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االمني  العمق  يف  رضبت  اوكرانيا  عىل  الروسية  الحرب  الثانية.  العاملية  الحرب  منذ  ازمة  واخطر  اسوأ  اوروبا  تواجه 
االورويب ودفعت دول االتحاد اىل اعادة ترتيب اوضاعها وتعزيز قدراتها العسكرية. كام رضبت االستقرار االقتصادي 
بعدما تبني ان العقوبات االوروبية املفروضة عىل روسيا سالح ذو حدين، يف وقت بدا االستقرار االجتامعي مهددا مع 

اكرب موجة لجوء يف اوروبا وداخلها 

أوروبا تواجه تحّديات كثيرة وتجتاز مرحلة خطيرة
مكامن القلق األوروبي في حرب أوكرانيا

اوروبا تواجه تحديات كثرية وتجتاز مرحلة خطرية، 
انقسام  اجواء  وسط  وخوف  قلق  حال  وتعيش 
القلق يف  وارتباك. ميكن تحديد مكامن ومصادر 

ثالثة مجاالت اساسية:
املجال االول واالقل اهمية يتعلق باعباء اللجوء 
االوكراين الكثيف، اذ تقدر وكاالت االمم املتحدة 
ان نحو 4 ماليني شخص فروا من اوكرانيا، مام يبني 
الحاجة اىل تضافر الجهود، ليس فقط االوروبية، 
بل الدولية، للتعامل مع ما يعد انه اكرب موجة من 
الهجرات تعرفها اوروبا منذ الحرب العاملية الثانية. 
الكلفة  ان  متخصصة،  اقتصادية  وكاالت  وتقدر 
السنوية الستقبال الالجئني واستيعابهم واالعتناء 
بهم لن تقل عن 100 مليار يورو يف العام، وما هو 
متوافر من متويل حتى اليوم بعيد جدا من هذا 

الرقم املرتفع. 
رغم وحدة املوقف االورويب من الحرب يف اوكرانيا 
والتضامن التام مع كييف، واعتامد الدول االوروبية 
سياسة الحدود املفتوحة امام الفارين االوكرانيني 
من لهيب الحرب، فان متايزات ما زالت قامئة بني 
الـ27 حول كيفية العمل من اجل توزيع  الدول 
عبء الالجئني عىل االعضاء كافة، وتخفيف عبئهم 
ورومانيا  بولندا  التي هي  االول  الخط  دول  عن 
وبلغاريا ومولدافيا غري املنتمية اىل االتحاد، وتعد 
افقر البلدان االوروبية. التوجه العميل هو ان كل 
دولة اوروبية تعرض خياريا قدرتها عىل استقبال 
امكاناتها،  وفق  االوكرانيني  الالجئني  واستيعاب 
بشكل  سلفا  موضوعة  ثابتة  معايري  وفق  وليس 
جامعي، خصوصا ان االوضاع تختلف من بلد اىل 

آخر.
املصدر الثاين للقلق االورويب يكمن يف العقوبات 
خضع  بعدما  وتداعياتها،  روسيا  عىل  املفروضة 
وتوافقوا  االمريكية،  للضغوط  االوروبيون  القادة 
من  سادسة  حزمة  بفرض  سيايس  قرار  عىل 

استونيا  الثالثة،  البلطيق  ببلدان  املتمثل  الصقور 
الذي يسري عىل خطى  وبولندا،  وليتوانيا والتفيا 

الواليات املتحدة وبريطانيا.
جاءت الخطة التي طرحها رئيس الوزراء االيطايل 
لتظهر ان املخاوف ازدادت داخل االتحاد االورويب 
ان  ميكن  كيف  اليوم  يعرف  احد  ال  حرب  من 
يقرتحه  وما  ورشوط.  ظروف  اي  ووفق  تنتهي، 
يف صيغته العامة، يلقى قبوال من باريس وبرلني، 
الحرب ال  نهاية  ان  متفقون عىل  الجميع  حيث 
ميكن ان تكون اال سياسية. وفق الرؤية الفرنسية، 
فان الحرب يف منطقة دونباس وبعدها يف مناطق 
اخرى قد تستمر اسابيع وشهورا، وليس يف االفق 
ما يدل عىل ان القوات املسلحة االوكرانية التي 
اندالع  منذ  هائلة  عسكرية  مساعدات  تلقت 
املعارك قادرة اليوم عىل هزمية القوات الروسية 

وقوات االنفصاليني يف الدونباس وجنوب البالد.
ترتك  لن  وروسيا  باق،  بوتني  ان  باريس  ترى 
اوروبا، وانه يتعني بالتايل العمل معها يف كل ما 
من شأنه ان ميس االمن االورويب. خالصة املوقف 
اوكرانيا  دعم  يف  االستمرار  هو  العام  االورويب 
ماليا واقتصاديا وعسكريا، كام برز ذلك يف آخر 
طاولة  اىل  الجلوس  من  لتمكينها  اوروبية،  قمة 
املفاوضات من موقع قوي، وليس هزمية روسيا، 
ألن استمرار الحرب اىل ما ال نهاية، وغياب افق 
االنتصار االوكراين فيها، رغم التعويل عىل االسلحة 
العسكري  امليزان  لقلب  املنتظرة  االمريكية 
منها متدد  تبعات خطرية،  عليه  ترتتب  ميدانيا، 
وزيادة  النووي،  والتهديد  اوكرانيا،  خارج  النزاع 
ملف  استفحال  عن  فضال  اوكرانيا،  يف  التدمري 

الهجرة واللجوء.
الذين  اخريا، مثة تخوفات اوروبية من ان يكون 
الخطط، والطموحات  اصبحوا اىل حد ما رهائن 
وسيلة  الحرب  استخدام  اىل  الساعية  االمريكية 
النهاك روسيا. بيد ان هذه الحجج والرؤية الثالثية 
عىل  يعولون  الذين  االوروبيني  الصقور  تقنع  ال 
الدعم االمرييك الالمحدود الوكرانيا، وهم يشددون 
الروسية  بالقوات  الهزمية  اللحاق  الحاجة  عىل 
وتالقي  كافة.  االوكرانية  االرايض  من  وطردها 
تبدالت  لحقتها  التي  االمريكية  الرؤية  قراءتهم 
كثرية، حيث انها تخلت عن حالة الحذر يف اسابيع 
الحرب االوىل، وصوال اىل الوقوف يف شكل واضح 
وصارم اىل جانب اوكرانيا ودعمها باملال والسالح.

العقوبات عىل روسيا، استهدفت هذه املرة بشكل 
هذه  القارة.  اىل  الروسية  النفط  واردات  اسايس 
العقوبات ستطاول رسيعا اكرث من ثلثي واردات 
النفط الرويس اىل دول االتحاد، وسيدخل اغلبها 
الحايل، حيث ترى  العام  التنفيذ قبل نهاية  حيز 
واشنطن ان حرمان موسكو من سوقها التقليدية 
لتصدير النفط نحو القارة االوروبية سيقلص احد 
اهم موارد متويل ما تسميه االلة الحربية الروسية. 
روسيا التي تصدر اىل اوروبا حواىل نصف مجمل 
حتام  ستكون  املئة(،  يف   47( النفطي  انتاجها 
العقوبات  من  السادسة  الحزمة  بهذه  تأثرا  اقل 
انها متكنت  مقارنة بجريانها االوروبيني، خصوصا 
فضال  اسيا،  يف  بديلة  اسواق  ايجاد  من  بالفعل 
عن ان تضاعف سعر النفط خالل االشهر الثالثة 
حجم  تقلص  بتعويض  كفيال  يكون  قد  املاضية 
الكميات املصدرة اىل حد ما. يف املقابل، سيضطر 

قد  جدد،  موردين  مع  التفاوض  اىل  االوروبيون 
فوريا  امدادهم  يف  الرغبة  او  القدرة  ميتلكون  ال 
من  كذلك  االنتاج.  من  منتظم  مضاعف  بحجم 
بشكل  املشرتيات  فاتورة  قيمة  تزداد  ان  املحتم 
ملموس، فيام سيأكل التضخم من ارباح الرشكات 
ومداخيل املواطنني عىل حد سواء، مام قد يؤدي 
بالكثري من املؤسسات التجارية والصناعية الكثيفة 
االعتامد عىل النفط، اىل حافة االفالس خالل وقت 
الضطرابات  مؤات  مناخ  بخلق  ناهيك  قيايس، 

سياسية واجتامعية. 
يف الواقع، متس هذه العقوبات مفاصل االمدادات 
الحيوية لالقتصاد االورويب الذي بدأت تظهر عليه 
نسبة  ارتفاع  اىل  وتدفع  والرتاجع،  الوهن  بوادر 
التضخم اىل مستويات قياسية مل تشهدها منطقة 

اليورو منذ تأسيسها.
ان  اىل  تشري  املفوضية  تقديرات  كانت  اذا 

تقرير
شوقي عشقوتي
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الكلفة السنوية
 الستيعاب الالجئني ال تقل 

عن 100 مليار يورو

قرار  استيعاب  عىل  قادرة  االوروبية  االقتصادات 
من  الرويس  للنفط  والتدريجي  الجزيئ  الحظر 
السيناريو  فان  االنكامش،  خطر  تواجه  ان  غري 
ان  هو  الكربى  االوروبية  العواصم  تخشاه  الذي 
ترد موسكو بقطع امدادات الغاز الذي من شأنه 
منحدر  نحو  اليورو  منطقة  اقتصادات  يدفع  ان 
هو  االسوا  والسيناريو  العواقب،  وخيم  انكاميش 
الذي ميكن ان ينجم الحقا عن انكامش اقتصاد 
عالية  بنسبة  تعتمدان  اللتني  وايطاليا،  املانيا 
بقية  عىل  ذلك  وتداعيات  الرويس،  الغاز  عىل 

االقتصادات االوروبية.
التداعيات  عىل  يقترص  ال  االورويب  القلق  لكن 
روسيا  ضد  العقوبات  عن  الناشئة  االقتصادية 
االجتامعية  االرتدادات  اىل  يتعداه  بل  فحسب، 
االورويب  املشهد  تعيد  ان  التي ميكن  والسياسية 
التي عقبت  تلك  اخطر من  التوتر  اىل حال من 
ازمة العام 2008 والسنوات التي تلتها. فالحرب 
الروسية يف اوكرانيا كانت اضعفت خالل مراحلها 
واليمينية  الشعبوية  والقوى  االحزاب  االوىل 
املتطرفة التي كان معظمها يقيم عالقات وثيقة 
مع موسكو، لكن االستطالعات يف االسابيع االخرية 
تشري اىل ان هذه االحزاب بدأت تستعيد شعبيتها 
املتزايدة  االحتجاجات  صهوة  ممتطية  املفقودة 
ضد تزويد اوكرانيا املزيد من االسلحة واطالة امد 
الحرب وتدفق الالجئني وارتفاع معدالت التضخم. 

يالحظ يف الفرتة االخرية ان بعض هذه االحزاب 
بدأ يسرتجع قنوات التواصل مع موسكو، متجاوزا 
ومطالبا  الرسمية،  الوطنية  والقرارات  املواقف 
الحرب  مع  تعاملها  وجهة  بتغيري  الحكومات 
السلمية  بالطرق  تسويتها  عىل  والرتكيز  الدائرة 

عوضا عن مدها بالوقود وتأجيجها.
اضافة اىل القلق االقتصادي هناك القلق السيايس، 
الرؤى  واختالل  اليقني  عدم  من  حالة  تسود  اذ 
داخل االتحاد االورويب بازاء مال الحرب يف اوكرانيا 
دعم  من  والدويل  االورويب  االنخراط  واهداف 
كييف، خصوصا عىل املستوى العسكري. ما يحصل 
من جدال ليس سوى انعكاس لالنقسام الحاصل 
داخل االتحاد االورويب، بل داخل املعسكر الغريب 
حول كيفية التعامل مع هذه الحرب. فمن جهة، 
مثة معسكر ما ميكن تسميته باملعتدلني، ووراءهم 
معسكر  املقابل،  يف  والنمسا.  واليونان  بلجيكا  تقّدر وكاالت االمم املتحدة نحو 4 ماليني شخص فروا من اوكرانيا.

هل افلت قرار السلم والحرب من ايدي االوكرانيني؟


