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أوروبا بين المطرقة الروسية 

والسندان الصيني والتأرجح 

 األمريكي

 

 

حتحا  اوأوووي  ويلداه  علنة من االيبدو من خالل التصريحات الم  

 "احاجتي"وفض أي  ف  اوصريح   اواضح   اأووويي   اأن هناك موقف   الرئيسية،

ع م اخل البيت اوأوووي   امزعوم من ووسيا لألواض  اوأوكراهية، وحتوافق  

فال أحد ف  أووويا  الحليف اوأمريك . وهذا اوأمر صحيح إلى حد كبير؛

أو حتوسع للسيطرة الروسية على  ،أي اهتزاز للموقف اوأمن يرغب ف  

ت وآليا ،عند التدقيق ف  كيفية مواجهة هذا التحديأوكراهيا، ولكن 

 المواقف، سنجد أن هناك عدة حتباينات ف  عام يوج    التعامل مع ووسيا

 موحد على آلية عمل واحدة.الغير  اخل االحتحا  اوأوووي  
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 االتحاد األوروبي بين الماضي والحاضر

يدأ التفكير ف  حتأسيس االحتحا  اوأوووي  يعد ههاية الحرب العالمية 

يين  «7591معاهدة ووما لعام » الثاهية، وكاهت أولى خطوات حتأسيس 

. كان (وفرهسا، وإيطاليا، ويلجيكا، وهولندا، ولوكسمبووغ ،ألماهيا الغريية)

الت   ،لدى القا ة اوأوووييين ف  ذلك الوقت شعوو يأن الهيمنة الغريية

عد ف  حتراجع ي ،يدأت منذ القرن السا س عشر الميال ي يقيا ة أووويية

حريين عالميتين مدمرحتين للقاوة، وهشوء هظام عالم  ثنائ  القطبية يين 

وهو ما  ،ا القوحتينتيين كل جعلهم محصووينيت  وأمريكا ڤ  السواالحتحا

العالمية  قد يجعل منهم الطرف اوأضعف ف  عالم ما يعد الحرب

 .الثاهية

 
 (Council of the EUالمصدو: ) – قيام االحتحا  اوأوووي ، الت  شكلت اوأساس ل7591مراسم حتوقيع معاهدة ووما عام 
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الت  يجمعها  قامت فكرة التجمع على ضم البلدان اوأووويية المتجاهسة

 لحدو  اإلمبراطوويةحتاويخ وقيم مشتركة، وكان أشب  يإعا ة إحياء 

حتطوو هذا  ،الروماهية المقدسة ف  شكل عصري جديد. مع مروو الوقت

على ضمان اوأمن واالستقراو  امساعد   ووجدت في  أمريكا عامال   ،التجمع

القاوة، وخلق كتلة اقتصا ية مرحتبطة ياالقتصا  اوأمريك  ف  

 ومنظومت .

  
 7806 –562 خريطة اإلمبراطووية الروماهية المقدسة

 

واهتصاو المنظومة الغريية الرأسمالية  ،يت ڤيعد حتفكك االحتحا  السو

 ين،ويقبول ووضا أمريكي ،وأت ألماهيا ،اوأوووييينيا ة أمريكا وحلفائها يق

أن هناك ضرووة الستغالل هذا االهتصاو يترسيخ هذا التحالف وحتحويل  

فكك ، حتإلى يت  ڤالسوخشية أن يؤ ي غياب التحدي  ؛إلى احتحا  حقيق 

َعتوعلى هذا اوأساس  قِّ ف  هولندا عام « معاهدة ماستريخت» و 

 وووي  يشكل  الحال . الت  أسست االحتحا  اوأ ،7552
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هذا االحتحا  اوحتبط  فمن خالل ؛الحتحا  اوأوووي  عدة أهداف مرضيةحقق ا

 ،ا إلى حد كبيرا وعسكري  اقتصا  أووويا يأمريكا، وكذلك اوأمر سياسي  

 للتعاون والرخاء االقتصا ي لشعوب القاوة يديال   اسلمي   اوقدم هموذج  

عن الصراعات والحروب، وسد الفراغ الذي خلف  حتفكك االحتحا  

ظام  أو الت  كاهت مرحتبطة ين ،من يلداه  السايقة كثيريضم يت  ڤالسو

ا، أو خلق أي كيان لقطع الطريق على عو ة الشيوعية مجد    ؛السياس 

ا أيض   ااحتحا ي يقيا ة موسكو وفق صيغة جديدة. كان االحتحا  مفيد  

لكتلة إلى اينية يأن وفر لها الفرصة للولوج الص للقوى الصاعدة

حاجة  ون ال ،احتفاقيات حتجاوية حتفتح أسواق  مجتمعة من خالل ،اوأووويية

 مع كل  ولة. ةلتفاوض على حدإلى ا

أال  ؛االحتحا  اوأوووي  هجح ف  حتحقيق  م يعتقد البعض أنهمخر آأمر 

 ،وهو احتواء القوة اوألماهية، وحصر طموحاحتها ف  المجال االقتصا ي

ا عن سياسة التوسع الت  كاهت حتنتهجها على مراحل مختلفة من يعيد  

صراعات وحروب مستمرة ف  القاوة، وهو ما أسمت  إلى وأ ت  ،حتاويخها

 Helga) هيلغا هافتندوون ،يرلينأستاذ العلوم السياسية ف  جامعة 

Haftendorn) لماهيا اوأوووييةخلق "أ- Europeanized Germany "

ة  من سياسوالحفاظ على السالم يدال   ،المتمسكة يالتعاون اوأوووي 

 .German Europe"1 -"أووويا اوألماهية

                                                           
1 Coming of Age: German Foreign Policy Since 1945 - Helga Haftendorn – Page 319, https://books.google.com.eg/books?id=-

ftTTiC86aMC&pg=PA319&lpg=PA319&dq=Europeanized+Germany+Helga+Haftendorn&source=bl&ots=AiqvaLuhs9&sig=ACfU3U2kKtD8Ui
Sc1kUkQhFZcp__YO0-
Mw&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwiG4Paq4OPpAhVF5eAKHUiGAowQ6AEwAXoECAsQAQ#v=onepage&q=Europeanized%20Germany%20Hel
ga%20Haftendorn&f=false  

https://books.google.com.eg/books?id=-ftTTiC86aMC&pg=PA319&lpg=PA319&dq=Europeanized+Germany+Helga+Haftendorn&source=bl&ots=AiqvaLuhs9&sig=ACfU3U2kKtD8UiSc1kUkQhFZcp__YO0-Mw&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwiG4Paq4OPpAhVF5eAKHUiGAowQ6AEwAXoECAsQAQ#v=onepage&q=Europeanized%20Germany%20Helga%20Haftendorn&f=false
https://books.google.com.eg/books?id=-ftTTiC86aMC&pg=PA319&lpg=PA319&dq=Europeanized+Germany+Helga+Haftendorn&source=bl&ots=AiqvaLuhs9&sig=ACfU3U2kKtD8UiSc1kUkQhFZcp__YO0-Mw&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwiG4Paq4OPpAhVF5eAKHUiGAowQ6AEwAXoECAsQAQ#v=onepage&q=Europeanized%20Germany%20Helga%20Haftendorn&f=false
https://books.google.com.eg/books?id=-ftTTiC86aMC&pg=PA319&lpg=PA319&dq=Europeanized+Germany+Helga+Haftendorn&source=bl&ots=AiqvaLuhs9&sig=ACfU3U2kKtD8UiSc1kUkQhFZcp__YO0-Mw&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwiG4Paq4OPpAhVF5eAKHUiGAowQ6AEwAXoECAsQAQ#v=onepage&q=Europeanized%20Germany%20Helga%20Haftendorn&f=false
https://books.google.com.eg/books?id=-ftTTiC86aMC&pg=PA319&lpg=PA319&dq=Europeanized+Germany+Helga+Haftendorn&source=bl&ots=AiqvaLuhs9&sig=ACfU3U2kKtD8UiSc1kUkQhFZcp__YO0-Mw&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwiG4Paq4OPpAhVF5eAKHUiGAowQ6AEwAXoECAsQAQ#v=onepage&q=Europeanized%20Germany%20Helga%20Haftendorn&f=false
https://books.google.com.eg/books?id=-ftTTiC86aMC&pg=PA319&lpg=PA319&dq=Europeanized+Germany+Helga+Haftendorn&source=bl&ots=AiqvaLuhs9&sig=ACfU3U2kKtD8UiSc1kUkQhFZcp__YO0-Mw&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwiG4Paq4OPpAhVF5eAKHUiGAowQ6AEwAXoECAsQAQ#v=onepage&q=Europeanized%20Germany%20Helga%20Haftendorn&f=false
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ال يمكن إهكاوها،  كثيرةيمكن القول إن االحتحا  اوأوووي  خلق هجاحات 

ثناء ياست ،على حتمتع أووويا يسالم  ام سبعة عقو  امساعد   اوكان عنصر  

يت  ڤالسويعض الحروب الصغيرة الناحتجة عن حتفكك االحتحا  

 يشكل اوحتعاوه   ااقتصا ي   يا السايقة. كما أه  حقق وخاء  ڤسالوويوغ

كثير من المؤوخين قاوة عبر حتاويخها الذي يصف  سلم  لم حتشهده ال

 يالدموي.

 

يمساحة  ، ولة 21 قبل اهسحاب يريطاهيااالحتحا  اوأوووي   يلغ عد   ول

مليون  006حو نوعد  سكان يقدو ي ،²كم 070167000إجمالية حتبلغ 

 ،على هظيره اوأمريك  2071عام ق وهاحتج محل  إجمال  حتفو   ،2هسمة

 اوأوووي  اإلهتاجحجم من  %60ليون يووو. أكثر من يحتر 79.1حيث يلغ 

عالم الف  كما أه  أكبر اقتصا  ومصدو  ،االحتحا   اخل يلدان يتم حتداول 

 .3مع الواليات المتحدة والصين

 

 

 

                                                           
2 EU Size and population – EUROPA, https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_en  
3 How big is the EU economy – EUROPA - The economy, https://europa.eu/european-union/about-
eu/figures/economy_en  

https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/economy_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/economy_en


 

  
 

 
 

 

 
 
 

7 
 

 
 2022خريطة االحتحا  اوأوووي  

 

عدة أزمات  -شأن أي منظمة إقليمية -آلنيعاه  االحتحا  اوأوووي  ا

إال أن هذه  ،لوصول إليهاحتعوق حتقدم  وحتطووه وفق الخطط المأمول ا

 اوأزمات قد از ا ت حدحتها قبل يدء العقد الماض  مع اوأزمة المالية

ولم يلتفت أحد  (،أيلولر )ي عشر من سبتمب ثم أحداث الحا ،العالمية

أخرى حتى يدأ العقد الجديد يأزمة  ،عالج هاجع لهاإلى أو يسعى  ،إليها
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الت  كشفت عما يمكن وصف  يجوائح  ،75-كان عنواهها جائحة كوفيد

حدث كبير لتطفو إلى نة  اخل كيان هذا االحتحا  يحاجة عدة كاهت كام

 ويراها الجميع. ،لسطحعلى ا

 

، داخليةوضعف ينيت  ال ،كشفت هذه اوأزمة عن واقع االحتحا  اوأوووي 

لى ف  قدوحت  ع اكبير    . كما أظهرت خلال  ئوهشاشة التنسيق يين أعضا

العمل يكفاءة حتحت الضغط، فبدا االحتحا  وكأه  ماكينة حتعمل يشكل جيد 

ا تعطل وال حتصبح قا وة حدث أي حتغير فيها حت وإذا ،ف  ظروف مثالية جد 

 يرلكثا أو حتتراجع قدوحتها إلى حد كبير. كان هذا الخلل واضح   ،على العمل

حتى للمواطنين ، يل  وخاوج من المراقبين  اخل االحتحا  اوأوووي 

من اوأوووييين ف  استطالع وأي لمركز ييو  %62ر حيث عب   ،العا يين

عدم وضاهم عن سياسات يروكسل  عن ،2075 (أذاو) لأليحاث ف  ماوس

 ،الت  وصفوها يأهها ال حتفهم وال حتستوعب متطلبات مواطن  االحتحا 

 .4وال حتعمل يفاعلية

 

 

 

                                                           
4 Brussels Is Out of Touch With Its Citizens - Pew Research Center - March 19, 2019, 
https://www.pewresearch.org/global/2019/03/19/europeans-credit-eu-with-promoting-peace-and-prosperity-
but-say-brussels-is-out-of-touch-with-its-citizens/  

https://www.pewresearch.org/global/2019/03/19/europeans-credit-eu-with-promoting-peace-and-prosperity-but-say-brussels-is-out-of-touch-with-its-citizens/
https://www.pewresearch.org/global/2019/03/19/europeans-credit-eu-with-promoting-peace-and-prosperity-but-say-brussels-is-out-of-touch-with-its-citizens/
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  االتوسع شرق  

يت ، واستعا ة وحدحتها ڤكاهت ألماهيا واغبة يعد حتفكك االحتحا  السو

مستغلة حالة الضعف  ،وحتأمينها حتلك الوحدة حترسيخف   ،الداخلية

زام لتشكل ح ؛ضم يعض البلدان الشرقية من خاللوالفوضى ف  ووسيا 

كان  ،اههضت من جديد. حتحديد   إذاوخط  فاع أول أمام ووسيا  ،أمان لها

 ،اكيا، ويولنداڤوالتشيك، وسلو، المجر) على االتوج  اوألماه  منصب  

 اا وعسكري  ا واقتصا ي  سياسي   ةمرحتبط لتكون (ويلدان البلطيق

ى إليما يؤ ي  ،حتحت التأثير اوألماه  ومن ثم ؛يالمنظومة اوأووويية

 ضمان سالمة أمنها القوم .

 
 يدعم ألماه  الحتحا  اوأوووي ومة الشرقية السايقة الت  اهضمت إلى ايلدان المنظ
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لم  ي ،فاالحتحا ، والتأثير اوأمريك  الكبير ف  ف  ظل الوجو  البريطاه  

ا  ون موافقة أمريكية ويطتها ممكن  كهذا أن يكون مثل قراو ليكن 

اوأخيرة يضم يلدان شرقية أخرى لم حتكن حتشكل قيمة جيوسياسية أو 

اعكاهت يل  ؛اقتصا ية لالحتحا   اكبير   اي  ثقاف اعلي ، كما أن هناك حتباين   بئ 

اوحتحت هذا التأثير والضغط حتوسع االحتحا   .معها دووس غير م حتوسع 

اا لكل مخططاحت ، وضم خالف   ،اشرق    امن يلداه  الت  لم حتحقق هجاح   كثير 

يلغاويا مثل  ،ها يالرضا عن االحتحا وذكر، وال يشعر مواطني   احتطوو   أو

شعوو من مواطن  يلدان كان هناك   هفس، وف  الوقت وووماهيا

 من دال  ي ،يلدان "فاشلة"إلى شمالية الغنية يأن أموالهم حتذهب االحتحا  ال

 نفق عليهم. أن حت  

 

 بناء منظومة أمنية مشتركةوتعثر  العجز السياسي

 ..لماهياأووسيا و»، ف  كتاي  الشهير اسباويانغأومين ذكر المؤوخ الروس  

ـوفهيكيتا  يت ڤ، موقف الزعيم السو«أصدقاء أم أعداء ، من خروشُّ

 :حين قال، حيث وفض التعامل مع ، كوهرا  أ يناووالمستشاو اوألماه  

ا "  وإذا سألتموه  لماذا؟ .وألماهيا ممثال  أ يناوو التعامل مع لن هقبل أيد 

 يمكنك أنفسروال  وهظرت إلى مؤخرحت ،  هزعت عن إذا ه  أه   فإجايت 

يمكنك التأكد ف ،إذا هظرت إليها من اوأمامأما  .حترى أن ألماهيا منقسمة

ا ا عن هذا النقد الالذع  .5"أن ألماهيا لن حتنهض أيد   ،حد الفجاجةإلى يعيد 

                                                           
5 Россия и Германия. Друзья или враги? - Армен Гаспарян - „Мы никогда не примем Аденауэра как 
представителя Германии. Если снять с него штаны и посмотреть на его задницу, то можно убедиться, что 
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ـوفالذي اشتهر ي   إلى حد  -يبدو فإن وضع االحتحا  اوأوووي ، خروشُّ

 .من هذا الوصف اقريب   -يعيد

 

عن وجو  اهقسام  اخل أووويا يين  ،2070كشفت اوأزمة المالية عام 

 (،داوهولن ،والنمسا ،وفنلندا ،ألماهيا)يما ف  ذلك  ،الواليات الشمالية

 ،وهانوالي ،وإسباهيا ،إيطاليا)والدول الجنويية اوأكثر مديوهية، وخاصة 

طرق اإلهفاق الجنويية ف  . ألقى الشماليون ياللوم على (والبرحتغال

ف  حين احتهم الجنوييون جيراههم الشماليين يعدم  ،اوأزمةف  التسبب 

ال  هقاذ المالقسوة عندما ويطوا قيامهم يعملية اإليأو حتى  ،التضامن

ايشروط مرهقة  حسب الديلوماس  اوأمريك  فيليب إحتش غوو ون ، جد 

(Philip H. Gordon)،  والباحث جيريم  شاييروJeremy Shapiro))6 .

ا يشكل كبيريلم يكن أي من التشخ ن قدم كال الجاهبي لكن ،صين  قيق 

جزأ ال يت اعلى أهها قضية أخالقية، ومع مروو الوقت أصبحت جزء   قضيت 

من السياسة اوأووويية. ظهرت  يناميكية مماثلة يين شرق أووويا 

مثل  ،. وفضت الدول الشرقية2079خالل أزمة الالجئين عام  هاوغري

لة ين يمحاواستقبال الالجئين، واحتهمت جيراهها الغريي ،يولندا والمجر

يشكل  -هذه الدولإلى ينظر الغرييون  ف  حين ،حتمييع حتراثهم المسيح 

 ولديها كراهية حتجاه اوأجاهب. ،على أهها استبدا ية -متزايد

                                                           
Германия разделена. А если взглянуть на него спереди, то можно убедиться в том, что Германия 
никогда не поднимется“ - Страница 55 – 2017  
6 The Atlantic Alliance Had Preexisting Conditions. The Pandemic Will Worsen Them - War on the Rocks - By:  
Philip H. Gordon and Jeremy Shapiro - April 13, 2020, https://warontherocks.com/2020/04/the-atlantic-
alliance-had-preexisting-conditions-the-pandemic-will-worsen-them/  

https://warontherocks.com/2020/04/the-atlantic-alliance-had-preexisting-conditions-the-pandemic-will-worsen-them/
https://warontherocks.com/2020/04/the-atlantic-alliance-had-preexisting-conditions-the-pandemic-will-worsen-them/
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 هقسام الداخل ن االإف ،بعا  حتفكك االحتحا  اوأوووي على الرغم من است

"التحالف"  حزب يقيا ة ؛ةيأحزاب أويعة  اخلإلى قد يتعمق ويتحول 

يلجيكا، ولوكسمبووغ، )من  كل  وحتحت مظلت ،"اوألماه  -الفرهس 

ة حتضم كتلة ثاهي ،(، ويلغاويا، وووماهياينياڤاكيا، وسلوڤوسلووإيرلندا، 

م ، وكتلة ثالثة حتض(إيطاليا، وإسباهيا، واليوهان، والبرحتغال، وكرواحتيا)

ة وايعة وكتل (،ياڤ، وليتواهيا، وإستوهيا، والحتيولندا، والمجر، والتشيك)

لة الكت. حتمثل (هولندا، والداهماوك، والسويد، والنمسا، وفنلندا)حتضم 

لثاهية الكتلة اف  حين حتمثل عين والداعمين لمركزية أووويية، اوأولى الدا

اه ، لت  حتفرضها يروكسل يدفع ألمالمتضروين من السياسات التقشفية ا

ين الرافض ،من المحافظين ف  أووويا الشرقيةفه  الكتلة الثالثة أما 

 ف حرية أكبر ف  قراواحتهم إلى والداعين  ،للنهج الليبرال  لالحتحا 

ات الغنية الت  ال حتعاه  أزمه  الكتلة والكتلة الرايعة  .ون الداخليةؤالش

 ،لدعمها، والرافضة ولديها موقف متحفظ من  ول الجنوب ،اقتصا ية

 الحتحا .إلى اأو التوسع يضم يلدان جديدة 

 ية،تراحتيجسغياب اإلعلى المستوى العسكري، يعاه  االحتحا  اوأوووي  

ما يخص التعاون العسكري. ف  ظل   فيئوفقدان الثقة يين أعضا

الضغوط اوأمريكية المتزايدة على الحلفاء ف   فع مساهمات مالية 

لحديث عن إلى ارة، وهو ما  فع البعض ف  أووويا ها يالكبيهيصفو

جدوى هذا الحلف مقايل التكاليف الباهظة الت  حتطالب أمريكا أووويا 

وأجدى أن حتستثمر هذه اوأموال ف  جيش أوووي  وأه  من ا، يدفعها

ف   يحفظ أمنها، شاطر الرئيس الفرهس  ماكرون أصحاب هذا الرأي
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 ،ظلت حتعتمد على الناحتو إذاوحذو من مستقبل مظلم وأووويا  ،وأيهم

شاوكت المستشاوة و .7لفاعليت " اا وفاقد   ماغي   ا"الناحتو أصبح ميت   :قائال

ة أن يقرو ،  اعي هفس الرئيس الفرهس  التخوف اوألماهية السايقة ميركل

حتأسيس جيش أوووي  إلى ن مصيرهم يأهفسهم، وحاجتهم واوأووويي

يل كرو ماكرون  عوحت   ؛لم يتوقف اوأمر عند هذا الحد .8للدفاع عنهم

تمد أن حتع هافأووويا يمكن ،"أما فيما يخص المظلة النووية إليها:وأضاف 

 .9ة الفرهسية وحتستثمر فيها"على القدوات النووية العسكري

 

أمام هذه الدعوات اهقسام االحتحا  من الداخل، وشعوو يعض  ايقف عائق  

يلداه  يعدم وجو  حتهديد يستدع  إهفاق المال ف  جيش أوووي ، 

وخشية يلدان أخرى من حتنام  القوى اوأووويية العسكرية الت  

 ويمكن ا،وجو ه، وهو ما يهد  وألماهياواالقتصا ية  ،ستقو ها فرهسا

قوي  "لوي "كذلك للواليات المتحدة  .ا الدولتينتلكل ةحتايع اأن يجعله

 ،امثل يولند ،ون الدفاعؤف  ش  اخل االحتحا  ال يقبل عن أمريكا يديال  

 ويلدان البلطيق. 

                                                           
7 Emmanuel Macron warns Europe: NATO is becoming brain-dead - The Economist - Nov 7th 2019, 
https://www.economist.com/europe/2019/11/07/emmanuel-macron-warns-europe-nato-is-becoming-brain-
dead  
8 Germany's Merkel calls for a European Union military – Reuters - By: Richard Lough - November 13, 2018, 

https://www.reuters.com/article/us-eu-politics-merkel/germanys-merkel-calls-for-a-european-union-military-idUSKCN1NI1UQ  

9 Macron calls Europe to invest in the French nuclear Macron calls for coordinated EU nuclear defence strategy 
— with France at centre – Euronews - By: Julie Gaubert - 10/02/2020, 
https://www.euronews.com/2020/02/08/macron-calls-for-coordinated-eu-nuclear-defence-strategy-with-
france-at-centre  

https://www.economist.com/europe/2019/11/07/emmanuel-macron-warns-europe-nato-is-becoming-brain-dead
https://www.economist.com/europe/2019/11/07/emmanuel-macron-warns-europe-nato-is-becoming-brain-dead
https://www.reuters.com/article/us-eu-politics-merkel/germanys-merkel-calls-for-a-european-union-military-idUSKCN1NI1UQ
https://www.euronews.com/2020/02/08/macron-calls-for-coordinated-eu-nuclear-defence-strategy-with-france-at-centre
https://www.euronews.com/2020/02/08/macron-calls-for-coordinated-eu-nuclear-defence-strategy-with-france-at-centre
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ا مستقبل لها ف  ظل حتبعيته أه  الكثير من المعاوضين ف  أووويا يرى 

وأن أووويا  ،كية على وج  الخصوصلسياسة اوأمريا، واللناحتو عموم  

أمريك ، وعسكري -صراع اقتصا ي صين  ىوح شق أصبحت يين 

 إذاو ،اا وعسكري  تدفع ثمن  اقتصا ي  سأمريك ، وه  وحدها من  -ووس 

ستكون أووويا مسرح عمليات الحرب يين كال ف ،حدث صدام مع ووسيا

أووويا من أن  ةحذوت وزاوة الدفاع الروسي ،الطرفين. على سبيل المثال

قبولها هشر أمريكا صواويخ قصيرة ومتوسطة المدى على أواضيها يعد 

حتوجي  الجيش الروس  إلى سحاب اوأخيرة من المعاهدة سيؤ ي اه

ن ف  ويشكك هؤالء المعاوض .10ضريات لها على اوأواض  اوأووويية

إمكاهية خلق حتوافق أوووي  على جيش موحد، ويطالبون يضرووة خلق 

 أو يالتوافق مع البلدان المتفقة على هذه التوج .  ،ر ةقوة منف

 

الهقسامات الحا ة إلى ايالنظر  -يناء قوة عسكرية أوووييةفإن لذلك، 

يتوقع أن حتطرح  هشأت هذه القوة، وإذاا، ا صعب  بدو أمر  ي -االحتحا ف  

م ل وإذاألماهيا وفرهسا المشروع اوأوووي  للدفاع المشترك من جديد، 

هشاء قوة يمكن أن يعو  إلى الواجهة المشروع القديم إل يجد قبوال  

قد و ،حتنضم إليها فرهسا ،يلغاويةو ،ووماهيةو ة،أووويية مشتركة ألماهي

 .11تشجع يعض البلدان اوأخرى يالتدويج على االهضمام إليهاحت

                                                           
10 Russia Warns Europe Not to Accept U.S. Missiles: 'If You Don't Want Problems on Your Side, Don't Create 
Them for Us' – News week - By: Tom O'Connor - 3/7/19, https://www.newsweek.com/russia-warn-europe-us-
missiles-problems-1355992  
11 Germany Is Quietly Building a European Army Under Its Command - Foreign Policy - By: Elisabeth Braw - 
May 22, 2017, https://foreignpolicy.com/2017/05/22/germany-is-quietly-building-a-european-army-under-its-
command/  

https://www.newsweek.com/russia-warn-europe-us-missiles-problems-1355992
https://www.newsweek.com/russia-warn-europe-us-missiles-problems-1355992
https://foreignpolicy.com/2017/05/22/germany-is-quietly-building-a-european-army-under-its-command/
https://foreignpolicy.com/2017/05/22/germany-is-quietly-building-a-european-army-under-its-command/
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 التباين في المواقف بشأن األزمة مع روسيا

على موقف يلداه  اوأعضاء  اوأزمات  اخل االحتحا  اوأوووي  اهعكست

و يشأن حتوسع حلف الناحت يرة يين ووسيا والواليات المتحدةمن اوأزمة اوأخ

ا، والحشو  العسكرية الروسية يالقرب من الحدو  اوأوكراهية؛  يث حشرق 

ا  لصمت التام، ولم يصدو عنها أي موقف؛التزمت يعض البلدان ا حرص 

 للسياسات اوأمريكية المتبعةعلى عالقاحتها المميزة مع ووسيا، ووفضها 

مثل  ،احتجاه الصدامف  حين اوحتفعت أصوات أخرى حتدفع ف   معها،

ويلدان البلطيق، وسط مواقف متحفظة من ألماهيا، ووغبة  ،يولندا

يشأن ضرووة فرهسية ف  استغالل الحدث الحال  إلعا ة طرح مشروعها 

هو وحدة، ستراحتيجية أمنية موشاء قوة عسكرية أووويية، وحتأسيس إهإ

ما صرح ي  الرئيس الفرهس  ماكرون، ف  خطاي  أمام البرلمان اوأوووي ، 

 .12يناير )كاهون الثاه ( 75 ف ف  مدينة ستراسبووغ، 

  فحتقديم أي مساعدات عسكرية مباشرة إلى أوكراهيا،  حتجنبت فرهسا

 ،من ذلك ويدال   ،ڤلكييحتقديم أسلحة صراحة  وفضها أعلنت ألماهيا  حين

و يين ووأت أن الحوا ،13حتعهدت يتقديم مستشفى ميداه  وأوكراهيا

ل، هو الخياو اوأفض ،مساو احتفاقية مينسكأوكراهيا وووسيا، والعو ة إلى 

يالغ  احتجاجها على عاء السفير اوألماه ، وإدإلى است ڤوهو ما  عا كيي

                                                           
12 French President Emmanuel Macron's Speech at the European Parliament - 

Strasbourg, 19 January 2022 - Council of the European Union, https://presidence-

francaise.consilium.europa.eu/en/news/french-president-emmanuel-macron-s-speech-

at-the-european-parliament-strasbourg-19-january-2022/  
13 Germany rejects arms deliveries to Ukraine, but will send field hospital - DW - 

22.01.2022, https://www.dw.com/en/germany-rejects-arms-deliveries-to-ukraine-but-

will-send-field-hospital/a-60523137  

https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/news/french-president-emmanuel-macron-s-speech-at-the-european-parliament-strasbourg-19-january-2022/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/news/french-president-emmanuel-macron-s-speech-at-the-european-parliament-strasbourg-19-january-2022/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/news/french-president-emmanuel-macron-s-speech-at-the-european-parliament-strasbourg-19-january-2022/
https://www.dw.com/en/germany-rejects-arms-deliveries-to-ukraine-but-will-send-field-hospital/a-60523137
https://www.dw.com/en/germany-rejects-arms-deliveries-to-ukraine-but-will-send-field-hospital/a-60523137
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 كاي آخيم شوهباخ، قائدأل ميرال هذا القراو، الذي جاء يعد حتصريحات ل

عرض، سالح البحرية اوألماه   على ف  اجتماع لم يكن يعلم أه  سي 

تحق وحتين يسپال يمير ڤإن الرئيس الروس  وسائل اإلعالم، قال في : "

ا شب  جزيرة القرم الت  ضمتها لن حتستر  أيد   ڤكييوإن  ،االحترام

حتراهن عليها موسكو، ما صرح ي ، ول   اللة عميقة  يينومن  ".موسكو

ومؤمن  ،مؤمن يالل  إهن  "ألماهيا والهند يحاجة إلى ووسيا.قول : 

ك ال فذل ؛املحد  وحتين پهنا  ولة مسيحية، حتى وإن كان إيالمسيحية، و

أعتذو وقد  .14"أهمية وجو  هذه الدولة الكبيرة إلى جاهبناي أعتقد .يهم

أو  ،، وحتقدم ياستقالت عن حتلك التصريحات القائد العسكري اوألماه 

فع إلى   حتقديمها كما يرى يعض المراقبين.  

 ، ووفض يرلينشوهباخيوضح هذا الموقف اوألماه ، وحتصريح اوأ ميرال 

مع ووسيا،  2 –يمأي مقترحات يشأن إعا ة النظر ف  خط هوو  ستر

وو و  الفعل الفرهسية مقايل الحماسة البريطاهية ف  حتقديم الدعم 

يك و عوة التشالعسكري وأوكراهيا، ومن خلفها يولندا ويلدان البلطيق، 

حتحسين العالقة مع موسكو، وو  اوأخيرة عليها ف  هذه الظروف إلى 

، 15"يراغ ، يأهها حتنتظر "خطوات إيجايية منڤروڤالوزير الخاوجية  من خالل

وجو  حتباين كبير ف  الرؤى والمواقف، وأن ما يقال عن وجو  موقف 

 لالستهالك اإلعالم . اكالم  موحد حتجاه اوأزمة الحالية ال يعدو كوه  

                                                           
14 German navy chief resigns after saying Putin 'deserves respect' over Ukraine - 

Guardian News - 23/01/2022, https://www.youtube.com/watch?v=SN4ajbhYMcY  
15 Russia expects practical steps from Czech Republic to improve ties — Lavrov - TASS - 

January 21, https://tass.com/politics/1391627  

https://www.youtube.com/watch?v=SN4ajbhYMcY
https://tass.com/politics/1391627
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 االستنتاجات

وؤية ألماهية حترى ضرووة احتواء مبن  على  الموقف اوألماه  حتجاه ووسيا

ف  أي صدام سترحتد  -قدو المستطاع -ووسيا، وعدم الدخول معها

ا على ألماهيا قبل غيرها.   هتائج  سلب 

  عم  خولوساوعت إلى ، يت ڤاالحتحا  السوحتفكك  استغلت ألماهيا

 يولندا، ، إلى جاهبويولندا، ويلدان البلطيق اكيا،ڤالمجر، والتشيك، وسلو

ا يها؛ لخلق قوة اوويطهحتحا  اوأوووي ، الف  ا مستقرة عازلة  اقتصا ي 

 يااكڤحتشيكوسلويينها ويين ووسيا، وكاهت متحمسة لتفكيك 

 لتصبح القوة اوأووويية اوأكبر.  ؛ياڤيوغسالو

  اوأمريكة ووسيا، واستبدال الغاز مقاطع الدعوة إلى أن حتعتقد ألماهيا

وجو  وغبة أمريكية  حتسرب منكما  -يالغاز الروس  أو القطري المسال

مزيد من العدواهية ف  حتصرف غير حكيم، وسيؤ ي إلى  -ف  ذلك اوأمر

صدير حت من خالللروسيا اقتصا ية السياسية الروسية، وأن وجو  مصالح 

 لضبطوه  الغاز، وسيلة مناسبة  ،أهم سلعة حتوفر اوأموال لخزينتها

يد أووويا يمكن أن حتلوح يها عندما حتتخذ موسكو سياساحتها، وووقة ف  

-مواقف صدامية، كما حتفعل اآلن يرلين يالتهديد يإيقاف خط هوو  ستريم

 ووسيا أوكراهيا. غزت إذا، 2
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ة ف  عهد المستشاوة ميركل، الحكومة اوألماهية الحالية، وحتى السايق

مستقر يمكنها من احتخاذ   ف  وضع  اخل ،أغلبية لم حتكن حكومة

الت  حتحتفظ يعالقات جيدة مع يعض ياسات حتصعيدية حتجاه موسكو، س

لت  ياحتت مؤثرة  اخل البوهدستاغ )البرلمان اوأطراف السياسية ا

ا مع لديها من أقصى اليساو واليمين، و، اوألماه ( مصالح حتجاوية أيض 

أطراف ألماهية مؤثرة، وهو ما قد يعرض الداخل اوألماه  لخطر 

 ياو الحكومة االئتالفية. االهقسام، وويما اهه

حترغب ف  مواجهة ا، ال ، الضعيفة عسكري  ألماهيا، العمالق االقتصا ي

سسف  إ اخل أووويا، ستؤثر يالسلب  م هتراحتيجيتها االقتصا ية، وويما حت 

ا لها، وحترى أن  ف  مزيد من صعو  الصين االقتصا ي الذي يشكل قلق 

مع يكين، وضرووة موسكو يمكن أن حتشكل عامل حسم ف  المواجهة 

 قطع كل طرق التفاهم معها. عدم 

ا،  المتراجع حتأثيرها السياس  والثقاف  ف  فرهسا، الضعيفة اقتصا ي 

حتحاول أن حتستغل قدواحتها العسكرية أووويا ومستعمراحتها السايقة، 

ا عن الناحتو ،الكبيرة ف  حتعزيز مكاهتها، واختياو طريق ثالث والصدام  ،يعيد 

ناع اوأوووييين أو التسليم يما حتريده يالضرووة، وإق ،مع موسكو

 -يحكم وزهها العسكري الكبير -ستراحتيجية عسكرية موحدة ستدفعهايإ

مركز الصداوة، وهو ما يلقى حتى اآلن معاوضة من ياق   ول إلى 

 لكن  غير جا  كما يبدو. ا،معلن   األماهي   االحتحا  اوأوووي ، وقبوال  
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أي مظلة أمنية خاوج هطاق يال حتثق  والبلطيق يلدان أووويا الشرقية

سيطرة الواليات المتحدة، مع اعتقا  يسو  هذه البلدان أن هيمنة 

 عسكرية يجاهب االقتصا ية، ويما حتشكل لها ألماهية، ذات قوة -فرهسية

ين ي لهذا التحالف الثنائ  نصر أمان من ووسيا، ولكن  سيجعلها حتايعةع

يالتعاون الحصري مع  ها إلى التمسكياويس ويرلين، وهو ما يدفع

 واشنطن. 

ع قموواوسو حتريد أن حتحجز لنفسها دعم البولندي وأوكراهيا، فإن وغم ال

حتم اقتطاع  من  ا من أواضي رى أن جزء  هفوذ قوي  اخل هذا البلد الذي حت

ف، ي، ويالتحديد ف  منطقة غرب أوكراهيا، وعاصمت  لفالروس ومنح  ل 

 90صلها الت  حتفيولندا، ة الكاثوليكية، والثقافة اوأقرب إلى ذات اوأغلبي

 توويكڤلدى المجر، يقيا ة  ف  حين  فقط عن الحدو  البولندية،ميال  

، اتالكاوي ،أقصى غرب أوكراهيا، زاكاوياحتسكا، طموحات ف  منطقة أوويان

كن حيث حتس؛ وموقف متقاوب مع ووسيا يشأن حقوق اوأقليات القومية

يطمح ف  استعا حتها على غراو ف  هذه المنطقة أقلية مجرية كبيرة، 

 وس التكتيك الريكما حتقوم السلطات المجرية "استعا ة" ووسيا للقرم، 

 .16منح الجنسية المجرية لسكان المنطقةأال وهو  هفس ؛

 

 

                                                           
16 Hungary blocks NATO statement on Ukraine over minority rights row - By: Alexandra 
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وحتعمل على حتغذيت ، على هذا االهشقاق اوأوووي ،  حتراهن موسكو

ها  اخل االحتحا  من أحزاب وشخصيات عامة، وقيا ات واستغالل حلفائ

مع ضعف أووويا العسكري، والتحديات الت  حتواجهها ف   ،سياسية

الداخل يشأن القضايا االقتصا ية، والهجرة، والهوية، والتنافس مع 

أن حتصل القوى المؤثرة الصين، وحتأوجح السياسية اوأمريكية، ف  

صفقة منفر ة مع موسكو يمعزل إلى  -ههاية المطافف   -اوأووويية

عن الواليات المتحدة، أو حتقسيم أووويا يما يفقدها القدوة على 

 الفاعلية. 

 رص استثماوية ضخمةعلى حتوفير ف اوأووويا قائم   امقترح   حتقدم ووسيا

اهعاش االقتصا  اوأوووي  يمكن أن حتعيد إ  ا، وحتخلق حتوازه  اكبير   إهعاش 

مدا ات إلى جاهب إ قتصا ي القوي،مع الصين وصعو ها اال احقيقي  

تعاون ف  حل أزمات الشرق اوأوسط، الت  حترحتد على أووويا الو الطاقة،

وحتدفق الالجئين، مقايل سياسة  ،أهمها اإلوهاب ،يتحديات مختلفة

 مشتركة حتضمن مصالح ووسيا.أمنية 

؛ يالتوج  هحو حائرة، وغير قا وة على حسم خياواحتهااليوم حتقف أووويا 

سياسة أمنية واقتصا ية وسياسية ف   والتفاهم معها على ووسيا،

القاوة، أو السير خلف السياسة اوأمريكية الت  أصبحت عصية على 

وسط حتحديات  اخلية، وحتغول وحتشهد حتغييرات مفاجئة،  ،التوقع

ضعف  -ف  المحصلة النهائية -اقتصا ي صين ، وهو ما هتج عن 

  حتبدو فيها غائبة عن المفاوضات سياس  لدووها ف  اوأزمة الحالية، الت

 يال فاعلية حقيقية. ،اأصبح حضووها شرفي  الروسية اوأمريكية، و
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