرديــة للتعامــل مــع التدفقــات التجاريــة داخــل نفــس المحــور الوســيط تختلــف حســب 
تقديــر شــركات الشــحن، ويمكــن أن تتغيــر بمــرور الوقــت. ال يتــم تحديــد القــدرة التنافســية للمينــاء 
مــن خــالل الجغرافيــا فقــط - أي قربهــا مــن خــط الشــحن الرئيســي - ولكــن أيًضــا مــن خــالل الجــودة 

الشــاملة للخدمــات المقدمــة.

الشــحن الصناعيــة  القليــل مــن مجمعــات  العمالقــة واحتــكار  الســفن  إـلـى اســتخدام  االتجــاه  إن 
النشــطة ـفـي البحــر األبيــض المتوســط Ocean Three، يدفــع المواـنـئ للتنافــس عـلـى اســتثمارات 
الشــركات. يمكــن أن يــؤدي هــذا إلــى تحســين شــامل فــي البنيــة التحتيــة والتكنولوجيــا والخدمــات 
اللوجســتية فــي المنطقــة، ولكنــه أيًضــا يخلــق ديناميكيــة المنافســة بيــن الموانــئ التــي تخــدم نفــس 
الســوق. تميــل هــذه األســواق إـلـى التشــبع بســرعة، لصالــح أولئــك الذيــن يســتثمرون أوالً. مثــال 
عـلـى ديناميكيــة ميــزة المحــرك األول تقدمــه حالــة المغــرب ـفـي المغــرب العرـبـي، والتــي ســيتم 
استكشــافها بمزيــد مــن التفصيــل فــي القســم التالــي.  مــن خــالل أن تصبــح مركــًزا ناجًحــا للشــحن 
العابــر ـفـي المغــرب العرـبـي، ألهمــت طنجــة المتوســط البلــدان المجــاورة أن تحــذو حذوهــا - حيــث 
وضعــت ليبيــا وتونــس والجزائــر خطــط تجديــد ألنظمــة الموانــئ الخاصــة بهــا - بينمــا تركــت فــي نفــس 
الوقــت القليــل مــن اإلقبــال بيــن المســتثمرين األجانــب علــى ذلــك. يوجهــون أموالهــم إلــى مــكان آخــر. 
أخيــًرا وليــس آخــًرا، تميــل أنشــطة إعــادة الشــحن التــي لــم يتــم دمجهــا بشــكل جيــد فــي اســتراتيجية 
كثــر مــن اقتصــاد الدولــة خــارج نطــاق  تطويــر منطقــة المينــاء الخلفيــة إلــى دعــم األنشــطة البحريــة أ
المحيــط المباشــر للمينــاء. كمــا هــو موضــح فــي القســم التالــي مــن خــالل حالتــي طنجــة المتوســط 
وقنــاة الســويس الجديــدة، وهــي اســتراتيجية تجمــع موانــي متكاملــة تتضمــن تدخــالت ليــس فقــط 
فــي الموانــئ ولكــن أيًضــا فــي مجــاالت مثــل الصناعــة والتجــارة. كانــت االســتثمارات فــي جنــوب البحــر 
األبيــض المتوســط قــوة دافعــة أخــرى وراء تطويــر البنيــة التحتيــة البحريــة الشــاملة ـفـي المنطقــة. 
علــى وجــه الخصــوص، فــإن محــور إعــادة الشــحن الجديــد لطنجــة المتوســط وتوســيع قنــاة الســويس 
همــا حالتــان تســتحقان المزيــد مــن االستكشــاف للتأثيــر الكبيــر عـلـى العمــارة البحريــة الشــاملة 

للمنطقــة، والــدور الــذي لعبتــه فــي التنميــة االقتصاديــة للمغــرب ومصــر، علــى التوالــي.
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كانــت طنجــة المتوســط مشــروًعا ذا أولويــة للحكومــة المغربيــة فــي عمليــة تنويــع االقتصــاد المغربــي، 
كبــر علــى الصــادرات واالقتصــاد البحــري، حيــث حصــل علــى مــا يقــرب مــن  األمــر الــذي يركــز بشــكل أ
30 ٪ مــن إجمالــي االســتثمارات العامــة. تقــع مدينــة طنجــة المتوســط فــي مضيــق جبــل طــارق، وهــي 
متصلة بـ 186 ميناء في جميع أنحاء العالم وهي موطن لمركز صناعي يضم 900 شــركة. يشــتمل 
المجمــع علــى أربــع مناطــق تجــارة حــرة موجهــة للتصديــر، حيــث ال يتــم فــرض رســوم جمركيــة، وهــي 
كثــر مــن 70.000 فرصــة عمــل  مصممــة لجــذب االســتثمارات وخلــق فــرص عمــل جديــدة: تــم إنشــاء أ
كثــر مــن 60.000 ـفـي المينــاء.  منطقــة التجــارة - بحســب  بفضــل المشــروع - 6000 ـفـي المينــاء، وأ
كبــر مواـنـئ إفريقيــا  أ اليــوم، طنجــة المتوســط هــي    . الوكالــة الخاصــة لطنجــة المتوســط  رئيــس 
كبــر الموانــئ فــي البحــر األبيــض المتوســط. ســبقت إنشــاء Tanger-Med عمليــة أوســع  وواحــدة مــن أ
للتخطيــط االقتصــادي، بمــا فــي ذلــك االســتخدام المكثــف للدبلوماســية العامــة لجــذب الصفقــات 
مــع شــركات الشــحن - يتــم تشــغيل محطــات الموانــئ مــن قبــل APM Terminal، ومملوكــة لشــركة 
Maersk الدنماركيــة، وشــركة Eurogate األلمانيــة، ومحليــة. مؤسســة. نشــجع بشــدة عـلـى نقــل 
عمليــات اإلنتــاج إلــى المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة )SEZ( التــي تــم إنشــاؤها حــول مرافــق المينــاء. 
نقلــت رينــو إس إيــه عمليــات إنتاجهــا بالكامــل الموجهــة لخدمــة األســواق األفريقيــة واألوروبيــة إلــى 
المغــرب، وفتحــت شــركات مثــل بيجــو إس إيــه وســيمنز وهــواوي منصــات لوجســتية ـفـي طنجــة. 
لذلــك، عندمــا أصبــح المينــاء جاهــًزا للعمــل رســمًيا فــي عــام 2018، كانــت البيئــة االقتصاديــة األوســع 
حولهــا جاهــزة لتحقيــق الفوائــد المثلــى القتصــاد البــالد. تــم افتتــاح أحــدث محطــات الموانــئ فــي يونيــو 

.2019
علــى عكــس حالــة طنجــة المتوســط إلــى حــد مــا، اتبعــت عمليــة تجديــد قناة الســويس مســاًرا مختلًفا: 
أطلــق المشــروع الرئيــس المصــري السيســي ـفـي عــام 2014، وتــم تنفيــذه ـفـي وقــت قياســي. تــم 
االنتهــاء مــن تحديــث القنــاة فــي عــام 2015 بعــد أن اســتغرق 11 شــهًرا فقــط، ممــا ضاعــف مــن ســعة 
القنــاة الســابقة - مــن 49 إـلـى 97 ســفينة قــادرة عـلـى المــرور ـفـي نفــس الوقــت، وانخفــض وقــت 
العبــور مــن 18 إلــى 11 ســاعة، ممــا أدى إلــى خفــض تكلفــة التشــغيل بنســبة 5-10٪ . توفــر القنــاة 
الجديــدة بديــالً مناســًبا ليــس فقــط لــرأس الرجــاء الصالــح ولكــن أيًضــا لقنــاة بنمــا لطــرق معينــة بيــن 
آســيا والســاحل الشــرقي للواليــات المتحــدة:]4[ (، ولعبــور المحــاور العابــرة للقــارات - مثــل كولومبــو 
ودـبـي وطنجــة المتوســط وبيرايــوس وجيويــا تــاورو والجيســيراس، عـلـى ســبيل المثــال ال الحصــر. 
افتــرض الخبــراء وجــود تأثيــر مباشــر لقنــاة الســويس الجديــدة علــى زيــادة نمــو التجــارة الدوليــة بيــن 

آســيا وأوروبــا والشــرق األوســط وأوروبــا.
علــى الرغــم مــن الفــرص المحتملــة التــي فتحهــا المشــروع لزيــادة الحركــة البحريــة، إال أنــه اجتــذب 
انتقــادات عديــدة وتــم إدراجــه فــي قائمــة مــا يســمى بمشــاريع السيســي الغــرور . إلــى جانــب التعزيــز 
الموضوعــي لقــدرة القنــاة علــى خدمــة التجــارة الدوليــة، يزعــم النقــاد أن مســتويات النمــو الحاليــة فــي 
كــدة، وال تبــرر المشــروع الضخــم، حيــث كان مــن الممكــن  االقتصــاد العالمــي والتدفقــات التجاريــة را
توجيه االســتثمارات إلى مناطق وقطاعات اقتصادية أخرى في الدولة التي يعاني اقتصادها. عالوة 
علــى ذلــك، فــإن ســرعة تصــور المشــروع وتنفيــذه لــم تتــرك ســوى القليــل مــن الوقــت للتخطيــط 
االقتصــادي األوســع بعــد تحقيــق التوســع. أعقــب التجديــد بعــد ذلــك فقــط وضــع تصــور لخطــة 
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كــز  كبــر تهــدف إـلـى جعــل منطقــة القنــاة منطقــة تنميــة اقتصاديــة، بمــا ـفـي ذلــك المرا اســتثمارية أ
كــز البحــوث، ومشــروع منطقــة ممــر قنــاة الســويس )SCZone. ( يهــدف المشــروع  الصناعيــة ومرا
إلــى إنشــاء منطقــة لوجســتية تســمح للســويس باالســتفادة مــن كونهــا فــي قلــب الطريــق بيــن الشــرق 
والغــرب، وليــس فقــط كنقطــة مــرور إلزاميــة. تعــد الصيــن أحــد المســتثمرين األجانــب الرئيســيين 
فــي منطقــة SCZone مــن خــالل مذكــرة تفاهــم موقعــة بيــن مصــر وبلديــة تيانجيــن الصينيــة، إلنشــاء 
 )TEDA( منطقــة التجــارة الحــرة علــى غــرار منطقــة التنميــة االقتصاديــة والتكنولوجيــة فــي تيانجيــن
الوجــود  عـلـى  مثــال  ولكنهــا  منعزلــة  حالــة  ليســت  هــذه   .)2019  ،« الهيئــة  الســويس«  )»قنــاة 
المتزايــد لالســتثمارات الصينيــة فــي المنطقــة، كمــا هــو موضــح فــي القســم التالــي. تعــد الصيــن أحــد 
المســتثمرين األجانــب الرئيســيين فــي منطقــة SCZone مــن خــالل مذكــرة تفاهــم موقعــة بيــن مصــر 
وبلديــة تيانجيــن الصينيــة، إلنشــاء منطقــة التجــارة الحــرة عـلـى غــرار منطقــة التنميــة االقتصاديــة 
والتكنولوجية في تيانجين )TEDA( )»قناة السويس« الهيئة »، 2019(. هذه ليست حالة منعزلة 
ولكنهــا مثــال علــى الوجــود المتزايــد لالســتثمارات الصينيــة فــي المنطقــة، كمــا هــو موضــح فــي القســم 
التالــي. تعــد الصيــن أحــد المســتثمرين األجانــب الرئيســيين فــي منطقــة SCZone مــن خــالل مذكــرة 
تفاهــم موقعــة بيــن مصــر وبلديــة تيانجيــن الصينيــة، إلنشــاء منطقــة التجــارة الحــرة علــى غــرار منطقــة 
التنميــة االقتصاديــة والتكنولوجيــة فــي تيانجيــن )TEDA( )»قنــاة الســويس« الهيئــة »، 2019(. هــذه 

ليســت حالــة منعزلــة ولكنهــا مثــال علــى الوجــود المتزايــد لالســتثمارات الصينيــة فــي المنطقــة.
2- أن تدويــل الصيــن وشــركاتها هــو أهــم ظاهــرة فــي أوائــل القــرن الحــادي والعشــرين. بعــد توســيع 
نفوذهــا االقتصــادي والسياســي فــي جميــع أنحــاء آســيا وأمريــكا الالتينيــة وإفريقيــا، يتزايــد حضــور 
الصيــن فــي أوروبــا، حيــث يعــد البحــر األبيــض المتوســط أحــد األماكــن التــي يتجلــى فيهــا هــذا التحــول. 
زادت االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة الصينيــة )FDI( فــي أوروبــا مــا يقــرب مــن خمســين مــرة فــي 
ثماـنـي ســنوات - مــن 840 مليــون دوالر ـفـي عــام 2008 إـلـى 42 مليــار دوالر ـفـي عــام 2016، عندمــا 
كبــر بأربعــة أضعــاف مــن االســتثمارات األوروبيــة ـفـي  أصبحــت االســتثمارات الصينيــة ـفـي أوروبــا أ
الصيــن. فــي حيــن أن الجــزء األكبــر مــن االســتثمار األجنبــي المباشــر الصينــي فــي أوروبــا كان فــي عــام 
2016 يقــع تحــت عنــوان تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت )11.8٪(، فقــد تضاعفــت االســتثمارات 
فــي قطاعــي النقــل والبنيــة التحتيــة مًعــا فــي عــام 2017، تمثــل الحصــة األكبــر مــن اإلجمالــي )٪15.3( 
)مجموعــة الروديــوم(. ـفـي جنــوب أوروبــا، اســتهدفت الصيــن بشــكل أساســي البلــدان التــي تمــر 
بعمليــات خصخصــة مهمــة وإعــادة هيكلــة االقتصــادات الوطنيــة ـفـي أعقــاب األزمــة الماليــة لعــام 
2008، وال ســيما إيطاليــا والبرتغــال واليونــان. عــالوة عـلـى ذلــك، أنشــأت الصيــن ـفـي عــام 2012 
منصــة 17 + 1]5[ )ســابًقا 16 + 1(، يجمــع االتحــاد األوروـبـي )EU( ودول خــارج االتحــاد األوروـبـي 
لتنســيق االســتثمارات ـفـي طــرق النقــل الرئيســية التــي تربــط جنــوب شــرق ووســط أوروبــا تحــت 

مظلــة واســعة لمبــادرة الحــزام والطريــق. 

كثــر مشــاريع البنيــة التحتيــة طموًحــا فــي  تــم تعريــف مبــادرة الحــزام والطريــق فــي الصيــن علــى أنهــا أ
التاريــخ، حيــث بلــغ إجمالــي اإلنفــاق التقديــري مــا بيــن 1.2 و 1.3 تريليــون دوالر بحلــول عــام 2027. 
تــم إطــالق الحــزام االقتصــادي لطريــق الحريــر وطريــق الحريــر البحــري للقــرن الحــادي والعشــرين - 
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ــا إلــى جنــب مــع مبــادرة الحــزام والطريــق - الــذي أطلقــه الرئيــس الصينــي شــي جيــن بينــغ فــي  جنًب
عــام 2013، وهــو عبــارة عــن متاهــة مــن مشــاريع البنيــة التحتيــة التــي تمتــد وتتصــل عبــر أوراســيا 
وحولهــا. يتألــف الحــزام االقتصــادي لطريــق الحريــر مــن ســتة مشــاريع اقتصاديــة وممــرات بريــة ذات 
صلــة تربــط الصيــن بأوروبــا. يخلــق طريــق الحريــر البحــري حلقــة حــول أوراســيا: الجــزء الجنوبــي يمتــد 
عـلـى طــول الطريــق عبــر المحيــط الهنــدي، عبــر جنــوب شــرق آســيا إـلـى البحــر األبيــض المتوســط 
القطــب  عبــر   )NSR( الشــمالي  البحــر  وأوروبــا عبــر طريــق  آســيا  الشــمالي  القســم  يربــط  بينمــا   ،
الشــمالي، والــذي الصيــن تدعــو طريــق الحريــر الجليــدي. صاغــت الحكومــة الصينيــة المبــادرة كأداة 
لتعزيــز ودعــم اقتصــاد التصديــر الصينــي الهائــل، وتعزيــز التعــاون الدوـلـي، مــع إنــكار أي طمــوح 
كثــر طموًحــا. تشــمل مبــادرة الحــزام والطريــق مشــاريع تطويــر البنيــة التحتيــة  جيوسياســي وأمنــي أ
باإلضافــة إلــى إنشــاء مناطــق اقتصاديــة خاصــة علــى طــول الطريــق، علــى غــرار اســتراتيجية التنميــة 
االقتصاديــة الخاصــة بالصيــن. علــى الرغــم مــن عــدم التأكيــد صراحــًة في اإلعالنات والوثائق الرســمية، 
تنظــر الصيــن إلــى البحــر األبيــض المتوســط مــن منظــور إقليمــي، كمــا يتضــح مــن تعــدد المشــاريع 
ــا.  إمــا المخطــط لهــا أو قيــد التطويــر فــي كل ركــن مــن أركان حــوض البحــر األبيــض المتوســط تقريًب
وبعضهــا مصّنــف ضمــن إطــار مبــادرة الحــزام والطريــق، وال ســيما االســتثمارات فــي البنيــة التحتيــة 
BRI، عـلـى الرغــم مــن عــدم وجــود عالمــة تجاريــة  بـــ  ؛ البعــض اآلخــر مرتبــط  البحريــة والتواصــل 
مباشــرة، مثــل مشــاريع التنميــة الصناعيــة وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت الواقعــة بالقــرب 
مــن مرافــق الموانــئ. الفقــرة التاليــة تحــدد بإيجــاز أمثلــة مهمــة. دون محاولــة أن تكــون قائمــة شــاملة 
لالســتثمارات الصينيــة ـفـي المنطقــة، فإنهــا تقــدم فكــرة عــن حجــم الوجــود الصينــي المتنامــي ـفـي 

البحــر األبيــض المتوســط. 
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المشــروع الــذي ســلط الضــوء رســمًيا علــى هــذه المســألة هــو االســتحواذ علــى حصــة 67 ٪ فــي هيئــة 
 ،China Ocean Shipping Company Limited المواـنـئ اليونانيــة ـفـي بيرايــوس مــن قبــل شــركة
ـفـي مجــال الشــحن والخدمــات  كبــر شــركة صينيــة مملوكــة للدولــة  COSCO، أ المعروفــة باســم 
ـفـي عــام 2008 بامتيــاز لمــدة 30 عاًمــا إلدارة  المينــاء  COSCO مــع  بــدأت مشــاركة  اللوجســتية. 
محطتيــن واســتمرت ـفـي إنشــاء محطــة ثالثــة ـفـي عــام 2013. واليــوم، تتمتــع COSCO بالســيطرة 
اإلداريــة الكاملــة علــى ســلطة المينــاء وجعلــت بيريــوس البوابــة الرئيســية لـــ دخلــت البضائع الصينية 
إلى أوروبا، لدرجة التنافس على المركز الرابع من حيث أنشط الموانئ األوروبية من حيث حاويات 
الحاويــات التــي يتــم تداولهــا ســنويًا. تهــدف منصــة 17 + 1 المذكــورة أعــاله إلــى ضمــان أنــه بمجــرد 
دخــول البضائــع إـلـى الســوق األوروبيــة، يمكنهــم الســفر بســهولة عبــر البــر والبحــر. وبالمثــل، فــإن 
مذكــرة التفاهــم الموقعــة بيــن الصيــن وإيطاليــا فــي مــارس 2019 تتبــع نفــس المنطــق. إيطاليــا هــي 
كبــر متلــق لالســتثمار األجنبــي المباشــر الصينــي فــي أوروبــا )بعــد المملكــة المتحــدة وألمانيــا(  ثالــث أ
وكانت أول دولة في مجموعة الســبع تلتزم رســمًيا بمبادرة الحزام والطريق. من بين 24 نقطة من 
مذكــرة التفاهــم، هنــاك مشــروعان مهمــان بشــكل خــاص فــي المجــال البحــري، وهمــا االســتثمارات 
المخطــط لهــا فــي مينائــي جنــوة وترييســت اإليطالييــن. فــي 9 نوفمبــر 2019، أرســت اتفاقيــة متابعــة 
األســاس لتطويــر منصــات لوجســتية فــي الصيــن ســتكون مرتبطــة مباشــرة بمينــاء ترييســتي، مــن 
المفتــرض أن تعــزز تصديــر »صنــع ـفـي إيطاليــا« ـفـي الصيــن القاريــة،   . تعمــل الصيــن أيًضــا عـلـى 
تطويــر مدينــة مرســيليا للتجــارة الدوليــة )MITC( حــول مينــاء مرســيليا - والتــي، كمــا ذكرنــا، أحــد 
منافــذ البوابــة الرئيســية فــي البحــر األبيــض المتوســط - وقــد وقعــت شــركة التكنولوجيــا الصينيــة 
متعــددة الجنســيات Huawei مؤخــًرا عقــوًدا مــع هيئــة الموانــئ فــي طنجــة المتوســط تفتتــح منصــة 
لوجســتية فــي المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بطنجــة )»هــواوي تنشــئ مركــًزا لوجســتًيا إقليمًيــا«(. 
تقــوم مجموعــة Shanghai International Port Group )SIPG(، وهــي شــركة صينيــة مملوكــة 
للدولــة، ببنــاء محطــة جديــدة فــي مينــاء حيفــا اإلســرائيلي، بشــرط امتــالك حقــوق تشــغيل المحطــة 
لمــدة 25 عاًمــا بعــد دخــول المرافــق حيــز الخدمــة ـفـي عــام 2021 ) أتـلـي، 2019(. تمتلــك كوســكو 
حصــة 20٪ ـفـي محطــة حاويــات قنــاة الســويس )SCCT( ـفـي بورســعيد ـفـي مصــر بموجــب امتيــاز 

مدتــه 49 عاًمــا. 

أدى دخــول الصيــن إلــى الفضــاء البحــري المتوســطي، فيمــا يتعلــق بمبــادرة الحزام والطريق األوســع 
نطاًقــا وإجماـلـي االســتثمار األجنبــي المباشــر ـفـي أوروبــا وأفريقيــا، إـلـى زيــادة االهتمــام والتســاؤل 
مــن قبــل مجتمــع الخبــراء وصانعــي السياســات والناخبيــن علــى حــد ســواء. ومــع ذلــك، فــي حيــن 
ـفـي تعريــف مبــادرة الحــزام والطريــق عـلـى أنهــا تهديــد اقتصــادي وعســكري  ســارعت واشــنطن 
محتمــل للواليــات المتحــدة )الواليــات المتحــدة( والتحالــف عبــر األطلســي، فقــد احتفــظ االتحــاد 
كثــر تحديــًدا.  كثــر غموًضــا ولــم يتحركــوا إال مؤخــًرا نحــو نهــج أ األوروبــي والــدول األعضــاء فيــه بموقــف أ
وتأطيــر حــازم للعالقــات الصينيــة األوروبيــة. فــي يونيــو 2019، مــن خالل إعــالن الممثل األعلى لالتحاد 
للشــؤون الخارجيــة والسياســة األمنيــة بشــأن االتحــاد األوروبــي والصيــن - نظــرة اســتراتيجية،عرّف 
االتحــاد األوروبــي الصيــن للمــرة األولــى علــى أنهــا »منافــس اســتراتيجي،  يفشــل فــي تبــادل الوصــول 

إلــى الســوق والحفــاظ علــى تكافــؤ الفــرص.
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الشــك الســلبي والمخــاوف المتعــددة قصيــرة وطويلــة األجــل فيمــا يتعلــق بالشــروط واألحــكام 
الصينيــة بموجــب مبــادرة الحــزام والطريــق تســود النقــاش األوروـبـي وهــي ســائدة بيــن صانعــي 
السياســة فــي االتحــاد األوروبــي. وتشــمل هــذه علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: الســلوكيات االقتصاديــة 
الصينية غير التنافسية - مثل تشويه األسعار بسبب اإلعانات الحكومية، والتمييز ضد الشركات 
األوروبيــة بموجــب المناقصــات الصينيــة، وتقييــد وصــول الشــركات األوروبيــة إلــى الســوق الصينيــة 
؛ تهديــدات لألصــول االســتراتيجية األوروبيــة والملكيــة الفكريــة والمعرفــة التكنولوجيــة ؛ الخســارة 
المحتملــة للقيــادة االقتصاديــة للشــركات األوروبيــة - مــن حيــث الحفــاظ علــى القــدرة علــى إنشــاء 
ومراقبــة األســواق وقواعــد التبــادل، وتحديــد األســعار واختيــار شــركاء األعمــال ؛ والمخــاوف مــن 
التداعيــات المعياريــة والسياســية األوســع لالســتثمارات الصينيــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بمعاييــر 
البيئــة والعمــل وحقــوق اإلنســان. ـفـي فبرايــر 2019، بعــد ضغــوط مــن ألمانيــا وفرنســا وإيطاليــا، 
قــدم االتحــاد األوروبــي الئحــة جديــدة لضمــان التنســيق وتشــجيع التعــاون بيــن آليــات الفــرز الوطنيــة 
لالســتثمار األجنبــي المباشــر ـفـي الــدول األعضــاء ـفـي االتحــاد األوروـبـي. عـلـى الرغــم مــن أن هــذه 
الالئحــة توفــر إطــاًرا مفيــًدا لدعــم دول االتحــاد األوروبــي فــي تحديــد »المخاطــر المحتملــة علــى األمــن 
أو النظــام العــام« التــي يمكــن أن تكــون مالزمــة لالســتثمارات األجنبيــة، إال أنهــا ال تقــدم كفــاءات 
جديــدة علــى مســتوى االتحــاد األوروبــي فيمــا يتعلــق بسياســة االســتثمار، كمــا أنهــا غيــر ملزمــة قانونـًـا 
بــأي شــكل مــن األشــكال، وبالطبــع ال ينطبــق عـلـى دول الجــوار ـفـي االتحــاد األوروـبـي. قــدم االتحــاد 
األوروبــي الئحــة جديــدة لضمــان التنســيق وتشــجيع التعــاون بيــن آليــات الفــرز الوطنيــة لالســتثمار 
األجنبــي المباشــر ـفـي الــدول األعضــاء ـفـي االتحــاد األوروـبـي. عـلـى الرغــم مــن أن هــذه الالئحــة توفــر 
إطــاًرا مفيــًدا لدعــم دول االتحــاد األوروـبـي ـفـي تحديــد »المخاطــر المحتملــة عـلـى األمــن أو النظــام 
العــام« التــي يمكــن أن تكــون مالزمــة لالســتثمارات األجنبيــة، إال أنهــا ال تقــدم كفــاءات جديــدة علــى 
مســتوى االتحــاد األوروبــي فيمــا يتعلــق بسياســة االســتثمار، كمــا أنهــا غيــر ملزمــة قانونـًـا بــأي شــكل 
مــن األشــكال، وبالطبــع ال ينطبــق علــى دول الجــوار فــي االتحــاد األوروبــي. قــدم االتحــاد األوروبــي الئحــة 
جديــدة لضمــان التنســيق وتشــجيع التعــاون بيــن آليــات الفــرز الوطنيــة لالســتثمار األجنبــي المباشــر 
فــي الــدول األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي. علــى الرغــم مــن أن هــذه الالئحــة توفــر إطــاًرا مفيــًدا لدعــم 
دول االتحــاد األوروـبـي ـفـي تحديــد »المخاطــر المحتملــة عـلـى األمــن أو النظــام العــام« التــي يمكــن 
أن تكــون مالزمــة لالســتثمارات األجنبيــة، إال أنهــا ال تقــدم كفــاءات جديــدة عـلـى مســتوى االتحــاد 
ــا بــأي شــكل مــن األشــكال،  األوروبــي فيمــا يتعلــق بسياســة االســتثمار، كمــا أنهــا غيــر ملزمــة قانونً

وبالطبــع ال ينطبــق علــى دول الجــوار فــي االتحــاد األوروبــي.

باإلضافــة إلــى كونهــا مصــدًرا ال جــدال فيــه للمنافســة، يمكــن لسياســة االســتثمار الصينيــة أن تنتــج 
حوافــز لزيــادة التعــاون عبــر منطقــة البحــر األبيــض المتوســط ، وخاصــة بيــن الشــمال والجنــوب 
كبــر لالتحــاد األوروـبـي ـفـي تلبيــة الحاجــة الحاليــة لتطويــر البنيــة التحتيــة  والشــرق والغــرب، ودور أ
ـفـي  التكنولوجيــة، واالســتثمارات  الميــزة  القائمــة عـلـى  األوروبيــة  الخبــرة  إن مكانــة  المنطقــة.  ـفـي 
االبتــكار واللوائــح المســتندة إلــى القواعــد للنمــو المســتدام هــي المفتــاح لضمــان أن الــدول األعضــاء 
األوروبيــة تحافــظ علــى الســيطرة علــى أســواقها وأصولهــا االســتراتيجية. هــذا المفهــوم هــو فــي الواقــع 
أصــل اســتراتيجية االتحــاد األوروبــي لعــام 2018 بشــأن »ربــط أوروبــا وآســيا - اللبنــات األساســية 
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لمبــادرة  لالســتجابة  موجــود  شــيء  أقــرب  هــي  االســتراتيجية  األوروـبـي«.  االتحــاد  الســتراتيجية 
الحــزام والطريــق وتهــدف إـلـى تمهيــد الطريــق لمعالجــة فجــوات االســتثمار المحــددة ـفـي أوراســيا، 
يقــدر أن أوروبــا وآســيا ســتحتاجان 1.5 و 1.3 تريليــون يــورو عـلـى التواـلـي ـفـي الفتــرة مــن 2021 
إـلـى 2030 )الممثــل األعـلـى للسياســة الخارجيــة واألمنيــة لالتحــاد األوروـبـي، 2018(. تهــدف خطــة 
االتحــاد األوروبــي إلــى المســاهمة فــي تعزيــز االتصــال بيــن القارتيــن مــن خــالل إعطــاء األولويــة لثالثــة 
كات ثنائيــة ومتعــددة  مجــاالت: بنــاء أرضيــة مشــتركة لالتصــاالت والشــبكات الفعالــة ؛ إقامــة شــرا
األطــراف تقــوم علــى قواعــد مشــتركة ومعاييــر مشــتركة ؛ وتعبئــة مــوارد القطاعيــن العــام والخــاص. 
تعــد االســتراتيجية نقطــة انطــالق جيــدة لتحديــد موقــف االتحــاد األوروـبـي ونوايــاه: للمضــي قدًمــا، 
 )MFF( ســيحتاج االتحــاد األوروبــي إلــى تعبئــة مــوارد كافيــة بموجــب اإلطــار المالــي متعــدد الســنوات
2021-2027، وتبســيط سياســاته المتعلقــة باالتصــال واألصــول االســتراتيجية، مثــل البنيــة التحتيــة 

البحريــة.

ســيكون المنظــور اإلقليمــي فــي معالجــة االتصــال هــو مفتــاح النجــاح، ال ســيما فــي العالــم البحــري، 
كثــر مــن البــر. يمكــن  الــذي يخــدم شــبكة عالميــة مــن طــرق التجــارة، وحيــث يصعــب تحديــد الحــدود أ
لالتحــاد األوروبــي توفيــر التمويــل لتحفيــز المزيــد مــن رأس المــال العــام والخــاص لمشــاريع البنيــة 
التحتيــة ويمكنــه اســتخدام خبرتــه فــي شــبكة النقــل عبــر أوروبــا )TEN-T( لتقديــم المســاعدة الفنيــة، 
وتعبئــة المــوارد لدعــم االســتثمارات خــارج حدودهــا، إلــى شــرقها. والــدول المجــاورة الجنوبيــة. تتمثــل 
الخطــوات فــي هــذا االتجــاه فــي إعــالن صوفيــا الصــادر فــي مايــو 2018 عــن قمــة االتحــاد األوروبــي وغــرب 
البلقــان مــن أجــل زيــادة مســتدامة فــي االتصــال فــي مجــاالت النقــل والطاقــة ورأس المــال الرقمــي 
والبشــري ؛ االقتــراح المتضمــن ـفـي اســتراتيجية االتصــال بيــن االتحــاد األوروـبـي وآســيا »لتمديــد 
والجــوار  التوســيع  منطقــة  إـلـى  األوروـبـي  لالتحــاد  التابــع   TEN-T ممــر )منســقي(  منســق  واليــة 
ضمــن المراجعــة المتوخــاة لتنظيــم TEN-T والتــي يجــب اســتكمالها بحلــول عــام 2023« واقتــراح 
المفوضيــة إلطــار عمــل اســتثماري للعمــل الخارجــي، بنــاًء علــى الصنــدوق األوروبــي الحالــي للتنميــة 
المســتدامة، والــذي يعــد جــزًءا مــن خطــة االســتثمار الخارجــي لالتحــاد األوروبــي وينطبــق على إفريقيا 
والجــوار. ال يشــير هــذا األخيــر إلــى البحــر األبيــض المتوســط مــن الناحيــة اإلقليميــة ولكــن يمكــن أن 
يوفــر نقطــة انطــالق مفيــدة للنهــج المســتقبلية للمنطقــة. البنــاء عـلـى الصنــدوق األوروـبـي الحاـلـي 
للتنميــة المســتدامة، والــذي يعــد جــزًءا مــن خطــة االســتثمار الخارجــي لالتحــاد األوروـبـي وينطبــق 
عـلـى إفريقيــا والجــوار. ال يشــير هــذا األخيــر إـلـى البحــر األبيــض المتوســط مــن الناحيــة اإلقليميــة 
ولكــن يمكــن أن يوفــر نقطــة انطــالق مفيــدة للنهــج المســتقبلية للمنطقــة. البنــاء عـلـى الصنــدوق 
األوروـبـي الحاـلـي للتنميــة المســتدامة، والــذي يعــد جــزًءا مــن خطــة االســتثمار الخارجــي لالتحــاد 
األوروـبـي وينطبــق عـلـى إفريقيــا والجــوار. ال يشــير هــذا األخيــر إـلـى البحــر األبيــض المتوســط مــن 

الناحيــة اإلقليميــة ولكــن يمكــن أن يوفــر نقطــة انطــالق مفيــدة للنهــج المســتقبلية للمنطقــة.
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3-خــارج الحــدود الماديــة لحــوض البحــر األبيــض المتوســط ، يلعــب مضيقــان أساســيان لطريــق 
التجــارة بيــن الشــرق والغــرب دوًرا خطيــًرا فــي التوتــرات المتصاعــدة فــي الخليــج العربــي: بــاب المنــدب 
وهرمــز. تعتبــر المالحــة اآلمنــة عبــر هــذه المضائــق ضروريــة لالقتصــاد العالمــي، بالنظــر إلــى أن بــاب 
المنــدب هــو نقطــة وصــول مهمــة إـلـى قنــاة الســويس، وهرمــز هــو الممــر لمعظــم النفــط المتجــه 
مــن الخليــج العرـبـي باتجــاه آســيا. يقــع مضيــق بــاب المنــدب الــذي يبلــغ عرضــه 30 كــم ـفـي البحــر 
األحمــر، ويمثــل أقصــر طريــق يربــط بيــن المحيــط الهنــدي والبحــر األبيــض المتوســط والمحيــط 
ــا نشــًطا لعــدة  األطلســي. تــم تقســيمها مــن قبــل جزيــرة بريــم إلــى قناتيــن، وقــد كانــت طريًقــا تجاريً
قــرون. ازدادت أهميــة بــاب المنــدب بعــد بنــاء قنــاة الســويس وكذلــك مــع تصديــر النفــط مــن شــبه 
الجزيــرة العربيــة والخليــج العربــي. فــي عــام 2018، تدفــق مــا يقــدر بنحــو 6.2 مليــون برميــل يومًيــا مــن 
النفــط الخــام والمنتجــات البتروليــة المكــررة عبــر المضيــق فــي كال االتجاهيــن، نحــو أوروبــا والواليــات 
المتحــدة وآســيا. كمــا أنهــا تتعامــل مــع معظــم تجــارة االتحــاد األوروبــي مــع الصيــن واليابــان وآســيا فــي 
طريقهــا عبــر الســويس. يمكــن للســفن التــي تحمــل النفــط مــن الخليــج إلــى أوروبــا وأمريــكا الشــمالية 
أن تتجنــب بــاب المنــدب بالســفر حــول الطــرف الجنوـبـي مــن إفريقيــا، لكــن المســافات المتزايــدة 
ســتضيف إلــى تكاليــف الشــحن والوقــود وتعطــل اإلمــدادات. تســتغرق الرحلــة مــن المملكــة العربية 
الســعودية إلــى روتــردام حوالــي 22 يوًمــا عبــر بــاب المنــدب وقنــاة الســويس، مقارنــة بـــ 39 يوًمــا حــول 
كثــر المناطــق التــي تتعــرض لتهديــد مــن هجمــات  إفريقيــا. كانــت منطقــة بــاب المنــدب واحــدة مــن أ
القراصنــة، وقــد تــم تعليــق اســتخدام المضيــق فــي عــام 2010 فــي ذروة أزمــة القرصنــة الصوماليــة. 
أوقفت المملكة العربية الســعودية اســتخدام المضيق مؤقًتا في عام 2018 بعد هجوم مليشــيات 

الحوثــي اليمنيــة علــى ناقلتيــن. 
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يعد مضيق هرمز الممر البحري الرئيسي الذي يشحن من خالله مصدرو الخليج العربي )البحرين 
وإيــران والعــراق والكويــت وقطــر والمملكــة العربية الســعودية واإلمــارات العربية المتحدة( نفطهم 
إلــى األســواق الخارجيــة. فقــط إيــران والمملكــة العربيــة الســعودية لديهمــا طــرق وصــول بديلــة إلــى 
ممــرات الشــحن البحــري. تقــدر إدارة معلومــات الطاقــة األمريكيــة )EIA( أن مــا يقــرب مــن 17 
مليــون برميــل مــن النفــط يومًيــا - حوالــي 35 ٪ مــن جميــع صــادرات النفــط المنقولــة بحــراً - تمــر عبــر 
المضيــق. هــذا المســار هــو أيًضــا المســار األكثــر كفــاءة وفعاليــة مــن حيــث التكلفــة والــذي يمكــن 
لهــؤالء المنتجيــن مــن خاللــه نقــل نفطهــم إلــى شــرق آســيا. تعتمــد دول الخليــج الفارســي بشــكل 
كبيــر عـلـى اإليــرادات مــن هــذه الصــادرات: فهــي منطقــة رائــدة ـفـي إنتــاج النفــط، وتمثــل 30 ٪ مــن 
العــرض العالمــي. وفــي الوقــت نفســه، تعتبــر شــرق آســيا منطقــة رئيســية مســتهلكة للنفــط: فهــي 
تمثــل 85٪ مــن صــادرات الخليــج.  مضيــق هرمــز هــو الطريــق البحــري الوحيــد للخــارج. يذهــب خــط 
أنابيــب ســعودي إلــى البحــر األحمــر لكــن طاقتــه محــدودة بحوالــي خمســة مالييــن برميــل مــن النفــط 
يوميــاً )»ضبــط ناقلــة النفــط اإليرانيــة«، 2019(.  يمكــن أن تحــدث االضطرابــات عندمــا تهــدد الــدول 
بمنــع بعضهــا البعــض مــن المــرور عبــر هــذه المضائــق. وهــددت إيــران بإغــالق مضيــق هرمــز عــدة 
مــرات، بينمــا أجــرت الســعودية وحلفاؤهــا منــاورات بحريــة إلظهــار اســتعدادهم وقدرتهــم علــى الــرد 
إذا واصلــت إيــران ذلــك. غالًبــا مــا تشــارك الواليــات المتحــدة فــي التحالفــات لموازنــة إيــران. فــي يونيــو 
2019، أفــادت أنبــاء عــن انفجــارات اســتهدفت ناقلتيــن نفطيتيــن ـفـي خليــج عمــان مقابــل هرمــز.  
ووقعــت الحادثــة بعــد حوالــي شــهر مــن هجــوم منفصــل علــى أربــع ناقــالت فــي مايــو. فــي ذلــك الوقــت، 
وجــدت التحقيقــات التــي أجرتهــا اإلمــارات أن األلغــام المســتخدمة إلدامــة الهجــوم تشــير إلــى تــورط 

جهــة فاعلــة تشــبه الدولــة. زعمــت الواليــات المتحــدة أن تــورط إيــران كان شــبه مؤكــد. 
األمنيــة  التحالفــات  ضمــن  عالمًيــا  المتزايــدة  التناقضــات  إـلـى  باإلضافــة  المتصاعــدة،  التوتــرات 
التقليديــة، تســتدعي مزيــًدا مــن االهتمــام الــذي ســيوليه االتحــاد األوروبــي ألمــن المالحــة فــي الخليــج. 
أي خطــة لالتصــال المســتدام تهــدف إـلـى أن تكــون فعالــة يجــب أن تأخــذ ـفـي االعتبــار المخــاوف 
األمنيــة. تنــص اســتراتيجية االتصــال بيــن االتحــاد األوروبــي وآســيا صراحــًة علــى الحاجــة إلــى تكثيــف 
مشــاركتها، جنًبــا إلــى جنــب مــع الشــركاء، لضمــان حريــة وأمــن المالحــة بيــن أوروبــا وآســيا. ومــع ذلك، 
ال يزال يتعين متابعة الخطوات الملموســة. في أعقاب هجوم يونيو / حزيران مباشــرة، اقترح وزير 
الخارجيــة البريطانــي آنــذاك، جيريمــي هانــت، إنشــاء فريــق عمــل بحــري متعــدد الجنســيات لحمايــة 
وضمــان حريــة المالحــة فــي الخليــج العربــي . المبــادرة، علــى الرغــم مــن عــدم اســتبعادها عــن قصــد 
للواليــات المتحــدة، كانــت موجــودة كبديــل لعمليــة الحــارس بقيــادة الواليــات المتحــدة. كانــت هــذه 
محاولــة إلبعــاد الــدول األوروبيــة عــن االســتراتيجية االقتصاديــة األمريكيــة للضغــط األقصــى عـلـى 
إيــران، والتــي انتقدهــا االتحــاد األوروبــي والــدول األعضــاء علــى نطــاق واســع، إلــى جانــب قــرار الواليــات 
المتحــدة باالنســحاب مــن خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة )JCPOA(. عـلـى الرغــم مــن وجــود 
االتحــاد األوروبــي فــي المنطقــة منــذ عــام 2008 فــي عمليــات مكافحــة القرصنــة فــي أتالنتــا ويونافــور، إال 
أن الخطــة لــم يتــم تنفيذهــا وســط مقاومــة مــن الــدول األوروبيــة وكذلــك إيــران، ممــا أدى إلــى انضمام 
المملكــة المتحــدة إلــى عمليــة الحراســة بعــد كل شــيء. انضمــت المملكــة العربيــة الســعودية أيًضــا 
كبــر منشــآتها لمعالجــة النفــط فــي نفــس الشــهر، أعلــن  فــي ســبتمبر 2019، فــي أعقــاب هجــوم علــى أ

المتمــردون الحوثيــون اليمنيــون مســؤوليته عــن ذلــك.
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