50

عدد  - 89شباط 2021

عدد  - 89شباط 2021

تقرير

شوقي عشقوتي

lionbars@hotmail.com

كورونا صحوتها المتأخرة في االقتصاد واألمن

أوروبا  2021على طريق إعادة البناء

اوروبا يف صحوة جيوسياسية .ازمة كورونا ايقظتها من سبات اقتصادي وسيايس وضخت روحا جديدة يف االتحاد االورويب،
وعززت ثقة االوروبيني بانفسهم وبقدرتهم عىل تأمني االمن الذايت الصحي واالجتامعي واالقتصادي ،ومهدت لنشوء نسخة
اوروبية صارمة وواثقة من نفسها عىل الساحة العاملية

اوروبا حينها ان تتكل عىل الدور االمرييك يف
قيادة العامل.
تغيري الوجهة االوروبية يشكل يف الوقت نفسه
ردا عىل الصني .لطاملا تعاملت اوروبا مع بكني
من منظور اقتصادي وكانت تتمنى ان يساهم
عامال االنفتاح والتجارة يف توجيه الصني نحو
التحرر السيايس او حتى الدميوقراطية .لكن
اصبحت سياسة الصني ضيقة بدرجة اضافية
تزامنا مع ازدهار اقتصادها .لقد تبني ان
االنفتاح خيار احادي الجانب ،فزادت خيبة
االمل من املامرسات التجارية الصينية غري
املنصفة يف اوروبا ،كام يف الواليات املتحدة.
جاء الوباء ايضا ليقلب الرأي العام االورويب
ضد الصني نهائيا .حاولت بكني ان تخفي اصل
الفريوس ،وحني خرج عن سيطرتها محليا،
اطلقت حملة عدائية مبنية عىل ديبلوماسية
الذئب املحارب ،ما اثار قلق االوروبيني
وابعدهم عن املحور الصيني.
من الواضح ان تغري نظرة اوروبا اىل الواليات
املتحدة والصني ساعد االوروبيني عىل اسرتجاع
قوتهم فجأة يف مجال السياسة الخارجية،
لكن تغريت نظرة اوروبا اىل نفسها ايضا .كان
فريوس كوفيد  19 -كفيال باقناع غالبية واسعة
من االوروبيني بحاجتهم اىل توسيع هامش
التعاون داخل االتحاد االورويب .حني الحظ
القادة االوروبيون هذا التحول يف وجهة الرأي

العام ،مل يرتددوا يف اتخاذ خطوات اقتصادية
جذرية.
اول اختبار تواجهه اوروبا هذا العام هو
تطبيق اتفاق ما بعد الخروج الربيطاين من
االتحاد (الربيكست) الذي دخل حيز التنفيذ
يف االول من كانون الثاين  .2021هذا االتفاق
يرسم عالقتهام املستقبلية ملرحلة ما بعد
بريكست ،يف خطوة تفيد الجانبني اقتصاديا
وتجنبهام فوىض كان ميكن ان تنتج من خروج
بريطانيا نهائيا من التكتل االورويب من دون
اتفاق.
انصار مغادرة بريطانيا االتحاد االورويب
كانوا يأملون يف تعزيز الروابط مع الواليات
املتحدة ،حيث ان ترامب الذي ال يؤمن
باملؤسسات املتعددة الطرف ،بدا رشيكا مثاليا
لهم ،عىل عكس خلفه بايدن .لكن بدءا من
مطلع كانون الثاين املقبل ،عندما انتهت كل
روابط بريطانيا مع التكتل االورويب املكون

صحوة جيوسياسية
اوروبية واحتدام املنافسة
االميركية ـ الصينية

يحاول االوروبيون اقناع طهران بالعودة عن خروقات االتفاق النووي يف مقابل رفع العقوبات.

اوروبا الرازحة تحت وطأة وضغوط كورونا
واالقتصاد واالمن والتطرف والهجرة ،تعيد
بناء اوضاعها الداخلية وتتأهب عىل خط
مواز العادة بناء عالقاتها الخارجية املتصدعة،
وخصوصا مع الواليات املتحدة وتركيا،
والستعادة دورها يف الرشق االوسط وملفاته
املعقدة ،خصوصا يف االزمة الليبية والرصاع
الفلسطيني ـ االرسائييل.
يف البداية ،ادى فريوس كوفيد ـ  19اىل تدمري
اوروبا ومعظم اجزاء العامل .لكن بعد التزام
تدابري االقفال التام الصارمة وتطبيق توصيات
العلامء ودعم اجور العامل ،استطاع االتحاد
االورويب والدول االعضاء فيه السيطرة عىل
الوباء نسبيا وتجنب االنهيار االقتصادي .يف
املقابل ،اكتسبت اوروبا امتيازات عاملية وثقة

عالية بالنفس .اهم خطوة اتخذها القادة
االوروبيون منذ بداية الوباء تتعلق بتمرير
حزمة بقيمة تريليوين دوالر للتعايف االقتصادي.
عمد االتحاد االورويب دفعة واحدة اىل انهاء
عرش سنوات من خطة التقشف االقتصادي
الساحقة التي ادت اىل توسع النزعة الشعبوية
وتراجع الدعم لالتحاد واضعاف االورو وجعله
عىل حافة االنهيار االقتصادي الدائم .اىل جانب
االنفاق التحفيزي الضخم يف الدول االوروبية
الفردية ،تساهم حزمة االنقاذ يف وضع اوروبا
عىل طريق التعايف االقتصادي القوي.
مل تحصل هذه الصحوة الجيوسياسية يف اوروبا
بلمح البرص .بعد احتدام املنافسة االمريكية ـ
الصينية يف عهد الرئيس دونالد ترامب ،بدأت
اوروبا تعدل طريقة تعاملها مع عامل يتأثر

بدرجة متزايدة باملنافسة القامئة بني القوى
العظمى .لكن يف ظل انتشار الوباء املستجد،
ال تبدو االستقاللية االسرتاتيجية مجرد مفهوم
قد يتجادل قادة االتحاد االورويب حوله ،بل
انها اقرب اىل سياسة عاجلة يجب اقرارها يف
ارسع وقت.
سبق وتعرث الدعم االورويب للتحالف العابر
لالطليس نتيجة تجاوزات الواليات املتحدة
يف حربها عىل االرهاب ،وفشل غزو العراق
واالزمة املالية يف العام  .2008لكن اخفاقات
ادارة ترامب زادت الشكوك والهواجس ،حيث
شعر صانعو السياسة االوروبيون بالقلق من
ان تبقى الواليات املتحدة منشغلة مبشاكلها
الداخلية ،حتى بعد تسلم الرئيس جو بايدن
مقاليد الحكم والبيت االبيض ،فال تستطيع

اكرثية االوروبيني تفضل بايدن النه سيدعم حلف الناتو واالتحاد االورويب.

من  27دولة ،سيكون عىل اململكة املتحدة
التعامل مع الرئيس االمرييك الجديد الذي
يعطي االولوية لالتحاد االورويب وال يشارك
انصار بريكست تطلعاتهم.
ويقول املحلل يف منظمة صندوق مارشال
االملاين للواليات املتحدة جايكوب كريكيغارد
ان بريطانيا تأمل يف ان تكون رشيكا اسرتاتيجيا
للواليات املتحدة ،السيام يف ظل تصاعد التوتر
مع الصني .ويقدر ان بريطانيا ـ بريكست
جعلت نفسها رشيكا جيدا ،لكنها ليست
رشيكا له اهمية قصوى للواليات املتحدة.
لكنه يضيف ان بايدن يقر باهمية العالقة مع
بريطانيا ،ولن يكون صورة معكوسة لرتامب
الذي خرق الربوتوكول الديبلومايس عرب
التقليل من شأن قادة دول حليفة ،خصوصا
املستشارة االملانية انجيال مريكل .واعترب ان
مقاربة ترامب كانت ترتكز اكرث عىل تغذية
االنقسامات داخل اوروبا ،يف حني يعد بايدن
بأن ارثه يجب ان يرتكز عىل محاولة معالجة
بعض تلك االنقسامات.
عب االوروبيون سواء عىل املستوى الرسمي
ّ
او الشعبي عن ارتياحهم اىل خسارة ترامب
ومغادرته البيت االبيض ،وهم يفرتضون
انها ستؤدي اىل تاليش التوترات بني االتحاد
االورويب والواليات املتحدة .يفضل اكرثية
االوروبيني بايدن النه سيدعم حلف الناتو
واالتحاد االورويب ويزيل القلق يف شأن تغري
املناخ ،كام سيقف يف وجه روسيا ويلتزم بشكل
اكرب التعاون عرب االطليس .ويرى االوروبيون
ان فوز ترامب كان سيؤدي اىل متزق رسيع
وكاريث يف العالقات عرب املحيط االطليس .اما
مع بايدن اصبح االمر ابطأ ومفتوحا عىل
احتامالت واتجاهات مختلفة .العالقات عرب
االطليس وصلت مع ترامب اىل ادىن مستوياتها
منذ نهاية الحرب الباردة ،مبا يف ذلك خالل
حرب العراق عام .2003
ال يخفي الزعامء االوروبيون حامستهم لفتح
صفحة جديدة مع ادارة بايدن ،وطي صفحة
توتر وعدم استقرار دامت طوال عهد ترامب.
ناقش االتحاد االورويب ورقة تحدد اسرتاتيجيا
الرشاكة الجديدة ،يف القمة االوروبية االخرية
واعتامدها كمقاربة اوروبية جديدة للعالقة
مع الواليات املتحدة .ويف الورقة التي
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متتد عىل  7صفحات تحت عنوان اجندة
اوروبية  -امريكية من اجل تغيري عاملي ،تقرتح
بروكسل عقد قمة امريكية  -اوروبية يف النصف
االول من هذا العام ،العادة تأكيد قوة العالقة
االسرتاتيجية بني الرشيكني عرب االطليس .لقد
تبنى املجلس االورويب بيانا خط فيه الخطوط
العريضة للعالقات املستقبلية بني بروكسل
وواشنطن ،وشدد البيان عىل اهمية الرشاكة
االسرتاتيجية بني االتحاد االورويب والواليات
املتحدة ،مشددا عىل رضورة ان يكون هناك
حوار سيايس اسرتاتيجي شامل مع الواليات
املتحدة عىل اعىل املستويات ،من اجل الوصول
اىل االمكانات الكاملة للرشاكة عرب االطليس.
الواليات املتحدة تحرتم رشاكتها مع اوروبا،
ليس فقط بسبب انضاممهام معا يف الناتو،
لكن بسبب القيم املشرتكة بينهام ،مبا يف ذلك
الحرية الشخصية وحرية الصحافة والتجارة
العادلة ،فلم يكن املتحالفون عرب االطليس
رشكاء فقط يف العمليات الدولية ،من حفظ
السالم يف البوسنة ،اىل القتال معا يف افغانستان،
لكن ايضا يف معالجة قضية تغري املناخ من
خالل اتفاقيات باريس املناخية .وقد تعرضت
هذه العالقة املتوازنة ،بالطبع ،بسبب بعض
االنحرافات بسبب خروج بريطانيا من
االتحاد االورويب والسياسة الخارجية لرتامب
التي اطلق عليها امريكا اوال ،ومع بايدن،
فانه سيكون هناك شعور برضورة اعادة بناء
العالقات االمريكية  -االوروبية من جديد.
مع ذلك ،فانه سيكون من الخطأ السعي اىل
العودة اىل عامل ادارة الرئيس االمرييك السابق
باراك اوباما واعادة خيارات السياسة التي
كانت سائدة قبل  4سنوات.
اوروبا باتت االن مكانا مختلفا عام كانت
عليه قبل خروج بريطانيا من االتحاد االورويب
وعهد ترامب .لذا عىل واشنطن ان تفكر يف
طرق جديدة للتعامل مع املجموعة االكرث
قيمة من الرشكاء لتحقيق اقىص فائدة لكال
جانبي املحيط االطليس.
يف اشارة اىل الخالفات الكثرية التي باعدت
بني بروكسل وواشنطن يف عهد ترامب ،دعا
املجلس االورويب بايدن اىل العمل معا للحفاظ
عىل االتفاق النووي مع ايران .وصف البيان
هذا االتفاق بانه ركيزة اساسية للهيكل العاملي
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لعدم انتشار االسلحة النووية .ولكن يف ما
يدل عىل تغري يف املوقف االورويب ،عكسه
كالم وزير الخارجية االملاين هايكو ماس عن
تعديالت يف االتفاق ،اضاف بيان املجلس
االورويب انه يجب تعزيز انجازات االتفاق
النووي ،وتضمينه تحديات مستقبلية .يحاول
االوروبيون اقناع طهران بالعودة عن خروقاتها
لالتفاق النووي ،يف مقابل عودة واشنطن
لالنضامم اليه ،ورفع العقوبات التي فرضتها
ادارة ترامب .وفيام تستعد اوروبا لالتفاق عىل
هذه االسرتاتيجية الجديدة لعرضها عىل ادارة
بايدن ،تتزايد الدعوات كذلك للدول االوروبية
الثالث (بريطانيا واملانيا وفرنسا) التي تحاول
انقاذ االتفاق النووي مع ايران ،لعرض رؤيتها
عىل االدارة االمريكية الجديدة من امللف
النووي االيراين ،ولعرض خارطة طريق واضحة
عىل ادارة بايدن للعودة اىل االتفاق النووي مع

كورونا تحولت من
مصدر خطر على االتحاد
الى نقطة قوة

تضمينه تحديات مستقبلية .التقاطع االورويب
ـ االمرييك الحاصل حول ايران واالتفاق النووي،
يوازيه تقاطع آخر حول تركيا والتلويح
بالعقوبات عليها .القمة االوروبية االخرية
قررت تشديد العقوبات عىل تركيا ،داعية
انقرة للحوار ،ورضورة خفض التصعيد يف البحر
املتوسط ،واستئناف املفاوضات مع اليونان
واعادة اطالق املفاوضات حول التسوية يف
قربص برعاية االمم املتحدة ،وامهل االوروبيون
تركيا حتى اذار املقبل لتغيري موقفها يف شأن
التنقيب يف املتوسط وحل املشاكل العالقة مع
اليونان وتفعيل مسار القضية القربصية .من
جهة موازية ،العقوبات االمريكية مسلطة عىل
تركيا بسبب صفقة منظومة  S400للدفاع
الصاروخي الروسية الصنع ،وبايدن املتعاطف
مع اكراد سوريا والعراق لديه ايضا سياسة
متشددة حيال تركيا وسيستمر يف مامرسة
الضغوط عليها.
تركيا هي التحدي االبرز الذي يواجهه
االوروبيون ومصدر الصداع االول لهم .يف
الواقع ،الخالف كبري بني انقرة ورشكائها يف
االتحاد االورويب .فاضافة اىل تدخلها يف ليبيا
عسكريا منتهكة حظر االمم املتحدة عىل
تسليم اسلحة اىل هذا البلد ،ضد االكراد
يف سوريا ،وتدخلها يف النزاع االرميني ـ

باحثون اتراك قالوا ان تركيا لن تصبح عضوا دامئا لدى االتحاد االورويب.

تستغل تركيا
ورقة الالجئني
واملهاجرين
البتزاز اوروبا
وتهديدها
بفتح الحدود
امامهم.

االذربيجاين ،تربز نقاط خالف ورصاع كبرية،
اولها حول ملف النفط والغاز يف رشق
املتوسط ،حيث يعترب االتحاد االورويب ان
تنقيب تركيا عن النفط يف رشق املتوسط ،يف
املنطقة االقتصادية البحرية التابعة لقربص
واليونان ،غري رشعي ،عىل رغم تحذيرها من
االستمرار يف نشاطاتها االحادية الجانب يف
رشق املتوسط ويف انتهاك القانون الدويل،
واتبعت سلوكا تحريضيا وعدوانيا باستمرارها
يف انتهاك سيادة اليونان وقربص ،اللتني حذرتا
من ان تركيا تحاول فرض سيادتها عىل مساحة
واسعة من املياه املمتدة من البحر االسود اىل
رشق املتوسط ،وهذا يعني ،يف حال نجاحه،
بسط نفوذها اىل املنطقة املمتدة من البحر
االسود اىل قناة السويس.
تركيا بدورها تتمسك بالتنقيب عن النفط
والغاز يف رشق البحر املتوسط رغم االعرتاضات
االقليمية والدولية وموقف اليونان وقربص
واالتحاد االورويب من انشطتها ،مؤكدة انها
ستواصل اعاملها من اجل التوصل اىل تقاسم
عادل ملوارد املنطقة.
ثاين امللفات ،املسألة القربصية ،حيث تربط
تركيا بقربص الرتكية عالقة اسرتاتيجية ،منت مع
انهيار محادثات السالم القربصية عام 2017
برعاية االمم املتحدة ،واكتشاف قربص للغاز،
ما دفع تركيا اىل تكثيف حضورها يف املنطقة،

سعيا منها اىل وضع يدها عىل جزء من مصادر
الطاقة يف رشق املتوسط .زادت هذه العالقة
رسوخا مع فوز ارسني تتار املقرب من اردوغان
يف انتخابات شامل قربص الرتكية.
ويربز عىل وجه الخصوص ملف الالجئني
والهجرة ،ذلك ان اوروبا تعاين من مكمني
ضعف :الهجرة والالجئون من جهة ،ومقاتلو
داعش املعتقلني من جهة ثانية .تركيا تستغل
ورقة الالجئني واملهاجرين البتزازها ،وتهددها
بفتح الحدود امام مئات االالف من املهاجرين
والالجئني ،واكرثيتهم من سوريا ،واعادة املئات
من مقاتيل تنظيم داعش اىل البلدان االوروبية
التي يتحدرون منها .االتحاد االورويب يتهمها
باستخدام الالجئني كورقة ضغط سيايس عليه،
بعد ان رفض حلف شامل االطليس مساعدتها
يف ازمتها مع روسيا وسوريا وايران ،ان كان
يف موضوع املنطقة االمنة او فرض حظر
جوي شامل سوريا .ويرغب اردوغان يف اعادة
التفاوض عىل اتفاق الهجرة املوقع عام 2016
مع االتحاد االورويب للحصول عىل دفعة
جديدة من املساعدات االنسانية ،معتربا ان
اتفاقية الهجرة املوقعة مع االتحاد يف 2016
يف حاجة اىل التحديث.
كل هذه التوترات والخالفات تبدد ما تبقى
من امل يف انضامم تركيا اىل االتحاد االورويب.
حتى ان باحثني اتراك قالوا ان تركيا لن تصبح

يف يوم من االيام عضوا كامال ودامئا لدى
االتحاد االورويب ،لذلك يجب عليها البحث عن
بدائل اخرى .واشاروا اىل اسباب عدة ظهرت
يف الفرتة االخرية اعاقت مفاوضات انضامم
تركيا بشكل كامل ودائم لالتحاد االورويب،
وجعلت الوضع االخري للعالقات بني االتحاد
وتركيا سيئا:
 عدم قدرة تركيا عىل تطبيق قواعد حقوقاالنسان الخاصة باالتحاد االورويب بشكل
كامل.
 نظرة مواطني االتحاد االورويب وحكامهالسلبية تجاه تركيا عىل انها دولة اسالمية
انهكت اوروبا لفرتة طويلة واعاقت تقدمها
ايام الدولة العثامنية .ويف حال انضاممها
اىل االتحاد االورويب فسيدخله فوج اسالمي
ضخم ويعيد اعاقة تقدم اوروبا وتطورها،
حيث يشكل املسلمون  99يف املئة من سكان
تركيا - .خشية االتحاد االورويب من زيادة قوة
االقتصاد الرتيك وقوة منافسته بعد انضامم
تركيا اليه.
وسط كل ذلك ،ميكن القول ان انضامم تركيا
اىل االتحاد االورويب امر صعب جدا ان مل
يكن مستحيال ،ولعل هذه االستحالة مردها
اىل االنهيارات املتتالية داخل االتحاد االورويب
الذي بات مهددا يف امنه ومتاسكه واقتصاده
ونسيجه االجتامعي.
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