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منذ اللحظات األولى الندالع األزمة الروسية 

األوكرانية، توافقت الدول األوروبية على فرض 

عقوبات اقتصادية ودبلوماسية واسعة النطاق 

التنسيق  من  حالة  األزمة  وأظهرت  روسيا،  على 

على  الضغط  بشأن  األوروبية  الدول  بين  والتوافق 

موسكو إلجبارها على االنسحاب من أوكرانيا.

ــراه  ــد اعتـ ــيا قـ ــأن روسـ ــي بشـ ــق األوروبـ ــذا التوافـ ــد أن هـ َبيـ

بضعـــة نقـــاط خالفيـــة تتمحـــور بشـــكل رئيـــس حـــول إمـــدادات 

ـــدت فيـــه مجموعـــة مـــن  الطاقـــة الروســـية؛ ففـــي الوقـــت الـــذي أيَّ

ــاز  ــط والغـ ــى واردات النفـ ــل علـ ــر كامـ ــرض حظـ ــة فـ ــدول األوروبيـ الـ

ــة إلـــى تلـــك  ــر بالحاجـــة األوروبيـــة الُملحـ ـــك فريـــق آخـ ــية، تمسَّ الروسـ

الـــواردات؛ إذ أصبحـــت تلـــك الـــدول قلقـــة بشـــأن تداعيـــات تلـــك العقوبـــات 

علـــى اقتصاداتهـــا، فضـــًلا عـــن التحديـــات المرتبطـــة بإيجـــاد بدائـــل إلمـــدادات 

الطاقـــة الروســـية، خصوًصـــا لـــدى الـــدول التـــي تعتمـــد علـــى تلـــك اإلمـــدادات 

ـــّي. بشـــكل شـــبه كل

هــذا وُيعــد االنقســام بشــأن التعاطــي مــع روســيا ســمة تظلــل المشــهد األوروبي؛ 

فهنــاك دول أوروبيــة تتعامــل مــع روســيا كأمــر واقــع باعتبارهــا دولــة أوروبيــة، ومــن 

ا فــي قضايــا الطاقــة واألمــن اإلقليمــي.  ، تَعدهــا شــريًكا أساســيًّ ثـَـمَّ

ــل تهديــًدا لألمــن اإلقليمــي، وبالتالــي، يصبــح  وفــي المقابــل، يــرى فريــق آخــر أن روســيا تُمثِّ

مــن الضــرورة بمــكان احتواؤهــا، واســتبعادها مــن أيِّ ترتيبــات تخــص القــارة األوروبيــة، كمــا 

ا لألزمــة؛  تتبنــى موقًفــا متشــدًدا إزاء محــاوالت فتــح مســار تفاوضــي مــع موســكو بمــا يضــع حــدًّ

ــل إلــى تســوية  إذ تــرى هــذه الــدول أن فــرض ضغــوط علــى أوكرانيــا لتقديــم تنــازالت مــن أجــل التوصُّ

ســلمية لــن يــؤدي إلــى ســالم واســتقرار علــى المــدى الطويــل فــي أوروبــا.

وتأسيًســـا علـــى ذلـــك، يســـعى العـــدد الجديـــد مـــن إصـــدارة "بقلـــم خبيـــر"، الصـــادرة عـــن مركـــز المعلومـــات 

ودعـــم اتخـــاذ القـــرار، إلـــى الوقـــوف علـــى أصـــول االنقســـام األوروبـــي ومظاهـــره إزاء العقوبـــات المفروضـــة 

ــة  ــار األزمـ ــام علـــى مسـ ــذا االنقسـ ــات مثـــل هـ ــدد لتداعيـ ــرَّق العـ ــا يتطـ ــي الوقـــت الراهـــن، كمـ ــيا فـ علـــى روسـ

الروســـية األوكرانيـــة، وفـــرص التســـوية.
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مقدمة

ـــر األزمـــة األوكرانيـــة عـــام 2014، علـــى خلفيـــة  منـــذ تفجُّ

واضًحـــا  بـــات  القـــرم،  جزيـــرة  لشـــبه  روســـيا  ضـــم 

ـــال التعامـــل مـــع  ـــي حي انقســـام دول االتحـــاد األوروب

األزمـــة، مـــا بيـــن مجموعـــة دول أوروبـــا الوســـطى 

وجمهوريـــات  بولنـــدا  خاصـــة  وبصفـــة  والشـــرقية 

البلطيـــق الثـــالث، مدعومـــة مـــن الواليـــات المتحـــدة 

ــة  ــوى الرئيسـ ــة، والقـ ــن ناحيـ ــدة مـ ــة المتحـ والمملكـ

ــا  ــا وفرنسـ ــي ألمانيـ ــة فـ ــي ممثلـ ــرب األوروبـ ــي الغـ فـ

هـــذا  اســـتمر  وقـــد  أخـــرى.  ناحيـــة  مـــن  وإيطاليـــا 

االنقســـام، مـــع حشـــد القـــوات الروســـية بالقـــرب 

فـــي  تجّلـــى  مـــا  وهـــو  األوكرانيـــة،  الحـــدود  مـــن 

انقســـام تلـــك الـــدول حـــول مـــدى التهديـــد القـــادم 

مـــن موســـكو، وماهيـــة العقوبـــات اإلضافيـــة التـــي 

يمكـــن فرضهـــا علـــى روســـيا نتيجـــة لذلـــك، وحجـــم 

تقديمهـــا  يجـــب  التـــي  العســـكرية  المســـاعدات 

ألوكرانيـــا لمواجهـــة العـــدوان المحتمـــل. وفـــي هـــذا 

الســـياق، يذهـــب تقريـــر لمجموعـــة األزمـــات الدوليـــة، 

ــت  ــو كانـ ــه لـ ــول بأنـ ــى القـ ــل 2022، إلـ ــي 7 أبريـ ــدر فـ صـ

الحكومـــات األوروبيـــة قـــد وافقـــت مجتمعـــة علـــى 

مـــن  وتمكنـــت  الروســـي  الغـــزو  علـــى  ردهـــا  حجـــم 

اإلعـــالن عنـــه مســـبًقا، لـــكان ذلـــك قـــد لعـــب علـــى 

األقـــل دوًرا فـــي حســـابات الكرمليـــن.

األزمـــة  انـــدالع  فـــور  األوروبـــي  الفعـــل  رد  أن  غيـــر 

بالقـــوة  اتســـم  الراهنـــة  األوكرانيـــة  الروســـية 

ـــل حدثًـــا نـــادًرا غيـــر مســـبوق مـــن  والتماســـك، ومثَّ

حيـــث النطـــاق والســـرعة، وذلـــك علـــى خـــالف مـــا كان 

عليـــه الحـــال قبـــل ذلـــك. 

ومـــع ذلـــك، وبالرغـــم مـــن هـــذه االســـتجابة الفوريـــة 

الخبـــراء  بعـــض  وتقديـــرات  لألزمـــة،  المتماســـكة 

نحـــو  زخًمـــا  تخلـــق  أن  يمكـــن  بأنهـــا  األوروبييـــن 

سياســـة خارجيـــة أكثـــر جـــرأة وتماســـًكا لـــدول االتحـــاد 

األوروبـــي، رأى البعـــض اآلخـــر أنـــه لكـــي يحـــدث ذلـــك 

اإلجابـــة  االتحـــاد  علـــى دول  كان  إيجابيـــة،  بطريقـــة 

عـــن األســـئلة المعقـــدة، والتـــي تـــم تجاهلهـــا إلـــى حـــد 

كبيـــر مـــع اســـتمرار األزمـــة، وتشـــمل حجـــم وهـــدف 

االســـتراتيجي  واالســـتخدام  الدفاعيـــة،  الخطـــط 

ــة  ــات الالزمـ ــاق، والضمانـ ــعة النطـ ــات واسـ للعقوبـ

لتوفيـــر المعـــدات العســـكرية ألوكرانيـــا، وإيجابيـــات 

االتحـــاد  توســـيع عضويـــة  مـــن  المزيـــد  وســـلبيات 

األوروبـــي، وذلـــك ضمـــن أمـــور أخـــرى. وبمـــا أن االتحـــاد 

ـــج هـــذه القضايـــا بشـــكل مباشـــر، 
ِ
األوروبـــي لـــم ُيعال

وفـــي ضـــوء التداعيـــات الســـلبية واســـعة النطـــاق 

التـــي  المســـبوقة  غيـــر  االقتصاديـــة  للعقوبـــات 

فرضـــت علـــى روســـيا، والتـــي امتـــدت آثارهـــا لتتجـــاوز 

ـــوادر  ـــدأت ب ـــى االقتصـــاد العالمـــي بأســـره، ب ـــا إل أوروب

االنقســـام األوروبـــي تلـــوح فـــي األفـــق بعـــد أســـابيع 

علـــى بـــدء األزمـــة، وهـــو مـــا اتضـــح فـــي تباُيـــن مواقـــف 

هـــذه الـــدول مـــن العقوبـــات وســـبل تســـوية األزمـــة 

الراهنـــة، األمـــر الـــذي يثيـــر التســـاؤل بشـــأن تداعيـــات 

هـــذا االنقســـام علـــى مســـار الحـــرب وفـــرض تســـوية 

ــي،  ــة، وبالتالـ األزمـ

السفـير/ د. عـــزت ســـعد

مديـــر المجلـــس المصــــري للشـــؤون الخارجيـــة

االنقســـام األوروبـــي تجـــاه التعامـــل مـــع 

األزمـــة األوكرانيـــة
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يتنـــاول هـــذا المقـــال أصـــول االنقســـام األوروبـــي 

مســـار  علـــى  االنقســـام  تأثيـــر  ومـــدى  ومظاهـــره، 

التســـوية. وفـــرص  الحـــرب 

أوًلا: أصول االنقسام األوروبي ومظاهره 

التعامـــل  كيفيـــة  حـــول  األوروبـــي  االنقســـام  ُيعـــد 

واضحـــة  ســـمة  بأوروبـــا،  وعالقاتهـــا  روســـيا  مـــع 

مـــن ســـمات السياســـة الخارجيـــة لالتحـــاد األوروبـــي 

ــث  ــاردة؛ حيـ ــرب البـ ــاء الحـ ــذ انتهـ ــكو، منـ ــاه موسـ تجـ

يمكـــن التمييـــز بيـــن فريقيـــن: فريـــق يضـــم ألمانيـــا 

مجـــال  ال  أنـــه  ويـــرى  أساســـية،  بصفـــة  وفرنســـا 

أوروبيـــة  كدولـــة  روســـيا  وجـــود  فـــي  للتشـــكيك 

ـــا أمـــن القـــارة والمـــورد  وشـــريك أساســـي فـــي قضاي

التجارييـــن  الشـــركاء  وأحـــد  فيهـــا  للطاقـــة  األكبـــر 

الرئيســـين لالتحـــاد األوروبـــي. ويســـعى هـــذا الفريـــق 

ــتراتيجي،  ــي االسـ ــتقالل الذاتـ ــمى باالسـ ــا يسـ ــى مـ إلـ

ــام  ــي المقـ ــا فـ ــد دولهـ ــي يـ ــا فـ ــن أوروبـ ــون أمـ وأن يكـ

األول ودون اســـتبعاد الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة. 

أمـــا الفريـــق اآلخـــر، فيضـــم بلـــدان أوروبـــا الوســـطى 

والشـــرقية الشـــيوعية الســـابقة خاصـــة دول الجـــوار 

الروســـي )بولنـــدا وجمهوريـــات البلطيـــق وأوكرانيـــا(، 

ويصطـــف خلـــف واشـــنطن اســـتناًدا إلـــى االقتنـــاع 

بـــأن االنضمـــام إلـــى حلـــف شـــمال األطلســـي "الناتـــو" 

هـــو مفتـــاح االســـتقالل والديمقراطيـــة واالزدهـــار 

والحصـــن المنيـــع ضـــد محـــاوالت روســـيا اســـتعادة 

الهيمنـــة عليهـــا. 

ومـــن المنظـــور الروســـي، فإنـــه بعـــد انهيـــار االتحـــاد 

ــة  ــدة األمريكيـ ــات المتحـ ــأت الواليـ ــوفيتي، أنشـ السـ

وحلفاؤهـــا نظاًمـــا لألمـــن األوروبـــي يقـــوم علـــى الـــدور 

الُمَهيمـــن ألمريـــكا والموقـــع المركـــزي لحلـــف الناتـــو 

كأداة للتنظيـــم العســـكري والسياســـي، وضمـــان 

الـــذي  الدولـــي  الليبرالـــي  والنظـــام  الغربـــي  األمـــن 

أنشـــأته واشـــنطن مـــا بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة. 

ــا علـــى أنـــه  ولقـــد نظـــرت روســـيا لحلـــف الناتـــو دائًمـ

ــا،  منصـــة للحضـــور العســـكري األمريكـــي فـــي أوروبـ

وأن دول القـــارة األعضـــاء فـــي الحلـــف ليســـوا ســـوى 

وكالء لواشـــنطن. ومـــن هـــذا المنظـــور فـــإن البنيـــة 

التحتيـــة البيروقراطيـــة الدوليـــة للحلـــف - بمـــا فـــي 

ذلـــك دور األميـــن العـــام، الـــذي يشـــغله شـــخصية 

أوروبيـــة - هـــي مجـــرد واجهـــة للهيمنـــة األمريكيـــة 

الكاملـــة علـــى الحلـــف. وبالتالـــي تقـــدر موســـكو أن 

أوروبـــا  فـــي  لسياســـتها  االســـتراتيجية  األهـــداف 

باعتبارهـــا  فقـــط  واشـــنطن  مـــع  تســـويتها  يجـــب 

ــرار. ــة القـ صاحبـ

ــور انـــدالع  ــي؛ ففـ ــور الروسـ ــة المنظـ ــد ثبـــت صحـ وقـ

األوروبـــي  االتحـــاد  دول  تخلـــت  األوكرانيـــة  األزمـــة 

وحلـــف الناتـــو عـــن انقســـاماتها وسياســـتها طويلـــة 

ســـُتواَجه  كانـــت  وتدابيـــر  خطـــوات  متخـــذة  األمـــد، 

فـــي  االتجاهـــات  مختلـــف  مـــن  قويـــة  بمعارضـــة 

الظـــروف العاديـــة. وقـــد شـــملت قـــرارات االتحـــاد 

فـــي هـــذا الشـــأن، قيامـــه بتمويـــل تســـليم األســـلحة 

الفتاكـــة إلـــى أوكرانيـــا، وتعزيـــز تعاونـــه العســـكري 

فـــي مواجهـــة التهديـــد الجديـــد، كمـــا أرســـل االتحـــاد 

االتحـــاد  عضويـــة  لتوســـيع  واضحـــة  إشـــارات 

)الســـويد  الشـــرقيين  جيرانـــه  ليشـــمل  األوروبـــي 

األزمـــة  انـــدالع  فـــور 
الراهنـــة  األوكرانيـــة  الروســـية 
األوروبـــي  الفعـــل  رد  اتســـم 
بالقـــوة والتماســـك، ومثَّـــل حدثــًـا 
نـــادًرا وغيـــر مســـبوق مـــن حيـــث 
االســـتجابة،  وســـرعة  النطـــاق 
وذلـــك علـــى خـــاف مـــا كان عليـــه 

الحـــال قبـــل ذلـــك.
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وفنلنـــدا( بعـــد ســـنوات مـــن عـــدم الحمـــاس لذلـــك، 

كمـــا أطلـــق "توجيـــه الحمايـــة المؤقتـــة" لعـــام 2001، 

الـــذي يمنـــح اإلقامـــة المؤقتـــة لالجئيـــن األوكرانييـــن، 

رغـــم السياســـة المتحفظـــة التـــي اتبعتهـــا أغلبيـــة 

بمـــا  األزمـــة،  الشـــأن قبـــل  هـــذا  فـــي  االتحـــاد  دول 

المباشـــر ألوكرانيـــا  الجـــوار  رفـــض دول  ذلـــك  فـــي 

اســـتقبال أي الجـــئ وفًقـــا لنظـــام الُمحاَصَصـــة الـــذي 

ــن  ــة الالجئيـ ــا بأزمـ ــام 2016، ارتباًطـ ــا عـ ــه ألمانيـ اقترحتـ

الســـوريين. كمـــا انضـــم الحلفـــاء األوروبيـــون إلـــى 

ــر المســـبوقة التـــي  حـــزم العقوبـــات االقتصاديـــة غيـ

ضـــت علـــى روســـيا.
ِ
ُفر

ويؤكـــد العديـــد مـــن الخبـــراء أن الحـــرب االقتصاديـــة 

غيـــر المســـبوقة التـــي شـــنتها الواليـــات المتحـــدة 

ـــدول الحليفـــة ضـــد روســـيا، كأداة مـــن  ـــة وال األمريكي

أدوات السياســـة الخارجيـــة، أو باألحـــرى "االحتـــواء 

ســـّماها  كمـــا  لروســـيا"،  الغربـــي  االقتصـــادي 

"كورنيـــل"  بجامعـــة  األســـتاذ  مولـــدر"  "نيكـــوالس 

صعـــود  االقتصـــادي:  "الســـالح  كتـــاب  ومؤلـــف 

مجـــرد  ليـــس  الحديثـــة"  للحـــرب  كأداة  العقوبـــات 

حـــدث جيوسياســـي كبيـــر، ولكنـــه أيًضـــا نقطـــة تحـــول 

تفشـــل  أن  "مولـــدر"  توقـــع  حيـــث  جيواقتصاديـــة؛ 

العقوبـــات المفروضـــة علـــى روســـيا، ليـــس بســـبب 

ال  التـــي  الكبيـــرة  قوتهـــا  بســـبب  ولكـــن  ضعفهـــا، 

ضـــت علـــى اقتصـــاد 
ِ
ُيمكـــن التنبـــؤ بهـــا، وألنهـــا ُفر

ـــا، ويمتلـــك قطـــاع هيدروكربـــون  قـــوي مندمـــج عالميًّ

ـــا عســـكريًّا متطـــوًرا، وســـلة  ضخًمـــا، ومجمًعـــا صناعيًّ

متنوعـــة مـــن صـــادرات الســـلع األساســـية. 

وُيقـــدر الخبـــراء أن مشـــكلة إدارة تداعيـــات الحـــرب 

االقتصاديـــة ال تـــزال أكبـــر وأكثـــر تعقيـــًدا فـــي أوروبـــا 

بصفـــة خاصـــة؛ نظـــًرا للروابـــط التجاريـــة بيـــن دول 

ــر  ــيا خامـــس أكبـ ــد روسـ ــث تُعـ ــيا؛ حيـ ــاد وروسـ االتحـ

يتعلـــق  فيمـــا  األوروبـــي  لالتحـــاد  تجـــاري  شـــريك 

لوارداتـــه.  تجـــاري  أكبـــر شـــريك  بصادراتـــه، وثالـــث 

وتعتمـــد دول االتحـــاد بشـــكل رئيـــس علـــى الطاقـــة 

وخاصـــة  اقتصاداتهـــا،  عجلـــة  لتدويـــر  الروســـية 

ألمانيـــا، وهـــي القـــوة االقتصاديـــة ذات التأثيـــر الكبيـــر 

فـــي  الحيـــوي  النفـــوذ  وذات  اليـــورو،  منطقـــة  فـــي 

شـــرق القـــارة األوروبيـــة. 

وفــي ضــوء مــا ســبق، يمكــن القــول بــأن االنقســام 

بيــن الــدول األعضــاء فــي االتحاد األوروبــي يتمحور 

حــول قضيتين رئيســتين:

1. فرض عقوبات على النفط والغاز الروسيين:

التوقــف  أوكرانيــا  تدعــم طلــب  نظــر  وجهــة  هنــاك 

تماًمــا عــن شــراء الطاقــة مــن روســيا )نفــط – غــاز 

ل بشــكل مباشــر  – فحــم(، باعتبــار أن عائداتهــا تُمــوِّ

جهدهــا الحربــي، ويضــم هــذا التوجــه كلًّا مــن بولنــدا 

وجهــة  أمــا  خاصــة.  بصفــة  البلطيــق  وجمهوريــات 

عــن  االســتغناء  اســتحالة  فتــرى  األخــرى،  النظــر 

الطاقــة الروســية التــي يعتمــد عليهــا العديــد مــن 

الــدول األعضــاء، وذلــك فــي المــدى القصيــر ال ســيما 

فــي ظــل عــدم توفــر مصــادر بديلــة للطاقــة.

وعلــى ســبيل المثــال، فإنــه فــي مواجهــة الضغــوط 

أســعار  ارتفــاع  بســبب  المتصاعــدة  الداخليــة 

برليــن  فــإن  التضخــم،  معــدالت  وارتفــاع  الطاقــة 

الـتـداعـيـــــــــات  إدارة 
االقتصاديـــة لألزمـــة الروســـية 
األوكرانيـــة ال تـــزال أكبـــر وأكثـــر 
نظـــًرا  أوروبـــــــا،  فـــي  تعقيـــدًا 
للروابـــط التجاريـــة بيـــن دول 
االتحـــاد وروســـيا، واالعتمـــاد 
إمــــــــدادات  عـلــــى  األوروبــــــي 

الروســـية. الطاقـــة 
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ال تــزال ترفــض َفــْرض عقوبــات علــى قطــاع الغــاز 

وزيــر  أكــد  الســياق  هــذا  وفــي  الروســي.  والنفــط 

 الماليــة األلمانــي "كريســتيان ليندنــر" مــراًرا أن بــالده

ال يمكنهــا االســتغناء عــن إمــدادات الغــاز الروســي، 

مشــيًرا إلــى أن قطــع هــذه اإلمــدادات ســيضر ألمانيا 

أكثــر مــن روســيا. كمــا رحــب المستشــار األلمانــي 

"أوالف شــولتز" فــي بيــان لــه يوم 10 يوليــو 2022 باعتزام 

حكومــة كنــدا إعــادة توربيــن )وحــدة ضــخ الغــاز( "نــورد 

ســتريم 1" إلــى ألمانيــا، التــي ستســلمها بدورهــا إلــى 

روســيا، بعــد أن تــم إصالحــه فــي مونتريــال بواســطة 

شــركة "ســيمنز" كنــدا، بعــد أعلنــت الشــركة رفــض 

عودتــه إلــى ألمانيــا بســبب العقوبــات التــي فرضتهــا 

الرئيــس  اتهــم  ذلــك  إثــر  كنــدا علــى روســيا. وعلــى 

األوكرانــي برليــن بخــرق العقوبــات المفروضــة علــى 

روســيا واالستســالم البتزازهــا.

ويمتـــد الجـــدل حـــول ملـــف واردات الطاقـــة الروســـية 

الروســـية  بالعملـــة  المدفوعـــات  أيًضـــا  ليشـــمل 

الروبـــل؛ حيـــث امتثلـــت بعـــض الـــدول والشـــركات 

الشـــأن،  هـــذا  فـــي  روســـيا  لطلـــب  المســـتوردة 

بينمـــا ال تـــزال دول أخـــرى ترفـــض، األمـــر الـــذي دفـــع 

موســـكو إلـــى وقـــف تدفـــق الغـــاز إليهـــا، مثـــل: بولنـــدا 

وبلغاريـــا وفنلنـــدا وهولنـــدا.

يشـــوبها  خطـــوات  األوروبـــي  االتحـــاد  خطـــا  وقـــد 

الكثيـــر مـــن المحاذيـــر والتعقيـــدات بشـــأن قطـــاع 

الطاقـــة الروســـي، باعتبـــاره القطـــاع األكثـــر تأثيـــًرا 

فـــي مســـار العالقـــة بيـــن الطرفيـــن وطبيعتهـــا، وهـــو 

مـــا تجّلـــى فـــي قيـــام المجلـــس األوروبـــي فـــي 30 مايـــو 

النفطيـــة  الـــواردات  علـــى  العقوبـــات  بتمديـــد   2022

الروســـية عـــن طريـــق البحـــر، دون أن تشـــمل النفـــط 

المنقـــول عبـــر خـــط أنابيـــب "دروزبـــا" الـــذي يمثـــل أقـــل 

مـــن ثلـــث واردات الطاقـــة الروســـية. علًمـــا بـــأن توريـــد 

النفـــط إلـــى دول االتحـــاد األوروبـــي يجـــري، بصفـــة 

أساســـية، عبـــر الناقـــالت البحريـــة التـــي تنقـــل مـــا 

يقـــرب مـــن 80% مـــن النفـــط الخـــام إلـــى دول االتحـــاد. 

وقـــد وجـــد بعـــض دول االتحـــاد، كالمجـــر والتشـــكيك 

وســـلوفاكيا، التـــي ليـــس لديهـــا منفـــذ إلـــى البحـــر، 

تملـــك  ال  حيـــث  النفـــط؛  اســـتيراد  فـــي  صعوبـــة 

هـــذه الميـــزة النســـبية التـــي تمتلكهـــا دول أخـــرى. 

المجـــر، وبعـــد  بقيـــادة  الـــدول،  وقـــد نجحـــت هـــذه 

مناقشـــات حاميـــة، فـــي الحصـــول علـــى اســـتثناء مـــن 

ـــا بـــأن  ـــا"، علًم حظـــر اســـتيراد النفـــط عبـــر خـــط "دروزب

هـــذه الـــدول تحصـــل علـــى 65% مـــن نفطهـــا و%85 

تزويـــد  المجـــر  ورفضـــت  روســـيا.  مـــن  غازهـــا  مـــن 

أوكرانيـــا بمســـاعدات عســـكرية، كمـــا حظـــرت شـــحن 

األســـلحة المتطـــورة إليهـــا عبـــر حدودهـــا.
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بلغت  فقد  الروسي،  الطبيعي  للغاز  بالنسبة  أما 

واردات االتحاد األوروبي منه نحو 43% و43.5% عامي 

2020  و2021  على التوالي، بينما بلغت الحصة العالمية 

الطبيعي  للغاز  المصدرة  األخرى  البلدان  لجميع 

إلى االتحاد األوروبي 34% في عام 2020 )النرويج %21 

والجزائر 8% وقطر 5%(  و42.8% في عام 2021 )النرويج 

23.6%، الجزائر 12.6% والواليات المتحدة %6.6( . 

وفــي ضــوء ذلــك، فمــن غيــر الممكــن -فــي المــدى 

متــر  مليــار   155 مــن  الفــوري  التخلــص  المنظــور- 

مكعــب مــن الغــاز، وهــي الكمية التي تســتوردها دول 

االتحــاد مــن روســيا عبر خطــوط األنابيب، واســتبدال 

الغــاز المســال المســتورد بناقــالت الغــاز بهــا، وهــو 

ــي. ــع واردات االتحــاد األوروب مــا يمثــل فقــط رب

وإزاء حالة عدم اليقين الكبيرة هذه بشأن إمدادات 

الغاز الروسي في الشتاء القادم، وبجانب البحث عن 

موردين آخرين، اعتمدت مفوضية االتحاد األوروبي، 

 ،”REPowerEU“في 18 مايو 2022، الخطة المعروفة بـــ

كاستجابة الضطرابات سوق الطاقة العالمية جراء 

حزمة  عن  عبارة  وهي  األوكرانية،  الروسية  األزمة 

معقدة من الوثائق واإلجراءات القانونية والتوصيات 

إلى  تستند  واالستراتيجيات،  التوجيهية  والمبادئ 

مصادر  واستبدال  الطاقة  توفير  وهي:  ركائز،  أربع 

طاقة أخرى )بما فيها الوقود األحفوري، مثل: الغاز 

الطبيعي المسال والنفط( بالغاز الروسي، وتعزيز 

الجديدة،  التحتية  البنية  وتمويل  الخضراء،  الطاقة 

وتنفيذ سلسلة من مشروعات الطاقة واإلصالحات 

في هذا المجال في دول االتحاد.

وما يهم هنا هو أن العديد من الخبراء يؤكدون أن 

إمكانية تطبيق خطة REPowerEU على نحو جماعي 

ظل  في  عديدة  وتساؤالت  شكوك  محل  تبقى 

تفاوت حاجات الدول األوروبية إلى الطاقة الروسية 

من ناحية، وتقلبات أسعار الطاقة وقلة المعروض 

منها على المستوى الدولي من ناحية أخرى، إضافة 

إلى غياب التوافق الكامل بين دول االتحاد األوروبي 

ا عن واردات الطاقة الروسية.  حول االستغناء نهائيًّ

2. الخــالف حــول كيفيــة التعامــل مــع روســيا 
ارتباًطــا باألزمــة:

بـــة بتشـــديد 
ِ
فـــي هـــذا الصـــدد، تتبنـــى الـــدول الُمطال

الطاقـــة،  لـــواردات  الكامـــل  والحظـــر  العقوبـــات 

األمريكيـــة  المتحـــدة  الواليـــات  تقودهـــا  والتـــي 

وبريطانيـــا، موقًفـــا متشـــدًدا إزاء أي محـــاوالت لفتـــح 

مـــن  روســـيا  مـــع  تفاوضـــي  أو  دبلوماســـي  مســـار 

أجـــل إنهـــاء األزمـــة؛ إذ تـــرى هـــذه الـــدول، أن الضغـــط 

علـــى أوكرانيـــا للتوصـــل إلـــى تســـوية تفاوضيـــة مـــع 

تنـــازالت إقليميـــة لـــن يـــؤدي إلـــى ســـالم واســـتقرار 

علـــى المـــدى الطويـــل فـــي أوروبـــا. وبـــدًلا مـــن ذلـــك، 

مـــن شـــأنه مكافـــأة العـــدوان العســـكري الروســـي 

فـــي المـــدى القصيـــر، وخلـــق مســـاحة جديـــدة مـــن 

ــر خريطـــة  ــا، وتغييـ عـــدم االســـتقرار فـــي قلـــب أوروبـ

ــاة  ــد أن دعـ ــى تأكيـ ــدول إلـ ــذه الـ ــم. وتَخُلـــص هـ العالـ

بشـــأن  واقعييـــن  غيـــر  الدبلوماســـية  التســـوية 

واألمـــن  الســـالم  علـــى  األجـــل  طويلـــة  تداعياتهـــا 

األوروبـــي. والـــردع 

الــــــدول  بيـــن  االنـقـســــــام 
األعضـــاء فـــي االتحـــاد األوروبـــي 
بشـــأن األزمـــة األوكرانيـــة يتمحـــور 
حـــول قضيتيـــن رئيســـتين، وهمـــا: 
فــــــرض عـقـوبــــات علـــى الـنـفـــــط 
والـغــــــاز الـروسـيـيــــــن، وكـيـفـيــــة 
لتســـوية  مـــع روســـيا  التعامـــل 

األزمـــة الراهنـــة.
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وفـــي هـــذا الســـياق، انتقـــد رئيـــس الـــوزراء البولنـــدي 

الرئيـــس الفرنســـي "إيمانويـــل ماكـــرون" علـــى خلفيـــة 

األزمـــة،  بـــدء  منـــذ  الروســـي  نظيـــره  مـــع  تواصلـــه 

ومـــن جانبـــه كان الرئيـــس األلمانـــي "فرانـــك فالتـــر 

شـــتاينماير" بصـــدد زيـــارة تضامـــن ألوكرانيـــا في أبريل 

2022 –ضمـــن عـــدد مـــن رؤســـاء الـــدول األوروبيـــة– 

إال أن كييـــف أعلنـــت أن زيارتـــه غيـــر مرغـــوب فيهـــا، 

قـــرارات  اتخـــاذ  برليـــن  تتوقـــع مـــن  أنهـــا  موضحـــة 

الروســـي  النفـــط  إمـــدادات  حـــول حظـــر  ملموســـة 

االقتصاديـــة  المســـاعدات  مـــن  المزيـــد  وتقديـــم 

والعســـكرية ألوكرانيـــا، خاصـــة األســـلحة الثقيلـــة. 

كمـــا أقـــال الرئيـــس األوكرانـــي ســـفيره لـــدى برليـــن، 

ضمـــن ســـفراء أوروبييـــن آخريـــن، فـــي 17 يوليـــو 2022، 

معلًنـــا أن الدعـــم الغربـــي ألوكرانيـــا مـــا يـــزال غيـــر 

. وُيضـــاف إلـــى ذلـــك اعتـــراض ألمانيـــا علـــى منـــح 
ٍ

كاف

قـــروض ألوكرانيـــا إلعـــادة اإلعمـــار بتســـهيالت ســـداد 

ـــا؛ إذ تـــرى ألمانيـــا ضـــرورة ربـــط أي  تصـــل إلـــى 25 عاًم

قـــروض فـــي هـــذا الشـــأن بحزمـــة مـــن اإلصالحـــات 

ــددة. ــاالت متعـ ــي مجـ فـ

والواقـع أنـه مـع دخـول األزمـة الروسـية األوكرانيـة 

أوروبـا  فـي  الدعـوات  تزايـدت  السـادس،  شـهرها 

دبلوماسـية  جهـود  لبـذل  المتحـدة  والواليـات 

واقترحـت  لألزمـة،  سياسـية  تسـوية  إلـى  للتوصـل 

نقـاط  مـن  سـالم  خطـة   ،2022 مايـو  أواخـر  إيطاليـا 

العقوبـات  بتخفيـف  تتـوج  أن  شـأنها  مـن  أربـع 

الخارجيـة  وزيـر  دعـا  كمـا  روسـيا.  علـى  المفروضـة 

كلمـة  –فـي  كيسـنجر"  "هنـري  األسـبق  األمريكـي 

ألقاهـا فـي دافـوس فـي مايـو 2022- إلـى التنـازل عـن 

أراضـي لروسـيا وبـدء المفاوضـات معها على الفور. 

وفـي بدايـة شـهر يونيـو 2022، أعـاد الرئيـس الفرنسـي 

"إيمانويـل ماكـرون" دعوتـه إلـى عـدم "إذالل" روسـيا. 

إلـى  تميـل  الظهـور  فـي  آخـذة  آراء متعـددة  وهنـاك 

إعطاء موسـكو أرًضا مقابل السـالم، وأن "العملية 

فـي بوتيـن  أطلقهـا  التـي  الروسـية"   العسـكرية 

ـا.  جزئيًّ األقـل  علـى  يبررهـا،  مـا  لهـا   2022 فبرايـر   24

وفـي هـذا السـياق أيًضـا، كان قـد جـرى الحديـث عـن 

محادثـات  أعقـاب  فـي  "خطـة"،  أو  مقترحـة  صفقـة 

روسـية أوكرانيـة بوسـاطة تركيـة في إسـطنبول في 
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مـارس 2022، بموجبهـا تتخلـى كييـف عـن طموحاتهـا 

وتتبنـى  األطلسـي  شـمال  حلـف  إلـى  لالنضمـام 

الحيـاد الدائـم مقابـل الحصـول علـى ضمانـات أمنيـة 

روسـيا. ومـن  الغربييـن  شـركائها  مـن 

يجـــب  أنـــه  األوروبييـــن  القـــادة  بعـــض  ويعتقـــد 

االســـتمرار فـــي الحـــوار مـــع الرئيـــس "بوتيـــن"؛ حتـــى 

ال يطـــول أمـــد الحـــرب بمـــا يحملـــه ذلـــك مـــن مخاطـــر 

القضـــاء علـــى أوكرانيـــا. أمـــا بالنســـبة لواشـــنطن، 

ومـــع حزمـــة العقوبـــات األمريكيـــة األخيـــرة بفـــرض 

حظـــر علـــى صـــادرات روســـيا مـــن الذهـــب، يقـــول 

مســـؤولو إدارة "بايـــدن" أن هدفهـــم النهائـــي مـــن 

فـــرض العقوبـــات ومواصلـــة تقديـــم المســـاعدات 

علـــى  مركزهـــا  تقويـــة  هـــو  ألوكرانيـــا،  العســـكرية 

لوزيـــر  تصريحـــات  وفـــي  المفاوضـــات.  طاولـــة 

الخارجيـــة األمريكـــي "أنتونـــي بلينكـــن" فـــي 5 يوليـــو 

ـــى أن "الصـــراع مـــن المرجـــح أن ينتهـــي،  2022، أشـــار إل

لكـــن ال يمكـــن التنبـــؤ بكيفيـــة حـــدوث ذلـــك، وأفضـــل 

ــى  ــع إلـ ــزال نتطلـ ــا نـ ــا مـ ــه اآلن أننـ ــا تقييمـ ــا يمكننـ مـ

شـــهور كثيـــرة مـــن الصـــراع، فالصـــورة متحركـــة".

ويشـــير الواقـــع العملـــي فـــي الـــدول التـــي تتحـــدث عـــن 

الســـالم والحلـــول الدبلوماســـية فـــي أوكرانيـــا إلـــى أن 

هنـــاك تكلفـــة سياســـية داخليـــة ســـتدفعها النُّظـــم 

الحاكمـــة. فعلـــى ســـبيل المثـــال: لـــم تفلـــح الجهـــود 

البائســـة فـــي إيطاليـــا فـــي منـــع ســـقوط حكومـــة 

فرنســـا،  وفـــي   .2022 يوليـــو   20 فـــي  دراجـــي"  "ماريـــو 

فقـــد "إيمانويـــل ماكـــرون" أغلبيتـــه البرلمانيـــة لصالـــح 

أحـــزاب أكثـــر تعاطًفـــا مـــع الموقـــف الروســـي. أمـــا فـــي 

إســـبانيا، فقـــد خســـر االشـــتراكيون قاعـــدة قوتهـــم 

فـــي األندلـــس مؤخـــًرا؛ حيـــث حقـــق حـــزب الشـــعب 

أحـــدث  فـــي   %36.3 بلـــغ  جديـــًدا  ا  قياســـيًّ رقًمـــا 

رئيســـة  نجـــت  إســـتونيا،  وفـــي  للـــرأي.  اســـتطالع 

ضـــة بشـــدة لـ"بوتيـــن"، "كاجـــا كاالس"، 
ِ
الـــوزراء الُمناه

فـــي يوليـــو 2022، بعـــد وقـــوع حكومتهـــا االئتالفيـــة 

الســـابقة فـــي صـــراع مرتبـــط بمعـــدل التضخـــم فـــي 

البـــالد البالـــغ 19%، وهـــو األعلـــى فـــي منطقـــة اليـــورو.

ثانًيا: مدى تأثير االنقسام األوروبي على 
مسار الحرب وفرص التسوية

كمجموعـــة  والعمـــل  األوروبـــي  اإلجمـــاع  حالـــة  إن 

ــيا،  ــد روسـ ــاد األوروبـــي ضـ ــات االتحـ ضمـــن مؤسسـ

ـــا ُيمكـــن أن يلعـــب دوًرا فـــي التأثيـــر  تُعـــد عامـــًلا مهمًّ

علـــى مســـار األزمـــة، غيـــر أنـــه ليـــس العامـــل الوحيـــد 

أو حتـــى العامـــل الحاســـم، ناهيـــك عـــن حقيقـــة أن 

حمـــاس دول االتحـــاد األوروبـــي فـــي فـــرض عقوبـــات 

اقتصاديـــة ضخمـــة علـــى موســـكو مرتبـــط –بصفـــة 

أساســـية– بضغـــوط وموقـــف الحليـــف األمريكـــي، 

ومـــن ثَـــمَّ فـــإن أي تغييـــر –ولـــو محـــدود – فـــي الموقـــف 

األمريكـــي ســـيؤثر بـــال شـــك فـــي توجهـــات الـــدول 

مـــن  ويضعـــف  األوروبـــي،  االتحـــاد  فـــي  األعضـــاء 

ــيا.  ــد روسـ ــه والتصـــرف كمجوعـــة ضـ ــاع أعضائـ إجمـ

ـــد  ـــات التجدي ـــى أن انتخاب وفـــي هـــذا الســـياق ُيشـــار إل

الكونجـــرس األمريكـــي فـــي نوفمبـــر  النصفـــي فـــي 

2022، ثـــم الحًقـــا االنتخابـــات الرئاســـية 2024، ســـتلقيان 

فـــي  الحـــرب  ونتائـــج  مســـارات  علـــى  بظاللهمـــا 

ــا. ــال أمدهـ ــال طـ ــي حـ ــا فـ أوكرانيـ

والمراقــب ألزمــة روســيا مــع الغــرب منــذ البدايــة، 

إلــى  أن يصــل  بــد  البــاردة، ال  الحــرب  انتهــاء  وبعــد 

نتيجــة مفادهــا أن الطــرف الرئيــس فــي هــذه األزمــة 

هــو الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي المقــام األول 

وليــس دول أوروبــا الغربيــة، التــي جــرى اســتخدامها 

منــذ البدايــة لتكــون نــواة لنظــام أمنــي أوروبــي يقــوم 

ــن لواشــنطن وموقعها المركزي 
ِ
علــى الــدور الُمَهْيم

الــذي  النحــو  علــى  األطلســي  شــمال  حلــف  فــي 

إليــه. وال جــدال فــي أن الواليــات  ســبقت اإلشــارة 

المتحــدة األمريكيــة هــي الطــرف األكثــر أهميــة فــي 

بوضــع  األول  المقــام  فــي  الَمعنيــة  وهــي  الحلــف، 

المــادة )5( مــن المعاهــدة المنشــئة لــه، التــي تنــص 

علــى أن الهجــوم علــى أحــد أعضــاء الحلــف هــو هجــوم 

علــى الجميــع، وهــو مــا ُيمكــن تفســيره فــي ضــوء 

رغبــة واشــنطن، منــذ انهيــار االتحــاد الســوفيتي عــام 

1991، فــي اإلبقــاء علــى الحلــف وتوســيعه شــرًقا.



11

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

وتـــدرك روســـيا هـــذا الواقـــع تماًمـــا؛ ولـــذا فهـــي تؤكـــد 

دائًمـــا أن الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، وليســـت 

أوروبـــا، هـــي مـــن بيدهـــا مفتـــاح تســـوية القضايـــا 

المتنـــازع عليهـــا. وهـــو مـــا ُيمكـــن معـــه تفســـير ســـبب 

ــا األمنيـــة قبـــل بـــدء األزمـــة  تقديـــم روســـيا مطالبهـ

للواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، والتـــي تمثلـــت فـــي: 

إنهـــاء توســـع حلـــف شـــمال األطلنطـــي، ومكافحـــة 

اإلرهـــاب )فـــي أوكرانيـــا ضـــد الســـكان فـــي الشـــرق(، 

التحتيـــة  البنيـــة  مـــن  المزيـــد  بنـــاء  عـــن  والتوقـــف 

لحلـــف لناتـــو خاصـــة األســـلحة الهجوميـــة التـــي تُْنَشـــر 

العســـكرية  التحتيـــة  البنيـــة  وســـحب  أوروبـــا،  فـــي 

ــام 1997. ــد عـ ــرقية بعـ ــا الشـ ــي أوروبـ ــرة فـ المنتشـ

كذلـــك ال يجـــب تجاهـــل حقيقـــة أن الواليـــات المتحـــدة 

ــا  ــا وجورجيـ ــوة أوكرانيـ ــام بدعـ ــن قـ ــي مـ ــة هـ األمريكيـ

لحضـــور قمـــة حلـــف الناتـــو فـــي بوخارســـت فـــي أبريـــل 

ألمانيـــا  مـــن  كلٌّ  عليـــه  اعتـــرض  الـــذي  األمـــر   ،2008

وفرنســـا آنـــذاك. وبضغـــوط أمريكيـــة تضمـــن إعـــالن 

بـــأن أوكرانيـــا وجورجيـــا "ســـتصبحان  ـــا  القمـــة نصًّ

عضويـــن فـــي حلـــف شـــمال األطلســـي". وقـــد طاَلـــب 

بعـــض المعلقيـــن الـــروس التراجـــع عـــن هـــذا النـــص 

ـــَدت فـــي
ِ
 خـــالل قمـــة الحلـــف فـــي مدريـــد )التـــي ُعق

28 يونيو 2022( كَمخرج لألزمة.

الرئيـــس  نجـــاح  بـــأن  القـــول  يمكـــن  وختاًمـــا، 

فـــي  األزمـــة  بدايـــات  فـــي  بايـــدن"  "جـــو  األمريكـــي 

حشـــد الحلفـــاء األوروبييـــن ضـــد روســـيا، ســـواء 

غيـــر  اقتصاديـــة  عقوبـــات  بفـــرض  يتعلـــق  فيمـــا 

مســـبوقة أو إرســـال األســـلحة ألوكرانيـــا، يعمـــق 

حـــدة االنقســـام فـــي االتحـــاد األوروبـــي، ال ســـيما 

االقتصاديـــة  العقوبـــات  آثـــار  امتـــدت  أن  بعـــد 

لتطـــال المواطنيـــن األوروبييـــن، بالنظـــر إلـــى مـــا 

أفضـــت إليـــه تلـــك األزمـــة مـــن ارتفـــاع فـــي األســـعار 

انعكـــس  ممـــا  التضخـــم؛  معـــدالت  فـــي  وزيـــادة 

علـــى األوضـــاع المعيشـــية للمواطنيـــن. هـــذا وعلـــى 

ــتقصائية  ــات اسـ ــه دراسـ ــفت عنـ ــذي كشـ ــو الـ النحـ

ـــادة اإلنفـــاق الدفاعـــي  ـــد زي ـــة فـــإن تأيي ـــة حديث أوروبي

أضعـــف بيـــن الجمهـــور األوروبـــي ممـــا قـــد يبـــدو 

عليـــه، كمـــا أن اإلجمـــاع األوروبـــي بشـــأن روســـيا ال 

ـــا إلـــى موقـــف مشـــترك بشـــأن األدوار  ُيترَجـــم تلقائيًّ

ـــي أن يلعبهـــا فـــي  ـــى االتحـــاد األوروب ـــي ينبغـــي عل الت

الدراســـات ميـــل المواطـــن  الحـــرب. هـــذا وتؤكـــد 

األوروبـــي إلـــى الســـالم، ووقـــف الحـــرب اقتناًعـــا منـــه 

بـــأن االتحـــاد األوروبـــي هـــو الخاســـر األكبـــر فيهـــا. 

وفضـــًلا عـــن ذلـــك، أيقـــن العديـــد مـــن دول التحالـــف 

أن الســـيناريو الخـــاص بإمكانيـــة هزيمـــة روســـيا هـــو 

ســـيناريو غيـــر واقعـــي، بالرغـــم مـــن مواصلـــة الدعـــم 

الغربـــي ألوكرانيـــا.

يؤثـــر  أن  المرجـــح  غيـــر  فمـــن  آخـــر،  صعيـــد  علـــى 

االنقســـام األوروبـــي حـــول الملـــف األوكرانـــي علـــى 

مســـار الحـــرب، أخـــًذا فـــي االعتبـــار الـــدور األمريكـــي 

ـــب بـــه ومطلـــوب  الحاســـم فـــي الصـــراع، وهـــو دور مرحَّ

مـــن منظـــور بلـــدان أوروبـــا الوســـطى والشـــرقية، وفـــي 

هـــذا الســـياق تـــرى واشـــنطن أنـــه مـــن الســـابق ألوانـــه 

إنهـــاء الحـــرب مـــن خـــالل وقـــف إطـــالق النـــار بشـــروط 

األمريكيـــون  القـــادة  أشـــاد  مـــا  فكثيـــًرا  روســـية، 

بــــــ"األداء الرائـــع" للجيـــش األوكرانـــي، ومـــا أظهـــره 

مـــن "مثابـــرة وروح معنويـــة عاليـــة".
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