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التمركز الدائم:
لماذا ُتعيد الواليات المتحدة صياغة حضورها العسكري في أوروبا؟

شــهدت اآلونــة األخيــرة، خصوصــًا منــذ انــدالع 
الحــرب الروســية – األوكرانيــة، تبنــي الواليــات 
المتحــدة اســتراتيجية تقــوم علــى إعــادة توزيــع 
القــارة  فــي  العســكرية  قواتهــا  أعــداد  وزيــادة 
اســتجابًة  جــاء  الــذي  التوجــه  وهــو  األوروبيــة، 
للمتغيــرات التــي تشــهدها البيئــة األمنيــة فــي 
الحــرب  هــذه  رقعــة  اتســاع  واحتمــال  أوروبــا، 
لتشــمل دواًل أخــرى. وبطبيعــة الحــال ال ُيمكــن 
فصــل هــذا التوجــه األمريكــي عــن اســتراتيجية 
موســكو،  علــى  الضغــط  لممارســة  واشــنطن 
لهــذه  المتزايــد  الصينــي  االختــراق  ومواجهــة 

المنطقــة.

كان الســلوك األمريكــي المتعلــق بنشــر قــوات عســكرية فــي 
القــارة األوروبيــة، يغلــب عليــه الحــذر لعقــود؛ وذلــك تجنبــاً 
ــث  ــا؛ حي ــر معه ــي صــدام مباش ــول ف ــيا أو الدخ إلغضــاب روس
تراجــع الحضــور العســكري األمريكــي مــن نحــو نصــف مليــون 
جنــدي فــي الخمســينيات إلــى نحــو 300 ألــف جنــدي أثنــاء تفــكك 
ــاً فــي الوقــت الراهــن، لكــن  ــى 63 ألف ــم إل االتحــاد الســوفييتي، ث
ــي  ــول ف ــة تح ــل نقط ــة مث ــية – األوكراني ــة الروس ــدالع األزم ان
هــذا المســار األمريكــي؛ حيــث بــدأت واشــنطن تتحــرك مــن أجــل 
تعزيــز حضورهــا العســكري فــي أوروبــا علــى المســتوى الكمــي، 
ــرق  ــة الش ــي منطق ــة ف ــوات أمريكي ــود ق ــت وج ــن تثبي ــاً ع فض

ــي. األوروب

مؤشرات متنامية:
شــهدت األشــهر الثالثــة الماضيــة، وبالتحديــد منــذ انــدالع الحــرب 
ــرت عــن  الروســية األوكرانيــة، تصاعــد المؤشــرات التــي عبَّ
ــه الواليــات المتحــدة نحــو تعزيــز حضورهــا العســكري فــي  توجُّ

ــى النحــو اآلتــي: ــه عل ــا، وهــو مــا يمكــن تناول أوروب

1- اإلبقــاء علــى القــوات األمريكيــة فــي أوروبــا : أكــد المتحــدث 
باســم الخارجيــة األمريكيــة، فــي تصريحــات صحيفــة تــم تناقلهــا 
يــوم 22 مايــو الجــاري، أن الواليــات المتحــدة ســتحتفظ بالقــوات 
ــا،  ــى أوكراني ــيا إل ــول روس ــد دخ ــا، بع ــي أوروب ــرتها ف ــي نش الت
ــات المتحــدة ســوف تواصــل المناقشــات،  ــى أن “الوالي ــار إل وأش
ــا عــن  ــي أوروب ــاء والشــركاء ف ــع الحلف ــة، م ــي األســابيع المقبل ف
وضــع تلــك القــوة وطبيعــة وجودهــا، ســواء ضمــن قــوات الناتــو 
ــي  ــي ســُتعَقد ف ــة الت ــي القم ــث انتشــارها، خصوصــاً ف أو مــن حي

مدريــد فــي يونيــو المقبــل لــدول الحلــف”.
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 وهــو مؤشــر يعكــس أن ملــف الحضــور العســكري األمريكــي 
فــي القــارة العجــوز يمثــل محــوراً مهمــاً للمناقشــات األمريكيــة 

– األوروبيــة فــي الفتــرة الجاريــة.

ــة: كان مســؤولون  ــوات األمريكي ــادة عــدد الق ــة زي 2- إمكاني
أمريكيــون قــد كشــفوا لمحطــة “ســي إن إن”، فــي شــهر مايــو 
ــدي  ــف جن ــات المتحــدة ســتحتفظ بـ100أل الجــاري، أن الوالي
ــوا أن  ــية. وأضاف ــدات” الروس ــة “التهدي ــا؛ لمواجه ــي أوروب ف
ــن  ــداً م ــو مزي ــاً إذا أجــرى النات ــزداد مؤقت ــد ي ــوات ق عــدد الق
التدريبــات العســكرية فــي المنطقــة، وهــو مؤشــر علــى توجــه 
ــي  ــودة ف ــا الموج ــدد قواته ــادة ع ــو زي ــدة نح ــات المتح الوالي
أوروبــا، كجــزء مــن الســعي إلــى ردع روســيا عــن تهديــد أي 

ــي لواشــنطن. ــف أوروب حلي

ــه نحــو زيــادة القواعــد األمريكيــة: شــهد آخــر اجتمــاع  3- توجُّ
لقــادة جيــوش دول حلــف الناتــو، رفــع توصيــات إلــى اجتمــاع 
وزراء دفــاع الحلــف المقــرر عقــده فــي يونيــو المقبــل، وهــي 
التوصيــات التــي تتفــق مــع تصريحــات كبــار القادة العســكريين 
ــي  ــا أمــام الكونجــرس، ف ــوا به ــي شــهادات أدل ــن، ف األمريكيي
ــة  ــال رئيــس هيئ ــي هــذا الســياق ق ــل الماضــي. وف شــهر أبري
ــاء  ــد إنش ــه يؤي ــي، إن ــارك ميل ــرال م ــتركة الجن األركان المش

قواعــد أمريكيــة دائمــة فــي أوروبــا الشــرقية رداً علــى هجــوم 
روســيا علــى أوكرانيــا، لكنــه أضــاف أن انتشــار القــوات 
األمريكيــة فــي تلــك القواعــد يمكــن أن يكــون دوريــاً، مشــيراً 
ــر  ــى نش ــة إل ــدة بحاج ــات المتح ــد أن الوالي ــه ال يعتق ــى أن إل
ــد  ــو أح ــة، وه ال ــوة ردع فعَّ ــق ق ــم لخل ــو دائ ــى نح ــوات عل ق
ــادة عــدد القواعــد  ــي عكســت التوجــه نحــو زي المؤشــرات الت
ــي  ــة ف ــا، فضــاً عــن الرغب ــي أوروب ــة ف العســكرية األمريكي
تثبيــت قواعــد أمريكيــة، خصوصــاً فــي دول الجنــاح الشــرقي 

ــو. للنات

ومــا ُيكســب هــذه الفرضيــة زخمــاً متزايــداً، التقديــرات 
ــكرية  ــد عس ــة قواع ــرار إقام ــى أن ق ــب إل ــي تذه ــة الت الغربي
دائمــة فــي منطقــة شــرق أوروبــا والبلطيــق ســوف َيلقــى ترحيباً 
كبيــراً مــن العديــد مــن حلفــاء واشــنطن فــي المنطقــة، بــل إنهــم 
ــل نفقاتهــا، فضــاً عمــا  ســوف يتولــون بنــاء هــذه القواعــد وتحمُّ
ــرز” بســاح الجــو األمريكــي  ــود والت ــرال “ت ــه الجن أشــار إلي
ــي  ــا، ف ــي أوروب ــة ف ــوات المتحالف ــا للق ــادة العلي ــس القي ورئي
ــة  ــو الحالي ــة النات ــن أن سياس ــام الكونجــرس، م ــه أم ــهادة ل ش
ــر،  ــاوب يجــب أن تتغي ــا بالتن ــي شــرق أوروب ــوات ف بنشــر ق
ــل فكــرة إقامــة  وأن العديــد مــن دول المنطقــة علــى اســتعداد لتقبُّ

قواعــد عســكرية دائمــة لحلــف شــمال األطلســي هنــاك.
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ــات  ــت الوالي ــا: كان ــي شــرق أوروب ــوات ف 4- إعــادة نشــر ق
ــدي مــن قاعــدة  ــد أرســلت بالفعــل نحــو 2000 جن المتحــدة ق
فــورت بــراج العســكرية بواليــة نــورث كارولينــا، إلــى بولنــدا 
وألمانيــا، كمــا نقلــت ألــف جنــدي يتمركــزون فــي ألمانيــا إلــى 
ــي  ــي، ينتم ــع NPR األمريك ــر لموق ــب تقري ــا. وبحس روماني
ــورت  ــادرت ف ــي غ ــة الت ــوات األمريكي ــن الق ــو 1700 م نح
بــراج إلــى الكتيبــة 82 المحمولــة جــواً مــن القــوات الخاصــة 
البريــة، وهــؤالء اتجهــوا مباشــرًة للتمركــز فــي قاعــدة بونانــزا 

ــا. ــة فــي شــرق أوروب ــى األراضــي البولندي ــة عل األمريكي

ــن  ــود األمريكيي ــن الجن ــف م ــر أن نحــو أل وأضــاف التقري
المتمركزيــن حاليــاً فــي ألمانيــا ســوف ُيَعــاد نشــرهم فــي 
ــوف  ــترايكر، وس ــرية س ــن س ــزءاً م ــيكونون ج ــا، وس روماني
ينضمــون إلــى نحــو 900 جنــدي أمريكــي موجوديــن بالفعــل 
ــوات،  ــك الق ــى تل ــة إل ــة. وباإلضاف ــي الروماني ــى األراض عل
ــة يجــري نشــرهم  ــوات األمريكي ــاك أيضــاً 7 آالف مــن الق هن
بطريقــة تدويريــة عبــر دول أوروبــا األعضــاء فــي حلــف 
ــان  الناتــو كجــزء مــن قــوة “العــزم األطلســي”، ومقرهــا بوزن

ــة  ــت جدي ــة عكس ــة عملي ــركات ميداني ــي تح ــدا، وه ــي بولن ف
الواليــات المتحــدة فــي تبنــي خيــار إعــادة نشــر وتعزيــز 

ــا. ــي أوروب ــكري ف ــور العس الحض

أهداف متعددة:
منــذ انــدالع الحــرب الروســية – األوكرانيــة أرســلت الواليــات 
وألمانيــا  بولنــدا  إلــى  األمريكييــن  الجنــود  آالف  المتحــدة 
ورومانيــا، فضــالً عــن بــروز تأكيــدات مــن جانــب البيــت 
إلــى  للتوجــه  اآلخريــن  الجنــود  آالف  باســتعداد  األبيــض 
شــرق أوروبــا، وهــو التوجــه الــذي يمكــن فهمــه فــي ضــوء 

االعتبــارات اآلتيــة:

1- المضــي قدمــاً فــي مشــروع “تصميــم األطلســي”: فــي عــام 
ــرم،  ــرة الق ــبه جزي ــى ضــم ش ــيا عل ــدام روس ــع إق 2014 وم
أُصيبــت العديــد مــن دول وســط وشــرق أوروبــا بالذعــر، مثــل 
ــا،  ــتونيا وليتواني ــا وإس ــق التفي ــا ودول البلطي ــدا وروماني بولن
وجميعهــا أعضــاء فــي حلــف الناتــو، فطلبــت تلــك الــدول 
المســاعدة العســكرية، وعرضــت أن تســتضيف قــوات أمريكيــة 

ــى أراضيهــا.  عل
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وفــي ضــوء ذلــك أطلقــت الواليــات المتحــدة مشــروع “تصميــم 
ــى  ــة إل ــوات أمريكي ــال ق ــو إرس ــام 2014 وه ــي” ع األطلس
أراضــي الــدول األعضــاء فــي الحلــف مــن شــرق ووســط 
أوروبــا للتدريــب والبقــاء علــى أراضيهــا لفتــرات ثــم االنتقــال 
إلــى دولــة أخــرى. ومــن ثــم، فــإن إعــادة نشــر وزيــادة 
ــا، تأتــي فــي إطــار هــذه  أعــداد القــوات األمريكيــة فــي أوروب

االســتراتيجية.

دفعــت  الحاليــة:  األمــن  بيئــة  لضغــوط  االســتجابة   -2
وإعــادة  قلــب  باتجــاه  األوكرانيــة   – الروســية  الحــرب 
ــا  ــات المتحــدة وحلفائه ــة للوالي صياغــة االســتراتيجيات األمني
ــدول  ــن ال ــد م ــه العدي ــي توج ــد ف ــا تجسَّ ــو م ــن، وه األوروبيي
العســكرية،  منظوماتهــا  وتقويــة  تحديــث  نحــو  األوروبيــة 
ــن  ــدة، فضــاً ع ــة موح ــوة أوروبي ــكيل ق ــى تش ــوات إل والدع
ــا العســكري  ــز حضوره ــدة نحــو تعزي ــات المتح ــه الوالي توج
ــن  ــن أم ــاع ع ــة الدف ــا أولوي ــة، وتأكيده ــارة األوروبي ــي الق ف
رئيســي  نحــو  علــى  تســتهدف  تحــركات  وهــي  حلفائهــا، 
ــه  ــا، ومــا فرضت ــة فــي أوروب ــة الحالي ــة األمني االســتجابة للبيئ

الحــرب مــن تحديــات.

م  3- االســتعداد النضمــام فنلنــدا والســويد إلــى الناتــو: مــع تقــدُّ
فنلنــدا والســويد رســمياً بطلبــات لانضمــام إلــى حلــف شــمال 
ــذا  ــى أن ه ــكريون روس إل ــؤولون عس ــار مس ــي، أش األطلس
التحــرك مــن قبــل الدولتين ســوف يجعلهمــا “في مرمــى النيران 
الروســية”، انطاقــاً مــن كــون هــذا التوجــه ُيمثــل تهديــداً لألمــن 
القومــي الروســي. ويبــدو أن اإلدارة األمريكيــة ُتــدرك مــن 
خــال التجربــة األوكرانيــة، أن محــاوالت أي دولــة مــن دول 

الجــوار الروســي لانخــراط فــي تحالفــات غربيــة، خصوصــاً 
علــى المســتوى األمنــي، ســوف ُتقاَبــل مــن ِقبــل روســيا بتصعيد 
عســكري، وهــو األمــر الــذي يفــرض احتمــاالت بفتــح موســكو 
جبهــة جديــدة مــع الدولتيــن. ومــن ثــم، أرادت الواليــات المتحدة 
عبــر آليــة تعزيــز وإعــادة االنتشــار، إيصــال رســائل ردع إلــى 
ــم إلــى حلفائهــا  ــيا، وفــي المقابــل توصيــل رســائل دع روس

األوروبييــن.

4- مواجهــة نفــوذ روســيا والصيــن بتكثيــف الحضــور: ال 
يمكــن فصــل التوجــه نحــو إعــادة نشــر وزيــادة أعــداد القــوات 
األمريكيــة فــي أوروبــا عــن االســتراتيجية األمريكيــة الراميــة 
ــي  ــاً ف ــوز، خصوص ــارة العج ــي الق ــور ف ــز الحض ــى تعزي إل
ــر  ــو أم ــيا، وه ــن روس ــة م ــرق القريب ــط والش ــي الوس منطقَت
يرتبــط ببعــض االعتبــارات، فــي قلبهــا ممارســة الضغــط علــى 
روســيا، ومواجهــة النفــوذ واالختــراق الصينــي المتنامــي فــي 
شــرق أوروبــا، فضــاً عــن تعزيــز تحالــف الواليــات المتحــدة 

ــة. مــع دول المنطق

وفــي الختــام، يمكــن القــول إن التوجــه األمريكــي نحــو زيــادة عــدد 
ــاً  ــط ارتباط ــا، يرتب ــي أوروب ــوات العســكرية ف وإعــادة انتشــار الق
رئيســياً بالبيئــة األمنيــة الحاليــة التــي تشــهدها القــارة األوروبيــة، 
خصوصــاً فــي ضــوء التحديــات والتداعيــات التــي فرضتهــا الحــرب 
الروســية – األوكرانيــة، فضــالً عــن كونهــا تأتــي فــي إطــار اتفاقــات 
ــن،  ــا األوروبيي ــدة وحلفائه ــات المتح ــن الوالي ــة بي ــات أمني وترتيب
والتوجــه األمريكــي الرامــي إلــى تعزيــز العالقــات مــع الحلفــاء 

الغربييــن، فــي مواجهــة التهديــدات الروســية.

شــركة استشــارات عامــة، متعــددة المهــام، تــم تأسيســها فــي 20 ينايــر 2021، بأبــو ظبــي، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تهــدف للتفاعــل مــع 
أنشــطة المجــال العــام فــي أقاليــم العالــم، ودعــم عمليــة تشــكيل السياســات وصنــع القــرار فــي المؤسســات العامــة والخاصــة، وتوســيع التعــاون 
العلمــي واألكاديمــي مــع مراكــز التفكيــر وشــركات االستشــارات. وتشــمل الشــركة مجلســًا للمستشــارين ومجلــس اإلدارة الــذي يشــرف علــى 

مؤسســات متعــددة تتضمــن مركــزًا للدراســات، وإدارة للمشــروعات، ومعهــدًا للتدريــب المتقــدم، ومكاتــب للتمثيــل الخارجــي.
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