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تجاوز الفتور:
هل تسفر زيارة “ماكرون” للواليات المتحدة عن رأب صدع العالقات المشتركة؟

مــن المرتقــب أن يســتضيف الرئيــس األمريكــي 
“جــو بايــدن” نظيــره الفرنســي “إيمانويــل ماكــرون” 
ــر الجــاري،  ــارة رســمية تبــدأ يــوم 29 نوفمب فــي زي
ومــن المتوقــع أن تشــهد الزيــارة مناقشــة عــدد 
مقدمتهــا  وفــي  المهمــة  الموضوعــات  مــن 
تأثيــر قانــون مكافحــة التضخــم األمريكــي علــى 
أوروبــا، وتوحيــد الموقــف بشــأن تطــورات الحــرب 
التنســيق فــي مواجهــة  أوكرانيــا، وكذلــك  فــي 
ــز تعــاون  التهديــدات الصينيــة، و بحــث ســبل تعزي

البلديــن فــي مجــال الطاقــة.

مــن المرتقــب أن يســتضيف الرئيــس األمريكــي “جــو بايــدن” 
ــدأ  ــمية تب ــارة رس ــي زي ــرون” ف ــل ماك ــي “إيمانوي ــره الفرنس نظي
يــوم 29 نوفمبــر الجــاري. ومــن المتوقــع أن تناقــش هــذه الزيــارة 
عــدداً مــن القضايــا والتحديــات العالميــة ذات االهتمــام المشــترك، 
خاصــًة مــع ضخامــة الوفــد الــوزاري والنيابــي، وكذلك وفــد رجال 
األعمــال الــذي يرافــق “ماكــرون” علــى نحــٍو يعكــس األهميــة التــي 
ُتوليهــا باريــس لعالقاتهــا مــع الواليــات المتحــدة، واآلمــال المعلقــة 

علــى تلــك الزيــارة.

ملفات الزيارة 

مــن المتوقــع أن يكــون علــى أجنــدة زيــارة “ماكــرون” للواليــات 
المتحــدة ملفــات عديــدة تهــم البلديــن. وتتضــح هــذه الملفــات عبــر 

مــا يلــي:

1- تبعــات قانــون مكافحــة التضخــم األمريكــي علــى أوروبــا: 
تهــدف فرنســا إلــى التفــاوض علــى بعــض اإلعفــاءات مــن الرســوم 
ــاً  ــون مكافحــة التضخــم األمريكــي، جنب ــي قان ــواردة ف ــود ال والقي
ــة  ــح االقتصادي ــة المصال ــبل حماي ــي س ــر ف ــع النظ ــب م ــى جن إل
األوروبيــة. ومــا يدلــل علــى ذلــك مرافقــة وزيــر االقتصــاد والمالية 
ــون  ــدف قان ــي؛ إذ يه ــس الفرنس ــر” للرئي ــو لومي ــي “برون الفرنس
ــي  ــة ف ــذ بصــورة فعلي ــز التنفي ــل حي ــذي دخ ــم، ال ــض التضخ خف
شــهر أغســطس الماضــي، إلــى خفــض تكاليــف معيشــة المواطنيــن 

مــن خــالل الدعــم المالــي المقــدم لهــم.
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ــي مجــال الســيارات  فضــالً عــن ضــخ اســتثمارات ضخمــة ف
المتجــددة،  الطاقــة  ومشــروعات  والبطاريــات  الكهربائيــة 
ــات للمنتجــات  ــر مــن اإلعان ــب األكب ــى أن يخصــص الجان عل
المصنعــة فــي الواليــات المتحــدة، وهــو مــا يعنــي علــى ســبيل 
المثــال دعــم شــركة “تســال” األمريكيــة وتفضيلهــا علــى شــركة 
“بــي إم دبليــو” األلمانيــة، وهــو مــا يؤثــر فــي مجملــه فــي عــدد 

ــة. مــن الصناعــات األوروبي

ــا:   ــي أوكراني ــف بشــأن تطــورات الحــرب ف ــد الموق 2- توحي
تهــدف الواليــات المتحــدة إلــى الحفــاظ علــى موقــف أوروبــي 
موحــد تجــاه الحــرب الروســية–األوكرانية، ال ســيما فــي أعقاب 
ــة خيرســون. وفــي هــذا اإلطــار، ذهبــت  اســتعادة كييــف مدين
ــة  ــوف األوروبي ــم الصف ــة تنظي ــى حتمي ــالت إل ــض التحلي بع
ــد  ــب التصعي ــة، وتجن ــن ناحي ــال م ــي القت ــف ف ــاعدة كيي لمس
ــة، ومناقشــة الجهــود الدبلوماســية  ــة ثاني مــع روســيا مــن ناحي
المســتقبلية إلنهــاء الحــرب مــن ناحيــة ثالثــة. وُتــدرك واشــنطن 
الروســي  الرئيــس  أهميــة تواصــل “ماكــرون” مــع  تزايــد 
ــش  ــكرية للجي ــة العس ــيما أن الهزيم ــن”، ال س ــر بوتي “فالديمي

الروســي قــد تــؤدي إلــى تصعيــد نــووي، فضــالً عــن أن 
اســتمرار أوكرانيــا فــي القتــال قــد ُيســفر عــن خالفــات عميقــة 
مــع مختلــف الــدول األوروبيــة، ومــن ثــم ســيكون هــذا الملــف 

ــرون”.  ــارة “ماك ــوة خــالل زي حاضــراً بق

3- بحــث ســبل تعزيــز تعــاون البلديــن فــي مجــال الطاقــة:  مــن 
المرجــح أن تحتــل قضايــا الطاقــة مكانــة بــارزة فــي محادثــات 
ــي  ــاون ف ــز التع ــا تعزي ــل فرنس ــرون”؛ إذ تأم ــدن” و”ماك “باي
ــد  ــاء المزي ــي بن ــا ف ــل رغبته ــي ظ ــة ف ــة النووي ــال الطاق مج
مــن المفاعــالت النوويــة لتوليــد الطاقــة، ومجابهــة مشــكلة 
التقــادم الفنــي فــي المصانــع الفرنســية، وتجنــب انقطــاع التيــار 
ــا. وفــي هــذا الســياق، ســارعت شــركة  الكهربائــي فــي أوروب
المرافــق الفرنســية إلــى اســتقطاب مئــات العمــال المتخصصين، 
وبخاصــة مــن شــركة ويســتن هــاوس األمريكيــة لصناعــة 
المفاعــالت النوويــة. كمــا ينــوي “ماكــرون” الســفر إلــى واليــة 
لويزيانــا لمناقشــة قضايــا الطاقــة، خاصــًة مــع امتــالك شــركة 
ــرة  ــة كبي ــية محط ــال” الفرنس ــة “توت ــية العمالق ــط الفرنس النف
للغــاز الطبيعــي المســال فــي الواليــة المطلــة علــى خليــج 

ــيك. المكس
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الصينيــة:  التهديــدات  التنســيق بشــأن كيفيــة احتــواء   -4
توقعــت بعــض التحليــالت أن ُتظهــر الواليــات المتحــدة وفرنســا 
قــدراً مــن الوحــدة فــي مواجهــة التهديــدات الصينيــة المشــتركة 
زيارتــه  إلــى  ســلفاً  “ماكــرون”  إشــارة  مــن  الرغــم  علــى 
المرتقبــة إلــى بكيــن فــي مطلــع العــام القــادم؛ حيــث يعنــي هــذا 
ــاوض  ــة مســاومة للتف ــى ورق ــد تتحــول إل ــن ق األمــر أن الصي
مــع واشــنطن، وهــو مــا ســيزيد الضغــط علــى األخيــرة علــى 

ــح الفرنســية.  ــق المصال نحــٍو يحق

وأشــارت تحليــالت أخــرى إلــى أن أهميــة الصيــن فــي زيــارة 
“ماكــرون” إلــى الواليــات المتحــدة ترجــع إلــى ســعي األخيــرة 
ــة  ــي منطق ــن ف ــد بكي ــي لتقيي ــم األوروب ــن الدع ــد م ــى مزي إل
المحيطيــن الهنــدي والهــادئ، خاصــًة فــي ظــل امتــالك فرنســا 
ــالت  ــد أشــارت تحلي ــة. وق ــك المنطق ــي تل بعــض األراضــي ف
ــا  ــد يدفعه ــن ق ــى الصي ــي عل ــط األوروب ــى أن الضغ ــة إل ثالث

ــف الحــرب. ــة روســيا بوق لمطالب

مصالح متضررة 

ــة  ــرون” المرتقب ــارة “ماك ــدالالت لزي ــن ال ــة م ــة مجموع ثم
للواليــات المتحــدة، يمكــن اســتعراض أبرزهــا عبــر مــا يلــي:

– األوروبيــة  العالقــات  تنســيق  إعــادة  فــي  الرغبــة   -1
األمريكيــة:  يــرى البعــض أن زيــارة “ماكــرون” للواليــات 
المتحــدة تاريخيــة لكونهــا أول زيارتــه للواليــات المتحــدة في ظل 
رئاســة “بايــدن”، وإن ســبقتها أخــرى فــي عهــد الرئيــس الســابق 
“دونالــد ترامــب” فــي أبريــل 2018. وبهــذه الزيــارة ســيصبح 
“ماكــرون” أول رئيــس فرنســي فــي الجمهوريــة الخامســة يقــوم 
بزيارتيــن رســميتين إلــى الواليــات المتحــدة. وتبعــاً لـ“رويترز”، 
فــإن أهميــة تلــك الزيــارة ترجــع إلــى هدفهــا المتمثــل فــي تســليط 
الضــوء علــى الصداقــة الفرنســية – األمريكيــة ال علــى المنافســة 
االقتصاديــة بيــن جانبــي األطلســي. وفــي الســياق نفســه، ووفقــاً 
ــراكة  ــى الش ــع إل ــارة تتطل ــك الزي ــإن تل ــية، ف ــة الفرنس للرئاس

ــة.  وإعــادة تنســيق العالقــات األوروبيــة – األمريكي
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2– تضــرر الصناعــات األوروبيــة نتيجــة الحــرب األوكرانيــة:  
تــرى فرنســا – ويشــاركها فــي ذلــك بعــض الــدول األوروبيــة 
ــة  ــات األمريكي ــرس للصناع ــره الكونج ــذي أق ــم ال – أن الدع
تبعــات  مــن  تعانــي  التــي  األوروبيــة  الصناعــات  يقــوض 
ارتفــاع أســعار الطاقــة الناجمــة مــن جــراء الحــرب الروســية–
األوكرانيــة؛ مــا قــد يجــر الجانبيــن إلــى حــرب تجاريــة جديــدة؛ 
لــذا قــد تطالــب فرنســا ببعــض اإلعفــاءات مــن بعــض الرســوم 
والقيــود التــي تفرضهــا اإلدارة األمريكيــة، وقــد ينصــرف 
األمــر إلــى اســتجابة أوروبيــة منســقة وموحــدة تجــاه الواليــات 
المتحــدة. وقــد تجلــت الحــرب التجاريــة علــى ســبيل المثــال فــي 
ــج”،  ــاص” و”بوين ــركتي “إيرب ــن ش ــادة بي ــة الح ــة المنافس حال
وكذلــك فــي حالــة الرســوم الجمركيــة التــي فرضتهــا إدارة 

ــوم.  ــب واأللومني ــى الصل “ترامــب” عل

3- تزايــد احتمــاالت إقــرار قانون شــراء المنتجــات األوروبية:  
قــد تســفر السياســات األمريكيــة عــن إقــرار قانــون شــراء 
ــم  ــة ودع ــة العالمي ــة المنافس ــي مواجه ــة ف المنتجــات األوروبي
التصنيــع األوروبــي؛ وذلــك علــى الرغــم مــن الصعوبــات 
ــات المتحــدة،  ــع الوالي ــي م ــس األوروب ــي ســتعترض التناف الت
وبخاصــة مــع تخصيــص مــا يتــراوح بيــن 350 و400 مليــار 
دوالر فــي تشــريع خفــض التضخــم األمريكــي. وتتزايــد أهميــة 
ــس  ــى مجل ــن عل ــدان ســيطرة الديمقراطيي ــون مــع فق هــذا القان
ــي  ــون األمريك ــاء القان ــتحالة إلغ ــي اس ــا يعن ــو م ــواب، وه الن
ــب  ــدور أغل ــم ت ــن ث ــريانه، وم ــدء س ــل وب ــراره بالفع ــد إق بع
التحليــالت حــول إعفــاءات واســتثناءات أوروبيــة علــى شــاكلة 

ــدا.  تلــك التــي تتمتــع بهــا المكســيك وكن
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4- انزعــاج األوروبييــن مــن سياســات الطاقــة األمريكيــة:  
وفقــاً لصحيفــة إيكونوميســت، تتزايــد أهميــة النظــر فــي ملــف 
ــي ظــل ســخط  ــي ف ــن الفرنســي واألمريك ــن الجانبي ــة بي الطاق
األوروبييــن مــن أســعار الغــاز األمريكــي، فيمــا تصفــه الغالبيــة 
العظمــى مــن التحليــالت باالختبــار “الــذي يمكنــه تهديــد أقــدم 
األصدقــاء”، وهــو مــا تتزايــد أهميتــه بالنظــر إلــى تأثــره 
ــي يأمــل  ــات الحــرب الروســية–األوكرانية الت المباشــر بتداعي

ــات مشــتركة بشــأنها.  ــى تفاهم ــان التوصــل إل الجانب

عودة الدفء

ختامــاً، علــى الرغــم مــن تعــدد الملفــات المطروحــة علــى 

أجنــدة زيــارة “ماكــرون” المرتقبــة إلــى الواليــات المتحــدة، 
فــإن التحــدي األكبــر أمــام فرنســا يتمثــل فــي مواجهــة خطــة 
االســتثمار األمريكيــة الهائلــة لمكافحــة التضخــم؛ لمــا لهــا 
مــن آثــار ســلبية كبــرى تطــال المنافســة التجاريــة؛ إذ تنــدرج 
ــد أن  ــة، بي ــات الثنائي ــز العالق ــة تعزي ــارة تحــت مظل ــك الزي تل
أغلــب المحلليــن يدفعــون بكونهــا محاولــة لعــودة الــدفء إلــى 
ــاب  ــي أعق ــن ف ــن البلدي ــة بي ــة والتجاري ــات االقتصادي العالق
ــية – ــات الفرنس ــة الغواص ــر صفق ــهدته إث ــذي ش ــور ال الفت

ــترالية. األس

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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