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ــل،  ــات يف بروكس ــي محادث ــس األمري ــة الرئي ــملت جول وش
عــى هامــش قمتــن طارئتــن لحلــف شــال األطلــي وقــادة 
مجموعــة الســبع، فضــاً عــن قمــة املجلــس األورويب، وكذلــك 
زيــارة إىل بولنــدا إلجــراء مشــاورات مــع الرئيــس البولنــدي، 
أندريــه دودا، باإلضافــة إىل تفقــد بايــدن القــوات العســكرية 

األمريكيــة املنتــرشة يف الجنــاح الرشقــي لحلــف الناتــو.

زيارة بايدن ألوروبا
ــدن إىل  ــو باي ــي ج ــس األمري ــة الرئي ــباب وراء جول ــة أس مث
أوروبــا عــى خلفيــة األزمــة األوكرانيــة، والتــي ميكــن تفصيلها 

عــى النحــو التــايل:

ــدف  ــص اله ــن: يتلخ ــيا والص ــد روس ــرب ض ــد الغ 1- توحي
العــام مــن جولــة بايــدن األوروبيــة يف تعزيــز وحــدة الــدول 
ــات  ــّنها عملي ــيا لش ــى روس ــات ع ــادة العقوب ــة، وزي الغربي
أوكرانيــا. وانعكــس ذلــك يف ترصيحــات  عســكرية ضــد 
مستشــار األمــن القومــي األمريــي، جيــك ســوليفان، والــذي 

ــه  ــل: “يتوج ــدن إىل بروكس ــارة باي ــن زي ــوم م ــل ي ــال قب ق
ــن”. ــى متحدي ــان أن نبق ــا لض ــس إىل أوروب الرئي

ــف  ــى املوق ــر ع ــة يف التأث ــب اإلدارة األمريكي ــا ترغ ك
ــت  ــن قام ــاء أن بك ــر االدع ــك ع ــن، وذل ــن الص األورويب م
ــتصدار  ــة اس ــا، ومحاول ــد أوكراني ــكرياً ض ــيا عس ــم روس بدع
ــذا  ــى ه ــن. وع ــد بك ــة تنتق ــدول األوروبي ــن ال ــف م مواق
ــن،  ــدن للتشــاور والتنســيق مــع األوروبي النحــو، ذهــب باي
قبــل قمتهــم مــع الصــن يف األول مــن أبريــل، حــول مســألة 

ــا. ــزاع أوكراني ــة يف ن ــن املحتمل ــاركة الص مش

بايــدن  توصيــف  مــن  األمريكيــة  املســاعي  وتتضــح 
للــرصاع، فقــد أكــد خــال زيارتــه أوروبــا أنــه رصاع مســتمر 
بــن الدميقراطيــات واألنظمــة االســتبدادية، وميكن أن يســتمر 
لعقــود، كــا قــال يف خطابــه يف وارســو إنــه “يجــب أن نلتــزم 
اآلن باملشــاركة يف هــذه املعركــة عــى املــدى الطويــل”، وهــو 
مــا يعنــي أن بايــدن يتجــه لتوظيــف الــرصاع األوكــراين مــن 
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تأخــذ الجولــة األوروبيــة التــي قــام بهــا الرئيــس األمريكــي، جــو بايــدن، فــي مــارس 2022، ُبعــدًا اســتثنائيًا 
وطارئــًا، وذلــك فــي ظــل دخــول حــرب روســيا علــى أوكرانيــا شــهرها الثانــي وســط تفاقــم التداعيــات 
والسياســية واالقتصاديــة لحــرب ُتعــد األخطــر واألوســع فــي أوروبــا منــذ انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة 

منتصــف أربعينيــات القــرن الماضــي. 

تحديــات قائمــة: هــل نجــح الرئيــس األمريكــي فــي توحيــد أوروبــا ضــد موســكو؟ ، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1513، 5 أبريــل 2022، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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أجــل توحيــد الغــرب يف معركــة واشــنطن الطويلــة ضــد 
روســيا والصــن. 

2- تأكيــد قيــادة واشــنطن للغــرب: يُنظــر إىل القمــم الثــاث 
ــدة  ــات املتح ــة للوالي ــا فرص ــى أنه ــدن ع ــا باي ــي حرضه الت
األمريكيــة لتأكيــد قيادتهــا للعــامل الغــريب. فمــن خــال هــذه 
الزيــارة األوروبيــة الطارئــة، يســعى بايــدن ليؤكــد لألوروبيــن 
أن واشــنطن ســتبقى الضامــن النهايئ لألمــن األورويب، واملدافع 
ــة  ــم الدميقراطي ــا قي ــا فيه ــة، مب ــة الغربي ــن املنظوم األول ع
ــي  ــة، الت ــتبدادية القمعي ــة االس ــة األنظم ــام يف مواجه والس
ــاع سياســة حافــة  ــة، إىل اتب تســعى، وفقــاً للمزاعــم األمريكي

ــة، يف إشــارة إىل موســكو.   ــة النووي الهاوي

ــر  ــات ع ــت العاق ــي: كان ــف األطل ــوة التحال ــز ق 3- تعزي
األطلــي فاتــرة خاصــة يف ظــل إدارة الرئيــس األمريــي 
الســابق، دونالــد ترامــب. وتســببت العمليــة العســكرية 
الروســية ضــد أوكرانيــا يف توحيــد القــوى الغربيــة مــن جديد.

األطلــي، يف  لتعزيــز حلــف  الزيــارة  وجــاءت هــذه 
مواجهــة موســكو. ووضــح ذلــك يف اتجــاه الــدول األوروبيــة 
ــا العســكري إىل حــوايل 2% مــن  ــادة إنفاقه لإلعــان عــن زي
ــنطن  ــب أســايس لواش ــو مطل ــي اإلجــايل، وه ــج القوم النات
عــى مــدار ســنوات، غــر أن الــدول األوروبيــة كانــت تعمــد 
إىل تجاهلــه، نظــراً لرتكيزهــم عــى تنميــة مصالحهــم التجارية 

ــة.  ــر أنظمــة بادهــم الصحي وتطوي

4- دعــم جبهــة الناتــو الرشقيــة: تشــعر دول أوروبــا الرشقيــة 
ــدود  ــن الح ــا م ــراً لقربه ــد، نظ ــعوراً بالتهدي ــر ش ــا األك بأنه
ــة أن  ــه األوروبي ــال زيارت ــدن خ ــك أراد باي ــة، ولذل األوكراني
يبعــث رســالة إىل رشق أوروبــا بــأن الواليــات املتحــدة تعتــر 
البنــد الخامــس مــن معاهــدة حلــف شــال األطلــي الخاصة 
بالدفــاع املشــرتك “واجبــاً مقدســاً”، وبالتــايل، ال ميكــن أن 

ــا.  تتخــى واشــنطن عــن حلفائهــا يف رشق أوروب

ولذلــك زار بايــدن بولنــدا، رأس الحربــة ضــد موســكو يف 
ــف  ــم كيي ــا يف دع ــا، بســبب تورطه ــر يف أوكراني ــزاع الدائ الن
باألســلحة واملقاتلــن، وهــو األمــر الــذي يثــر املخــاوف لديهــا 
ــك  ــة. ولذل ــية انتقامي ــات روس ــا لرضب ــة تعرضه ــن إمكاني م
ــه ال  ــة، وأن ــؤولية مهم ــل مس ــدا تتحم ــدن أن “بولن ــد باي أك
ــدول  ــل هــي مســؤولية ال ــط، ب ــدا فق ــون بولن يجــب أن تك

ــة”. ــو كاف األعضــاء بالنات

نتائج متفاوتة للزيارة
ياحــظ أن زيــارة بايــدن إىل أوروبــا قــد خرجــت بنتائــج 
ــايل:  ــو الت ــى النح ــه ع ــن توضيح ــا ميك ــو م ــة، وه متفاوت

1- فشــل التوافــق عــى فــرض عقوبــات: أكــد بايــدن أن 
ــاد  ــو واالتح ــن النات ــدة ب ــز الوح ــو تعزي ــه ه ــدف زيارت ه
األورويب والــدول الصناعيــة الكــرى، غــر أنــه أخفــق يف 

ــات  ــرض عقوب ــأن ف ــي – أورويب بش ــق أمري ــل لتواف التوص
ــيا.  ــى روس ــدة ع جدي

فقــد أعلنــت واشــنطن فــرض عقوبــات عــى 328 عضــواً 
مــن مجلــس الدومــا الــرويس املؤلــف مــن 450 مقعــداً، فضــاً 
عــن عــزل 48 رشكــة دفــاع وعتــاد روســية عــن التكنولوجيــا 
والتمويــل الغربيــن، غــر أن قمــة املجلــس األورويب يف اليــوم 
ذاتــه، فشــلت يف االتفــاق عــى فــرض عقوبــات إضافيــة ضــد 
روســيا، عــى الرغــم مــن حضــور الرئيــس األمريــي القمــة. 
ــة  ــة موازي ــات أوروبي ــون أن عــدم فــرض عقوب ــرى املحلل وي
لنظرتهــا األمريكيــة يــأيت انعكاســاً لقلــق بعــض الــدول 
يف االتحــاد األورويب مــن تداعيــات هــذه العقوبــات عــى 

ــه. ــاد األورويب ذات االقتص

2- صعوبــة التخــي عــن الطاقــة الروســية: أعلنــت الواليــات 
املتحــدة واالتحــاد األورويب عــن تشــكيل فريــق عمــل يف 25 
ــا عــى النفــط والغــاز  مــارس الجــاري لتقليــل اعتــاد أوروب
الــرويس، كــا أعلــن البيــت األبيــض أن واشــنطن ســتمد 
ــاز  ــار مــرت مكعــب مــن الغ ــا مبــا ال يقــل عــن 15 ملي أوروب
الطبيعــي املســال يف عــام 2022، بالرشاكــة مــع دول أخــرى.

وعــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن العديــد مــن الــدول 
األوروبيــة، مبــا يف ذلــك أملانيــا، ال تــزال عاجــزة عــن تعويــض 
الغــاز الــرويس، إذ إنــه ال ميكــن التخلــص منــه إال بعــد خمــس 
ــرويس  ــاز ال ــل للغ ــا أن البدي ــر، ك ــل تقدي ــى أق ــنوات ع س
ســوف يكــون مثنــه مرتفعــاً للغايــة وهــو مــا ســيرتتب عليــه 
ارتفــاع أســعار الطاقــة، مبــا يؤثــر ســلباً عــى فــرص منــو 

ــاين. ــاد األمل االقتص

ويف حــن أن برلــن تســعى لتقليــص اعتادهــا عــى 
الغــاز الــرويس مســتقباً، فإنــه ياحــظ أن هنــاك دوالً أخــرى 
ترفــض ذلــك، مثــل املجــر، والتــي مل تتــن أي إجــراءات 
لتقليــص اعتادهــا عــى الغــاز الــرويس، بــل وهاجــم رئيــس 
الــوزراء املجــري فيكتــور أوربــان نظــره األوكــراين فولودميــر 
ــم  ــر دع ــه األخ ــب من ــا طل ــارس، حين ــي، يف 26 م زيلينس
ــية، إذ  ــة الروس ــن الطاق ــي ع ــر، والتخ ــكل أك ــا بش أوكراني
ــا  ــن مصالحه ــع ع ــاده “تداف ــداً أن ب ــان مؤك ــه أورب رد علي
الوطنيــة وتقــف إىل جانبهــا فقــط”، كــا أكــد لــه أن املجــر 
ال تريــد العــوم كمــرؤوس إىل جانــب الــدول األخــرى الكبــرة 
توبيــخ ضمنــي ألوكرانيــا، وتحميلهــا  النفــوذ، يف  ذات  أو 

ــيا. ــع روس ــة م ــة الراهن ــن األزم ــؤولية ع املس

3- تصعيــد بايــدن غــر املــرر: بــدا بايــدن أقــل قــدرة عــى 
ــا  ــو م ــراين، وه ــرصاع األوك ــبب ال ــه بس ــم يف انفعاالت التحك
تســبب يف تصاعــد املخــاوف األوروبيــة مــن ترصيحاتــه، 
وصــوالً إىل انتقادهــا بشــكل واضــح، ليــس فقــط يف الصحافــة 
بعــض  مــع  كذلــك  ولكــن  لبوتــن،  املعاديــة  األوروبيــة 

املســؤولن األوروبيــن.
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هل نجح الرئيس األمريكي في توحيد أوروبا ضد موسكو؟ 

فقــد أضــاف بايــدن يف نهايــة خطابــه يف وارســو ســطراً 
يشــر إىل أنــه يدعــو إىل تغيــر النظــام يف روســيا؛ حيــث قــال 
إنــه “بحــق اللــه، ال ميكــن لهــذا الرجــل أن يبقــى يف الســلطة”، 
ووزارة  األبيــض  البيــت  ســعى  التــي  الترصيحــات  وهــي 
الخارجيــة لتوضيحهــا عــر التأكيــد أن واشــنطن ال تســعى 
لإلطاحــة ببوتــن، وذلــك عــى الرغــم مــن أن ترصيحــات بايــدن 

ــا. ــس فيه ــة وال لب ــت واضح كان

ــل إن  ــي يف بروكس ــر صحف ــال مؤمت ــدن خ ــال باي ــا ق ك
الواليــات املتحــدة ســرتد “باملثــل” إذا اســتخدمت روســيا 
أســلحة كياويــة يف أوكرانيــا، األمــر الــذي دفــع مستشــار األمــن 
ــح،  ــذا الترصي ــول ه ــف مدل ــة تخفي ــي ملحاول ــي األمري القوم
عــر تأكيــد أن بايــدن يُقصــد بــه أن الواليــات املتحــدة ســتختار 
شــكل وطبيعــة الــرد بنــاًء عــى طبيعــة اإلجــراء الــذي تتخــذه 
روســيا، ونافيــاً يف الوقــت ذاتــه أن يكــون لــدى واشــنطن نيــة 
الســتخدام األســلحة الكياويــة تحــت أي ظــرف مــن الظــروف.

وال شــك أن مثــل هــذه الترصيحــات، غــر املنضبطــة، 
ــي  ــس الفرن ــا الرئي ــك دع ــرصاع، ولذل ــد ال ــدد بتصعي ــد ته ق
ــاً،  ــوالً وفع ــس ق ــط النف ــي بضب ــرون إىل التح ــل ماك إميانوي
مؤكــداً “أن هــدف بــاده وقــف الحــرب التــي شــّنتها روســيا يف 
أوكرانيــا مــن دون تصعيــد”. وقــد أظهــر هــذا املوقــف تباينــاً يف 
املوقــف األورويب حيــال روســيا، خاصــة مــع ترسيبــات الصحافة 

ــل  ــأن تتوص ــدن ب ــدى لن ــاوف ل ــود مخ ــن وج ــة ع الريطاني
ــا.  ــن حــول أوكراني ــع بوت ــف م ــاق ضعي ــا التف فرنســا وأملاني

4- ضامنــات أمريكيــة غــر مســبوقة إىل بولنــدا: أصبحــت 
بولنــدا حليفــاً مهــاً للواليــات املتحــدة، فهــي تســتضيف اآلالف 
مــن القــوات األمريكيــة، وتســتقبل مايــن الاجئــن األوكرانيــن 

وتوفــر طريــق إمــداد رئيســياً لنقــل األســلحة إىل أوكرانيــا. 

وخــال اليومــن اللذيــن قضاهــا الرئيــس األمريــي يف 
ــات املتحــدة  ــأن الوالي ــة وارســو ب ــذل جهــوداً لطأمن ــدا، ب بولن
ســتقدم مليــار دوالر إضــايف لاجئــن. كــا تعهــد بايــدن بالدفاع 
ــي، إذا  ــف شــال األطل ــدا عســكرياً، كعضــو يف حل ــن بولن ع

ــا. ــيا أراضيه هاجمــت روس

ويف الختــام، تكشــف زيــارة بايــدن إىل أوروبــا عــن مســاعيه 
لتوحيــد أوروبــا اســتعداداً للحــرب البــاردة الجديــدة ضــد 
ــه مــن  ــي رمبــا ستســتمر لعقــود، غــر أن روســيا والصــن، والت
الواضــح أن واشــنطن ســوف تواجــه تحديــات يف هــذا اإلطــار، 
خاصــة إذا مــا نجحــت الجهــود الدبلوماســية لتســوية الــرصاع، 
ــن مســتعدون للتحــّول عــن إمــدادات  ــدو أن األوروبي إذ ال يب
الطاقــة الروســية بشــكل كامــل، أو التصعيــد مــع روســيا، ولــذا 
ــون  ــا يك ــرتاتيجي األورويب رمب ــتقال االس ــدأ االس ــرون أن مب ي

ــا.  ــاً أكــر اتســاعاً يف أوروب األفضــل لتفــادي حرب
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