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أزمات سابقة في العالقات
جــاءت هــذ الزيــارة بعــد فــرة طويلــة مــن وصــول العالقــة 
بــن البلديــن إىل أدىن مســتوياتها، وهــو مــا ميكــن عرضــه عــى 

النحــو التــايل:

1- أزمــة الغواصــات األســرالية: شــهدت العالقــات بــن بايدن 
وماكــرون بدايــة متقلبــة، إذ اســتدعت فرنســا لفــرة وجيــزة 
ســفري بالدهــا لــدى واشــنطن العــام املــايض بســبب غضبهــا 
ــدن،  ــو باي ــي، ج ــس األمري ــا الرئي ــل إليه ــة توص ــن صفق م
ــة  ــل بالطاق ــات تعم ــالك غواص ــى امت ــراليا ع ــاعدة أس ملس
النوويــة، وهــو االتفــاق الــذي شــاركت فيــه بريطانيــا أيضــاً، 
ــري  ــابقاً لتوف ــياً س ــداً فرنس ــراليا عق ــاء أس ــه إلغ ــب علي وترت

ــة، وهــو مــا أغضــب باريــس. غواصــات تقليدي

2- الحــرب الروســية – األوكرانيــة: شــهدت األشــهر التســعة 
ــدالع  ــع ان ــرون م ــدن وماك ــن باي ــاً ب ــالً مكثف ــة تواص املاضي
الحــرب الروســية – األوكرانيــة، وإن مل مينــع ذلــك وجــود 
خالفــات بــن الجانبــن حــول كيفيــة إنهــاء القتــال. ففــي حــن 

ــا  ــن أوكراني ــات الســالم ب ــرون إىل اســتئناف محادث ــا ماك دع
وروســيا، ومواصلــة الحــوار مــع موســكو، أكــد بايــدن أن هــذا 

القــرار ال ميكــن أن تتخــذه ســوى كييــف. 

وباختصــار، بــدا واضحــاً أن ماكــرون حريص عى اســتعادة 
قنــوات االتصــال مــع الرئيــس الــرويس، فالدميــري بوتــن، وهــو 
مــا وضــح يف دعــوة ماكــرون نظــريه األمريــي، مــن دون 
تســميته، إىل عــدم التصعيــد “ال باأللفــاظ وال باألفعــال” 
تجــاه روســيا عندمــا وصــف الرئيــس الــرويس بوتــن بـ”مجــرم 

حــرب” قبــل عــدة أشــهر. 

ملفات خالفية متعددة
ركــزت الزيــارة عــى عــدة ملفــات تتعلــق بالعالقــات الثنائيــة، 
أو العالقــات بــن ضفتــي األطلــي، وذلــك عــى النحــو التــايل:

1- مواجهــة اإلجــراءات الحامئيــة األمريكيــة: تناولــت زيــارة 
ماكــرون املخــاوف الفرنســية واألوروبيــة مــن اإلجــراءات 
األمريكيــة األخــرية أبرزهــا “قانــون خفــض التضخــم”، والــذي 
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المتحــدة،  الواليــات  إلــى  زيارتــه   ،2022 2 ديســمبر  فــي  إيمانويــل ماكــرون،  الفرنســي،  الرئيــس  اختتــم 
والتــي اســتغرقت ثالثــة أيــام، فــي أول زيــارة لــه خــالل رئاســة جــو بايــدن، ناقــش خاللهــا عــددًا مــن القضايــا 

والتحديــات العالميــة ذات االهتمــام المشــترك بيــن البلديــن.

اســتيعاب الخالفــات: نجــاح الرئيــس الفرنســي فــي التوصــل لتفاهمــات اقتصاديــة مــع واشــنطن, العــدد 1708، 12 ديســمبر 2022، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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متحــور حــول املنــاخ واإلنفــاق االجتاعــي، كــا تضمــن 
اســتثارات تزيــد عــى أكــر مــن 430 مليــار دوالر مــن بينهــا 
370 مليــاراً لخفــض انبعاثــات غــازات الدفيئــة بنســبة %40 

ــول 2030. بحل

رضيبــي  خفــض  شــكل  االســتثارات  هــذه  وتأخــذ 
للــركات التــي تســتثمر بالطاقــة النظيفــة، فضــالً عــن دعــم 
ــة  ــات ومشــاريع الطاق ــة والبطاري ــري للســيارات الكهربائي كب
ــات  ــة يف الوالي ــات مصنوع ــذه املنتج ــا أن ه ــددة، طامل املتج
ــة  ــم رشك ــال دع ــبيل املث ــى س ــي ع ــا يعن ــو م ــدة، وه املتح
“تســال” األمريكيــة وتفضيلهــا عــى رشكــة “يب إم دبليــو” 
األملانيــة، وهــو مــا يؤثــر عــى عــدد مــن الصناعــات األوروبية 
ــات  ــع تداعي ــا م ــه أوروب ــل في ــذي تتعام ــت ال ســلباً يف الوق
الغــزو الــرويس ألوكرانيــا. لــذا أثــار هــذا التريــع تحفظــات 
ــة  ــات الدعــم املختلف ــرى يف عملي ــي ت ــة، الت ــدول األوروبي ال
صناعــة  رشكات  عــى  تؤثــر  “متييزيــة”  إجــراءات  هــذه 

ــة.  ــيارات األوروبي الس

وتوصــل الجانبــان إىل توافــق حــول هــذه النقطــة، فقــد 
أشــار بايــدن خــالل زيــارة ماكــرون إىل أنــه قــد يكــون عــى 
اســتعداد لتعديــل جوانــب مــن تريعاتــه الخاصــة باملنــاخ 

ــن. ــن آخري ــاء أوروبي ــارت مخــاوف فرنســا وحلف ــي أث الت

2- تبايــن املوقــف مــن الصــن: ســعى ماكــرون إىل التقــارب 
الربجــايت مــع الصــن لتحقيــق انفراجــة يف العالقــة الغربيــة 
– الصينيــة، بينــا التــزم بايــدن بسياســة املنافســة مــع بكــن، 
كــا حــث زمــالءه قــادة الناتــو عــى الوقــوف يف وجــه 

ــدة. ــوة العســكرية املتزاي ــي والق ــتبداد الصين االس

وعــى الرغــم مــن هــذه االختالفــات، فقــد أكــد الطرفــان، 
يف النهايــة، عــى تعزيز رشاكتهــا يف منطقة املحيطــن الهندي 
ــرام  ــد واح ــى القواع ــم ع ــام دويل قائ ــز نظ ــادئ لتعزي واله
القانــون الــدويل، مبــا يف ذلــك حريــة املالحــة. كــا ســيواصلون 
التنســيق بشــأن املخــاوف املتعلقــة بتحــدي الصــن للنظــام 
ــوق  ــك احــرام حق ــا يف ذل ــد، مب ــى القواع ــم ع ــدويل القائ ال
اإلنســان، مــع التأكيــد عــى االســتمرار يف التعــاون مــع الصــن 

بشــأن القضايــا العامليــة الحاســمة مثــل تغــري املنــاخ.

ويف الواقــع العمــي، فقــد ســعت فرنســا إىل تعزيــز 
التعــاون العســكري مــع الهنــد، ومحاولــة اســتبدال األســلحة 
الروســية التــي تشــريها الهنــد مــن موســكو بأخــرى فرنســية، 
ــة  ــة واضحــة، باإلضافــة إىل محاول ــارات اقتصادي ــك العتب وذل
ــاعي  ــل املس ــة يف ظ ــيا، خاص ــن روس ــداً ع ــد بعي ــع الهن دف
ــكرية  ــات عس ــي إىل تحالف ــر نيودله ــتميتة لج ــة املس الغربي
ضــد الصــن، وهــو املوقــف الــذي ترفضــه الهنــد، حتــى اآلن.

3- استكشــاف ســبل تســوية الحــرب األوكرانيــة: ركــزت 

النقاشــات بــن البلديــن حــول كيفيــة إنهــاء األعال العســكرية 
ــة  ــة األوكراني ــريات الســلبية لألزم ــة تقاســم عــبء التأث وكيفي
ــا  ــان دعمه ــدد الزعي ــا ج ــة. ك ــادات الغربي ــى االقتص ع
ــوات  ــد الق ــدا رضورة تزوي ــراين، وأك ــعب األوك ــتمر للش املس
ــن  ــة. ولك ــكرية الالزم ــة والعس ــاعدات املالي ــة باملس األوكراني
ــاء  ــرون يف إنه ــة ماك ــن رغب ــرية ب ــوة كب ــاك فج ــدو أن هن يب
الحــرب الروســية – األوكرانيــة مــن خــالل املفاوضــات، ورغبــة 
ــن  ــع األرايض م ــتعادة جمي ــى اس ــف حت ــم كيي ــدن يف دع باي

ــية. ــوات الروس ــيطرة الق س

ــري يف  ــرب إىل التفك ــرون الغ ــا ماك ــياق، دع ــذا الس ويف ه
كيفيــة معالجــة حاجــة موســكو إىل ضانــات أمنيــة إذا وافــق 
الرئيــس فالدميــري بوتــن عــى إجــراء مفاوضــات إلنهــاء الحــرب 
يف أوكرانيــا، يف حــن أن واشــنطن تــر عــى رضورة تبنــي 
ــذي يؤكــد رضورة انســحاب روســيا مــن  املوقــف األوكــراين ال
جميــع األرايض األوكرانيــة، غــري أن املوقــف األمريــي طــرأ عليه 
بعــض التغــري، وذلك مــن خالل تلميــح رئيــس األركان األمريي، 
ــة  ــة محتمل ــود فرص ــراً ، إىل وج ــي، مؤخ ــارك مي ــرال م الج
ــرس  ــاء الكونج ــض أعض ــل بع ــن متلم ــالً ع ــات، فض للمفاوض
األمريــي مــن فاتــورة الدعــم العســكري واالقتصــادي ألوكرانيــا.

ــن  ــة م ــارة مجموع ــت الزي ــرق األوســط: تناول ــا ال 4- قضاي
القضايــا يف الــرق األوســط. فقــد رحــب الرئيســان باالنفــراج 
التاريخــي التفاقيــة الحــدود البحريــة اإلرسائيليــة – اللبنانيــة يف 
أكتوبــر 2022، كــا رحبــوا بإطــالق منتــدى النقــب، الــذي تــم 
تشــكيله يف ظــل إدارة بايــدن للدخــول يف حقبــة جديــدة مــن 

التعــاون يف املنطقــة بــن إرسائيــل والــدول األخــرى. 

مبكافحــة  االلتــزام  أكــدا  وســوريا،  للعــراق  وبالنســبة 
اإلرهــاب، والعمــل إليجــاد حــل للــراع الســوري. وفيــا 
ــم لالحتجاجــات  ــن احرامه ــادة ع ــرب الق ــران، أع ــق بإي يتعل
واملتظاهريــن الذيــن خرجــوا إىل الشــوارع منــذ مقتــل “مهســا 
ــا  ــق، ك ــري الالئ ــة الحجــاب غ ــا بتهم ــد احتجازه ــي” بع أمين
أكــدوا رضورة تســليط الضــوء عــى التصعيــد النــووي اإليــراين 

ــط. ــرق األوس ــتقرار يف ال ــة لالس ــطتها املزعزع وأنش

5- تعزيــز التعــاون بــن البلديــن: بحــث الجانبان ســبل تعزيز 
العالقــات بــن البلديــن يف مجــال الطاقــة، إذ رحــب الرئيســان 
بتعزيــز التعــاون يف مجــال الطاقــة واملنــاخ، كــا اتفقــا عــى 
ــمل  ــي تش ــة، والت ــة النووي ــرية للطاق ــة صغ ــاء مجموع إنش
أيضــاً تعميــق التعــاون النــووي املــدين واملســاهمة يف سلســلة 
إمــداد نوويــة موثوقــة. وعــالوة عــى ذلــك، اتفــق الطرفــان 
عــى تعميــق التعــاون يف األنشــطة الفضائيــة الدفاعيــة، مبــا 
ــات وتنســيق  ــادل املعلوم ــط العســكري وتب ــك التخطي يف ذل

العمليــات. 
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دالالت متعددة
ــة وسياســية،  ــن رمزي ــارة ماكــرون األخــرية داللت عكســت زي

وهــو مــا ميكــن تفصيلــه عــى النحــو التــايل:

ــوة  ــنطن ق ــرون لواش ــارة ماك ــدت زي ــة: أك 1- دالالت رمزي
العالقــة بــن شــطري األطلــي، وإىل مركزيــة القــارة األوروبيــة 
يف االســراتيجية األمريكيــة، خاصــة أنهــا جــاءت مــن جانــب 
فرنســا، وليــس أملانيــا أو بريطانيــا، إذ إن باريــس تتبنــى 
ــا  ــة بربيطاني ــات أكــر اســتقاللية مــن واشــنطن، مقارن توجه
أو أملانيــا. كــا أن فرنســا تعــد مــن أكــر الــدول التــي كانــت 
تدعــو إىل تعزيــز االســتقاللية األوروبيــة يف مواجهــة الواليــات 
ــويل  ــد ت ــاين، بع ــدور األمل ــا تراجــع ال املتحــدة، خاصــة بعدم
املستشــار أوالف شــولتز الحكــم. أمــا بريطانيــا، فقــد تراجــع 
ــاً  ــت العب ــت، وإن ظل ــد الربيكس ــة بع ــبياً، خاص ــا نس دوره

ــة.  ــه بالنســبة للقــارة األوروبي ــاً ال غنــى عن أمني

ماكــرون  عــى  الركيــز  يف  الزيــارة  ســاهمت  ولذلــك 
باعتبــاره الزعيــم األكــر وضوحــاً لالتحــاد األورويب، حيــث 
جــرى اســتقباله مبراســم زيــارة الدولــة مــع إطــالق املدفعيــة 
وعــزف النشــيدين الوطنيــن عنــد وصولــه وعقــد اجتــاع يف 
املكتــب البيضــاوي ثــم عقــد مؤمتــر صحــايف مشــرك وتنظيــم 
حفــل عشــاء رســمي، ليصبــح أول رئيــس يخصــه بايــدن مبثــل 
هــذا االســتقبال منــذ تنصيبــه رئيســاً للواليــات املتحــدة رغبــة 
ــة العالقــات مــع الــركاء التقليديــن للواليــات  منــه يف تقوي

املتحــدة.

ــدور  ــة ال ــى مركزي ــارة ع ــفت الزي ــية: كش 2- دالالت سياس
ــويل  ــع ت ــة م ــة، خاص ــة األوروبي ــؤون األمني ــي يف الش األمري
ــة  ــري الحاي ــه توف ــكرياً، ومحاولت ــا عس ــم أوكراني ــو دع النات

ــيا.  ــن روس ــوف م ــعر الخ ــي تستش ــا، الت ــدول رشق أوروب ل
كــا أن الواليــات املتحــدة نجحــت بعــد عقــود مــن الضغــط 
عــى األوروبيــن لتعزيــز إنفاقهــم العســكري. وليــس أدل 
عــى هــذا النجــاح، مــن تخطيــط عــدة دول أوروبيــة لــراء 
أســلحة أمريكيــة، وهــو مــا جــاء عــى حســاب الجهــود 

ــرك.  ــكري املش ــع العس ــز التصني ــة لتعزي األوروبي

ويف الختــام، يالحــظ أن الهــدف الرئيــي لزيــارة ماكــرون 
إىل واشــنطن هــو تعديــل التريــع األمريــي املتعلــق بخفــض 
ــن إدارة  ــات م ــذ تطمين ــه أخ ــرون أن ــد ماك ــم، إذ أك التضخ
بايــدن بأنــه ســوف يتــم تعديــل القانــون. ويف حــن أشــارت، 
ــل هــذا  ــردد يف تعدي ــد ي ــدن ق ــالت إىل أن باي بعــض التحلي
ــه  ــيا أن ــه الس ــرياً يف واليت ــازاً كب ــرب إنج ــذي يعت ــع ال التري
انتزعــه بعــد معركــة تخللتهــا مفاوضــات محتدمــة يف مجلــس 
الشــيوخ، ناهيــك عــن أن هــذه اإلجــراءات تحظــى بشــعبية 
واســعة، خصوصــاً يف بعض الواليــات، حيث لصناعة الســيارات 
ــن  ــا واليت ــن باتت ــو وميشــغن، اللت ــل أوهاي ــري، مث وجــود كب
ــالت  ــإن تحلي ــات، ف ــة االنتخاب ــان كف ــد ترجح ــيتن ق رئيس
ــة بعــض  ــة أن تجــري اإلدارة األمريكي أخــرى أكــدت احتالي
ــن،  ــى األوروبي ــبء ع ــف الع ــة لتخفي ــريات التنظيمي التغي
ــد ينظــر يف  ــه ق ــدن بـــ “إن ــس باي ــح الرئي خاصــة مــع تري
ــة  ــع”، خاص ــذ التري ــة تنفي ــى كيفي ــالت ع ــض التعدي بع
ــة إىل  ــدول األوروبي ــع ال ــد يدف ــار، ق ــذا اإلط ــه يف ه أن تعنت
ــة،  ــا الوطني بحــث إصــدار تريعــات وحــزم دعــم لصناعاته
وهــو مــا يعنــي عمليــاً انــدالع حــرب تجاريــة بــن الجانبــن، 
ــة يف  ــا، خاص ــن خوضه ــح الطرف ــس يف صال ــرب لي ــي ح وه
ــات الحــرب الروســية –  ــن تداعي ــا م ظــل اســتمرار معانته

ــة. األوكراني
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