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االفتتاحية

د. أميرة محمد عبد الحليم

ــت  ــر 2022، إذ فرض ــن فبراي ــى 24 م ــا ف ــزو أوكراني ــيا لغ ــاه روس ــاب اتج ــى أعق ــداث ف ــارعت األح تس
التحــركات الروســية وردود الفعــل الدوليــة واإلقليميــة الكثيــر مــن اآلثــار والتداعيــات التــى لم تقف 
عنــد حــدود القــارة األوروبيــة بــل تجاوزتهــا للعالــم بأســره، حيــث دخــل النظــام الدولــى فــى إطــار 
عمليــة تغييــر تحمــل الكثيــر مــن التكهنــات حــول مســتقبل االســتقرار ومصائــر الشــعوب وكيــف 
ســيصبح شــكل العالــم والقــوى المهيمنــة علــى العالقــات الدوليــة مــع نهايــة األزمــة فــى ظــل 
االســتقطاب المتصاعــد واتجــاه العديــد مــن الــدول إلــى تغييــر سياســاتها الدفاعيــة، بالتخلــى عــن 
حيادهــا العســكرى ومحاولــة االنضمــام إلــى حلــف شــمال األطلنطــى. كمــا زادت دول مثــل ألمانيــا 
ــا  ــى تتركه ــار الت ــن اآلث ــاًل ع ــذا فض ــتها، ه ــى لسياس ــول تاريخ ــى تح ــكرية ف ــا العس ــن ميزانياته م

الحــرب الروســية- األوكرانيــة علــى مســتقبل حلفــاء روســيا وفــى مقدمتهــم الصيــن.        

 وعلــى المســتوى الميدانــى، ال تــزال الحــرب الروســية- األوكرانيــة تبعــث بإشــارات مختلفــة حــول 
ــة  ــى مواجه ــة ف ــوات األوكراني ــود الق ــن  صم ــم م ــى الرغ ــرب، فعل ــة للح ــج المرتقب ــة النتائ طبيع
الغــزو الروســى ومحاوالتهــا منــع ســقوط المــدن الرئيســية فــى أيــدى الجيــش الروســى مــع تزايــد 
الخســائر لــدى الطرفيــن، حيــث أكــد تقييــم للمخابــرات العســكرية البريطانيــة صــدر فــى 15 مايــو 
2022، أن روســيا فقــدت نحــو ثلــث القــوة القتاليــة البريــة التــي نشــرتها فــي فبرايــر 2022، إال أن 
الجيــش األوكرانــى يقــر بحــدوث انتكاســات مــع اســتمرار تقــدم القــوات الروســية وســيطرتها علــى 

مزيــد مــن المــدن وخاصــة فــى شــرق أوكرانيــا .

ــدات  ــن تهدي ــرح م ــا تط ــة وم ــية- األوكراني ــرب الروس ــى الح ــة ف ــورات المتالحق ــذه التط ــام ه  وأم
علــى االســتقرار واألمــن الدولــى واإلقليمــى، تأتــى أهميــة هــذا الملــف الــذى حــاول مــن خاللــه 
مجموعــة مــن الخبــراء والباحثيــن تحليــل أســباب وتداعيــات الحــرب الروســية-االوكرانية عبــر عــدد 

مــن المحــاور .



الحــرب الروســية- األوكرانيــة بيــن صلح 
“ڤرســاي” وتمــدد “الناتو” شــرًقا

د. عبدالعليم محمد
مستشار مركز االهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية

اوًلا: إرهاصات وتطورات األزمة الروسية - األوكرانية وعوامل التصعيد 
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يف أعقاب احلرب العاملية األوىل، تم توقيع صلح ڤرساي 
هذا  يف  أملانيا  عىل  احللفاء  وفرض  وأملانيا،  احللفاء  بني 
والتعويضات،  للعقوبات  مسبوق  غري  نظامًا  الصلح 
إقليم  التنازل عن  املثال ال احلرص،  بينها، عىل سبيل  من 
الفحم  من  كبرية  كميات  وتوريد  واللورين  األلزاس 
وغري ذلك من العقوبات القاسية، والتي بلغ من قسوهتا 
أن اللورد كينز االقتصادي املعروف كان قد انسحب من 
مفاوضات الصلح، احتجاجًا عىل قسوة هذه العقوبات، 
هبذه  الوفاء  مهزوم  لبلد  يمكن  كيف  إهلي،  »يا  قائاًل: 
املطالب، األرجح أن الغرض من فرض هذه العقوبات 
عىل  قدرهتا  وتقييد  الكفاية  فيه  بام  أملانيا  إذالل  كان 

النهوض مرة أخرى«.

درس التاريخ
واحلال أن هذه العقوبات التي فرضها صلح ڤرساي عىل 
أملانيا مثلت أهم الركائز التي استند إليها احلزب النازي 
النزعة  واستثارة  أملانيا،  بناء  إعادة  أجل  من  واستثمرها 
بصعود  األمر  انتهى  أن  إىل  األملانية،  والعرقية  القومية 
السلطة،  قمة  إىل  النازية  واأليديولوجية  النازي  احلزب 
األورويب وبدء احلرب  املرسح  إىل  األملانية  القوة  وعودة 

العاملية الثانية.

عندها  التوقف  يتم  ال  الدروس  هذه  مثل  وألن 
والتعقل،  احلكمة  غياب  بسبب  دالالهتا  واستخالص 
والعمليات  األوكرانية  باألزمة  يتعلق  فيام  األمر  فإن 
العسكرية الروسية يف أوكرانيا، يشبه إىل حد كبري احلالة 
الواليات  إمعان  العاملية األوىل، أي  بعد احلرب  األملانية 
أعضاء  من  األوروبيني  وحلفاؤها  األمريكية  املتحدة 
وحتجميها  روسيا  إذالل  يف  التامدي  يف  الناتو،  حلف 
أوكرانيا  بضم  التفكري  خالل  من  ملطالبهم،  وإخضاعها 

إىل احللف ودعم النظام احلاكم للسري يف هذا االجتاه.

بعد تفكك االحتاد السوفيتي السابق وحتول 16 مجهورية 
من  مستقلة  دول  إىل  تكوينه  يف  داخلة  كانت  وكيان 
الواليات  تعهدت  وارسو،  حلف  وحل  أوكرانيا،  بينها 

الحرب الروسية- األوكرانية بين صلح “ڤرساي” وتمدد “الناتو” شرًقا

املتحدة األمريكية وحلفاؤها يف احللف األطليس، بعدم 
كانت  التي  الرشقية  أوروبا  بلدان  يف  رشقًا  احللف  متدد 
بمرور  ولكن  السابق،  السوفيتي  االحتاد  فلك  يف  تدور 
األمريكية  املتحدة  الواليات  جتاهلت  والوقت  الزمن 
مجهورية  إىل  احللف  ومتدد  التعهدات،  هذه  وحلفاؤها 
الواليات  وحرضت  البلطيق،  ودول  وبولندا  التشكيك 
االنضامم  عىل  أوكرانيا  وحلفاؤها  األمريكية  املتحدة 
االحتادية؛  روسيا  حفيظة  أثار  ما  وهو  احللف،  هذا  إىل 
الذي  ومصاحلها  القومي  ألمنها  املبارش  التهديد  بسبب 
وتواجد  األطليس  حلف  إىل  أوكرانيا  انضامم  يمثله 
قواعد عسكرية وصواريخ موجهة لروسيا من أوكرانيا، 
انضامم  دون  للحؤول  أمنية  بضامنات  روسيا  وطالبت 
أوكرانيا ورضورة إرساء مبدأ األمن غري القابل للتجزئة 
أي أمن روسيا وأمن أوروبا عىل حد سواء، وذلك مقابل 

تعهد روسيا بعدم غزو أوكرانيا.

أزمة البحر الكاريبي 1962
يف عام 1962، نشبت أزمة الكاريبي أو أزمة الصواريخ 
 90 مسافة  بعد  عىل  كوبا  يف  نصبت  التي  السوفيتية، 
العامل  وأصبح  األمريكية  املتحدة  الواليات  من  مياًل 
نووية،  ثالثة  عاملية  حرب  شفا  عىل  آنذاك  القطبية  ثنائي 
الرئيس  القطبني، ولوال حتىل  بني  املتبادل  الردع  إطار  يف 
األمريكي األسبق جون كنيدي ونظريه السوفييتي نيكيتا 
الصواريخ  سحب  عىل  واتفاقهام  باحلكمة،  خروتشوف 
السوفيتية مقابل تعهد الواليات املتحدة األمريكية بعدم 
الوقت عىل  انفجر يف ذلك  قد  الوضع  لكان  غزو كوبا، 

نحو خطري.

يف املواجهة الراهنة يف أوكرانيا، يمكن القول بأن الرئيس 
أن  كام  كنيدي  جون  ليس  بايدن  جو  احلايل  األمريكي 
الرئيس الرويس احلايل فيالديمري بوتني ليس خروتشوف، 
ففي حني كان كنيدى الزعيم األمريكي يدرك حتول النظام 
القطبية  ثنائي  نظام  إىل  الثانية  العاملية  بعد احلرب  الدويل 
حلف  من  وحلفائها  األمريكية  املتحدة  الواليات  بني 
الناتو وبني االحتاد السوفييتى السابق وحلفائه من حلف 
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وارسو؛ فإن بايدن والواليات املتحدة األمريكية يعتقدان 
أحادي  الدويل  النظام  أن  السوفييتي  القطب  اهنيار  منذ 
وما  األمريكية،  املتحدة  الواليات  وإدارته  بقيادته  تنفرد 
يزال بايدن يعتقد يف استمرار هذه األحادية القطبية رغم 
والقوة  النفوذ  وتآكل  االحتادية  وروسيا  الصني  صعود 
كان  السوفيتية  احلالة  يف  خروتشوف  أن  كام  األمريكية. 
الدويل،  النظام  يف  الثانية  العظمي  القوة  رأس  عىل  يقف 
الدولية،  التفاعالت  يف  الثاين  القطب  مكانة  ويشغل 
االحتادية  روسيا  رأس  عىل  بوتني  فالديمري  أن  حني  يف 
التي  اجلمهوريات  وحتول  السوفيتية  املنظومة  اهنيار  منذ 
إنقاذ روسيا من  كانت تشكلها إىل دول مستقلة، حاول 
الفساد واملافيات واستعادة قوهتا مرة أخرى وضامن أمنها 
العامل، وإذا  الدائرة األوروبية ويف  القومية يف  ومصاحلها 
يطمحان  رأسها ال  وبوتني عىل  االحتادية،  كانت روسيا 
إىل استعادة جمدها األيديولوجي السابق، فإهنام يتمسكان 
بالطموحات القومية لروسيا ومصاحلها يف آسيا وأوروبا 

والعامل.

روسيا والغرب
متتلك روسيا ترسانة نووية هائلة وموارد ضخمة طبيعية 
عىل  مهاًم  دورًا  تلعب  أن  من  متكنها  وطاقات  وصناعية 
الساحة الدولية، وقادرة عىل بناء حتالفات قوية مع الصني 
ويف الرشق األوسط، ومن ثم فإن فرض رشوط املنترص 
مقاومة  يلقى  االحتادية  روسيا  عىل  الباردة  احلرب  يف 
روسية، ويبدو أن روسيا ليست عىل استعداد لالنخراط 
النقيض ترى نفسها يف وضع  يف هذه الرشوط، بل عىل 
ومصاحلها  بأمنها  تتعلق  رشوط  فرض  من  يمكنها 
رضورة  إىل  وتكرارًا  مرارًا  نبهت  وأهنا  خاصة  القومية، 
االعتبار  يف  تأخذ  أوروبا  يف  جديدة  أمنية  أجندة  وضع 
أذانًا  مل جتد  السواء، وهي  أوروبا عىل  وأمن  أمن روسيا 

صاغية يف الغرب.

حتديًا  يمثل  الرويس  الوعي  ويف  لروسيا  بالنسبة  الغرب 
روسيا  يعترب  ألنه  حتدي  هو  نفسه،  الوقت  يف  ونموذجًا 
العهد  أو  القيرصي  العهد  يف  سواء  اسرتاتيجيًا  عدوًا 

الغرب  أن  كام  ثانية،  عظمي  كقوة  وصعوده  السوفييتي 
والتكنولوجيا،  والتحديث  احلداثة  مصدر  ألنه  نموذج 
يضاف إىل ذلك مرياث احلرب الباردة بالذات يف الدوائر 
ترى  والتي  خاص   نحو  عىل  األمريكية  االسرتاتيجية 
السوفييتي»اخلارصة  االحتاد  تفكك  بعد  أوكرانيا  يف 
االحتاد  وريثة  االحتادية  روسيا  لتهديد  الضعيفة« 
دولة  وألهنا  أوروبا  دول  أكرب  من  ألهنا  السوفييتي؛ 
ومن  والصناعية،  والزراعية  التعدينية  بمواردها  غنية 
إثارة  عىل  األمريكية  املتحدة  الواليات  حرصت  ثم 
رصاعات خافتة احلدة عىل حدود روسيا، وتغذية التيار 
الروسية  والثقافة  لروسيا  املعادي  األوكراين  القومي 
بدعوى دعم الديمقراطية، وهو األمر الذي يثري الغضب 
الرويس، وتعترب روسيا هذا التيار بمثابة »نازية جديدة« 
واعتقاد  األملانية  النازية  مع  أوكرانيا  لتعاطف  وامتداد 
النخبة األوكرانية أن بلدهم أصل  أوكرانيا أو قطاع من 

اجلنس اآلري وفق وجهة النظر الروسية.

ازدواجية املعايري
عىل  أصبحت  قد  الغربية  املزدوجة  املعايري  أن  واحلال 
املحك مرة أخرى، ذلك أن التدخل الغريب يف أوكرانيا من 
خالل املستشارين والعتاد احلريب واملساعدة االقتصادية 
باالنضامم  الستقالهلا  أوكرانيا  ممارسة  عىل  والتحريض 
أفىض  قد  لروسيا،  الرضوخ  وعدم  األطلنطي  حللف 
عمليًا إىل ما يراه الرئيس األوكراين فالديمري زيلينسكي 
العمليات  بدء  عند  بالده  محاية  يف  الغرب  من  تقصريًا 
الدبلوماسية  باملساعدة  واالكتفاء  الروسية  العسكرية 
الرئيس األوكراين  والعقوبات االقتصادية، وهو ما دفع 
إىل الترصيح بإمكانية مناقشة »حياد أوكرانيا« مع روسيا. 
يف  وليس  متأخرًا  الترصيح  هذا  جاء  احلال  وبطبيعة 
إىل  األوكراين  الرئيس  عاد  ما  ورسعان  املالئم  التوقيت 

تبني التوجهات السابقة ذاهتا عىل هذا الترصيح.

حلف  وأعضاء  األمريكية  املتحدة  الواليات  تقف 
مع  يتالءم  موقفًا ال  الرويس ألوكرانيا  الغزو  إزاء  الناتو 
اخلطاب الغريب املتشدد إزاء روسيا، واكتفوا بالعقوبات 
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االقتصادية والتي يف نظرهم تشل قدرة روسيا عىل متويل 
هذه  نتائج  تدخل  وقد  اقتصادها.  من  وتضعف  احلرب 
نظام  إطار رسم معامل  األوكرانية يف  الروسية-  املواجهة 
دويل جديد إن يف أوروبا أو العامل، بموجبه تتقلص قوة 
بتحول  واعرتافها  األمريكية  املتحدة  الواليات  ونفوذ 
الدنيا  احلدود  يف  أو  األقطاب،  متعدد  نظام  إىل  العامل 
متطلبات  لروسيا  حيقق  جديد  أورويب  أمني  نظام  إنشاء 
جديدة.  أمنية  ترتيبات  ألوروبا  وحيفظ  القومي  أمنها 
ويف مجيع األحوال، فإن هذه املواجهة قد حتفل بآثار عىل 
ضوء  يف  بعد  تتبلور  مل  والبعيد  واملتوسط  املنظور  املدى 

استمرارها.

الراهنة،  املواجهة  يف  بثقلهام  يلقيان  والتاريخ  اجلغرافيا 
احلالة  يف  حارضان  فهام  شيئًا،  حياهلام  قوة  أية  متلك  وال 
كانت  فإذا  جتاوزمها،  يمكن  وال  األوكرانية  الروسية- 
بروسيا  ذرعًا  يضيقون  الغربيون  وحلفاؤها  أوكرانيا 
روسيا  فإن  والتارخيي،  اجلغرايف  وامتدادها  وقوهتا 
استثامر  وحتاول  العنرصين  هذين  ثقل  تدرك  بدورها 
مكانتها  لتعزيز  أفضل  نحو  عىل  وفاعليتهام  نتائجهام 
اجليو اسرتاتيجية ومكانتها العاملية والدولية، ومتلك من 
إعادة  من  يمكنها  ما  االسرتاتيجي  والرصيد  األوراق 

ترتيب األوراق إن أوروبيًا أو دوليًا لصاحلها.

عن  وحلفائها  األمريكية  املتحدة  الواليات  حديث  أما 
عسكريا  روسيا  ملواجهة  األوكراين  اجليش  استعداد 
كام  األوكراين،  املستنقع  يف  اصطيادها  أو  واستنزافها 
حدث أثناء غزوها ألفغانستان، فإنه يستدعي إىل الذاكرة 
اجليش  بقدرة  أفغانستان  من  انسحاهبا  لدى  حديثها 
األفغاين عىل مواجهة طالبان وهو ما تبني أنه غري صحيح 
وأن التقدير كان جزافيًا، غري أن الفارق بالطبع كبري بني 

احلالة األفغانية واألوكرانية والروسية.

املواجهة  عىل  أوكرانيا  قدرة  اآلن  حتى  الواضح  من  إذ 
التي  الرويس  اهلجوم  مواجهة  يف  للمقاومة  واالستعداد 
قد تتمدد لفرتة من الزمن. فسري املواجهة العسكرية حتى 
الصمود  عىل  قادر  األوكراين  اجليش  أن  إىل  يشري  اآلن 

العاصمة  إلسقاط  الرسيعة  الروسية  اخلطة  وعرقلة 
وتغيري نظام احلكم. ومن ناحية أخرى، فإن املؤرشات يف 
الداخل واخلارج تعزز من التعويل عىل املقاومة الشعبية 
للروس واستنزاف القوات الروسية وبدء حرب شوارع 
الرويس  الداخل  يف  ذلك  وانعكاس  مداها  يطول  قد 
احلرب  وأن  خاصة  بوتني  الرئيس  نظام  مكانة  وزعزعة 
التي  والقرم  الشيشان  حرب  عن  ختتلف  أوكرانيا  عىل 
املوالني  واالنفصاليني  اخلاصة  القوات  عىل  اعتمدت 
يف  احلال  هو  كام  كبرية  قوات  نرش  عىل  وليس  ملوسكو 

أوكرانيا تستنزف الكثري من املوارد.

خطاب احلرب الباردة
حول  الدولية  العالقات  ومنظرو  املحللون  خيتلف  قد 
امتداد  هي  وهل  أوكرانيا؛  يف  الراهنة  املواجهة  طبيعة 
للحرب الباردة؟ أم أهنا حلقة يف حرب باردة جديدة؟ أو 
أهنا فقط »نوستاجليا« أو حنني ملوروث احلرب الباردة؟. 
اخلطاب  حول  كبريًا  يكون  ال  قد  االختالف  ولكن 
الروسية-  األوكرانية-  األزمة  رافق  الذي  السيايس 
من  إن  الغربيني،  واملسئولني  الفاعلني  من  الغربية، 
األطلسيني،  احللفاء  من  أو  األمريكية  املتحدة  الواليات 
والنظر إليه باعتباره امتدادًا خلطاب حقبة احلرب الباردة 
بني املعسكرين، حيث انطوى هذا اخلطاب عىل »شيطنة« 
جمرد  واعتباره  خطاهبا،  عن  املصداقية  ونزع  روسيا 
أكاذيب ودعاية رخيصة وسيئة السمعة، وال تكتسب أية 
أو واقعية، بل هي جمرد تربير للطموحات  قيمة حقيقية 
اإلمرباطورية الروسية سواء منها القيرصية أو السوفيتية، 
املصالح  أو  الرويس  القومي  باألمن  منها  يتعلق  ما  حتى 
الروسية يف الدائرة احليوية املالصقة هلا جغرافيًا وتارخييًا، 
وكأن روسيا االحتادية قادمة من كوكب آخر، وتنتمي إىل 
التاريخ  غري  آخر  وتاريخ  أوروبية  غري  أخرى،  جغرافيا 
القومي  أمنها  إن يف محاية  األورويب وليس هلا مرشوعية 
عليها  وأن  كبرية،  دولة  كأي  األمنية  عقيدهتا  صياغة  أو 
التسليم دون مناقشة بام يراه التحالف الغريب واألطليس 
يف  األطليس  حلف  بتمدد  والرتحيب  رشوطه،  وقبول 

الحرب الروسية- األوكرانية بين صلح “ڤرساي” وتمدد “الناتو” شرًقا
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الغريب  الرضا  عىل  للحصول  بروسيا  املحيطة  الدول 
األمريكي واألورويب.

اخلطط  تبدو  األطليس،  األمريكي-  اخلطاب  هذا  ويف 
خطط  كانت  لو  كام  األطليس  وامتداد  لتوسع  الغربية 
يأتيها  وال  بل  عليها،  أو  هلا  غبار  ال  مساملة،  »مالئكية« 
ومقدسة  مسلمة  وهي  خلفها،  أو  يدهيا  بني  من  الباطل 
نقاش،  أو  جدال  دون  هبا  التسليم  اجلميع  عىل  وينبغي 
واالستقطاب  االنقسام  يعزز  اخلطاب  هذا  أن  وال شك 
بناء  دون  وحيول  املمكنة  احلدود  أقىص  إىل  به  ويدفع 
االحرتام  قيم  وتأكيد  والتفاهم  احلوار  وتعزيز  اجلسور 

املتبادل واألمن املتبادل.

رافق  الذي  الغريب  السيايس  اخلطاب  يف  للنظر  وامللفت 
والسيادة  الدويل  القانون  ملفاهيم  التكرار  ذلك  األزمة، 
اإلنسان  وحقوق  الدولية  واملواثيق  املعاهدات  وانتهاك 
وعدم التدخل يف الشئون الداخلية للدول والديمقراطية، 
هذا  بمثل  حتظي  ال  التي  واملفاهيم  واملبادئ  القيم  وهي 

يكون  التي  احلاالت  أغلب  يف  األمهية  وهذه  االحرتام 
فيها الغرب والواليات املتحدة األمريكية هم الفاعلون 

والقائمون بانتهاك هذه املبادئ.

عىل  الرويس  اهلجوم  جوانب  أخطر  إن  القول  ويمكن 
األقلية  ملنارصة  القوة والعنف  انتهاج  أوكرانيا يكمن يف 
مستقلتني  مجهوريتني  يف  بانفصاهلا  واالعرتاف  الروسية 
االستناد  يمكن  سابقة  وهي  واحدة  مجهورية  وليس 
القوة  موارد  متتلك  أخرى  وأطراف  دول  قبل  من  إليها 
ومقوماهتا حلث أقليات تابعة هلا عىل االنفصال ودعمها 
الدول  وحدة  عىل  اخلطورة  بالغ  أمر  وهو  عسكريًا 
والعرقي  القومي  والتشابك  التداخل  ظل  يف  وسيادهتا 

والثقايف يف دول عديدة.

مل  وأوكرانيا  روسيا  بني  املواجهة  هذه  نتائج  أن  ورغم 
تتضح بعد، إال أن ما بعد هذه املواجهة سيختلف قطعًا 

عام قبلها.



أسئلة األزمة األوكرانية الجديدة القديمة  

د. جمال عبدالجواد 
مستشار مركز االهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية.

اوًلا: إرهاصات وتطورات األزمة الروسية - األوكرانية وعوامل التصعيد 
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آلة احلرب  العامل عىل أطراف أصابعه وهو يشاهد  يقف 
احلجم  هبذا  حلدث  سيكون  أوكرانيا.  جتتاح  الروسية 
تشعر  وسوف  كله،  الدوىل  النظام  عىل  عميقة  آثار 
بآثاره ونتائجه كل دولة من دول العامل. هذا هو ما نبدو 
التحديد،  وجه  عىل  ذلك  يعنى  ماذا  لكن  منه،  متيقنني 
هو  وما  األزمة،  هذه  هناية  ىف  العامل  سيبدو  وكيف 
النهاية ومتى ستأتى، وما هو حجم اخلسائر  شكل هذه 
والتضحيات التى سيتحملها العامل الجتياز هذه األزمة. 
هذا  يناقش  اإلجابات.  من  والقليل  األسئلة  من  الكثري 
عن  البحث  علينا  سيكون  التى  األسئلة  بعض  املقال 
إجابات هلا ىف األسابيع والشهور القادمة. خطوة روسيا 
السؤال  هو  الروسى  العسكرى  العمل  وحدود  التالية 
األكثر أمهية اآلن. وحده الرئيس فالديمري بوتني يعرف 
ما يدور داخل رأسه. نعرف أن الرئيس الروسى يمقت 
أكرب  بأنه  علنا  وصفه  وقد  السوفيتى،  االحتاد  تفكك 
اإلمرباطورية،  روسيا  القرن.  ىف  جيوإسرتاتيجية  كارثة 
وليس االحتاد السوفيتى الشيوعى، هى احلقيقة الوطنية 
عىل  يعمل  والتى  الروسى،  الرئيس  عليها  يأسف  التى 
يمكن  مدى  أى  إىل  هو  املحري  والسؤال  استعادهتا. 
للرئيس بوتني أن يذهب الستعادة اإلمرباطورية الكربى 
التى استغرق األباطرة مخسة قرون ىف بنائها؟ هل تكتفى 
للتدخل  خيطط  بوتني  الرئيس  أن  أم  بأوكرانيا،  روسيا 
السوفيتى  االحتاد  دول  من  أخرى  دول  ىف  العسكرى 
أصبحت  التى  البلطيق  دول  ذلك  يشمل  هل  السابق؟ 
التى  العالقة  ما هو شكل  أعضاء ىف حلف األطلنطى؟ 
هل  إلخضاعها،  يسعى  دول  مع  إلقامتها  بوتني  يسعى 
يضمها لروسيا االحتادية، أم يكتفى بتنصيب حكومات 
ىف  أمهية  العالقة  هذه  لشكل  وهل  عواصمها؟  ىف  تابعة 

تشكيل رد الفعل الغربى جتاه روسيا؟

والنتيجة  بمفردها،  صنعته  عامل  ىف  تعيش  ال  روسيا 
لرد  وفقا  ستتحدد  ألوكرانيا  الروسى  للغزو  النهائية 
فعل الواليات املتحدة وحلفائها األوروبيني جتاه اخلطوة 
التضحية  خيار  يستبعد  ال  أوروبا  ىف  البعض  الروسية. 
بأوكرانيا من أجل احلفاظ عىل السلم ىف اوروبا. املشكلة 

روسيا  سيقنع  ذلك  كان  إذا  ما  يعرف  أحد  ال  أنه  هو 
انتزاع  عىل  سيشجعها  أنه  أم  احلد،  هذا  عند  بالوقوف 

املزيد من الغرب الضعيف.

عندما   ،1938 ميونيخ  خربة  حول  الغربيون  يتجادل 
التابع  السوديت  إقليم  بمطالبه ىف  بريطانيا هلتلر  سلمت 
األمر  فانتهى  احلرب،  جتنب  أجل  من  لتشيكوسلوفكيا 
حدود  حتى  األطلنطى  من  أوروبا  احتل  وقد  هبتلر 
أملانيا  ضد  حتارب  وهى  بربيطانيا  األمر  وانتهى  روسيا، 
جانب  إىل  املتحدة  الواليات  تدخل  ولوال  بمفردها، 
بريطانيا لتغريت نتيجة احلرب الثانية متاما. يفرس الغربيون 
ميونيخ 1938 بطرق خمتلفة، ويستنتجون منها سياسات 
األطلنطى  حلف  رغم  موحد  غري  فالغرب  متباينة، 
احلرب  مثل  حربا  يتوقع  أحد  ال  األوروبى.  واالحتاد 
الثانية ىف أوروبا، فلم يعد هذا ممكنا منذ اخرتاع  العاملية 
االقتصادية،  احلرب  عن  ماذا  لكن  النووية،  األسلحة 
جتاريا  روسيا  معاقبة  ىف  التامدى  الغرب  يستطيع  وهل 
مشكلة  االنصياع؟  عىل  إلجبارها  وتكنولوجيا  وماليا 
أوروبا هى أن دوال رئيسية فيها أصبحت شديدة االعتامد 
وتدفئتها  املدن  إلنارة  الالزمة  الطاقة  لتوفري  روسيا  عىل 
يامرسه  اقتصادى  ضغط  كل  وأن  االقتصاد،  وتشغيل 
الغرب عىل روسيا يرتد بنفس القدر تقريبا عىل أصحابه، 
فام هو حجم التضحيات التى سوف يكون األوروبيون 

مستعدين لتحملها؟

األوروبى  األمن  سؤال  ألوكرانيا  الروسى  الغزو  فتح 
الباردة واألوروبيون يشعرون  انتهاء احلرب  جمددا. منذ 
إنفاقهم  فخفضوا  األمن،  من  مسبوقة  غري  بدرجة 
العوائق  إزالة  عىل  وركزوا  دنيا،  حدود  إىل  الدفاعى 
ىف  وتصاعدت  واالبتكار،  واالستثامر  التجارة  أمام 
واحد.  جانب  من  السالح  بنزع  تنادى  تيارات  القارة 
قضايا  ملناقشة  الباب  باألمن  األوروبيني  شعور  وفتح 
جوهرية من نوع مستقبل حلف األطلنطى، والعالقة مع 
الواليات املتحدة، وما إذا كان عىل األوروبيون بناء هوية 
وكيان أمنى مستقل خاص هبم. ستواصل أوروبا مناقشة 
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هذه القضايا، وسيواصل األوروبيون االختالف حوهلا، 
لكنهم اآلن يفعلون ذلك عىل صوت انفجارات القنابل 

وجنازير الدبابات عرب احلدود ىف أوكرانيا.
املشهد الدامى ىف أوكرانيا، عىل أمهيته، هو حدث طارئ 
وفقا  العامل  يسري  الذى  األكرب  اإلسرتاتيجى  املسار  عىل 
كان  الصني  صعود  الزمان.  من  عقدين  من  أكثر  منذ  له 
ومازال هو التحدى األكرب واألكثر جدية للنظام الدوىل، 
فالصني قوة اقتصادية وسكانية وتكنولوجية وعسكرية، 
وتواصل  والسالح.  اخلام  للمواد  مورد  جمرد  وليست 
إىل  تتطلع  وهى  الدوىل،  النظام  قمة  نحو  التقدم  الصني 
مستقبل تراه باهرا ينتظرها، وليس إىل جمرد استعادة ماض 
جميد. مازالت كل األسئلة احلرجة ذات الصلة هبذا األمر 
مطروحة، خاصة طبيعة النظام الدوىل الذى سينتج عن 
صعود الصني، وما إذا كان صعود الصني سيكون عنيفا 
أم سلميا. وهل ستقدم الصني نموذجا ىف التنمية واحلكم 
األسئلة  هذه  إىل  أضيفت  لقد  واألتباع.  املريدين  جيذب 
الغزو  كان  إذا  ما  أمهها  أخرى،  استفهام  عالمات  اآلن 
عملية  إبطاء  أم  ترسيع  ىف  سيتسبب  ألوكرانيا  الروسى 
صعود الصني، وما إذا كانت الصني ستنأى بنفسها عن 

مغامرة رشيكها الروسى العسكرية، أم ستجد فيها فرصة 
لتعظيم مكانتها ونفوذها؟

هذه بعض األسئلة الرئيسية التى وضعها الغزو الروسى 
العامل  عواصم  ىف  القرار  صناع  مائدة  عىل  ألوكرانيا 
الكربى. إهنا أسئلة احلرب والسالم، وهى األسئلة التى 
ظن الغرب املتقدم لبعض الوقت أهنا أصبحت من شئون 
وأفريقيا  األوسط  الرشق  ىف  الرصاع  مناطق  ىف  الربابرة 
سيكون  اجلوهرية  األسئلة  هذه  جانب  إىل  شابه.  وما 
عىل األكاديميني إعادة طرح أسئلة نظرية قديمة سقطت 
الطبيعة  أسئلة  عقود.  ثالثة  منذ  االهتاممات  قائمة  من 
االجتامع  وطبيعة  السياسى  السلوك  ودوافع  اإلنسانية 
البرشى، وما إذا كان اإلنسان السياسى يترصف بعقالنية 
المتالك  يتطلع  كان  إذا  وما  وأهواء،  لغرائز  وفقا  أو 
الرصاع  أم  التعاون  وهل  االقتصادية،  الرفاهية  أم  القوة 
من  كان  إذا  وما  السياسية،  العالقات  ىف  القاعدة  هو 
ىف  الثقة  أساس  عىل  السياسية  العالقات  بناء  املمكن 
األسئلة  هذه  لكل  السياسى  املغزى  أما  اآلخرين.  نوايا 
العامل ساحة  القديم جدا: هل  فهو نفسه سؤال السياسة 

للرصاع أم جمال للخري املشرتك؟

أسئلة األزمة األوكرانية الجديدة القديمة 



روسيا وتقسيم أوكرانيا .. 
خطوة لتصحيح أخطاء التاريخ!!

د. حسن أبو طالب 
مستشار مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية.

اوًلا: إرهاصات وتطورات األزمة الروسية - األوكرانية وعوامل التصعيد 
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روسيا  تاريخ  ىف  فاصاًل  يومًا   2022 فرباير   22 سيعد 
احلديثة وأمنها القومى، وقد يمتد األمر من حيث تأثرياته 
وموجهاته  الدوىل  النظام  هيكل  تعديل  إىل  املبارشة  غري 
الرئيسية ىف غضون ما تبقى من العقد الراهن. وتعد كلمة 
مهمة  دالالت  ذات  بوتني  فيالديمري  الرويس  الرئيس 
العملية  دالالهتا  حيث  من  االعتبار،  ىف  وضعها  ينبغى 
وعالقته  القومى  باألمن  تتعلق  مبادئ  من  تضمنته  وما 

بتاريخ الدولة

موجهة  تكن  مل  بوتني  الرئيس  كلمة  فإن  الواقع،  ويف 
مدى  وعىل  أمجع،  للعامل  بل  وحسب،  الروسى  للشعب 
ساعة تقريبًا حتدث الرئيس الروسى بثقة وإرصار وحسم 
كربى  قومى  أمن  كأزمة  أوكرانيا،  مع  األزمة  آفاق  عن 
التى  التارخيية،  األخطاء  من  عدد  إىل  أرجعها  لروسيا، 
التسامح  باإلمكان  يعد  مل  أمنيًا  انكشافًا  بدورها  أنتجت 
الشيوعية،  احلقبة  إىل  تعود  أخطاء  نوعان؛  وهى  معه. 
حيث منح زعامؤها، خاصة ستالني، أوكرانيا الكثري من 
اهلبات التى ال تستحقها، من أجل احلفاظ عليها كجزء 
تكن  مل  أقاليم  منحها  قبيل  من  السوفيتى،  االحتاد  من 
والتى  احلالية،  أوكرانيا  رشق  ىف  ومناطق  كالقرم  تتبعها 
يعيش فيها أكثر من أربعة ماليني روسى، ويعانون وفقًا 
للرئيس بوتني من السياسات العنرصية والقومية املتطرفة 
عام  غربيًا  املدعوم  االنقالب  منذ  األوكرانية  للحكومة 

.2014

والنوع الثانى، أخطاء أخرى حدثت بعد سقوط االحتاد 
السوفيتى ذاته، وحالة الفوىض التى عانت منها روسيا، 
وبلدان  مجهوريات  من  وغريها  أوكرانيا  ُمنحت  حيث 
عن  بعيدًا  احلركة  وحرية  االستقالل،  الشيوعية  احلقبة 
تلك  غالبية  ىف  التمدد  عىل  الناتو  ساعد  ما  موسكو، 
النظر  ورفضها  كعدو،  لروسيا  نظرهتا  وبروز  الدول، 
منصة  إىل  حتولت  كام  صديقًا،  يكون  أن  يمكن  كبلد  هلا 
غربية تديرها الواليات املتحدة لتهديد روسيا وأمنها، بل 

وجودها أيضًا وفقًا للرئيس بوتني.

أخطاء التاريخ البعيد والقريب معًا تشكل عبئًا كبريًا عىل 

روسيا وأمنها ورفاهية شعبها. أكثر جوانب العبء وفقًا 
للرئيس بوتني يتمثل ىف انكشاف أمن بالده نتيجة اقرتاب 
العسكرية  القواعد  وانتشار  البالد،  حدود  من  الناتو 
يتيح  ما  الروسية،  اجلغرافيا  من  بالقرب  للحلف  التابعة 
لكل  االسرتاتيجية  الصواريخ  توجيه  القواعد  لتلك 
مدة  وهى  دقائق،  أربعة  غضون  ىف  الروسية  األراىض 
املناسبة. وهو  املضادة  اإلجراءات  للغاية الختاذ  حمدودة 
وقف  خالل  من  تصحيحه  جيب  موسكو  حسب  عبء 
جمرد  وليس  حتديدًا،  أوكرانيا  ضم  وعدم  الناتو،  متدد 
توقيع  لقرار ضمها، وأيضًا  الوقت  لبعض  النظر  تأجيل 
املتحدة  الواليات  مع  لروسيا  أمنية  ضامنات  اتفاق 
يقبل  ال  قانونى  طابع  له  للناتو،  الفعىل  القائد  باعتبارها 

الرتاجع إذا تغري الرؤساء.

أوكرانيا التابعة للغرب ىف اإلدراك الروسى
تاريخ  من  رئيسى  جزء  أوكرانيا  أن  عىل  التأكيد  بعد 
روسيا، أثناء احلقبة الشيوعية أو بعدها، و»كفاح روسيا 
أرايض  وحدة  عىل  للحفاظ  ممكن  شئ  بكل  وقيامها 
األمن   جملس  قرار  تطبيق  أجل  من  والصرب  أوكرانيا، 
لتسوية  مينسك  إجراءات  جمموعة  أثبت  الذى   2202
األوضاع يف دونباس، إال أن موسكو أدركت أن كل شئ 
كان عبثًا« وفقًا للرئيس بوتني، األمر الذى يتطلب موقفًا 

خمتلفًا وحاساًم، أيًا كانت التداعيات.

للنخبة  انتقادات حادة  بوتني  الرئيس  كام تضمنت كلمة 
ومحّلها  للغرب،  بالتبعية  وصفها  التى  األوكرانية، 
هبا  واهلروب  موارده  ورسقة  الشعب،  إفقار  مسئولية 
التى  املتطورة  التحتية  البنية  وإهدار  الغرب،  دول  إىل 
بنيت أثناء احلقبة السوفيتية، وكوهنا نخبة متثل القوميني 
من  أطرافها  عىل  الفساد  وغلبة  جانب،  من  املتطرفني 
مينسك  اتفاق  تطبيق  رفضها  عن  فضاًل  آخر،  جانب 
اخلاص بتسوية الوضع ىف إقليم دونباس، رشق أوكرانيا 
املواطنني  ضد  العنرصية  وسياساهتا   ،2015 عام  منذ 

الروس بشكل خاص.

روسيا وتقسيم أوكرانيا .. خطوة لتصحيح أخطاء التاريخ!!
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الحرب الروسية األوكرانية  ومستقبل النظام الدولى 

انتقادات الرئيس بوتني قبل بدء الغزو الرويس لآلراض 
مع  معاوية  بشعرة  وصفه  يمكن  ما  قطعت  األوكرانية 
الذى  األساس  يشكل  ما  وهو  احلالية،  أوكرانيا  حكومة 
شيدت عليه موسكو إجراءاهتا اخلاصة بام تعتربه تصحيحًا 
واجبًا وحااًل لبعض األخطاء التارخيية، من خالل التقدم 
خطوة نحو فصل املناطق التى يرتكز فيها الروس عن باقى 
مناطق أوكرانيا التابعة للغرب، وىف اآلن نفسه عدم السامح 
لذلك اجلزء التابع للغرب بأن يتحول إىل عضو جديد ىف 
إعادة  النووى من خالل  النادى  أو عضو آخر ىف  الناتو، 
استخدام املعارف النووية الروسية األصل إلنتاج أسلحة 

نووية، ستكون موجهة باألساس لروسيا.
إعادة  أيضًا  املطلوب روسيًا  التصحيح  وهكذا، يتضمن 
تقسيمها  خالل  من  ذاهتا  األوكرانية  اجلغرافيا  رسم 
فعليًا، إىل قسمني؛ أحدمها صديق وثيق الصلة بموسكو، 
والثانى عدو تابع للغرب، لكنه لن هينأ بتلك التبعية التى 
جّرت عليه تراجعًا وانحدارًا ىف الكثري من األشياء، وفقًا 

لرؤية الرئيس بوتني.  
فاالعرتاف  واألهم.  األكرب  اخلطوة  بدورها  وتلك 
ثم  االنفصاليتني،  ولوغانسك  دونيتسك  بجمهوريتى 
توقيع اتفاقيتى تعاون وصداقة معهام، يعنى عمليًا تقزيم 
أوكرانيا جغرافيًا، ونظرًا لكون شعب هاتني اجلمهوريتني 
الشعبيتني غري املعرتف هبام دوليًا، هم من الروس أصاًل، 
يصبح من حق موسكو أن تتخذ كل اإلجراءات املناسبة 
حلاميتهم والدفاع عنهم، وهو القرار الذى وجهه الرئيس 
توقيع  عىل  ساعة  من  أقل  بعد  الروسى،  للجيش  بوتني 
اتفاقيتى تعاون وصداقة مع اجلمهوريتني الوليدتني، بتنفيذ 

ما وصفه بعملية حلفظ السالم ىف لوغانسك ودونيتسك.

دالالت مهمة ىف املوقف الروسى
هلاتني  عسكرى  دعم  أى  فإن  الروسى،  للتصور  وفقًا 
اجلمهوريتني ال يعنى غزوًا لبلد آخر أو انتهاكًا لسيادته، 
بالروسية،  الناطقني  جتاه  موسكو  مسئولية  جيسد  ولكنه 
عن  فضاًل  حياهتم،  ونمط  ثقافتهم  حلامية  ومساعدهتم 

حقهم ىف احلياة بكرامة.

نوعًا من  أيضًا  يتضمن  النحو  الروسى عىل هذا  املوقف 
الغرب  مع  املتحالفة  األوكرانية  للنخبة  القاسى  العقاب 
الغرب  بتوقيع  هنا  روسيا  هتتم  ومل  وأمنها.  روسيا  ضد 
لعقوبات قاسية وشاملة تعزل روسيا عن النظام املرصىف 
وبدأت  أخرى،  عقوبات  أى  أو  »سويفت«،  العاملى 
من  حمدودة  ساعات  بعد  الربوز  ىف  األوىل  مالحمها 
التحرك العسكرى الروسى جتاه إقليم دونباس، فالقناعة 
سيوقع  الغرب  أن  هى  الروسية  النخبة  لدى  الراسخة 
عقوبات عىل روسيا ىف كل األحوال، انعكاسًا لسياساته 
البالد  أمن  محاية  فإن  وبالتاىل  ضدها.  الراسخة  العدائية 
هلا األولوية عىل أى شئ آخر، وهو أمن يرتسخ أكثر مع 
أوكرانيا  من  يتبقى  وما  روسيا  بني  عازلة  منطقة  وجود 
االنفصاليتني،  اجلمهوريتني  ىف  ممثلة  للغرب،  التابعة 

اللتني تم االعرتاف هبام.

رسائل روسيا النووية
العسكرية  اخلطوات  مجلة  عن  التطور  هذا  ينفصل  ال 
عىل  السابقة  الثالثة  األسابيع  ىف  موسكو  نفذهتا  التى 
وأمهها  ودونتيسك،  لوغانسك  بجمهوريتى  االعرتاف 
احلشد العسكرى املكثف عىل احلدود مع إقليم دونباس، 
والتدريبات العسكرية املمتدة والشاملة لألفرع املختلفة 
للقوات الروسية مع بيالروسيا احلليف املوثوق ملوسكو، 
النووية  االسرتاتيجى  الردع  قوات  تدريبات  وأخريًا 
نووية  أسلحة  استخدام  حماكاة  شملت  والتى  الروسية، 
النووية واألسلحة  التحكم باألسلحة  واختبار عمليات 
إدارة  إطار  ضمن  املتزايدة،  املحتملة  اخلطورة  ذات 

موحدة، وفقًا لترصحيات وزير الدفاع الروسى.

والقدرات  اجلوية  القوات  بمشاركة  التدريبات  جرت 
والقوات  اجلنوبية  العسكرية  املنطقة  وقوات  الفضائية 
الشاميل  البحرين  وأسطويل  الروسية  االسرتاتيجية 
واألسود يف اجليش الرويس، وشملت إطالق صواريخ 
و«كاليرب«  »كينجال«  طراز  من  وجمنحة  باليستية 
طرازات  ومجيعها  و«سينيفا«  و«يارس«  و«إسكندر« 
ويمكن  نووية.  أسلحة  محل  عىل  قادرة  املدى  بعيدة 
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إطالقها من الغواصات والقواعد املتحركة والثابتة عىل 
السواء.

من  لكل  قوية  حتذير  رسالة  التدريبات  هذه  محلت  وقد 
أمنها،  عىل  للحفاظ  روسيا  بأن  الغرب  ىف  األمر  يعنيهم 
أسلحة  استخدام  عن  تتوانى  فلن  الرضورة  دعت  وإن 

دمار شامل.
خالصة األمر من وجهة النظر الروسية:

بعض  لتصحيح  خطوة  هو  أوكرانيا  تقسيم  إن  أواًل، 
أخطاء التاريخ بشقيه البعيد والقريب، بام ىف ذلك محاية 

ذوى األصول الروسية.
وثانيًا، وضع عراقيل عملية أمام أى تفكري لضم القسم 
ثم  ومن  الناتو،  حللف  للغرب  التابع  اآلخر  األوكرانى 
وقف متدده كخطوة أوىل تدعم املطالب األخرى اخلاصة 
بأسلحة الدمار الشامل ومنظومات الصواريخ الباليستية 
األمريكية التى تم نرشها ىف عدد من بلدان رشق أوروبا.
وثالثًا، إن أمن روسيا له األولوية عىل أى هتديدات غربية 

بتوقيع عقوبات اقتصادية أو سياسية.
أسلحة  استخدام  يمنعها شئ من  لن  إن روسيا  ورابعًا، 

دمار شامل إذا استدعت الرضورة.
املزدوج  الروسى  التحرك  بأن  االستنتاج  اليسري  ومن 
ىف  االنفصاليني  اإلقليمني  جتاه  وعسكريًا  سياسيًا 
سياسية  اجليو  اخلريطة  تغيري  جانب  إىل  يعنى  دونباس، 
ألوكرانيا، تغيريًا أيضًا للمجال احليوى الروسى، فضاًل 

عن إحلاق اإلقليمني فعليًا باإلدارة الروسية.
ختالف  التطورات  هذه  بأن  اجلدل  أيضًا  اليسري  ومن 
مبدئيًا القانون الدوىل. بيد أن السياسة العملية ال تعرتف 
إال بالقوة. واألمثلة كثرية عىل انتهاك الغرب والواليات 
املتحدة حتديدًا مبادئ القانون الدويل ىف الكثري من القضايا 
واألزمات اإلقليمية، وحاالت فلسطني املحتلة والعراق 
عقدين  طوال  وأفغانستان  قبل  من  وفيتنام  وسوريا 
معايريها  هلا  الكربى  القوى  أن  تؤكد  كلها  الزمان،  من 
الدوىل من حيث  القانون  مبادئ  التعامل مع  اخلاصة ىف 

جتاوزها وجتاهلها ما دام األمر يتعلق بمصاحلها املبارشة، 
وما دامت لدهيا القدرة عىل فرض أمر واقع يتناسب مع 

تلك املصالح.

عليها  يقترص  ال  اجلديد  واقعها  فإن  أوكرانيا،  حالة  وىف 
ذاته، واآلخذ ىف  الدوىل  النظام  وحسب، بل عىل هيكل 

التغري، وإن مل يصل بعد إىل نقطة النهاية.

الغرب ومنهج العقوبات وحدوده
برزت  ألوكرانيا  الرويس  الغزو  مع  متوقع،  هو  كام 
تنسيق  هبدف  اللقاءات  وبدأت  الغربية،  اإلدانات 
العقوبات  من  حزمة  وتوقيع  موسكو،  ضد  املواقف 
وأصدقائها.  الغربية  الدول  هبا  تلتزم  التى  القاسية 
جو  األمريكي  الرئيس  أعلنها  التى  العقوبات  وبدأت 
بايدن باعتبارها مقدمة لعقوبات أكرب الحقًا، عىل بنكنْي 
التعامل  وحظر  الروس،  املسئولني  من  وعدد  روسينْي، 
مع اجلمهوريتني املنفصلتني،  وربام الشق األهم فيها هو 
»نورد سرتيم 2«  التعامل مع خط  بإهناء  األملانى  القرار 
الناقل للغاز الروسى الطبيعى إىل أملانيا ومنها إىل بلدان 

أوروبية أخرى.

 وىف واقع األمر، يعد القرار عقوبات ألملانيا واقتصادها 
بالقدر نفسه كعقوبات لروسيا، التى تستطيع بدورها أن 
التى  الغاز إىل أسواق أخرى، ىف مقدمتها الصني  تصدر 
يشهد اقتصادها قدرًا كبريًا من االنتعاش بعد نجاحها ىف 

احتواء اآلثار املختلفة لوباء كوفيد-19.

ومن املهم مالحظة أن الرئيس بايدن وبعد تأكيده االلتزام 
بوحدة األراىض األوكرانية، وصف التحركات الروسية 
غزوًا  وليس  أوكرانيا،  لغزو  مقدمة  باعتبارها  بدايتها  يف 
فعليًا هلا، وهو فارق مهم يؤرش إىل أن البيت األبيض لن 
هناك  وسيظل  القريب،  املدى  ىف  مشددة  عقوبات  يتخذ 
جمال لطرح أفكار سياسية حلث الرئيس بوتني للرتاجع عن 
قراراته بشأن إعادة رسم اخلريطة األوكرانية. أما عسكريًا، 
فتبدو التحركات األمريكية أكثر مياًل لتغيري حجم الدور 
من  الناتو،  مظلة  حتت  أوروبا  رشق  بلدان  ىف  األمريكى 

روسيا وتقسيم أوكرانيا .. خطوة لتصحيح أخطاء التاريخ!!
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األسلحة  ومنظومات  القوات  من  املزيد  إرسال  خالل 
املختلفة، بام فيها طائرات هجومية تدخل ىف إطار األسلحة 

االسرتاتيجية، وتنفيذ العديد من التدريبات.
األوكرانيا  األزمة  بداية  ىف  الغربية  التحركات  ضوء  وىف 

الروسية يالحظ ما يىل:
تغيري  يتعمدان  والربيطانى  األمريكى  السلوك  إن  أواًل، 
حللف  الرشقى  باجلناح  يعرف  فيام  العسكرى  الواقع 
ومنظومات  القوات  من  املزيد  إرسال  خالل  من  الناتو 
مشرتكة  تدريبات  عن  واإلعالن  اهلجومية،  األسلحة 
تطورات  ألى  احللف  استعدادات  من  جزء  أهنا  بزعم 
مواقف  أوروبا، وهى  البلطيق ورشق  دول  بأمن  تتعلق 
من  نوعًا  تقدير  أقل  وىف  باحلرب،  التلويح  عمليًا  تعنى 
الردع لروسيا بأال تتجاوز حدود املنطقة التى تم فصلها 

عمليًا وأصبحت حتت سيطرهتا عسكريًا.
فولوديمري  األوكراين  الرئيس  موقف  اتسم  ثانيًا، 
الدخول  عدم  عىل  باحلرص  األزمة  بداية  ىف  زيلينسكي 
استدعاء  قرر  حيث  روسيا  مع  عسكرية  مواجهة  يف 
العامة  التعبئة  ونفى  التدريب،  لغرض  االحتياط  جنود 
األوكرانية،  األراىض  بوحدة  إىل متسكه  للجيش، مشريًا 
دونباس  إقليم  ىف  النار  إطالق  وقف  التزمات  وأن 

اإلقليمني  ألزمة  السلمى  باحلل  والتزامه  عمليًا،  انتهت 
رغم  وذلك  مبادرات.  أية  عىل  وانفتاحه  االنفصاليني 
ىف  بالده  عليه  حصلت  الذى  الكبري  العسكرى  الدعم 
التحفيز  وعمليات  الروسى،  للغزو  السابقني  الشهرين 
األوكرانية  احلكومة  لتوريط  بريطانيا  هبا  قامت  التى 
آنذاك ىف أعامل عسكرية مبارشة ضد روسيا. لكن تظل 
ضد  حمدودة  أوكرانية  عسكرية  أعامل  من  مساحة  هناك 

»القوات االنفصالية« .  
الذات وعدم  بالواقعية وتقدير  املوقف  اتسم هذا  حيث 
أما  روسيا.  بحجم  نووى  خصم  مواجهة  عىل  القدرة 
الواقع  ىف  يغري  فلم  السلمى  باحلل  بااللتزام  التلويح 
لدى  الطمأنينة  بث  من  كنوع  ويبدو  شيئًا،  اجلديد 

األوكرانيني ليس إال.
من  قرار  يصدر  أن  تعذر  الدوىل،  الصعيد  عىل  ثالثًا، 
االعرتاض  ىف  حلقها  نظرًا  روسيا،  بإدانة  األمن  جملس 
قرارات  عىل  يتحفظ  الذى  الصني  وموقف  جانب،  من 
موسكو  بني  املتميزة  وللعالقة  عام،  بشكل  العقوبات 

وبكني من جانب آخر.
منظومة  ومعها  أوكرانيا،  خريطة  تغريت  لقد  وأخريًا، 

التفاعالت الروسية الغربية.



كيــف تتعامــل الواليــات المتحــدة مــع 
ــي  ــية ف ــكرية الروس ــات العس العملي

أوكرانيــا؟  
عمرو عبدالعاطى   

باحث في الشئون األمريكية،، مساعد رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية.

اوًلا: إرهاصات وتطورات األزمة الروسية - األوكرانية وعوامل التصعيد 
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شنت القوات الروسية صباح 24 فرباير 2022 هجومًا 
تشنه  الذي  األكرب  اهلجوم  أوكرانيا، وهو  عسكريًا ضد 
الثانية،  العاملية  احلرب  منذ  أوروبا  يف  أخرى  ضد  دولة 
أنحاء  خمتلف  يف  جوية  رضبات  موسكو  نفذت  حيث 
البالد خصوصًا العاصمة األوكرانية كييف، بعد يومني 
من اعرتاف الرئيس فالديمري بوتني باستقالل دونتسك 
بأهنا  اهلجامت  الرويس  الرئيس  برر  وقد  ولوغانسك. 
و«التخلص  األوكراين«،  العدوان  إزاء  عنهام  »للدفاع 
من النازية األوكرانية« ونزع سالح كييف التي وصفها 
اهلجامت  ركزت  وقد  لروسيا«.  »هتديد  بأهنا  بوتني 
العسكرية  القيادة  مراكز  عىل  الروسية  العسكرية 

واملطارات واملخازن العسكرية األوكرانية. 

ويف رد عىل اهلجوم الرويس عىل أوكرانيا، أدان الرئيس 
عقوبات  بفرض  وتعهد  اهلجوم  بايدن  جو  األمريكي 
جديدة »قاسية« عىل موسكو ردًا عىل ذلك. وقال بايدن 
يف بيان إن الرئيس الرويس فالديمري بوتني »اختار حربًا 
مع سبق اإلرصار ستؤدي إىل خسائر فادحة يف األرواح 
هي  وحدها  »روسيا  أن  وأضاف  برشية«.  ومعاناة 
املسئولة عن املوت والدمار الذي سيحدثه هذا اهلجوم، 
وسرتد الواليات املتحدة وحلفاؤها ورشكاؤها بطريقة 

موحدة وحاسمة. وسيحاسب العامل روسيا«.

مسارات التعامل األمريكي
احلدود  عىل  الرويس  العسكري  التصعيد  بداية  مع 
اخليار  عىل  بايدن  الرئيس  إدارة  ركزت  األوكرانية، 
الدبلومايس، إلثناء موسكو عن شن رضبات عسكرية 
املتحدة  الواليات  حلفاء  أمن  هيدد  بام  أوكرانيا،  ضد 
مع  ولكن  »الناتو«،  حلف  يف  واألعضاء  األوروبيني 
ختلت  ولوغانسك،  دونتسك  باستقالل  روسيا  اعرتف 
وزير  أعلن  حيث  الدبلومايس،  اخليار  عن  واشنطن 
مع  لقاءه  إلغاء  عن  بلينكن  أنتوين  األمريكي  اخلارجية 
العمليات  بداية  الرويس سريجي الفروف. ومع  نظريه 
يمكن  األوكرانية،  األرايض  ضد  الروسية  العسكرية 
تطورات  مع  األمريكي  التعامل  مسارات  إن  القول 

األزمة األوكرانية ستتمثل، عىل األرجح، فيام ييل:

وحلفائها:  روسيا  عىل  العقوبات  من  مزيد  فرض   -1
خطاب  خالل  بايدن،  جو  األمريكي  الرئيس  أعلن 
أن   ،2022 فرباير   22 يوم  األبيض  البيت  من  له 
روسيا  عىل  العقوبات  من  حزم  أربع  ستفرض  بالده 
رشق  يف  انفصاليتني  منطقتني  باستقالل  اعرتافها  بعد 
الذي  األمر  هناك،  قوات  نرش  وإعالن  أوكرانيا، 
الرويس  الغزو  ببداية  إعالنًا  األمريكي  الرئيس  اعتربه 
األمريكية  العقوبات  استهدفت  وقد  ألوكرانيا. 
الروسية  النخب  من  وأعضاء  روسية  مالية  مؤسسات 
وعائالهتم والديون السيادية الروسية. ويف إطار توسيع 
العقوبات عىل موسكو بسبب األزمة األوكرانية، أعلن 
عقوبات  فرض   ،2022 فرباير   23 يف  بايدن،  الرئيس 
عىل الرشكة املشغلة خلط أنابيب الغاز »نورد سرتيم 2« 
الذي يربط روسيا بأملانيا عرب بحر البلطيق. وقد ذكر أن 
وأن  العقوبات،  من  األويل  الدفعة  هي  العقوبات  تلك 
اإلدارة ستفرض املزيد من العقوبات يف حال التصعيد 

العسكري الرويس ضد أوكرانيا.

األوروبيني  حلفاءها  مع  املتحدة  الواليات  وتنسق 
القاسية  العقوبات  من  املزيد  لفرض  الدويل  واملجتمع 
والطاقة  البنوك  قطاعي  ستستهدف  والتي  روسيا  عىل 
والسلع  التكنولوجيا  صادرات  وحظر  الروسيني، 
العقوبات  تشمل  أن  املمكن  ومن  الروسية.  األخرى 
موسكو  أراضيها  عىل  من  شنت  التي  الدول  األمريكية 
البيضاء.  روسيا  مثل  أوكرانيا  ضد  عسكرية  رضبات 
فرباير   24 يف  بايدن،  الرئيس  قال  السياق،  هذا  ويف 
عىل  السبع  جمموعة  يف  نظرائه  مع  اتفق  أنه   ،2022

فرض عقوبات »رادعة« و«قاسية« ضد موسكو.

األمريكيني  املسئولني  من  العديد  يشكك  ذلك،  ورغم 
تغيري  يف  األمريكية  العقوبات  نجاح  يف  واحلاليني 
أن  إىل  احلجج  بعض  تدفع  حيث  الرويس،  السلوك 
العقوبات األمريكية يف املقابل ترغم اخلصوم عىل تعزيز 
العقوبات  أن  عن  فضاًل  فيه،  املرغوب  غري  سلوكهم 
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األمريكية عىل قطاع الطاقة الرويس ستعرض االقتصاد 
تبعات  لتعايف االقتصاد من  األمريكي، وجهود اإلدارة 
اجلائحة، وكذلك االقتصاد العاملي، ملزيد من األزمات 
دوالر   100 جتاوزت  والتي  النفط،  أسعار  ارتفاع  مع 
سبع  منذ  األعىل  وهو  اهلجوم،  أعقاب  يف  للربميل 
السلع  من  العديد  أسعار  ارتفاع  بجانب  سنوات، 
األمريكية  العقوبات  بأن  توقعات  وهناك  األخرى. 
وهي  للربميل،  140دوالر  إىل  النفط  أسعار  سرتفع 

زيادة سيستفيد منها االقتصاد الرويس.
األوروبيني:  احللفاء  مع  العسكري  الدعم  من  مزيد   -2
حلفائها  أمن  بحامية  املتحدة  الواليات  تعهد  ظل  يف 
وتأكيد  »الناتو«،  حلف  يف  واألعضاء  األوروبيني، 
اإلدارة األمريكية عىل التزاماهتا باملعاهدات والتحالفات 
اجلنود  من  املزيد  واشنطن  ترسل  أن  حيتمل  الدولية، 
التصعيد  أعقاب  ففي  األوروبية.  الدول  إىل  األمريكيني 
العسكري الرويس ضد أوكرانيا، أمرت الواليات املتحدة 
بنرش 3 أالف جندي إضايف يف بولندا وبذلك يصل العدد 
اإلمجايل للتعزيزات األمريكية التي تم إرساهلا إىل أوروبا 
اهلجوم  وسيدفع  أمريكي.  عسكري  آالف   5 حدود  إىل 
قواهتا  إعادة  إىل  املتحدة  الواليات  أوكرانيا  الرويس عىل 
»الناتو«،  حلف  يف  األعضاء  األوروبيني  حلفائها  لدعم 
القواعد  من  العديد  غادرت  التي  العسكرية  والقوات 

العسكرية األمريكية يف أوروبا قبل ثالثة عقود.
3- عدم االنجرار إىل مواجهة عسكرية مبارشة مع روسيا: 
عسكرية  قوات  إلرسال  املتحدة  الواليات  ختطط  ال 
»الناتو«،  حلف  يف  عضوًا  ليست  أهنا  حيث  ألوكرانيا، 
احللف  ميثاق  اخلامسة من  املادة  عليها  تنطبق  ولذلك ال 
للدفاع  لقواهتا  األعضاء  الدول  بتحريك  تقيض  التي 
عسكري.  لعدوان  تعرضه  حال  يف  األعضاء  أحد  عن 
العام  الرأي  توجهات  مع  متسقًا  األمريكي  القرار  ويأيت 
األمريكية، حيث يفضل غالبية األمريكيني عدم انخراط 
اإلدارة األمريكية يف الرصاع العسكري يف أوكرانيا. فقد 
أظهرت نتائج استطالع أجرته شبكة »يس يب إس نيوز/ 
يوجوف« خالل الفرتة 8-11 فرباير 2022 أن 53٪ من 

األمريكيني يقولون إنه جيب عىل الواليات املتحدة البقاء 
بعيدًا عن الرصاع من خالل عدم االنحياز إىل أوكرانيا أو 
روسيا، بينام قال 43٪ إن الواليات املتحدة جيب أن تدعم 
أوكرانيا. ويقود اجلمهوريون واملستقلون التيار الذي يدعو 
بينام  الرصاع،  عن  بعيدة  املتحدة  الواليات  تكون  أن  إىل 
يدعو الديمقراطيون إىل رضورة أن تقف الواليات املتحدة 
يدعمون  األمريكيني  أن  يعني  بام  أوكرانيا،  جانب  إىل 
العقوبات االقتصادية ضد روسيا مقابل إرسال مساعدات 
عسكرية إىل أوكرانيا يف حالة الغزو الرويس. ولذلك أعلن 
بايدن خالل خطاب له للرأي العام األمريكي يف 15 فرباير 
2022 أن واشنطن لن ترسل قوات لدعم أوكرانيا، لكنه 
وعد بدعم الشعب األوكراين وحكومته بأسلحة دفاعية، 

ومساعدات اقتصادية.

4- عودة سياسات احلرب الباردة جمددًا: بعد عقود من 
واالحتاد  املتحدة  الواليات  بني  الباردة  احلرب  انتهاء 
السوفيتي السابق، فإن التصعيد العسكري الرويس ضد 
أوكرانيا، وعدم رغبة واشنطن يف االنخراط العسكري 
الواليات  وتقديم  أوكرانيا،  يف  موسكو  ضد  املبارش 
واشنطن  وتوفري  لكييف،  العسكري  الدعم  املتحدة 
احتاملية  إىل  يشري  األوكرانية،  املقاومة  لقوى  التمويل 
الواليات  بني  بالوكالة  جديدة  باردة  حرب  نشوب 

املتحدة وروسيا يف أوكرانيا.

حتديات أمريكية
عىل  أوكرانيا،  يف  الروسية  العسكرية  العملية  تفرض 
العديد  األمريكية،  احلدود  عن  تبعد  أهنا  من  الرغم 
واملواطنني  األمريكية،  اإلدارة  أمام  التحديات  من 
العسكرية  الذين يتحملون تبعات اهلجامت  األمريكيني 

الروسية، ومن أبرز تلك التحديات:

1- حتمل املواطنني األمريكيني تبعات احلرب الروسية: 
يتعرضون  ال  األمريكيني  املواطنني  أن  من  الرغم  عىل 
أهنم  إال  األوكراين،  الشعب  مثل  الروسية  للنريان 
يف  النفط  أسعار  جتاوز  مع  اهلجوم  هذا  ثمن  سيدفعون 
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أعقاب اهلجامت العسكرية الروسية حاجز 100دوالر 
تكاليف  ارتفاع  وكذلك   ،2014 عام  منذ  مرة  ألول 
زيادة  إىل  النفط  أسعار  ارتفاع  سيؤدي  حيث  املعيشة، 
سيؤدي  وكذلك  والكهرباء.  املنازل  تدفئة  تكاليف 
وارتفاع  الطريان  تكلفة  زيادة  إىل  الطاقة  أسعار  ارتفاع 
املرجح  ومن  للرشكات،  واملدخالت  النقل  تكاليف 
املرتفعة  التكاليف  تلك  من  بعٍض  الرشكات  مترر  أن 

للمستهلكني يف شكل طفرات يف األسعار.
للرئيس  اجلمهورية  االنتقادات  حدة  تصاعد   -2
وحزبه  األمريكي  الرئيس  فيه  يكافح  وقت  يف  بايدن: 
غري  مستويات  إىل  التضخم  معدل  ارتفاع  تبعات  من 
من  بكثري  الوفاء  يف  وإخفاقه  عقود،  أربعة  منذ  مسبوقة 
النصفي  التجديد  انتخابات  قبل  االنتخابية  وعوده 
استغل  املقبل،  نوفمرب   8 يف  هلا  املقرر  للكونجرس 
أوكرانيا  ضد  الرويس  العسكري  اهلجوم  اجلمهوريون 
لتوجيه املزيد من االنتقادات لإلدارة الديمقراطية، حيث 
دونالد  السابق  األمريكي  والرئيس  اجلمهوريون  يلقي 
املتصاعدة  الروسية  العدائية  األعامل  مسئولية  ترامب 
يقولون  إذا  بايدن،  جو  الرئيس  عاتق  عىل  أوكرانيا  ضد 
الرويس  العدوان  أمام  الطريق  مهدت  »إدارته  إن 
بسلسلة من األخطاء الفادحة يف السياسة اخلارجية مثل 
االنسحاب الكارثي للقوات األمريكية من أفغانستان«. 
ففي هذا السياق، قال زعيم األقلية اجلمهورية يف جملس 
الشيوخ األمريكي السيناتور ميتش ماكونيل إن الرئيس 
 150 عن  يزيد  ما  إرسال  عىل  ليتجرأ  يكن  مل  الرويس 
االنسحاب  لوال  األوكرانية  احلدود  إىل  جندي  ألف 
الرئيس  استغل  وقد  أفغانستان.  من  املتعجل  األمريكي 
انتقادات  لتوجيه  الروسية  التحركات  ترامب  السابق 
لألزمة  األخري  إدارة  انتقد طريقة  بايدن، حيث  للرئيس 
يف أوكرانيا، متحدثًا عن العالقة املتينة التي كانت تربطه 
ليترصف  كان  ما  »بوتني  أن  ومؤكدًا  الرويس،  بالرئيس 

عىل هذا النحو يف ظل إدارته«.
كام انتقد ترامب ما تتعرض له بعض املدارس ىف الواليات 
املتحدة من هجامت باألسلحة ىف الوقت الذى تسعى فيه 

الواليات املتحدة حلامية املواطنني ىف أوكرانيا.

هلجامت  األمريكية  املؤسسات  تعرض  احتامل   -3
هجامت  من  أمريكية  خماوف  هناك  روسية:  إلكرتونية 
األمريكي  الدعم  أعقاب  يف  جديدة  روسية  إلكرتونية 
الدويل  املجتمع  املتحدة  الواليات  وقيادة  لكييف، 
عماًل  شنها  بعد  موسكو،  عىل  قاسية  عقوبات  لفرض 
بعد  املخاوف  تلك  وتتزايد  أوكرانيا.  ضد  عسكريًا 
اهلجوم  نتيجة  واشنطن  حتملتها  التي  املؤثرة  التداعيات 
خالل  كولونيال  أنابيب  خط  عىل  الرويس  اإللكرتوين 
خطوط  أهم  أحد  إغالق  إىل  أدى  حيث  املايض،  العام 
ماليني  تدفق  وتعطيل  املتحدة  الواليات  يف  األنابيب 
األمريكية،  السوق  إىل  النفطية  املنتجات  من  الرباميل 
الرشقي  اجلنوب  يف  الوقود  حمطات  من  العديد  وترك 
أمريكية  خماوف  وهناك  وقود.  بدون  فارغة  للبالد 
إلكرتونية  هلجامت  األمريكي  املايل  النظام  تعرض  من 
عىل  متعاظمة  تأثريات  هلا  ستكون  والتي  روسية، 
االقتصادية  األوضاع  وعىل  األمريكي،  االقتصاد 

لألمريكيني.

والديمقراطية  الدويل  للنظام  التهديدات  تفاقم   -4
حتديًا  أوكرانيا  عىل  الرويس  اهلجوم  يضيف  الغربية: 
الواليات  تقوده  الذي  الليربايل  الدويل  للنظام  جديدًا 
بعد  اإلشكاليات،  من  الكثري  من  يعاين  الذي  املتحدة، 
ترامب،  دونالد  السابق  األمريكي  الرئيس  فرتة  انتهاء 
وهتديده قواعد وقيم النظام الدويل التي ختدم باألساس 
وكذلك  عليه،  املنفردة  األمريكية  واهليمنة  املصالح 
تتهم  قوى  من  حتديًا  تواجه  التي  الغربية  الديمقراطية 
يف  والصني،  روسيا  مقدمتها  يف  ديمقراطية  غري  بأهنا 
ممارسات  بعد  األمريكية  الديمقراطية  فيه  ترتنح  وقت 
أسس  يف  وتشككه  بالسلطة  للتمسك  السابق  الرئيس 

الديمقراطية األمريكية.

خالصة القول، يركز هنج اإلدارة األمريكية يف التعامل 
عىل  أوكرانيا  يف  الروسية  العسكرية  العمليات  مع 
املعلومات  عن  الرسية  رفع  خالل  من  سواء  الردع 
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مزيد  فرض  أو  الرويس«،  »الغزو  حول  االستخباراتية 
من العقوبات االقتصادية الشاملة عىل موسكو، وتزويد 
الدفاعية  واألسلحة  املساعدات  من  بحزمة  أوكرانيا 
التعامل  إخفاق  أو  لنجاح  وسيكون  واهلجومية. 
ألوكرانيا  الرويس  العسكري  الغزو  مع  األمريكي 
عاملية  كقوة  املتحدة  الواليات  صورة  عىل  تداعيات 

املجتمع  قيادة  مسئولية  تتحمل  الدويل  للنظام  وقائدة 
ومدى  الدوليني،  واالستقرار  األمن  لصون  الدويل 
التزام الواليات املتحدة بالدفاع عن حلفائها، وال سيام 
يف  األمريكية  األمنية  االلتزامات  يف  ثقتهم  اهتزاز  بعد 
أعقاب عملية االنسحاب األمريكي من أفغانستان قبل 

حلول الذكرى العرشين ألحداث 11 سبتمرب.

كيف تتعامل الواليات المتحدة مع العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا؟ 



التعقيدات االقتصادية لألزمة األوكرانية 
والعقوبات على روسيا

حسين سليمان 
باحث - مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية

اوًلا: إرهاصات وتطورات األزمة الروسية - األوكرانية وعوامل التصعيد 
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وقع الغزو الرويس ألوكرانيا، يف وقت  تتصاعد فيه متاعب 
االقتصاد العاملي مع اقرتاب مرحلة ما بعد كوفيد-19، 
وإعادة فتح االقتصادات حول العامل. وهيدد هذا النزاع 
املسلح، الذي يشمل أحد أكرب مصدري عدد من السلع 
يواجهها  التي  االضطرابات  بمفاقمة  اهلامة،  األساسية 
كوفيد-19،  أزمة  من  تعافيه  مسار  يف  العاملي  االقتصاد 
وبتعقيد األوضاع الداخلية يف روسيا وأوروبا، باإلضافة 
إىل عدد كبري من االقتصادات اهلشة حول العامل، البعيدة 

متامًا عن هذا الرصاع وحساباته.

تداعيات  متتد  أن  أيضًا  امُلتوقع  فمن  ذلك،  عىل  وعالوة 
كالعقوبات  إضافية،  قنوات  خالل  من  النزاع،  هذا 
لتضيف  والتحالفات،  هلا،  املضادة  واإلجراءات 
تعقيدات طويلة األجل إىل منظومة التكامل االقتصادي 
العاملي، تدفع نحو املزيد من التفكك احلاصل منذ األزمة 
املالية العاملية قبل أكثر من عقٍد، مرورًا بالنزاع التجاري 

قبل أعوام، وأخريًا بأزمة كوفيد-19 ومآالهتا.

املزيد من التضخم وتبعاته
العاملية خالل عام 2021،  أدت إعادة فتح االقتصادات 
وهناية عام 2020، بالتزامن مع حزم التحفيز واملساعدة 
العاملي  الطلب  تنامي  إىل  املسبوقة،  غري  اهلائلة  احلكومية 
بسبب  جماراته،  عن  املعروض  عجز  مع  رسيعة،  بصورة 
القطاعات والقدرات اإلنتاجية  استمرار معاناة عدد من 
حول العامل من اإلغالق املتكرر، جراء املوجات املتتابعة 
والتحورات اجلديدة لفريوس كوفيد-19، باإلضافة إىل 
اهلامش الزمني املتأخر الستجابة العرض، يف صورة الفرتة 
الالزمة لزيادة االستثامرات والقدرات اإلنتاجية، وكذلك 
بسبب نقص العاملة، يف االقتصادات الغنية عىل األخص، 
عىل خلفية حزم املساعدات احلكومية السخية للمواطنني، 
والتي جعلت من العمل يف الوظائف منخفضة األجر غري 

جمٍد هلم يف الوقت احلايل من الناحية املادية.

نتج عن ذلك موجة تضخم عاملي هي األكرب منذ سنوات 
منذ  األكرب  الغنية،  البلدان  بعض  حالة  ويف  طويلة، 

عقود. وانعكس ذلك بصورة رئيسية عىل أسعار السلع 
األساسية، والتي ارتفعت يف املجمل خالل عام 2021، 
بـ 38٪ عن عام 2019 قبل تفيش وباء كوفيد-19، من 
خالل زيادة يف أسعار السلع الغذائية بـ 30٪، والطاقة بـ 

41٪، واملواد اخلام الصناعية، بـ ٪42.7]1[

وهيدد الغزو الرويس ألوكرانيا بتحفيز املزيد من التضخم 
العاملي خالل العام احلايل، من خالل زيادة أسعار السلع 
األساسية بصورة إضافية، بسبب املخاوف من اضطراب 
بصورة  الدائر  باالقتتال  تأثرًا  البلدين،  من  الصادرات 
مبارشة من ناحية، أو بالعقوبات عىل روسيا من أخرى. 
روسيا،  وباألخص  البلدين،  ثقل  بسبب  ذلك  ويأيت 
ويف  األهم،  األساسية  السلع  من  عدد  تصدير  سوق  يف 
متكرر  بشكل  روسيا  وتتبادل  الطاقة.  مصادر  مقدمتها 
مع اململكة العربية السعودية، ترتيب أكرب ُمصدر للنفط 
املرتبة  يف  حلت  قد  وكانت  آلخر،  عام  من  العامل  حول 
الثانية يف عام 2019، قبل أزمة كوفيد-19، بصادرات 
من   ٪10 يتخطى  بام  يوميًا،  برميل  مليون   8.4 بلغت 
برميل  مليون   8.5 مقابل  العاملية،  النفطية  الصادرات 
يوميًا من السعودية. وعالوة عىل ذلك، فإن روسيا هي 
كبري  وبفارق  عامليًا،  الطبيعي  الغاز  ُمصدري  أكرب  أيضًا 
مرت  مليار   260 إىل  وصلت  بصادرات  العامل،  بقية  عن 
الصادرات  ربع  من  أكثر  أي   ،2019 عام  يف  مكعب 
أيضًا  روسيا  تعد  وكذلك،  الطبيعي.  الغاز  من  العاملية 
اسرتاليا  بعد  العامل،  حول  للفحم  ُمصدر  أكرب  ثالث 

واندونيسيا.]2[

مها  وأوكرانيا  روسيا  فإن  الغذائية،  السلع  صعيد  وعىل 
أكرب، وخامس أكرب، ُمصدري القمح عامليًا عىل التوايل، 
مليون  إىل 32  بكميات وصلت يف عام 2019،  وذلك 
طنًا تقريبًا من الصادرات الروسية، و14 مليون طنًا من 
أوكرانيا. كام يعد البلدان أيضًا ضمن أكرب مخسة مصدرين 
للحبوب يف املجمل عامليًا، بصادارت جمتمعة بلغت 82 
مليون طنًا من احلبوب يف عام 2019.]3[ وكذلك، فإن 
روسيا هي أكرب ُمصدري األسمدة عامليًا، بـ 7 ماليني طنًا 

التعقيدات االقتصادية لألزمة األوكرانية والعقوبات على روسيا
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سنويًا تقريبًا،]4[ ومن كبار مصدري معادن هامة أيضًا، يف 
مقدمتها األلومنيوم والنيكل.

اضطراب  إىل  مبارشة  بصورة  املعارك  ويف حني ستؤدي 
فإن  احلبوب،  من  وباألخص  األوكرانية،  الصادرات 
أنواعها،  بمختلف  الروسية،  الصادرات  عىل  التأثري 
هذه  من  املخاوف  وأدت  العقوبات.  بوابة  من  سيتم 
االضطرابات املختلفة، إىل ارتفاع أسعار النفط، وختطيها 
عام  منذ  مرة  ألول  للربميل،  دوالرًا   100 الـ  حاجز 
الطبيعي،  الغاز  أسعار  ارتفعت  فقد  وكذلك،   .2014
قياسًا عىل مؤرش )US Henry Hub( املعياري، وختطت 
جمددًا حاجز 4 دوالرات لكل مليون وحدة حرارية]5[ كام 
ترمجت هذه االضطرابات واملخاوف رسيعًا إىل زيادات 

يف أسعار احلبوب والسلع الزراعية.

اإلضافية،  التضخمية  الضغوط  هذه  ستعزز  وبدورها، 
من تداعيات موجة التضخم املستمرة منذ النصف الثاين 
من العام املايض. وتشمل هذه التداعيات إبطاء الطلب 
والتشغيل، وكذلك هتديد األمن  النمو  وبالتايل  العاملي، 
مل  والتي  اخلصوص،  وجه  عىل  الفقرية  للبلدان  الغذائي 
تتخط التداعيات املبارشة ألزمة كوفيد-19 حتى اآلن. 
كام يشمل ذلك أيضًا رفع أسعار الفائدة يف االقتصادات 
اخلصوص،  وجه  عىل  املتحدة  الواليات  ويف  الغنية، 
املركزى  البنك  أعلن  فقد  التضخم،  كبح  بغرض 
بنسبة  الفائدة  مايو 2022 رفع  بداية شهر  األمريكى ىف 
سيؤدي  ما  وهو   ،1994 عام  منذ  األعىل  وهى   ٪75
األسواق  من  األجنبية  األموال  رؤوس  خروج  إىل 
النامية،]6[ نحو السوق األمريكي  الناشئة واالقتصادات 
يف  سيادية  ديون  أزمات  باندالع  هيدد  قد  بام  باألساس، 

عدد من االقتصادات الفقرية والنامية.

تعقيدات العقوبات عىل روسيا
االقتصادية  التداعيات  فإن  العاملي،  التضخم  بخالف 
عىل  وخطورة  حدة  أكثر  تكون  قد  الرويس،  للغزو 
العقوبات  بوابة  من  واألورويب،  الرويس  االقتصادين 

الرويس،  االقتصاد  عىل  تتواىل  بالفعل  بدأت  التي 
الفعل  رد  من  وكذلك  هبا،  التلويح  يتم  التي  واألخرى 
الرويس إزائها. فقد أقرت الواليات املتحدة، واملفوضية 
األوروبية، واململكة املتحدة، وكندا، حزمة عقوبات عىل 
من  التقليدية  العقوبات  احلال  بطبيعة  تضمنت  روسيا 
عالوة  ولكن  روسية.  ومؤسسات  أفراد  أصول  جتميد 
عىل ذلك فقد شملت العقوبات،  تصعيدًا قويًا من خالل 
إجرائني يستهدفان عزل جزٍء من النظام املايل الرويس عن 
االقتصاد العاملي. فقد تم إخراج بنوك روسية خمتارة من 
منظومة SWIFT  البنكية الدولية، وهو ما يعني حجبها 
عن تلقي معلومات وتعقب املعامالت البنكية الدولية، 
وهو من شأنه أن ُيبطئ التبادل التجاري املارة مدفوعاته 
تم جتميد جزء كبري من  فقد  البنوك. وكذلك،  عرب هذه 
التي  الرويس،  املركزي  للبنك  اخلارجية  االحتياطيات 

تناهز الـ 650 مليار دوالرًا.
التبادل  الروسية تعطيل  البنوك  العقوبات عىل  تستهدف 
من  معامالته  جتري  الذي  العامل،  مع  الرويس  التجاري 
استثنت  قد  العقوبات  أن  العلم  مع  البنوك،  هذه  خالل 
املعامالت والبنوك املتعلقة بصادرات روسيا من الطاقة، 
ويستورد  عليها.  أسايس  بشكل  أوروبا  العتامد  نظرًا 
االحتاد األورويب 27٪ من احتياجاته النفطية، و41٪ من 
أزمة  ظل  ويف  روسيا.]7[  من  الفحم،  من  و٪46  الغاز، 
نقص الطاقة العاملية التي ظهرت للسطح خالل النصف 
الثاين من العام املايض، عىل خلفية تعايف الطلب، ونقص 
األخرض،  التحول  سياسات  بسبب  خاصة  املعروض، 
الطاقة  إمدادات  تعويض  املستحيل  شبه  من  فسيكون 
األجل  عىل  حتى  أو  فوري،  بشكل  ألوروبا  الروسية 
املتوسط. وبذلك، فإن تعطيل صادرات الطاقة الروسية 
األورويب،  لالقتصاد  مدمرة  آثار  له  سيكون  أوروبا  إىل 
واحلياة اليومية ملواطنيه، تفوق خسارة روسيا إليراداهتا، 
اإلدارة  اختيار  يف  أسهمت  قد  األزمة  هذه  تكون  وقد 

الروسية توقيت غزو أوكرانيا.
من  كبري  جزء  جتميد  خطوة  أيضًا،  ذلك  ويفرس 
االحتياطيات اخلارجية الروسية، يف خطوة غري مسبوقة 
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القتصاد هبذا احلجم، وهي االحتياطيات التي ربام كانت 
أو  تراجع  آثار  لتخفيف  عليها  االعتامد  روسيا  تنوي 
توقف إيرادات صادراهتا، وباألخص الطاقة، حال تفاقم 
فإن جتميد االحتياطيات  العقوبات. وعالوة عىل ذلك، 
من شأنه أن يؤدي كذلك إىل تراجع قيمة العملة الروسية 
بشكل حاد، بام يرفع من معدل التضخم داخل روسيا، 
خيدم  قد  ما  وهو  املعيشة،  مستويات  تراجع  إىل  ويؤدي 

تعزيز الضغوط الشعبية الداخلية عىل اإلدارة الروسية.

ويعد القرار الذى اختذه الرئيس بوتني بربط قيمة الروبل 
النفط والغاز الرويس إما بالذهب  بالذهب وإعالن بيع 
أو الروبل بدال من الدوالر أو اليورو من العوامل التى 
سامهت ىف استيعاب االقتصاد الرويس لصدمة العقوبات 
التي فرضتها القوى الغربية عيل روسيا مما أدي إىل ارتفاع 

سعر الروبل مقابل الدوالر واليورو.

هذه  روسيا  تتقبل  أن  امُلستبعد  فمن  ناحيتها،  من  أما 
العقوبات طوياًل، والتي تستثني الطاقة، بدون ردة فعل، 
ألهنا بذلك ستستمر يف تصدير الطاقة إىل أوروبا مقابل 
إيرادات من النقد األجنبي جممدة أو شبه جممدة، يصعب 
السلع  من  اخلارجية  احتياجاهتا  رشاء  يف  استخدامها 
الرويس  الفعل  يأيت بذلك رد  واخلدمات األخرى. وقد 
ما  وهو  أوروبا،  إىل  الطاقة  صادرات  وقف  صورة  يف 
سيشكل صدمة فورية عنيفة للنشاط االقتصادي واحلياة 

اليومية يف أوروبا.

التداعيات طويلة األجل والتكامل العاملي
خالل  االقتصادية  العقوبات  استخدام  يف  التوسع  أدى 
السياسة  أدوات  أهم  كأحد  املاضية،  القليلة  العقود 
يف  طويلة  ولسنوات  بكثافة  وتطبيقها  عامليًا،  اخلارجية 
املثال،  سبيل  عىل  إيران  مقدمتها  يف  احلاالت،  من  عدد 
العقوبات،  هذه  مع  للتعايش  مضادة  آليات  تطوير  إىل 
املؤسسات  أصول  إخفاء  ذلك  يف  بام  عليها،  وااللتفات 
بديلة  ومؤسسات  قنوات  وخلق  املستهدفني،  واألفراد 
لتجارة  سوداء  وأسواق  اخلارجية،  املالية  للمعامالت 

وبدوره  املستهدفة.  البلدان  إىل  أو  من  املحظورة  السلع 
إىل  امُلركزة،  العقوبات  أرضار  يف  الرتاجع  ذلك  أدى 
تنتفي  وشمواًل،  رضرًا  وأكثر  أشد  عقوبات  إىل  اللجوء 
أو  مؤسسات  أو  احلاكم  للنظام  االستهداف  صفة  عنها 
أفراد فاعلني بعينهم، وتتوسع أرضارها لتشمل االقتصاد 
ربام رغبة يف  املعييش،  وأماهنم  املواطنني  ثم  برمته، ومن 
زيادة الضغوط الشعبية الداخلية عىل األنظمة املستهدفة.

فإن  املتبادل،  واالعتامد  االقتصادي،  التكامل  وبسبب 
حصار  خالل  من  روسيا،  عىل  االقتصادية  العقوبات 
قد  املحتمل،  الرويس  الفعل  املايل وجتارهتا، ورد  قطاعها 
ترض يف الوقت ذاته، بأوروبا بسبب اعتامدها عىل الطاقة 
أثناء  الصني  عىل  األمريكية  القيود  أرضت  كام  الروسية، 
النزاع التجاري، وسترض أكثر إذا تم التوسع يف فرضها، 
باالقتصاد األمريكي بسبب اعتامده عىل املكونات والسلع 
الرويس  االقتصاد  يترضر  حني  ويف  الصني.  يف  امُلصنعة 
)والصيني( بطبيعة احلال بالعقوبات والقيود االقتصادية 
عىل  يكون  قد  هنا  الرهان  فإن  هذه،  النطاق  واسعة 
املعيشية  األوضاع  تدهور  ختطي  عىل  األنظمة  هذه  قدرة 
غري  كأنظمة  تصنف  ألهنا  نظرًا  وضغوطهم،  للمواطنني 
لبعض  وفقًا  الشعبية  للمساءلة  ختضع  ال  ديمقراطية 
فإن  اآلخر،  اجلانب  عىل  أما  األكاديمية]8[.  التصنيفات 
يف  الديمقراطية،  البلدان  يف  املعيشية  األوضاع  تدهور 
أوروبا أو الواليات املتحدة، جراء العقوبات عىل روسيا 
)أو الصني(، من خالل قنوات كالتضخم ونقص السلع 
األنظمة  بتغيري  هيدد  وغريها،  الطاقة  إمدادات  وتوقف 
احلاكمة و/أو السياسات يف هذه البلدان عرب االنتخابات، 
حتت ضغط املعاناة االقتصادية ملواطنيها. وكانت الصني 
قد راهنت عىل ذلك خالل نزاعها التجاري مع الواليات 
الوقت،  عىل  الرهان  عرب  ترامب،  حكم  أثناء  املتحدة، 
وخسارة ترامب لالنتخابات بسبب التداعيات االقتصادية 
عىل الواليات املتحدة جراء النزاع التجاري من ناحية، ثم 
أزمة كوفيد-19 بعد ذلك، وهو ما حتقق بالفعل، وتراجع 
تصعيد النزاع بعد فوز بايدن، حتى وإن مل يتم الرتاجع عن 

أغلب القيود التي فرضها سابقه.
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القيود  فرض  عىل  قائم  اقتصادي  نزاع  يف  الدخول  إن 
غري  وأخرى  ديمقراطية  بلدان  بني  والعقوبات، 
سلبية  تداعيات  مع  اقتصاديًا،  متكاملة  ديمقراطية، 
متشابكة عىل اجلانبني، قد يمثل خماطرة أكرب عىل األنظمة 
للتغيري  وعرضة  هشاشة  أكثر  تصبح  التي  األوىل،  يف 
بمرور الوقت حتت الضغط الشعبي. وبالتايل فإن امتداد 
النزاع والعقوبات يف هذه احلالة ال يكون يف مصلحتها، 
بذلك  الثانية، وتستغل  األنظمة يف  تدركه  باتت  ما  وهو 
تغيري  يف  أماًل  نزاعاهتا،  يف  هذه  البنيوية  الضعف  نقطة 
األنظمة أو السياسات يف البلدان الديمقراطية، إىل أخرى 

أقل عدائية جتاهها.

الديمقراطية  البلدان  باتت  فقد  اآلخر،  اجلانب  وعىل 
أكثر  وأوروبا،  املتحدة  الواليات  مقدمتها  ويف  الكربى، 
الطبيعية  الداخلية  واهلشاشة  اإلشكالية،  هلذه  إدراكًا 
غري  القوى  مع  االقتصادية  النزاعات  يف  ألنظمتها 
يف  هو  احلل  أن  إدراك  يف  بالتايل  وبدأت  الديمقراطية. 
وتقليص  القوى،  هذه  مع  االقتصادي  التكامل  تفكيك 

الداخلية من  التداعيات السلبية  االعتامد عليها، لتجنب 
أكثر  استخدامها  بات  التي  والقيود،  العقوبات  فرض 
يف  ذلك  عن  رصاحة  بايدن  إدارة  عربت  وقد  شيوعًا. 
الصناعية  التوريد  سالسل  إعادة  إىل  الساعي  برناجمها 
عىل  اعتامدها  وتقليص  املتحدة،  الواليات  داخل  إىل 
رغبة  أيضًا  وتعكسه  اسرتاتيجية،  ألغراض  الصني 
عرب  الروسية،  الطاقة  عىل  االعتامد  تقليص  يف  أوروبا 
تنويع املصادر، والتحول إىل الطاقة اخلرضاء باألساس. 
يعني ذلك بالتايل، أن هنالك توجهًا غربيًا واضحًا يصب 
نحو املزيد من تقليص التكامل االقتصادي العاملي، ربام 
املتقاربة  والتكتالت  اإلقليمي  التكامل  تعزيز  لصالح 
سياسيًا، ولكن الوقت هو ما سيثبت مدى واقعية حتقيق 
هذا التوجه، بالتزامن مع احلفاظ عىل نمو قوي وحتسن 
بدون  سواء  للجانبني،  املواطنني  معيشة  مستويات  يف 
منخفضة  واملكونات  والسلع  والعاملة  الطاقة  مصادر 
التكلفة التي توفرها القوى النامية غري الديمقراطية، أو 
األسواق الواسعة والتقنيات واالستثامرات التي توفرها 

الديمقراطيات الغربية.
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يف  احلياد  عىل  الوقوف  العامل  دول  من  العديد  اختارت 
كبرية  مشكلة  املوقف  هذا  ويمثل  األوكرانية.  األزمة 
لعزل  معركتها  إطار  يف  وحلفائها  املتحدة  للواليات 
أكثر  عليها  املفروضة  العقوبات  وجعل  دوليًا،  روسيا 
تم  لو  شمولية وأقرب ألن تكون عقوبات دولية حتى 

فرضها من خارج جملس األمن.

كرس  عىل  املتحدة  الواليات  حرص  أن  به  املسلم  ومن 
عىل  يرتكز  األوكرانية  األزمة  يف  الدول  بعض  حياد 
واقتصادي  سيايس  تأثري  إحداث  عىل  القادرة  الدول 
عىل روسيا مثل الصني، وبعض حلفاءها )أى الواليات 
تركيا  من  وكل  اخلليج،  دول  بعض  مثل  املتحدة( 
ال  االجتاه  هذا  يف  األمريكية  اجلهود  ولكن  وإرسائيل. 
عاماًل  جذهبا  يف  النجاح  سيكون  أخرى  دواًل  تتجاهل 
اهلند  مثل  وسياسيًا  اقتصاديًا  موسكو  لعزل  إضافيًا 

أفريقيا. وجنوب 

التصويت يف األمم املتحدة كمؤرش
يف الثاين من مارس 2022، تبنت اجلمعية العامة لألمم 
العدوان  إدانة  عىل  ينص  قرارًا  ساحقة  بأغلبية  املتحدة 
عىل  ويؤكد  وقفه،  إىل  ويدعو  أوكرانيا،  عىل  الرويس 
فيها  بام  أوكرانيا  ووحدة  واستقالل  بسيادة  التمسك 
أصوات  بأغلبية  القرار  حظى  وقد  اإلقليمية.  مياهها 
عن   35 وامتنعت  دول   5 عارضته  فيام  دولة   141
التصويت، من إمجايل 193 دولة عضوًا باألمم املتحدة.

ال يمثل هذا املؤرش، عىل الرغم من دالالته املبدئية التي 
الدبلوماسية األمريكية، قيمة حقيقية،  تصب يف صالح 
ليس فقط المتناع عدد من الدول اهلامة عن التصويت 
ربام  احلياد  أو  االمتناع  موقف  ألن  ولكن  روسيا،  ضد 
الواقع،  الدول عىل أرض  الفعيل هلذه  ال يكون املوقف 
عدم  أو  روسيا،  تأييد  إىل  أقرب  اعتباره  يمكن  ربام  بل 
االستعداد للمشاركة يف حماوالت عزهلا دوليًا، وهو ما 
تتهمها  الدولتني  وكلتا  واهلند،  الصني  مواقف  جتسده 
الواليات املتحدة بالوقوف فعليًا إىل جوار روسيا، فثمة 

تقارير تشري إىل أن كلتا الدولتني ستشاركان يف إضعاف 
العقوبات الغربية عىل روسيا، عرب ختفيف تأثري إخراج 
األخرية من النظام البنكي املعروف بـSWIFT، وذلك 
روسية  موازية  نظم  عرب  روسيا  مع  التجارة  بتبادل 
النفط  لصادرات  فرصة  توفري  عن  فضاًل  وصينية، 
التي  لألسواق  بديلة  أسواق  وإجياد  الروسيني،  والغاز 

فقدهتا، أو ستفقدها جراء العقوبات الغربية.
فعىل سبيل املثال، يف 18 مارس 2022، اشرتت رشكة 
النفط  من  برميل  ماليني   3 احلكومية  اهلندية  النفط 
اخلام من روسيا، وقالت املتحدثة باسم البيت األبيض 
الرويس  النفط  من  اهلند  مشرتيات  »إن  ساكي:  جينيفر 
اهلند  حثت  لكنها  األمريكية«،  العقوبات  تنتهك  لن 
عند  فيه  تقف  أن  تريد  الذي  املكان  يف  »التفكري  عىل 
كتابة كتب التاريخ«. أما الصني، فقد كانت االنتقادات 
بايدن  جو  األمريكي  الرئيس  حذرها  حيث  أكرب،  هلا 
عىل  عدواهنا  لدعم  لروسيا  عون  أي  تقديم  حماولة  من 
أوكرانيا، وقال راين هاس اخلبري يف معهد »بروكينجز« 
أوباما  باراك  للرئيس  السابق  واملستشار  لألبحاث 
الطلب  ستكون  بايدن  الرئيس  »أولوية  الصني:  لشئون 
عن  للتعويض  بوسائل  روسيا  متد  أال  الصني  من 
احلرب  آللة  معدات  إرسال  وعدم  الدولية،  العقوبات 

الروسية يف أوكرانيا«.
كرس  املتحدة  الواليات  تستهدف  التي  الدول  ضمن 
األوكراين،  الرويس-  الرصاع  يف  »النظري«  حيادها 
لروسيا،  منحازًا  يبدو  الذي  »الفعيل«  موقفها  وكشف 
كل من تركيا وإرسائيل. وتتشابه الدولتان يف شعورمها 
مصاحلهام،  عىل  األوكرانية  األزمة  تبعات  بخطورة 
إغضاب  إىل عدم  يميل  الذي  موقفهام  تغطية  وحتاوالن 
روسيا، باالدعاء بأهنام حصال عىل موافقة من الواليات 
-عىل  منهام  كل  يقوم  لكى  الغربيني  واحللفاء  املتحدة 
النزاع.  حدة- بدور الوسيط بني روسيا وأوكرانيا حلل 
يغريا  لكى  األقرب  مها  وتركيا  إرسائيل  أن  ويبدو 
عىل  واشنطن  أرصت  ما  حالة  يف  كامل  بشكل  موقفهام 
يقفون  ومن  يؤيدوهنا  من  بني  واضحة  خطوط  وضع 
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التي  الصيغة  إىل  املتحدة  الواليات  تعود  وربام  ضدها، 
طرحها الرئيس األمريكي األسبق جورج بوش-االبن 
بعد هجامت احلادي عرش من  العامل  عندما طالب دول 
قرار  من  واضح  موقف  بإعالن   2001 عام  سبتمرب 
الواليات املتحدة بشن حرب ضد اإلرهاب: »ال حياد 

يف هذه احلرب: إما أن تكون معنا، أو تكون  ضدنا«.

الصني... الرقم الصعب يف املعادلة
أمام  الرئيسية  العقبة  الصني  تشكل  سبب،  من  ألكثر 

الواليات املتحدة يف مسعاها لعزل روسيا:

أواًل، ال يمكن لواشنطن هتديد بكني بعقوبات اقتصادية 
شاملة مثل تلك التي فرضتها عىل موسكو، بسبب قوة 
التجاري  للتبادل  الكبري  واحلجم  الصيني،  االقتصاد 
األمريكي- الصيني، الذي يمكن أن يؤثر عىل املصالح 

االقتصادية األمريكية أيضًا.

جتارية  عقوبات  بفرض  واشنطن  قيام  شأن  من  ثانيًا، 
ومالية شاملة عيل بكني، تقريب األخرية بشكل أكرب من 
موسكو، وتوفري فرصة إلنجاح النظام املايل والتجاري 

البديل الذي تتبناه  كلتامها.

الرويس-الصيني  التقارب  يشكل  أن  يمكن  ثالثًا، 
للعديد  إغراء  حدث-  ما  االقتصادية-إذا  اجلبهة  يف 
ولن  الثنائي،  التحالف  هبذا  لاللتحاق  العامل  دول  من 
األمريكية  العقوبات  إفشال  عند  حينها  األمر  يتوقف 
والغربية عىل روسيا، بل يمكن أن يتجاوزه إىل تشكيل 
واشنطن  ضد  كبرية   عسكرية  وحتى  سياسية  جبهة 

وحلفائها.

فرض  تم  ما  إذا  الفعل  رد  واشنطن  تضمن  ال  رابعًا، 
تايوان،  لغزو  تتحرك  فقد  بكني،  عىل  مشددة  عقوبات 
وأن  خاصة  واشنطن،  أمام  صعوبة  أكثر  جبهة  لتفتح 
كام  بكني،  جانب  إىل  احلالة  هذه  يف  ستقف  موسكو 
التحالف  تفكيك  إىل  تايوان  سقوط  يؤدي  أن  يمكن 
وكوريا  اليابان  عىل  والقائم  األمريكي-اآلسيوي 
البلدين  هذين  خشية  بسبب  األوىل  بالدرجة  اجلنوبية 

من مواجهة مصري تايوان الحقًا.

يف ظل هذه املحددات األربعة، لن يكون أمام الواليات 
عقوبات  فرض  يف  التفكري  عن  االمتناع  سوى  املتحدة 
من  بداًل  واشنطن  ختتار  وقد  الصني،  ضد  شاملة 
صادرات  حظر  مثل  فقط  جزئية  عقوبات  فرض  ذلك 
باإلضافة  للصني،  املتقدمة  األمريكية  التكنولوجيا 
اخلارجي  الصيني  التمدد  حمارصة  لسياسة  أكرب  لتفعيل 
املتحدث  أشار  اإلطار،  هذا  وىف  أفريقيا.  يف  خاصة 
 16 يف  برايس  نيد  األمريكية  اخلارجية  وزارة  باسم 
يونيو 2022 إىل أن الواليات املتحدة ال تصدق مزاعم 
الصني باحلياد ىف النزاع األوكراين وتعتقد أهنا تقف إىل 

جانب روسيا.

سياسة خمتلفة جتاه حياد احللفاء
إذا كان فشل واشنطن شبه مؤكد فيام يتعلق بتغيري املوقف 
منافسًا  بكني  تعد  حيث  األوكرانية،  األزمة  من  الصيني 
هلا وليس حليفًا، فإن السياسة األمريكية الساعية لكرس 
األوكرانية  األزمة  من  الدول  لبعض  احليادية  املواقف 
اململكة  الرباعي:  وحتديدًا  احللفاء،  عىل  ترتكز  سوف 
وإرسائيل  املتحدة  العربية  واإلمارات  السعودية  العربية 

وتركيا.

وعسكرية  اقتصادية  عالقات  املتحدة  الواليات  متتلك 
هذه  أن  تدرك  ولكنها  واإلمارات،  السعودية  مع  قوية 
العالقات قد تأثرت سلبيًا يف السنوات األخرية، بسبب 
عدم وقوف واشنطن مع الدولتني يف مواجهة التهديدات 
اإليرانية، عىل نحو بدا جليًا يف موقف واشنطن املرتاخي 
رضباهتا  توجه  التي  احلوثي  ملليشيا  اإليراين  الدعم  من 

الصاروخية املبارشة لألرايض السعودية واإلماراتية.

وتعتقد الدولتان أن اجلدل الدائر منذ عدة سنوات عن نية 
الواليات املتحدة تقليل اهتاممها بمنطقة الرشق األوسط 
أضحى  الصيني،  الصعود  مواجهة  عىل  الرتكيز  لصالح 
حقيقة واقعة؛ ويفرض عليهام البحث عن الوسائل التي 
التهديدات اجلسيمة ألمنهام بام فيها  متكنهام من مواجهة 
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تقوية عالقاهتام السياسية والعسكرية مع روسيا والصني.

السعودية  ثقة  املتحدة  الواليات  تستعيد  ولكى 
تأثري  اقتصاديتان مهمتان وهلام  واإلمارات- ومها قوتان 
كبري عيل سوق النفط والغاز- عليها أن تثبت للدولتني 
الرشق  مغادرة  يف  التفكري  عن  ختلت  أهنا  عميل  بشكل 
توسيع  عرب  وذلك  به،  اهتاممها  تقليل  أو  األوسط 
اهتاممها بقواعدها العسكرية يف املنطقة، وتزويد البلدين 
بأسلحة أمريكية متقدمة، والضغط عىل إيران للتخيل عن 
سياستها التي هتدد أمنهام، وأن يكون ذلك ضمن رشوط 

عودة الواليات املتحدة لالتفاق النووي مع إيران.

بدون هذه اخلطوات، قد يصعب أن تستجيب السعودية 
واإلمارات ملطالب واشنطن هلام باالنضامم إىل الدول التي 
تريد منها املشاركة يف تطبيق نظام العقوبات ضد روسيا، 
اإلمارات-  موقف  أن  إىل  أشارت  تقارير  ظل  يف  خاصة 
التي امتنعت عن التصويت يف جملس األمن ضد مرشوع 
خلفية  عىل  جاء  ألوكرانيا-  الرويس  الغزو  يدين  قرار 
صفقة بني روسيا واإلمارات، بمقتضاها امتنعت األخرية 
الفيتو ضد  إدانة روسيا مقابل عدم استخدامها حق  عن 

مرشوع قرار يعترب مليشيا احلوثي مجاعة إرهابية.

كذلك، يمكن فهم استقبال اإلمارات للرئيس السوري 
العربية(  املنطقة  لروسيا يف  األهم  )احلليف  األسد  بشار 
من  جزء  أنه  عىل  الروسية-األوكرانية،  احلرب  أوج  يف 
الضغوط التي متارسها اإلمارات عىل الواليات املتحدة، 
السوري  للرئيس  دعم  أي  تقديم  يف  ترغب  ال  والتي 
هذا  مثل  ألن  والدولية،  اإلقليمية  عزلته  من  خيرجه 
منطقة  يف  الرويس  النفوذ  تكريس  عمليًا  يعني  التوجه 

الرشق األوسط.

ومن املرجح أن التحركات األمريكية يف اجتاه كرس حياد 
جمدية  تكون  لن  األوكرانية  األزمة  يف  حلفاءها  بعض 
جانب  من  موثقة  تعهدات  يصاحبها  مل  ما  مستقباًل، 
واشنطن بالوقوف معهم يف مواجهة التهديدات اجلسيمة 
بني  ختتار  أن  واشنطن  عىل  سيتعني  وحينها  ألمنهم، 
حتسني عالقاهتا مع إيران عرب املىض قدمًا يف مسار العودة 

إىل االتفاق النووي دون االلتفات العرتاضات جوهرية 
السعودية  من  وكل  إرسائيل  جانب  من  املسار  هذا  عيل 
أن  بمعنى  املعاكس  االجتاه  يف  والذهاب  واإلمارات، 
متامًا  توقفها  حتى  أو  إيران  مع  للتقارب  حركتها  ُتبطئ 

لكسب ثقة احللفاء الثالثة.

احللفاء- معسكر  يف  األخري  بالطرف  يتعلق  وفيام 
يف  نفسها  ستجد  واشنطن  فإن  تركيا،  وهو  املحايدين 
نظرًا  لصفها،  أنقرة  كسب  أرادت  ما  إذا  أصعب  وضع 
والواليات  تركيا  بني  سنوات  منذ  املتوترة  للعالقات 
املتحدة عىل خلفية رفض واشنطن ملطالب الرئيس رجب 
طيب أردوغان تسليم فتح اهلل جولن الذي تتهمه أنقرة 
بالتخطيط لالنقالب الفاشل الذي وقع يف عام 2016، 
وجلوء أنقرة لرشاء منظومة S-400 الروسية الصنع ردًا 
عىل رفض واشنطن تزويدها بطائرات F-35 وبطاريات 
الواليات  من  تركيا  غضب  إىل  باإلضافة  »باتريوت«، 
انحيازًا  تراه  ما  بسبب  األورويب  االحتاد  ودول  املتحدة 
البحرية  احلدود  تقسيم  قضية  ملف  يف  وقربص  لليونان 

وتقاسم ثروات الغاز الطبيعي يف رشق البحر املتوسط.

الواليات  عيل  للضغط  تركيا  ستسعى  شك،  دون  ومن 
مقابل  مطالبها  بعض  أو  كل  إىل  لالستجابة  املتحدة 
»الوسيط  موقع  من  األوكرانية  األزمة  من  موقفها  تغيري 
الرتكية(  الدبلوماسية  التحركات  تصوره  )كام  املحايد« 
الروسية.  الطموحات  حمارصة  يف  »الرشيك«  وضع  إىل 
وتزداد فرصة أنقرة يف الضغط عىل واشنطن يف ظل ما تراه 
األخرية إنجازًا تم حتقيقه عىل خلفية األزمة األوكرانية، 
والذي يتبدى يف إعادة الوحدة والتامسك إىل حلف الناتو 
أعضاءه وتساؤالت من  بني  بعد سنوات من اخلالفات 

جانب بعضهم عن جدوى بقاؤه.

وبطبيعة احلال، لن تكون واشنطن راغبة يف إغضاب أنقرة 
العضو املهم يف احللف، حتى ال يشكل توتر عالقاهتا به، 
النجاح، خاصة  أو خروجها منه تشكيكًا يف حقيقة هذا 
أن واشنطن تعول عىل الناتو واالحتاد األورويب لتكوين 

جبهة متامسكة يف مواجهة روسيا والصني.
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ما  إذا  كبرية  مشكلة  تواجه  أن  يمكن  أيضًا  تركيا  ولكن 
فرضت  تطورات الرصاع الدائر يف أوكرانيا عىل أعضاء 
منه  اخلروج  أو  احللف  داخل  البقاء  بني  االختيار  الناتو 
قدرهتا  من  يقلل  ما  وهو  بقراراته،  االلتزام  عدم  حال 

نسبيًا عىل ابتزاز واشنطن إىل ما ال هناية.  

ويف كل األحوال، سيتعني عىل واشنطن أن حتسب بدقة 

السالف  األربعة  املحايدين  تقدمه حللفائها  أن  يمكن  ما 
الساعي  التكتل  إىل  باالنضامم  تقنعهم  لكى  ذكرهم، 
لتشديد احلصار عىل روسيا، والتخيل عن موقف »احلياد« 
تنازالت  تقديم  يؤدي  ال  بحيث  األوكرانية،  األزمة  يف 
هذه  داخل  من  آخرين  إغضاب  إىل  ألحدهم  أمريكية 

املجموعة، أو حلفاء آخرين من خارجها.



االتحاد األوروبى والحرب فى أوكرانيا 

د. عمرو الشوبكى   
مستشار  مركز االهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية

ثانًيا: أبعاد االستقطاب الدولى واإلقليمى فى األزمة الروسية األوكرانية 
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مع بدء اهلجوم الروسى عىل أوكرانيا وفشل املحاوالت 
اندالع  منع  ىف  واألملانية،  الفرنسية  خاصة  األوروبية، 
احلرب، واقرتاب القوات الروسية من العاصمة كييف، 
اتضح تباين املواقف األوروبية من »التحدى الروسى« 
وعدم قدرة كافة الدول األوروبية عىل االنخراط الكامل 
الطاقة  جمال  ىف  خاصة  األمريكية،  العقوبات  تطبيق  ىف 
نظرًا لكونه يعتمد ىف أكثر من ثلث استهالكه عىل روسيا.

اهلجوم  قبل  حتركت  قد  وأملانيا  فرنسا  من  كل  وكانت 
الروسى ىف حماولة ملنع اندالع احلرب، حيث زار الرئيس 
فعل  وكذلك  موسكو،  ماكرون  إيامنويل  الفرنسى 
لتأكيدات  واستمعا  شولتس،  أوالف  األملانى  املستشار 
من املسئولني الروس عن عدم نية روسيا غزو أوكرانيا، 

وهو ما مل حيدث.

ليس  األوروبية  احلسابات  الروسى  اهلجوم  أربك  وقد 
ألن  أيضًا  وإنام  دارها،  عقر  ىف  كانت  احلرب  ألن  فقط 
أوروبا اعتادت عىل استخدام أدوات ناعمة ىف مواجهة 
ىف  موسكو  أعلنت  أن  فمنذ  روسيا.  مع  خالفات  أى 
رفض  شعبي،  استفتاء  عقب  القرم  إقليم  ضم   2014
به، ووقع عقوبات حمدودة  االحتاد األوروبى االعرتاف 
عىل روسيا، مل تؤثر عىل العالقات التجارية واالستثامرات 

املشرتكة بني الطرفني.

السنوات  الناتو طوال  متدد  منع  كام عجزت روسيا عن 
حلفها  من  جزءًا  كانت  بلدان  ىف  أصبح  حتى  املاضية 
القديم )وارسو(، بل إن دول البلطيق التى كانت جزءًا 
لالحتاد  انضمت  السابقة  السوفيتية  اجلمهوريات  من 
الناتو، وهو ما اعتربته روسيا هتديدًا  األوروبى وحلف 
برفض  متكررة  إشارات  وأرسلت  القومى  ألمنها 
جتاهلته  ما  وهو  أوكرانيا  ىف  الوضع  هذا  استنساخ 

الواليات املتحدة ومعها االحتاد األورويب.

ىف  األمريكية،  كام  األوروبية،  التحركات  أن  واحلقيقة 
مل  بينهام  التباين  رغم  ظلت  الروسى  الغزو  مواجهة 
والذى  القائم،  الدوىل  للنظام  احلمراء  اخلطوط  تتجاوز 
حتى  العظمي،  للقوى  احليوى  باملجال  ضمنًا  يعرتف 

عقب  الروسى  الضعف  استثمر  الناتو  حلف  كان  لو 
اهنيار االحتاد السوفيتى ومتدد ىف كثري من الدول املتامخة 
للحدود الروسية، فإن إرصار أوروبا والواليات املتحدة 
حرب  لتفادى  أوكرانيا  ىف  عسكريًا  التدخل  عدم  عىل 
داخل  تقع  أوكرانيا  بأن  اعرتافًا ضمنيًا  يعنى  ثالثة  عاملية 
ىف  عضوًا  ليست  أهنا  خاصة  الروسى  احليوى  املجال 
الغزو  وسيلة  مع  اختلفت  لو  وحتى  الناتو،  حلف 
وواجهتها بالطرق الدبلوماسية والعقوبات االقتصادية.

املصالح االقتصادية والطاقة الروسية
كشفت قمة فرساى التى ُعقدت ىف فرنسا ىف شهر مارس 
الرويس،  اهلجوم  إدانة  عىل  أوروبى  توافق  عن   2022
التى مازالت خمتلفة  العقوبات االقتصادية،  وعىل بعض 
بمجال  يتعلق  فيام  خاصة  املتحدة،  الواليات  تريده  عام 

الطاقة.

من   ٪40 من  يقرب  ما  عىل  تعتمد  أوروبا  أن  واحلقيقة 
الطاقة  أكرب مشرتى  أملانيا من  طاقتها عىل روسيا، وتعد 
من  واردهتا  ثلث  ىف  موسكو  عىل  تعتمد  إذ  روسيا  من 
من  و٪55  الفحم  من  مشرتليتها  من  و٪45  النفط 

واردات الغاز.

عن  سيبحث  إنه  قال  األوروبى  االحتاد  أن  صحيح 
مصادر بديلة للطاقة الروسية وأنه ينوى االستغناء عنها 
توحى  حقيقية  مؤرشات  توجد  ال  إنه  إال   ،2027 ىف 
التى  اخلليجية  البدائل  فيها  بام  متاحة،  بدائل  هناك  بأن 
والغاز  النفط  من  السوق  احتياجات  تغطية  تستطيع  لن 

الروسيني.

املالية  واملؤسسات  الرشكات  من  كثري  قررت  كام 
السوق  من  تنسحب  ومل  استثامراهتا  جتميد  األوروبية 
عىل  الشهرية  الفرنسية  توتال  رشكة  فعلت  كام  الروسية 
االنسحاب  قررت  التى  األمريكية  شيل  رشكة  خالف 
من السوق الروسية. ومل تغري أوروبا أيضًا املسار املعقد 
أوكرانيا  أجل  من  لالحتاد  دولة  أى  النضامم  والطويل 
منح  عىل   2022 يونيو   23 يف  األوروبى  االحتاد  فوافق 
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األوروبى،  االحتاد  لعضوية  "مرشح"  وضع  أوكرانيا 
لتبدأ عملية قد تستغرق سنوات لتحصل هذه الدولة عىل 

عضوية االحتاد األوروبى.

رفع اإلنفاق العسكرى
كثري  قرار  أوكرانيا هو  الروسية ىف  احلرب  تأثريات  أكرب 
حيث  العسكري،  اإلنفاق  ميزانية  رفع  االحتاد  دول  من 
جاءت أملانيا ىف الصدارة ورفعت إنفاقها العسكرى من 
وإعالن  دوالر،  مليار   100 إىل  سنويًا  دوالر  مليار   56
مستشارها ختىل بالده عن عقيدة استمرت لعقود طويلة 
وقائمة عىل »التحكم« ىف اإلنفاق العسكري. كام قررت 
ألول مرة منذ احلرب العاملية الثانية تزويد دولة ىف منطقة 
نزاع باألسلحة. أما بريطانيا، فقد أقرت زيادة ىف ميزانية 
الدفاع بأكثر من 16.5 مليار دوالر. كام أعلنت فرنسا 
أهنا ستزيد من ميزانية الدفاع هلذه السنة بأكثر من مليارى 
دوالر، ىف وقت حتقق فيه هدف ختصيص 2٪ من ناجتها 
الداخىل اخلام للجيش. وزادت كل من هولندا وإيطاليا 
كانت  بلدان  فعلت  وكذلك  العسكري،  إنفاقها  نسب 
السويد  مثل  اجليوش  عىل  اإلنفاق  بتخفيض  تطالب 
روسيا  حدود  عىل  صغرية  دولة  بحثت  كام  والدانامرك. 
مثل فنلندا والتى عرفت بحيادها، االنضامم حللف الناتو.

االحتاد أمام واقع جديد
للفحم  أوروبية  كجامعة  األوروبى  االحتاد  جتربة  بدأت 
وأملانيا  فرنسا  وضمت   1951 عام  إبريل  ىف  والصلب 
هبدف  وهولندا  ولوكسمربج  وإيطاليا  وبلجيكا  الغربية 

تأسيس تكتل اقتصادى أوروبى ىف جمال الطاقة، وأيضًا 
وزير  لسان  عىل  جاء  ما  حسب  احلرب،  خطر  لتحييد 
اخلارجية الفرنسى ىف ذلك الوقت روبرت شومان الذى 
قال: »لن نجعل من احلرب أمرًا غري وارد فحسب، بل 
غري منطقى ماديًا أيضًا« وهذا ما جرى طوال العقود التى 

أعقبت احلرب العاملية الثانية.

ألوروبا  خطر  ناقوس  كانت  البوسنة  حرب  أن  ورغم 
األمريكي،  العسكرى  التدخل  إال  حيسمها  مل  التى 
التنمية  برامج  عىل  تركز  حاهلا  عىل  بقيت  أوروبا  فإن 
عن  وغابت  العامل،  دول  مع  االقتصادية  والرشاكات 
املعارك العسكرية التى شهدها العامل إال ىف حالة بريطانيا 
وخاصة  املتحدة  الواليات  معارك  بمعظم  حلقت  التى 

أثناء غزو العراق ىف مارس 2003.

واحلقيقة أن احلديث عن »عسكرة« االحتاد األوروبى أو 
بناء جيش أوروبى موحد أو تزايد نفوذ أوروبا من خالل 
القوة العسكرية أمر مازال بعيدا عن الواقع. صحيح أن 
قدراهتا  بزيادة  أوروبا  اهتامم  جعلت  أوكرانيا  ىف  احلرب 
القوى  منافسة  عىل  قدرهتا  أن  إال  حقيقة،  العسكرية 
املتحدة  الواليات  العامل أى  الثالث األوىل ىف  العسكرية 
إىل  ستحتاج  وأهنا  بعيدة،  مازالت  وروسيا  والصني 
يتقبل  لكى  واملجتمعية  السياسية  الثقافة  ىف  عميق  تغيري 
األوروبيون فكرة االنتقال من االعتامد عىل تأثري نموذج 
قوته  عىل  يعتمد  قطب  إىل  وسياسى  وثقاىف  اقتصادى 
املستقبل  ىف  وارد  وغري  مؤكد  غري  أمر  وهو  العسكرية، 

املنظور أو املتوسط.

االتحاد األوروبى والحرب فى أوكرانيا



الحســابات الصينيــة فــي األزمــة 
األوكرانيــة الروســية- 

د. محمد فايز فرحات  
مدير مركز االهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية

ثانًيا: أبعاد االستقطاب الدولى واإلقليمى فى األزمة الروسية األوكرانية 
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ربام ُتعد األزمة الروسية- األوكرانية الراهنة، التي انتهت 
فرباير   24 يف  أوكرانيا  حدود  الروسية  القوات  بدخول 
2022، وتدمري البنية التحتية العسكرية األوكرانية، هي 
األهم منذ اهنيار االحتاد السوفيتي وانتهاء احلرب الباردة، 
سواء جلهة املرسح الذي جتري فيه األزمة، بالنظر ملا متثله 
بام  وأوروبا،  روسيا  بني  متاس«  »منطقة  من  أوكرانيا 
حيمله ذلك من استحضار مرسح احلرب الباردة، حيث 
مثلت أوروبا الرشقية أحد أهم مسارح هذه احلرب بني 
وحلف  السوفيتي  االحتاد  بقيادة  الرشقي،  املعسكرين 
وحلف  املتحدة  الواليات  بقيادة  والغريب  »وارسو«، 
شامل األطلنطي )ناتو(، أو جلهة طبيعة املرحلة التي يمر 
التحوالت  ورسعة  عمق  حيث  من  العاملي،  النظام  هبا 
مها  مهمتني،  قوتني  وصعود  القوى،  موازين  يف  اجلارية 
الصني وروسيا، وتزايد التنسيق بينهام بشأن حالة النظام 
العاملي الراهن والسعي إىل بناء نظام متعدد األقطاب، أو 
بدءًا  األزمة،  إدارة  يف  املستخدمة  األدوات  طبيعة  جلهة 
من األداة اإلعالمية، وانتهاًء باألداة العسكرية، ومرورًا 

باألداة االقتصادية.
األطراف  ضمن  ليست  الصني  أن  من  الرغم  وعىل 
األزمة  هذه  أمهية  ينفي  ال  هذا  لكن  األزمة،  يف  املبارشة 
هبا  يمر  التي  املرحلة  طبيعة  جلهة  سواء  للصني،  بالنسبة 
النظام العاملي- كام سبق القول- أو لطبيعة ما محلته من 
سيرتتب  وما  النظام،  هذا  لتطور  بالنسبة  مهمة  دالالت 
عىل هذه األزمة من تداعيات اسرتاتيجية مهمة وعديدة 
إىل  النظر  يمكن  آخر،  بمعنى  النظام.  هذا  طبيعة  عىل 
حلقة  باعتبارها  الراهنة  األوكرانية  الروسية-  األزمة 
مهمة، ُتضاف إىل حلقات سابقة، يف إطار عملية تراكمية 

يف حتول النظام العاملي.
طبيعة  حول  مهمة  أسئلة  تطرح  السابقة،  بسامهتا  األزمة 
باعتبار  األوكرانية،  الروسية-  لألزمة  الصني  إدراك 
النظام  يف  الرئيسة  الدولية  القوى  من  واحدة  الصني 
معها،  التعامل  يف  الصينية  احلسابات  وطبيعة  العاملي، 
داخل  الصيني  الصعود  عملية  إدارة  يف  األزمة  وموقع 
عىل  املهيمنة  القوة  مع  العالقة  وإدارة  العاملي،  النظام 

خالل  توسعت  والتي  املتحدة(  )الواليات  النظام 
السنوات األخرية يف سياسات احتواء الصعود الصيني، 
املبارش للصني أو خارج هذه  أقاليم اجلوار  سواء داخل 
األزمة  يف  الصينية  احلسابات  كانت  إذا  وما  األقاليم، 

تنطوي عىل تكاليف حمتملة بالنسبة للصني.

السياق الدويل لألزمة
مرحلة  يف  الراهنة  األوكرانية  الروسية-  األزمة  جتري 
شديدة األمهية فيام يتعلق بتطور النظام العاملي. هناك حتول 
االقتصادية  القدرات  توزيع  هيكل  يف  ومتسارع  عميق 
والعسكرية، وأنامط التفاعالت اجلارية بني القوى الرئيسة 
داخل النظام. وبشكل عام، يمكن حتديد املالمح األساسية 

للمرحلة الراهنة يف النظام العاملي فيام ييل:

1- تراجع الفجوة بني القوى املهيمنة عىل النظام العاملي 
منذ انتهاء احلرب الباردة، ممثلة يف الواليات املتحدة، من 
ناحية، والقوى الصاعدة داخل النظام، من ناحية أخرى، 
الفجوة  الرتاجع يف حجم هذه  ممثلة يف الصني وروسيا. 
االقتصادية،  القدرات  مستوى  عىل  فقط  ليس  جيرى 
لكنه جيرى أيضًا عىل مستوى توزيع القدرات العسكرية 
القوى  بني  الفجوة  تراجع  ويفتح  التسليح.  وأنظمة 
للحديث- املجال  يفتح  النظام  داخل  الكربى  الثالث 
وفقًا للعديد من نظريات العالقات الدولية خاصة داخل 
املدرسة الواقعية- عن قرب انتهاء النظام أحادي القطبية 

واالنتقال إىل نظام متعدد األقطاب.

وبعيدًا عن االختالفات النظرية القائمة، وما إذا كان هذا 
االنتقال سيتم عرب مواجهات عسكرية مبارشة بني هذه 
أن  الثابت  أو عرب مواجهات غري مبارشة، لكن  القوى، 
»ترسيع  يف  دورًا  تلعب  اإلقليمية  األزمات  من  سلسلة 
هذا االنتقال«، كام تكون يف بعض احلاالت »كاشفة« عن 
أمثلة سابقة عديدة يف هذا  هناك  االنتقال.  حدوث هذا 
الشأن؛ منها أزمة السويس 1956 التي كانت »كاشفة« 
وانتقال  العاملي،  النظام  يف  األوروبية«  »املرحلة  ألفول 
النظام إىل مرحلة الثنائية القطبية بقيادة الواليات املتحدة 

الحسابات الصينية في األزمة الروسية- األوكرانية
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العراقي  الغزو  أزمة  أيضًا  ذلك  من  السوفيتي.  واالحتاد 
للكويت وما تبعها من نجاح الواليات املتحدة يف تشكيل 
أكدت  والتي  عسكريًا،  الكويت  لتحرير  دويل  حتالف 
أحادي  نظام  إىل  القطبية  ثنائي  عاملي  نظام  من  االنتقال 
يمكن  نفسه  األمر  املتحدة.  الواليات  بقيادة  القطبية 
العاملي،  النظام  تطور  يف  الراهنة  املرحلة  يف  استنتاجه 
بدءًا من األزمة األوكرانية يف عام 2014 وما تبعها من 
وما  السورية  األزمة  ثم  القرم،  جزيرة  لشبه  روسيا  ضم 
تبعها من تدخل وحضور عسكري رويس بدءًا من عام 
2015. وأخريًا، وليس آخرًا، االنسحاب األمريكي من 
أفغانستان بنهاية أغسطس 2021، وما تبعه من انكشاف 
حليفة... دول  أو  أنظمة  بناء  يف  األمريكية  القوة  حدود 

إلخ.
األوكرانية  الروسية-  األزمة  إن  هنا،  القول  خالصة 
عملية  وترسيع  تكريس  يف  جديدة  حلقة  هي  الراهنة 
ناحية  من  وهي،  الدولية،  القوى  موازين  يف  التحول 

أخرى، أزمة كاشفة عن عمق هذا التحول.
2- عودة سياسة األحالف الدولية، حيث اتسمت فرتة 
العسكرية  التحالفات  ظاهرة  بانتشار  الباردة  احلرب 
 )1949 سنة  )تأسس  »الناتو«  حلف  خاصة  واألمنية، 
كحلفني   ،)1955 سنة  )تأسس  »وارسو«  وحلف 
ويف  آنذاك،  العاملي  النظام  قلب  يف  رئيسيني  عسكريني 
إىل  باإلضافة  الباردة،  للحرب  األهم  املرسح  قلب 
حلف  مثل  اإلقليمي؛  الطابع  ذات  األحالف  بعض 
 Southeast Asia Treaty آسيا«  رشق  »جنوب 
»مانيال«  حلف  باسم  أيضًا  املعروف   Organization
الشيوعي  املد  ضد  الوقوف  1954هبدف  سنة  )تأسس 
املركزية«  »املعاهدة  وحلف  آسيا(،  رشق  جنوب  يف 
املد  حمارصة  هبدف   1955 سنة  تأسس  بغداد،  )حلف 
األحالف  سياسة  لكن  األوسط(.  الرشق  يف  الشيوعي 
السوفيتي  االحتاد  اهنيار  عقب  أمهيتها  من  الكثري  فقدت 
باستثناء  تفككها  إىل  أدى  ما  الباردة،  احلرب  وانتهاء 
هذه  تأثري  حتت  اآلخر  هو  اضطر  الذي  »الناتو«،  حلف 

التحوالت إىل إعادة تعريف دوره وجماله احليوي.

سياسة  عودة  شهدت  األخرية،  اخلمس  السنوات  لكن 
العودة  هذه  مؤرشات  أهم  كان  أخرى.  مرة  األحالف 
 The Quadrilateral الرباعي«  األمني  »احلوار  إحياء 
Security Dialogue (QUAD)  يف عام 2017 بني 
الواليات املتحدة واهلند وأسرتاليا واليابان، والذي شهد 
حتوله  مع   )2021( املايض  العام  خالل  مهمة  تطورات 
إىل االنعقاد عىل مستوى القمة. ورغم أنه مل يتحول بعد 
إىل حلف عسكري باملعنى الدقيق، لكنه يصنف باعتباره 
»إطارًا اسرتاتيجيًا« لتنسيق السياسات واالسرتاتيجيات 
بني الدول األربع داخل منطقة اإلندوباسيفيك. وتأكدت 
»أوكوس«  حتالف  تأسيس  مع  األحالف  سياسة  عودة 
الواليات  من  كل  بني   2021 سبتمرب  يف   AUKUS
موجة  كشفت  كام  املتحدة.  واململكة  وأسرتاليا  املتحدة 
خالل  كازاخستان  شهدهتا  التي  الداخلية  االضطرابات 
شهر يناير 2022 عن الدور املهم ملنظمة »معاهدة األمن 
القرن  بداية تسعينيات  التي يعود تأسيسها إىل  اجلامعي« 
العرشين، لكن الدور املهم الذي لعبته يف رسعة القضاء 
عىل هذه اإلرضابات فتح املجال أمام »املعاهدة« كتحالف 

أمني مجاعي يف منطقة وسط آسيا، بقيادة روسية.
هي  الروسية-األوكرانية،  األزمة  فإن  السياق،  هذا  يف 
املرتاكمة يف سياق عملية  جزء من سلسلة من األزمات 
اكتامل  اقرتب  وكلام  العاملي.  النظام  يف  اجلارية  التحول 
هذه  مثل  تأثري  كان  كلام  والتحول  االنتقال  عملية 
حالة  عىل  ينطبق  قد  ما  وهو  وضوحًا،  أكثر  األزمات 
أسئلة  ستفتح  التي  الراهنة،  األكرانية  الروسية-  األزمة 
سبيل  عىل  األسئلة،  هذه  بني  من  انتهائها.  بعد  كبرية 
فعالية  ومدى  »الناتو«؟  حلف  مستقبل  هو  ما  املثال، 
األمن  محاية  يف  األمريكية  األوروبية-  والرشاكة  احللف 
غرب  )يف  املثىل  األوروبية  العالقة  وماهية  األورويب، 

ورشق أوروبا( مع روسيا.

املصالح الصينية يف األزمة
التي  املهمة،  الصينية  املصالح  من  يمكن تصور جمموعة 
يف  الصينية  احلسابات  يف  رئيسة  حمددات  بدورها  مّثلت 

األزمة الروسية- األوكرانية الراهنة.
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املصلحة األوىل، تتعلق بالعمل عىل تعزيز دور األزمة يف 
ترسيع عملية االنتقال داخل النظام العاملي ويف اجتاه بناء 
نظام عاملي متعدد األقطاب، وهو هدف صيني- رويس 
آخرها  كان  خمتلفة،  مناسبات  يف  عنه  التعبري  تم  مشرتك 
جينبينج«  يش  »بوتني-  قمة  عن  الصادر  البيان  وأمهها 
الشتوية  األلعاب  دورة  هامش  عىل   2022 فرباير   4 يف 
وجه  فقد   .)2022 فرباير   20-4( بكني  يف  األوليمبية 
ومحلها  املتحدة،  للواليات  شديدة  انتقادات  البيان 
آسيا-  ويف  أوروبا  يف  العاملي  األمن  تدهور  مسئوليات 
البيان عن رشاكة اسرتاتيجية  املحيط اهلادي. كام حتدث 
بشكل  فيه  عارضا  اللذين  البلدين،  بني  حدود«  »بال 
هنج  من  جزءًا  واعتربوه  رشقًا  »الناتو«  توسع  رصيح 

»حقبة احلرب الباردة«.

لتؤكد  الراهنة  األوكرانية  الروسية-  األزمة  جاءت  لقد 
عىل  للعمل  وفرصة  الصيني،  الرويس-  التوافق  هذا 
عىل  لألزمة  االسرتاتيجية  والتداعيات  النتائج  تعزيز 
جاء  أيضًا،  السياق  هذا  يف  واملتوسط.  القريب  املديني 
املوقف الصيني عقب بدء العمليات العسكرية الروسية 
للمخاوف  الصني  »تفهم«  عن  ليعرب  أوكرانيا  داخل 
دفع  ما  وهو  الغربية،  حدودها  عىل  الروسية  األمنية 
الروسية  العسكرية  العمليات  تكييف  رفض  إىل  الصني 
داخل أوكرانيا عىل أهنا »غزو«، أو »اعتداء« عىل السيادة 
األمريكية  املواقف  إليه  ذهبت  ما  نحو  عىل  األوكرانية، 

واألوروبية.

الصني هنا لدهيا مصلحة واضحة يف تأكيد انكشاف األمن 
األورويب، وانكشاف فعالية العالقات األمنية والدفاعية 
أوروبا  دول  أمام  فقط  ليس  األوروبية،  األمريكية- 
أوروبا  يف  املتحدة  الواليات  حلفاء  أمام  ولكن  الرشقية 
لألمن  كإطار  »الناتو«  حلف  فعالية  وانكشاف  الغربية، 
عضوًا  ليست  أوكرانيا  أن  صحيح  األورويب.  اجلامعي 
الروسية  العسكرية  العمليات  فإن  ثم  ومن  »الناتو«،  يف 
املادة  لتفعيل نظام األمن اجلامعي وفقًا لنص  ال تؤسس 
رسيعًا  كشفت  األزمة  لكن  احللف،  ميثاق  من  اخلامسة 

العسكري  التدخل  وقت  أوكرانيا  يف  احلاكمة  للنخبة 
مراهناهتا  أو  اخلارجية  ارتباطاهتا  فعالية  عدم  الرويس 
عكست  وقد  األورويب.  األمن  بمنظومة  االرتباط  عىل 
إىل  الوصول  رسعة  نفسه  األوكراين  الرئيس  ترصحيات 
هذه االستنتاجات عىل مستوى أوكرانيا. هذا االنكشاف 
ليس وليد األزمة الروسية- األكرانية الراهنة، فقد سبق 
األزمة مناسبات أكدت هذا االنكشاف، كان أمهها خربة 

الواليات املتحدة و«الناتو« يف أفغانستان. 

األزمة  استغالل  يف  تتمثل  الثانية،  الصينية  املصلحة 
وحلفائها  املتحدة،  للواليات  واضحة  رسائل  لتوصيل 
األمر  يتعلق  عندما  بأنه  تايوان،  يف  احلاكمة  وللنخبة 
تتسم  ال  الدول  حسابات  فإن  القومي  األمن  بقضايا 
ومن  املساومات.  أو  للمقايضات  ختضع  وال  باملرونة، 
قضية  يف  الروسية  احلسابات  عىل  يصدق  ما  فإن  ثم، 
توسع »الناتو« يف اجتاه احلدود الروسية، واحلسابات غري 
عىل  أيضًا  يصدق  أوكرانيا،  يف  احلاكمة  للنخبة  الدقيقة 
قضية تايوان باعتبارها قضية أمن قومي بالنسبة للصني، 
وأن احلسابات الصينية يف هذه القضية ال يمكن أن ختضع 
هي األخرى ألية مساومات أو مقايضات. ومن ثم، ال 
يمكن استبعاد استخدام الصني القوة العسكرية يف حالة 
االستقالل  إعالن  عىل  تايوان  يف  احلاكمة  النخبة  إقدام 
وإذا  املتحدة.  الواليات  من  بدعم  أو  واحد  جانب  من 
كان بمقدور االقتصاد الرويس -األقل بكثري من حجم 
االقتصاد الصيني- حتمل التكاليف االقتصادية املتوقعة 
فإن  أوكرانيا،  ضد  العسكرية  القوة  استخدام  لقرار 
الصني بإمكاهنا أيضًا حتمل مثل هذه التكاليف، يف حالة 
تايوان  ضد  العسكرية  القوة  استخدام  إىل  اضطرارها 
إلجبارها عىل االلتزام بالسيادة الصينية واألمن القومي 

الصيني.

التحالفات  الثالثة، تنرصف إىل كشف خطورة  املصلحة 
وخطورة  العاملي،  النظام  يف  الراهنة  املرحلة  يف  األمنية 
اجتاه  خلفية  عىل  خاصة  الباردة،  احلرب  بعقلية  التفكري 
حتالف  تأسيس  ثم  »كواد«،  إحياء  إىل  املتحدة  الواليات 

الحسابات الصينية في األزمة الروسية- األوكرانية
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»أوكوس«. إن انكشاف حدود فعالية حلف »الناتو« يف 
توسيع  مرشوع  حتول  كيف  بل  األورويب،  األمن  حتقيق 
والعاملي،  اإلقليمي  االستقرار  لعدم  مصدر  إىل  احللف 
شبكة  عىل  الصينية-  للرؤية  -وفقًا  سحبه  يمكن 
التحالفات األمريكية يف اإلندوباسيفيك والتي تستهدف 
الصعود  مرشوع  وإجهاض  الصني  احتواء  باألساس 
أكثر من  الفرضية  الصني عن هذه  الصيني. وقد عربت 
حتويل  املتحدة  الواليات  حاولت  عندما  خاصة  مرة، 

»كواد« إىل »ناتو آسيوي«.

حلف  مع  املبارشة  الصينية  بالعالقة  يتعلق  فيام  وحتى 
مشكالت،  من  ختلو  ال  العالقة  هذه  فإن  »الناتو«، 
خاصة بعد أن اجته األخري ألول مرة إىل وصف الصني 
بأهنا »حتدي  يونيو 2021(  )أثناء اجتامع احللف يف 14 
البيان  أكده  ما  ،”Serious Challenge“ وهو  خطري« 
الصني  إىل  أشار  والذي  االجتامع،  عن  الصادر  اخلتامي 
بشكل سلبي أكثر من مرة. من ذلك إشارة البيان إىل أنه 
»يمكن لنفوذ الصني املتزايد وسياساهتا الدولية أن تطرح 
حتديات نحتاج إىل معاجلتها معًا كحلف. سوف نتواصل 
مع الصني هبدف الدفاع عن املصالح األمنية للحلف«. 
ويف موضع آخر يقول البيان: »تطرح طموحات الصني 
الدويل  للنظام  منهجية  حتديات  احلازم  وسلوكها  املعلنة 
بأمن  الصلة  ذات  وللمجاالت  القواعد  عىل  القائم 
التي  القرسية  السياسات  تلك  من  قلقون  نحن  احللف. 
تتعارض مع القيم األساسية املنصوص عليها يف معاهدة 
النووية  ترسانتها  توسيع  عىل  الصني  تعمل  واشنطن. 
برسعة بمزيد من الرؤوس احلربية وعدد أكرب من أنظمة 
اإلطالق املتطورة. كام تتعاون عسكريًا مع روسيا، بام يف 
ذلك من خالل املشاركة يف التدريبات الروسية يف املنطقة 
افتقار  إزاء  بالقلق  نشعر  زلنا  ما  األطلسية.  األوروبية 

الصني للشفافية«.]1[

هذا التطور السلبي من وجهة نظر الصني، دفع باألخرية، 
من خالل بعثة الصني لدى االحتاد األورويب، إىل إصدار 
الصني  أن  من  »الناتو«  حذر   ،2021 يونيو   15 يف  بيان 

تواجهها  حتديات  »أية  إزاء  األيدي«  »مكتوفة  تقف  لن 
»حتديًا  متثل  ال  الصني  أن  مؤكدًا  احللف«،  جانب  من 
وال  دولة،  ألي   “systemic challenge” نظاميًا« 
الصينية،  العسكرية  القوة  يف  املبالغة  »الناتو«  عىل  جيب 
وجيب أن يلعب بداًل من ذلك دورًا يف االستقرار العاملي 

واإلقليمي.]2[

تكاليف املوقف الصيني
املوقف الصيني من األزمة الروسية- األوكرانية بأبعاده 
السابقة ال خيلو من بعض التكاليف أو املخاطر.  أول تلك 
العسكرية  العمليات  عليه  تنطوي  بام  يتعلق  التكاليف 
اعرتاف رويس  أوكرانيا، وما سبقها من  الروسية داخل 
أغلبية  إىل  استنادًا  ولوغانسك،  دونيتسك  بجمهوريت 
اإلقليمني، حيث يكرس ذلك  الروسية يف  باللغة  ناطقة 
واللغوية  القومية  واملجموعات  األقليات  حق  ملبدأ 
املبدأ  هذا  إقرار  اخلاصة.  دوهلا  وتكوين  االنفصال  يف 
بالنسبة  شديدًا  خطرًا  يمثل  الراهن  العاملي  النظام  يف 
للصني، وذلك بالنظر إىل حالة التعددية القومية واللغوية 

الشديدة.

الروسية  األهداف  توسع  حالة  يف  فإنه  ثانية،  ناحية  من 
داخل أوكرانيا وامتدادها إىل تغيري النظام القائم وبناء/ 
لروسيا،  »صديق«  أو  »حليف«  جديد  نظام  تنصيب  أو 
فإن ذلك يفتح املجال أمام إحياء سياسة عارضتها الصني 
العسكرية  بالقوة  الداخلية  األنظمة  تغيري  وهي  بقوة، 
الشديدة  الصينية  احلساسية  إىل  بالنظر  اخلارجية، وذلك 
التدخل  خاصة  اخلارجي،  التدخل  أشكال  لكافة 

العسكري.

يف  روسيا  بجانب  الصني  انحياز  فإن  ثالثة،  ناحية  من 
رضورة  حول  الصينية  الرسديات  يقوض  سوف  األزمة 
التمسك بمبدأ السيادة بمعناها التقليدي، واحرتام مبدأ 
التزامها  وحقيقة  الداخلية،  الشئون  يف  التدخل  عدم 
 .rule-based order القواعد«  عىل  القائم  بـ«النظام 
كام سيقوي ذلك من حجج املعسكر الذي جيادل بتحول 
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للنظام  حقيقيًا  هتديدًا  متثل  وأهنا  العاملي،  النظام  يف   revisionist »مراجعة«  قوى  إىل  روسيا-  -مع  بالفعل  الصني 
الدويل  االجتاه  تقوية  إىل  روسيا  بجانب  وقوفها  وسيؤدي  اإلندوباسيفيك.  منطقة  يف  خاصة  القواعد«،  عىل  »القائم 
املؤيد لفكرة انقسام العامل بني معسكر ديمقراطي، بقيادة الواليات املتحدة وأوروبا، ومعسكر سلطوي بقيادة روسيا 
والصني، وهو توجه تصاعد خالل العامني األخريين، عرب عنه عقد الواليات املتحدة »قمة من أجل الديمقراطية« يف 
ديسمرب 2021، وعكسته أيضًا ترصحيات األمني العام حللف »الناتو« ينس ستولتنربج يف 15 فرباير 2022، التي قال 

فيها: »ما نراه يف األساس هو أن قوتني سلطويتني، روسيا والصني، تعمالن معًا«.]3[

اهلوامش: 
[1] “Brussels Summit Communiqué”, issued by the Heads of State and Government participating 
in the meeting of the North Atlantic Council in Brussels, 14 June 2021.

https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_185000.htm?selectedLocale=en

[2[ انظر:

“China Warns NATO It Won’t ‘Sit Back’ If Challenged by the Bloc”, Bloomberg, 14 June 2021.

https://www.bnnbloomberg.ca/china-warns-nato-it-won-t-sit-back-if-challenged-by-the-
bloc-1.1617013

[3] “We See Two Authoritarians Coming Together›: NATO Chief On Growing Russia-China Ties”, 
Republic World, 15 Feb. 2022.

https://www.republicworld.com/world-news/russia-ukraine-crisis/we-see-two-authoritarians-
coming-together-nato-chief-on-growing-russia-china-ties-articleshow.html
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فى تهديد التحالفات الروسية الدولية؟ 

د. صدفة محمد محمود  
باحثة متخصصة في شئون أمريكا الالتينية

ثانًيا: أبعاد االستقطاب الدولى واإلقليمى فى األزمة الروسية األوكرانية 
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هل تنجح المحاوالت األمريكية للتقارب مع فنزويال فى تهديد التحالفات الروسية الدولية؟

مارس   8 يف  بايدن  جو  األمريكي  الرئيس  إعالن  أثار 
والغاز  النفط  املتحدة  الواليات  استرياد  حظر   ،2022
من روسيا، رًدا عىل حرهبا يف أوكرانيا، بعض التساؤالت 
بشأن البدائل املحتملة للنفط الرويس، وإمكانية االعتامد 
املنتجة  الدول  بعض  من  القادمة  النفط  تدفقات  عىل 
عىل  ذلك  وانعكاسات  فنزويال،  ذلك  يف  بام  األخرى، 
األزمة األوكرانية. وجاءت هذه التساؤالت يف ظل بروز 
الواليات  تقارب بني  احتامل حدوث  إىل  ُتشري  تكهنات 
تزايدت  والتي  القريب،  املستقبل  يف  وفنزويال  املتحدة 
بشكل واضح عقب الزيارة التي قام هبا وفد أمريكي ىف 
األبيض  البيت  مستشاري  كبري  برئاسة   ،2022 مارس 
لشئون أمريكا الالتينية خوان غونزاليس والسفري جيمس 
ستوري، وخالل الزيارة أجرى الوفد حمادثات ألول مرة 
منذ عدة سنوات مع الرئيس الفنزوييل نيكوالس مادورو 

ونائبته ديليس رودريغيز يف العاصمة كراكاس.

مكاسب متشابكة
الواليات  بني  العالقات  يف  التحسن  ُيؤدي  أن  يمكن 
املتحدة وفنزويال إىل حتقيق مكاسب مهمة لكال اجلانبني، 
ومن  بينهام،  التقارب  من   مزيد  تفعيل  ىف  يساهم  بام 

املكاسب املتوقع  حتققها للواليات املتحدة ما يىل:

1- ضامن إمدادات بديلة ملصادر الطاقة الروسية: عقب 
تسعى  الرويس،  والغاز  النفط  من  وارداهتا  حظر  قرار 
إلمدادات  بديلة  مصادر  توفري  إىل  املتحدة  الواليات 
الروسية.  الصادرات  حمل  حتل  أن  يمكن  والتي  الطاقة 
الرئيس  إدارة  األمريكيني  املستثمرين  بعض  طالب  وقد 
حتى  فنزويال،  عىل  املفروضة  العقوبات  رفع  بايدن  جو 
السوق  إىل  اخلام  النفط  من  املزيد  إرسال  من  تتمكن 
اإلدارة  عىل  »شيفرون«  رشكة  ضغطت  كام  األمريكية. 
لتعديل ترخيصها واملوافقة عىل جتارة النفط مع فنزويال.

التقارير أن املسئولني األمريكيني أبلغوا  وكشفت بعض 
نظرائهم الفنزويليني أن أي ختفيف للعقوبات األمريكية 
إىل  مبارشة  للنفط  فنزويال  بشحن  مرشوًطا  سيكون 

ُيساهم  أن  يمكن  الذي  األمر  وهو  املتحدة،  الواليات 
الواليات  داخل  البنزين  أسعار  ارتفاع  وطأة  ختفيف  يف 
حظر  قرار  بعد  ملحوظا  ارتفاًعا  سجل  الذي  املتحدة، 
 4.17 إىل  املتوسط  يف  ليصل  الروسية،  النفط  واردات 
وفًقا  عام،  قبل  دوالر   2.77 مقابل  للجالون،  دوالر 
أن  من  خماوف  وهناك  األمريكي.  السيارات  الحتاد 
العطالت  خالل  السفر  بدء  مع  سوًءا  يزداد  قد  الوضع 

الصيفية.

الواليات  استعداد  وهلذا اهلدف أمهية خاصة السيام مع 
املتحدة إلجراء انتخابات التجديد النصفي للكونجرس 
يف 8 نوفمرب املقبل؛ حيث ُتشري استطالعات الرأي العام 
هذه  يف  للفوز  الديمقراطي  احلزب  فرص  تراجع  إىل 
االنتخابات. لذلك فإن اإلدارة الديمقراطية بقيادة بايدن 
حريصة عىل احتواء ارتفاع أسعار الطاقة من أجل تقليل 
الضغوط االقتصادية التي يعاين منها املواطن األمريكي، 
أعىل  إىل  السنوي  التضخم  معدل  ارتفاع  مع  خاصة 
معدالته منذ أربعني عاًما، ليصل إىل 7٪ يف شهر ديسمرب 

2022، وفًقا لبيانات مكتب اإلحصاءات األمريكي.

إضافة إىل أن توفري مصادر مستدامة ومستقرة إلمدادات 
الطاقة يستهدف محاية احللفاء األوروبيني، ال سيام عندما 
يتعلق األمر بالغاز الطبيعي، وربام قد ُيشجع ذلك بلدان 
أخرى عىل أن حتذو حذو الواليات املتحدة، وتتخىل عن 
صادراهتا من النفط والغاز الروسيني. لذلك فإن اإلدارة 
املحتملة  اإلمدادات  حتديد  إىل  جاهدة  تسعى  األمريكية 
يف  العاملية،  اإلمدادات  يف  االستقرار  لضامن  للطاقة، 
إىل  اخلام  النفط  برميل  سعر  يصل  بأن  التوقعات  ظل 
300 دوالر للربميل يف حال حظرت الواليات املتحدة 

وأوروبا وارداهتا من النفط اخلام الرويس.

روسيا  ترتبط  الدوليني:  رشكائها  عن  روسيا  عزل   -2
مادورو  بزعامة  االشرتاكي  بالنظام  وثيقة  بعالقات 
ونيكاراجوا،  كوبا  جانب  إىل  ُتعترب  والتي  فنزويال،  يف 
توطدت  وقد  الالتينية.  أمريكا  يف  موسكو  حلفاء  أهم 
خالل  من  املاضية،  السنوات  مدار  عىل  العالقات  هذه 
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ذلك  يف  بام  روسيا،  وظفتها  التي  األدوات  من  العديد 
وتقديم  دوالر]1[،  مليار   11 من  بأكثر  أسلحة  مبيعات 
اللقاحات  وتوفري  والقروض،  الغذائية  املساعدات 
املضادة لكوفيد-19، إضافة إىل تقديم الدعم السيايس 
تثبيت  عىل  ساعد  مما  الفنزوييل  للرئيس  واألمني 
التي  الكبرية  الدولية  الضغوط  من  بالرغم  حكمه 
واجهها. عالوة عىل أن رشكة النفط احلكومية الروسية 
الفنزوييل  للخام  الرئييس  املتداول  هي  »روسنفت« 
والتسويق  الشحن  عمليات  تتوىل  إذ  2019؛  عام  منذ 
ملعظم صادرات النفط الفنزويلية إىل مشرتين يف الصني 
التجار  خسارة  تعويض  عىل  كاراكاس  وتساعد  واهلند 
التقليديني الذين يتجنبون رشاء النفط الفنزوييل مبارشة 
كانت  لذلك،  األمريكية.  العقوبات  انتهاك  من  خوًفا 
الزيارة األخرية لبعض املسئولني األمريكيني لفنزويال، 
عن  فنزويال  إبعاد  إمكانية  مدى  الستكشاف  حماولة 

روسيا.

ضم  فنزويال:  يف  األمريكيني  املعتقلني  عن  اإلفراج   -3
املبعوث  كارستينز،  روجر  لفنزويال،  األمريكي  الوفد 
الرئايس اخلاص لشئون الرهائن، وهو ما مثل مؤرشًا إىل 
األمريكيني  السجناء  عن  باإلفراج  مادورو  قيام  إمكانية 
إدارة  جتاه  نية«  حسن  كـ»بادرة  بالده،  يف  املحتجزين 
إىل  سافر  أن  سبق  كارستينز  أن  بالذكر  جدير  بايدن. 
بستة  السجن  يف  والتقى   ،2022 ديسمرب  يف  كاراكاس 
ومقرها  للنفط  »سيتجو«  رشكة  من  تنفيذيني  مديرين 
هيوستن، واملتقاعد من مشاة البحرية األمريكية السابقة 
ماثيو هيث، واثنني من أفراد القبعات اخلرضاء السابقني 
وحماولة  فساد  جرائم  يف  تورطهم  بتهم  اعتقلوا  الذين 
السلطات  أفرجت  وقد  بامدورو.  لإلطاحة  فاشلة 
إىل  عادوا  الذين  السجناء  من  اثنني  عن  فعاًل  الفنزويلية 
اإلفراج  ُيمثل  وربام  كارستينز.  برفقة  املتحدة  الواليات 

عنهام نقطة قوة إضافية إلدارة بايدن.

أن  يمكن  التي  والسياسية  االقتصادية  املكاسب  ومن 
حُتققها فنزويال من تقارهبا مع الواليات املتحدة ما ييل:

1- رفع العقوبات األمريكية وإنعاش االقتصاد القومي: 
ستستفيد فنزويال من التقارب املحتمل مع واشنطن، يف 
ظل مطالبة الرئيس مادورو، خالل لقائه بمسئويل اإلدارة 
األمريكية، برضورة رفع العقوبات املفروضة عىل قطاع 
أبدى  جانبهم،  من  الفنزويليني.  املسئولني  وكبار  النفط 
مؤقًتا  السامح  للنظر يف  استعدادًا  األمريكيون  املسئولون 
ُيسهل  الذي  »سويفت«،  نظام  باستخدام  لفنزويال 
املعامالت املالية بني البنوك يف مجيع أنحاء العامل لتحويل 
األموال إىل حسابات أخرى، خاصة أن استبعاد روسيا 
من نظام »سويفت«، سيؤدي ملعاقبة فنزويال التي تعتمد 

عىل النظام املايل الرويس لتجاوز العقوبات األمريكية.
ومن شأن رفع أو ختفيف العقوبات عىل النفط الذي ُيمثِّل 
95٪ من إيرادات البالد من النقد األجنبي، املسامهة يف 
األزمة  والتخفيف من وطأة  الفنزوييل  االقتصاد  إنعاش 
املركزي  للبنك  ووفًقا  منها.  تعاين  التي  احلادة  اإلنسانية 
يف   ٪686.4 السنوي  التضخم  معدل  بلغ  الفنزوييل، 
2021، وتقلص الناتج املحيل اإلمجايل بنحو الثلثني بني 
عامي 2014 و2020. وُيقدر عبء ديون فنزويال بنحو 
150 مليار دوالر أو أكثر. كام تسببت األزمة االقتصادية 
إذ يعيش 77٪ من سكان فنزويال  الفقر؛  يف زيادة نسبة 
أعىل  وهو  مدقع]2[،  فقر  يف  مليوًنا   28 عددهم  البالغ 
معدل يف أمريكا الالتينية. ومنذ عام 2014، فر ما يقرب 

من ستة ماليني فنزوييل إىل خارج البالد.
لفنزويال،  بالنسبة  الدولية:  الرشعية  استعادة   -2
ستكون  املتحدة،  الواليات  عىل  االنفتاح  خالل  من 
استعادة  قادرة عىل  مادورو  برئاسة  االشرتاكية  احلكومة 
بعض  مع  تقارب  وحتقيق  املفقودة،  الدولية  رشعيتها 
املتحدة  الواليات  أن  بالذكر  جدير  الدولية.  القوى 
وبعض القوى الغربية سبق أن اعرتفت بزعيم املعارضة 
الرشعي  الرئيس  باعتباره  جوايدو  خوان  الفنزويلية 
األمريكي  الرئيس  إدارة  وقامت   ،2019 عام  للدولة 
مع  الدبلوماسية  العالقات  بقطع  ترامب  دونالد  السابق 
إىل  النفطية  صادراهتا  عىل  عقوبات  وفرضت  فنزويال 

الواليات املتحدة.
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ُيسهم  أن  امُلرجح  من  السياسية:  املعارضة  حتييد   -3
التقارب الفنزوييل مع الواليات املتحدة يف حتييد املعارضة 
حدة  وختفيف  جوايدو  خوان  دور  وإضعاف  الداخلية 
العقوبات املفروضة عىل كاراكاس، وقد سبق أن أعربت 
الواليات املتحدة الشهر الفائت عن استعدادها ملراجعة 
تّم تسجيل  إذا  فنزويال  املفروضة عىل  العقوبات  سياسة 
واملعارضة،  مادورو  حكومة  بني  املحادثات  يف  تقدم 

املتوقفة منذ شهر أكتوبر 2021.

قيود عديدة
بالرغم من املكاسب التي يمكن حتقيقها من التقارب بني 
الواليات املتحدة وفنزويال، فإن هناك بعض القيود التي 
ما  أمهها  من  املكاسب  هذه  حتقيق  دون  حتول  أن  يمكن 

يىل :

روسيا،  كانت  وفنزويال:  روسيا  بني  التحالف  قوة   -1
إىل جانب الصني وإيران، قوى داعمة للرئيس الفنزوييل 
يف  للتدخل  أمريكية  حماوالت  أية  ورفضت  مادورو، 
الثالثة بفوز  البلدان  الداخلية للبالد. واعرتفت  الشئون 
مادورو بوالية رئاسية ثانية يف االنتخابات التي جرت يف 
2018 وقاطعتها املعارضة. وكشف تلويح روسيا، قبيل 
بدء العمليات العسكرية يف أوكرانيا، بإمكانية نرش بعض 
الكرة  نصف  يف  الواقعة  الدولة  يف  العسكرية  أصوهلا 

الغريب، عن قوة التحالف الرويس- الفنزوييل.

العمليات  أعقاب  يف  واضًحا  التحالف  هذا  كان 
الوفد  زيارة  وجاءت  أوكرانيا،  يف  الروسية  العسكرية 
هاتفي  اتصال  من  أيام  بعد  كراكاس  إىل  األمريكي 
اتفقا  بوتني،  فيالديمري  الرويس  والرئيس  مادورو  بني 
الرئيس  وندد  البلدين،  بني  العالقات  تطوير  عىل  فيه 
التي  االقتصادية«  بـ«احلرب  وصفه  بام  الفنزوييل 
مادورو  وحرض  الرويس.  الشعب  ضد  الغرب  يشنها 
حيث  كاراكاس  يف  حاشدًا  اجتامعًا   2022 مارس  ىف 
تلقى السفري الرويس يف فنزويال ترحيًبا حاًرا من أنصار 
احلزب االشرتاكي احلاكم، كام رصح الرئيس الفنزوييل 

بأن  أبريل 2022،   8 له ىف  نيكوالس مادورو يف كلمة 
الغرب خيوض حربا واسعة ضد روسيا ويريد تقسيمها 

والقضاء عىل األمل بعامل متعدد األقطاب.

لذلك، فإنه من غري امُلرجح أن تتخىل فنزويال عن روسيا، 
أصعب  يف  ساندهتا  لطاملا  والتي  الرئيسية،  حليفتها 
مادورو  الرئيس  يتخذ  أن  املحتمل  ومن  اللحظات، 
التنازالت  تقديم بعض  قبول  برامجاتًيا من خالل  موقًفا 
رفع  مقابل  املعارضة،  مع  احلوار  واستئناف  السياسية 
يسمح  بام  األمريكية،  االقتصادية  العقوبات  ختفيف  أو 
قيامها  دون  اخلام،  النفط  من  صادراهتا  بزيادة  لفنزويال 

بالرضورة بإدانة عمليات روسيا العسكرية يف أوكرانيا.

أعضاء  بعض  ُيطالب  األمريكي:  الداخل  ضغوط   -2
األمريكي  الرئيس  اختاذ  برضورة  الديمقراطي  احلزب 
األزمة  وطأة  ختفيف  شأهنا  من  التي  التدابري  بعض 
ولدى  الفنزوييل،  الشعب  منها  يعاين  التي  اإلنسانية 
العقوبات  بأن  واضحة  قناعة  احلالية  األمريكية  اإلدارة 
مل تؤت  فنزويال  ترامب عىل  الرئيس  إدارة  التي فرضتها 
ثامرها؛ إذا مل ُيسفر عنها حدوث حتول ديمقراطي أو حتى 
إجراء انتخابات رئاسية نزهية. لذلك، بدأت إدارة بايدن 
لتخفيف  اإلجراءات  بعض  اختاذ  يف   2021 يوليو  منذ 
مؤقًتا  السامح  خالل  من  الفنزوييل،  املواطن  معاناة 
فنزويال،  إىل  املسال  الغاز  األمريكية  الرشكات  بتصدير 

وال سّيام غاز الطهي.

الرئيس  مع  للتقارب  بايدن  مساعي  ُتواجه  املقابل،  يف 
احلزب  أعضاء  قبل  من  شديدة  معارضة  الفنزوييل 
اجلمهوري، وبالتحديد يف والية فلوريدا، التي هلا أمهية 
خاصة يف انتخابات التجديد النصفي املقبلة للكونجرس، 
يقطنون  الذي  األمريكيني  من  كبريًا  عددًا  أن  إىل  بالنظر 
معارضة  توجهات  ولدهيم  فنزويلية،  أصول  من  فيها 
لنظام مادورو، ويشكل هؤالء قوة تصويتية مهمة وغالًبا 

ما يصوتون لصالح مرشحي احلزب اجلمهوري.

 وتعقيًبا عىل التقارير املتداولة بشأن زيارة بعض املسئولني 
عن  اجلمهوري  السيناتور  رصح  لفنزويال،  األمريكيني 
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والية فلوريدا ماركو روبيو، أنه »بداًل من إنتاج املزيد من 
النفط األمريكي، يريد بايدن استبدال النفط الذي نشرتيه 
ومل  آخر«.  قاتل  ديكتاتور  من  بنفط  قاتل  ديكتاتور  من 
التقارب  انتقد حماوالت  يكن اجلمهوريون وحدهم من 
روبرت  الديمقراطي  السيناتور  إن  بل  فنزويال،  مع 
يشغل منصب  والذي  نيو جرييس،  مينينديز، عن والية 
رئيس جلنة العالقات اخلارجية بمجلس الشيوخ، أعلن 
إنه سيعارض بشدة أي إجراء من شأنه »إثراء« مادورو، 
ضد  جرائم  يف  للتحقيق  خيضع  بـ«ديكتاتور  إياه  واصًفا 

االنسانية يف كاراكاس«.

3- التشكيك يف رشعية »حتالف الديمقراطيات«: أعلن 
االنتخابية  محلته  خالل  بايدن،  جو  األمريكي  الرئيس 
ليثبت  للديمقراطيات«،  »حتالف  تأسيس  نيته  للرئاسة، 
قدرة التحالفات واملؤسسات الديمقراطية، عىل مواجهة 
أصبح  أن  وبعد  احلارض.  العرص  وأزمات  هتديدات 
من  »القادة  قمة   ،2021 ديسمرب  يف  بايدن  عقد  رئيًسا، 
أجل الديمقراطية«، هبدف صياغة أجندة مشرتكة تقوى 
املؤسسات الديمقراطية وتتصدى لالستبداد حول العامل.

بايدن  حماوالت  أن  ترى  عديدة  اجتاهات  فإن  لذلك، 
املسئولني  بعض  يصفه  الذي  مادورو  نظام  مع  التقارب 
حتالف  رشعية  يف  ُتشكك  بـ«االستبدادي«،  األمريكيني 
لتوحيد  األبيض  البيت  الديمقراطيات، وُتقوض جهود 
العامل ضد املامرسات الروسية. ووفقًا لذلك، فإن ختفيف 
من  اسرتاتيجًيا  خطًأ  سيكون  فنزويال  عىل  العقوبات 
يفعل  ال  بينام  ملادورو  املايل  احلياة  رشيان  يوفر  أن  شأنه 
الكثري للتخفيف من ارتفاع أسعار النفط. ولكن بالنسبة 
لبايدن، فإن اجلهد املبذول لتعزيز إمدادات النفط - حتى 
الذي هو عىل  املدى  األنظمة االستبدادية - يوضح  من 

استعداد للوصول إليه إلهناك االقتصاد الرويس.

التاثريات املحتملة عىل األزمة األوكرانية
فنزويال  املحتمل مع  األمريكي  التقارب  تأثريات  ترتبط 
عىل  االعتامد  جدوى  جهة  من  األوكرانية  األزمة  عىل 

يكون  أن  يمكن  حيث  لروسيا،  كبديل  الفنزوييل  النفط 
قادًرا بشكل جزئي عىل تعويض النقص الناتج عن احلظر 
األمريكي للنفط الرويس، غري إن نفط فنزويال عىل األقل 
من  القادم  للنفط  بدياًل  يكون  لن  القصري  املدى  وعىل 
روسيا، خاصة يف حال قررت دول أخرى، اتباع النهج 
األمريكي والتخيل عن وارداهتا النفطية الروسية، وذلك 

لألسباب التالية:
لـ وفًقا  الرويس:  للنفط  الكبري  النسبي  الوزن   -1
كانت   ،]3[International Energy Statistics
إنتاج  حيث  من  العامل  مستوى  عىل  دولة  ثالث  روسيا 
البرتولية األخرى،  السوائل  )النفط اخلام، ومجيع  النفط 
والوقود احليوي( يف عام 2020، بعد الواليات املتحدة 
إنتاجها  متوسط  وبلغ  السعودية،  العربية  واململكة 
يمثل  ما  وهو  يومًيا،  برميل  مليون   10.50 السنوي 
واحتلت  السائل.  الوقود  من  العاملي  اإلنتاج  من   ٪11
روسيا املركز الثاين كأكرب منتج للغاز الطبيعي اجلاف يف 
ر حجم  عام 2020 )الثانية بعد الواليات املتحدة(، وُقدِّ
وتصدر  مكعب.  قدم  تريليون   22.5 بنحو  إنتاجها 
هي  أوروبا  وُتعد  يومًيا،  برميل  مليون   7 حوايل  روسيا 
والغاز  النفط  من  لصادراهتا  لروسيا  الرئييس  السوق 
الطبيعي، حيث تستورد منها نحو 40٪ من إمداداهتا من 
النفط اخلام. ويف حني تصدر  الطبيعي و15٪ من  الغاز 
النفط،  من  احتياجاهتا  ثلث  األوروبية  للدول  روسيا 
اعتمدت الواليات املتحدة يف عام 2021، يف املتوسط، 
عىل 700 ألف برميل يومًيا من النفط الرويس واملنتجات 

املكررة، أو حوايل 8٪ من إمجايل وارداهتا.
متتلك  فنزويال:  يف  النفط  إلنتاج  احلايل  احلجم  ضآلة   -2
 300.9 بواقع  العامل  يف  نفطي  احتياطي  أكرب  فنزويال 
السنوية  الصادرات  إمجايل  بلغ  ذلك  ومع  برميل،  مليار 
623.600 برميل يومًيا يف عام 2020، وهذا الرقم أقل 
بكثري من 1.89 مليون برميل يومًيا تّم تسجيلها يف عام 
إنه   2020 سبتمرب  يف  مادورو  الرئيس  وقال   .]4[2016
البالد  »من بني كل 100 دوالر أو يورو حصلت عليها 
من بيع النفط يف عام 2014، فإهنا حتصل اليوم عىل أقل 
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من دوالر أو يورو واحد«. ويعود ضعف إنتاج النفط يف 
األمريكية  العقوبات  بينها:  من  عوامل  عدة  إىل  فنزويال 
التي قلصت قدرة الدولة عىل جذب االستثامرات األجنبية 
يف قطاع النفط، نظًرا ملخاطر إدراج الرشكات يف القائمة 
احلكومية،  اإلدارة  وسوء  والفساد  األمريكية،  السوداء 
ومجيعها عوامل سامهت يف تدين حالة معظم البنى التحتية 
النفطية وتباطؤ عمليات الصيانة، مما أرض بجودة درجات 
تأخري  للتصدير، وتسبب يف  القابل  والوقود  اخلام  النفط 

الشحن وختفيض أسعار وارداهتا النفطية.
النفط  رشكة  صّدرت   ،2021 ديسمرب  شهر  هناية  ويف 
برمياًل   629.485  ،PDVSA الفنزويلية  احلكومية 
املشرتين يف آسيا،  إىل  يومًيا من اخلام والوقود، معظمها 
رقم  وهو  امليالد،  عيد  يوم  يف  برميل  مليون  إىل  ووصل 
مليون  البالغ 1.28  السنوي  اهلدف  أقل من  لكنه  كبري 
برميل يومًيا الذي حددته احلكومة لعام 2021. لذلك، 
الفنزوييل  بالرئيس  لقائه  خالل  األمريكي  الوفد  طالب 
لتسهيل  النفط  صناعة  يف  واسعة  إصالحات  إجراء 

اإلنتاج والتصدير من قبل الرشكات األجنبية.
املستقبل  يف  اإلنتاج  يف  كبرية  زيادة  حتقيق  صعوبة   -3
  PDVSA الفنزويلية  النفط  رشكة  شحنت  القريب: 
حوايل 730.930 برمياًل يومًيا يف شهر فرباير 2022، 
وهو أعىل مستوى منذ يوليو 2021 وبزيادة بنسبة ٪76 
عن يناير من عام 2022، وتوجهت معظم الشحنات إىل 
الصني. ويأيت ارتفاع صادرات فنزويال من النفط بسبب 
الروسية،  السفن  عرب  الشحن  النفط  مستوردي  رفض 
الغربية،  املالية  للعقوبات  التعرض  من  املخاوف  بسبب 
مما دفع املشرتين للبحث عن إمدادات جديدة من اخلام 
والوقود. وبالرغم من زيادة إنتاج النفط يف فنزويال، فإنه 
ال ُيمّثل سوى جزًء بسيًطا من أكثر من 10 ماليني برميل 

يومًيا ضختها روسيا عام 2021.
كبري،  بشكل  النفط  من  فنزويال  إنتاج  زيادة  وتتطلب 
الروسية،  النفط  إمدادات  توقف  أو  نقص  لتعويض 

النفط  مصايف  إصالح  أجل  من  ضخمة  استثامرات 
الطاقة  وحمطات  التصدير  موانئ  وتطوير  املتداعية 
الغاز  وحقن  التدفق  وحمطات  األنابيب  وخطوط 
احلكومة  خصصت  وقد  البالد.  يف  السفن  وأساطيل 
الفنزويلية املكاسب التي حققتها العام املايض يف الغالب 
الزيادات  وستتطلب  احلالية،  اآلبار  تشغيل  إلعادة 
اإلضافية لإلنتاج معدات حفر وآبار جديدة. وقد قدرت 
أن   2021 عام  الفنزويلية  احلكومة  عن  صادرة  دراسة 
من  إنتاجها  إلنعاش  دوالر  مليار   58 إىل  حتتاج  البالد 
النفط اخلام إىل مستويات عام 1998، أي ما يعادل 3.4 

مليون برميل يومًيا.

ربام  فنزويال  نفط  إن  القول  يمكن  سبق،  ما  مجلة  من 
يكون أحد البدائل التي تستطيع واشنطن االعتامد عليها 
قررت  وإذا  الرويس.  النفط  عىل  حظًرا  فرضها  عقب 
واشنطن ختفيف العقوبات عىل فنزويال، ستكون رشكة 
تزال  ال  التى  الوحيدة  األمريكية  الرشكة  »شيفرون«، 
تعمل هناك، يف وضع يمكنها من استعادة اإلنتاج جزئًيا 
مصافيها  إىل  فنزويال  من  النفطية  الصادرات  واستئناف 
اخلليج  ساحل  عىل  األخرى  التكرير  ومصايف  اخلاصة 

األمريكي ملعاجلة النفط الثقيل والوقود الفنزويليني.

املتحدة  الواليات  خففت  إذا  حتى  فإنه  ذلك،  ومع 
العقوبات النفطية عىل فنزويال، فإن إنتاجها لن يستطيع، 
سيخلفها  التي  العاملية  السوق  يف  الفجوة  سد  منفرًدا، 
الرويس،  النفط  عىل  وأوروبية  أمريكية  عقوبات  فرض 
لإلرساع  الدؤوبة  بايدن  إدارة  حماوالت  يفرس  ما  وهو 
نفطها  عودة  لضامن  إيران  مع  النووي  االتفاق  بإنجاز 
املسئولني  تواصل  وكذلك  العاملية،  األسواق  يف  للتدفق 
السعودية  العربية  اململكة  يف  نظرائهم  مع  األمريكيني 
من أجل زيادة إنتاجها من النفط. ومن امُلرجح أن يزداد 
القريب،  املستقبل  يف  األمريكية،  التكرير  مصايف  اعتامد 
التنقيب  تكثيف  إىل  باإلضافة  كندا،  من  الواردات  عىل 

عن النفط الصخري داخل الواليات املتحدة.
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طاحونة  تدور  أوكرانيا  يف  احلرب  رحى  تدور  بينام 
الترصحيات يف شتى أرجاء العامل حول ما حيدث يف تلك 
األوضاع  سخونة  وبقدر  العامل.  من  الساخنة  املنطقة 
تسخن النقاشات يف األمم املتحدة. وقد سجلت كوريا 
مثلها  املنصة  تلك  عىل  من  حيدث  مما  موقفها  الشاملية 
إىل  حوهلا  النقاش  حتول  بعدما  الدول  من  غريها  مثل 
قرار  اختاذ  أحبطت روسيا  بعدما  العامة،  اجلمعية  أروقة 
قرار  ضد  الشاملية  كوريا  صوتت  وقد  األمن.  جملس  يف 
وأدان   2022 مارس   2 يف  اعتمد  الذي  العامة  اجلمعية 
أوكرانيا«  عىل  الرويس  العدوان  العبارات  بــ«أشد 
للقوة  استخدامها  عن  فورًا،  بالكف،  »روسيا  وطالب 
غري  استخدام  أو  هتديد  أى  عن  واالمتناع  أوكرانيا  ضد 
قانوين للقوة ضد أي دولة عضو«، كام طالبها بـ«السحب 
الفوري والكامل وغري املرشوط جلميع قواهتا العسكرية 
من أرايض أوكرانيا داخل حدودها املعرتف هبا دوليًا«، 
اختذت  روسيا  جانب  إىل  فقط  دول  أربعة  إىل  لتنضم 

موقف الرفض.

كثرية،  دالالت  حيمل  والرصيح  الواضح  املوقف  هذا 
ويؤرش عىل وجود قراءة مغايرة، بل وربام تكون متفردة 
يف بعض جوانبها ملا حيدث يف أوكرانيا، إذا ما تم استثناء 
كوريا  جيعل  الذي  فام  احلال.  بطبيعة  الروسية  القراءة 
هذا  يطرحه  الذي  وما  املوقف؟  هذا  تتخذ  الشاملية 
من  قراءته  يمكن  الذي  وما  إشكاليات؟  من  املوقف 
تداعيات لألزمة األوكرانية عىل قضايا جوهرية بالنسبة 
التداعيات  هذه  تفرضه  ما  وبالتبعية  الشاملية؟  لكوريا 
الرئيسية  بالقوى  يانج  بيونج  عالقات  عىل  تأثريات  من 

صاحبة التأثري يف شبه اجلزيرة الكورية؟.

قراءة بيونج يانج
جيري  ما  إىل  النظر  يمكن  ال  أنه  إىل  يانج  بيونج  تذهب 
حتمل  والتي  اجلذور  إىل  النظر  دون  حاليًا  أوكرانيا  يف 
الشاميل  الكوري  املنطلق  جيري.  ملا  احلقيقية  املسببات 
األمريكية  السياسات  أن  يف  يتلخص  الصعيد  هذا  عىل 
التي ال تقيم اعتبارًا ألمن الدول األخرى وتبحث فقط 

الوضع.  ذلك  إىل  األمور  أوصلت  التي  اهليمنة هي  عن 
حلف  توسيع  يف  االستمرار  إىل  السياق  هذا  يف  وتشري 
شامل األطلنطي جهة الرشق األورويب، ونرش األسلحة 
التي متثل هتديدًا لروسيا، مما أدى إىل إضعاف  اهلجومية 
والغرب  املتحدة  فالواليات  أوروبا.  يف  األمنية  البنية 
رفضا التجاوب مع مطالب الضامنات األمنية الروسية. 
وبناًء عىل ذلك فاملسئولية كاملة تقع عىل عاتق واشنطن 

من وجهة نظر بيونج يانج.

مل تكتف بيونج يانج بذلك وإنام ذهبت إىل أن الواليات 
املتحدة والغرب قد دمروا دواًل مثل العراق وأفغانستان 
وتتحدث  أراضيها،  ووحدة  لسيادهتا  واضح  انتهاك  يف 
عىل  وزادت  أوكرانيا.  أرايض  ووحدة  سيادة  عن  اليوم 
التهديد  بمثابة  وحلفائها  املتحدة  الواليات  بأن  ذلك 
حيل  لن  السالم  وأن  الدوليني،  واألمن  للسلم  األكرب 
األمريكي  التفرد  سياسة  استمرت  طاملا  أبدًا  العامل  يف 

واملعايري املزدوجة.

لألزمة  الشاملية  كوريا  لرؤية  العامة  الصورة  هي  هذه 
هذه  حول  املالحظات  من  جمموعة  وهناك  األوكرانية. 

الرؤية:

الرؤية  جممل  عن  فصلها  يمكن  ال  الرؤية  تلك   -1
الدويل،  املجتمع  يف  التفاعالت  لواقع  الشاملية  الكورية 
ما  أن  املعروف  فمن  والرشاكات.  التحالفات  ونمط 
قالته بيونج يانج بحق واشنطن ليس باجلديد وليس وليد 
األزمة األوكرانية، وإنام هو إدراك راسخ لدهيا عىل مدار 
عقود منذ نشأهتا. وهذا اإلدراك مل يتغري حتى يف فرتات 
التقارب النسبي كام حدث يف هناية الوالية الثانية للرئيس 
األمريكي األسبق بيل كلينتون، أو عندما عقدت قمتان 
الزعيم الكوري الشاميل كيم جونج ـ أون والرئيس  بني 
سنغافورة  من  كل  يف  ترامب  دونالد  السابق  األمريكي 
مفاوضات  من  وتبعهام  ورافقهام  سبقهام  وما  وهانوي، 

عىل مستويات خمتلفة.

لت فيه  2- يالحظ أن كوريا الشاملية يف الوقت الذي محَّ
واشنطن املسئولية كاملة مل تأت عىل ذكر أي مسئولية تقع 
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الضحية  هي  روسيا  إن  تقول  وكأهنا  روسيا.  عاتق  عىل 
به.  أمنها إال ما قامت  للدفاع عن  التي مل جتد من سبيل 
وهذا أيضًا يفهم يف سياق العالقات النوعية بني البلدين 
عىل مدار عقود. فروسيا ومعها الصني مها حائط الصد 
عىل  أو  الدولية  املحافل  يف  سواء  يانج،  لبيونج  بالنسبة 

الصعيد الثنائي.

عقوبات  فرض  رفض  احلال  بطبيعة  ذلك  يستتبع   -3
عىل روسيا، خاصة وأن كوريا الشاملية مثلها مثل روسيا 
والصني ودول أخرى ترفض فكرة فرض عقوبات فردية 
من قبل الدول جتاه بعضها البعض. كام أن كوريا الشاملية 
تعترب العقوبات التي فرضها جملس األمن عليها، والتي 
أيضا،  والصني  روسيا  موافقة  من  البد  تفرض  لكي 
يف  لكنها  عليها.  احلرب  إعالن  أنواع  من  نوعًا  تعتربها 
ذات الوقت تدرك أن كاًل من موسكو وبكني حيدان من 
غلواء عقوبات املجلس من ناحية، ويمكناها من التغلب 
بتخفيفها  يطالبان  أهنام  كام  ثانية،  ناحية  من  آثارها  عىل 
متهيدًا لرفعها إذا أريد لبيونج يانج أن تكون أكثر جتاوبًا 

بخصوص براجمها التسليحية.

سيادة  احرتام  مباديء  حول  يانج  بيونج  ذكرته  ما   -4
الدول وعدم التدخل يف شئوهنا حيمل نوعًا من التناقض. 
املباديء  هذه  انتهكت  قد  املتحدة  الواليات  كانت  فإذا 
كام تقول بيونج يانج، فال يعني ذلك أن تقوم غريها من 
الدول بذات الترصفات، خاصة إذا ما كانت بيونج يانج 

تتحدث عن سيادهتا بنوع من القدسية.

مستقبل السياسة الكورية الشاملية عىل ضوء األزمة
هناك قضايا كثرية برزت مع اشتعال األزمة األوكرانية، 
الضامنات  قضية  بينها  من  األخرية  مراحلها  يف  خاصة 
السالح  امتالك  بجدوى  تسميته  يمكن  وما  األمنية، 
النووي. وهاتان قضيتان مركزيتان لدى كوريا الشاملية. 
وسيتناول هذا اجلزء هاتني القضيتني باإلضافة إىل قضية 
التأثري يف  الرئيسية صاحبة  بالقوى  يانج  بيونج  عالقات 

شبه اجلزيرة الكورية.

يف  املصطلح  هذا  استخدام  كثر  األمنية:  الضامنات   -1
روسيا،  يف  ممثلة  كربى  قوة  جانب  من  األخرية  الشهور 
والتي طلبت رصاحة من واشنطن ضامنات أمنية مكتوبة 
السطور  أوضحت  وقد  ملزمة.  وقانونية  عليها  ومتفق 
بيونج  القضية.  هذه  من  الشاملية  كوريا  موقف  املاضية 
الواليات  قبل  من  مهدد  أمنها  إن  تقول  ما  دائاًم  يانج 
عليها،  القضاء  تريد  األخرية  وأن  باألساس،  املتحدة 
والتخلص من النظام القائم فيها، وأهنا حتشد كل أنواع 
األسلحة بام فيها غري التقليدية هلذا الغرض، كام أهنا تقيم 
شبكة حتالفات معادية يف املنطقة، وجتري تدريبات دورية 

هي املستهدف الرئييس منها.
باحرتام  تطالب  روسيا  قبل  ومن  كانت  فإهنا  ثم  ومن 
وقد  واآلن  أيضًا.  بضامنات  مطالبة  األمنية  مصاحلها 
موسكو  مطالب  مع  اإلجيايب  التعامل  واشنطن  رفضت 
يف  وأكثر  أكثر  ثقتها  ستفقد  يونج  بيونج  فإن  األمنية. 
واشنطن. ومن ثم فقد ترتاجع أي فرص للحوار، علاًم 
فرباير  هانوي  قمة  فشل  إثر  عىل  احلوار  توقف  منذ  بأنه 
2019 ومع جميء الرئيس جو بايدن أوائل العام 2021 
من  وكذلك  واشنطن  قبل  من  مرشع  احلوار  باب  فإن 
قبل سول لكن بيونج يانج مل تتجاوب معه. ويف املقابل 
استمرت يف تدعيم قدراهتا العسكرية، وكثفت يف الفرتة 
مع  ترافقت  والتي  الصاروخية.  األخرية سلسلة جتارهبا 
حدى  مما  أوروبا،  رشق  يف  حيدث  كان  الذي  التصعيد 
مثل هذا  للظرف. وإن كان  استغالاًل  بالبعض العتباره 
ضوء  عىل  خاصة  كلية،  به  التسليم  يمكن  ال  الطرح 
السياسة الكورية الثابتة فيام يتعلق بإيالء األولوية املطلقة 
التقليدية.  القدرات غري  فيها  بام  العسكرية  قدراهتا  لبناء 
وسيادهتا  لبقائها  األهم  الضامنة  تعتربها  وأهنا  خاصة 

وكرامتها وأمنها.
ذات  مسألة  يطرح  األوكرانية  احلالة  يف  حدث  ما  لكن 
بيونج  كانت  فإذا  األمنية.  بالضامنات  يتعلق  فيام  شقني 
يانج ترى أن واشنطن مل حترتم متطلبات األمن الرويس، 
ترصفت  ثم  ومن  لروسيا،  الالزمة  الضامنات  تقدم  ومل 
روسيا عىل نحو ما ترصفت به حيال أوكرانيا، فإن هناك 
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كانت  التي  األمنية  بالضامنات  يتعلق  للمسألة  آخر  شقًا 
قد قدمت ألوكرانيا من قبل روسيا ذاهتا ومعها كل من 
الواليات املتحدة وبريطانيا يف مقابل ختليها عن أسلحتها 
االنتشار  حظر  ملعاهدة  انضاممها  ثم  ومن  النووية، 

النووي.
احلرب  اطار  ىف  النووي:  السالح  امتالك  جدوى   -2
الروسية-األوكرانية برزت بعض التلميحات األوكرانية، 
ومن ثم تعليقات عليها حول التخيل عن فكرة عدم امتالك 
السالح النووي، خاصة عىل ضوء ما يعتربه األوكرانيون 
عن  ختليهم  مقابل  هلم  قطعت  التي  بالوعود  نكوصًا 
التي  النووي، وهي ليست وعودًا شفهية كتلك  السالح 
تتحدث عنها روسيا فيام يتعلق بعدم توسع حلف الناتو 
رشقًا، وإنام مكتوبة ومسجلة ومودعة لدى األمم املتحدة. 
هذه القضية تصب يف صالح الطرح الكوري الشاميل الذي 
طاملا دافعت عنه، واملتمثلة خطوطه العريضة يف أهنا مل تكن 
لذلك  اضطرت  قد  وأهنا  النووي،  السالح  امتالك  تريد 
حتت ضغط التهديدات الوجودية اخلارجية. ويف السابق 
لكن  السالح  هذا  عن  للتخيل  مستعدة  إهنا  تقول  كانت 
األمنية.  الضامنات  املقابل  ضمن  ومن  مقابل  دون  ليس 
يانج  بيونج  أوكرانيا هل ستستمر  مع  الذي حدث  فبعد 
يف هنجها اخلاص بإمكانية التخيل عن سالحها النووي؟. 
أغلب الظن أن النتيجة تصب يف اجتاه البعد عن هذا النهج 
السعي  ثم  ومن  النووي،  بالرادع  أكثر  والتمسك  متامًا، 
لتعزيزه. وعىل ذلك فال يستبعد اإلقدام عىل جتارب نووية 
جديدة، جنبًا إىل جنب مع االستمرار يف تطوير القدرات 
الصاروخية، بام يف ذلك تلك بعيدة املدى، والتي تطلق من 

الغواصات، إضافة إىل كل جوانب دعم القوة العسكرية.
األربع  والقوى  اجلنوبية  كوريا  مع  العالقات   -3
الرئيسية: بالنسبة للعالقات بني الكوريتني، فإن األزمة 
بوضع  تسميته  يمكن  ما  ظل  يف  جاءت  األوكرانية 
العامني  انفراجة  فبعد  العالقات،  تلك  يف  التجميد 
2018 و2019 عادت األمور إىل الرتاجع، وإن مل تبلغ 
سابقة.  فرتات  يف  بلغتها  التي  العالية  التوتر  مستويات 
ويعود ذلك باألساس إىل النهج التصاحلي الذي تنتهجه 

إدارة الرئيس مون جي ـ إن، والذي استمر يف احلديث 
عن فتح باب احلوار مع الشامل واالستعداد للقاء جديد 
مع زعيم كوريا الشاملية يف أي وقت، ليس هذا فحسب 
بل وطرحه لفكرة الوصول إىل اتفاق سالم ينهي حالة 
عىل  هذا  كل  الباردة.  احلرب  هناية  منذ  املستمرة  اهلدنة 
يانج يف جتارهبا الصاروخية،  بيونج  الرغم من استمرار 

وترصفات أخرى حيال العالقات مع سول.

اآلن ويف ظل تداعيات األزمة األوكرانية. والتي قد تزيد 
التباين  ضوء  وعىل  مواقفها،  يف  تصلبًا  الشاملية  كوريا 
األوكرانية عن  لألزمة  اجلنوبية  الكورية  القراءة  التام يف 
رئيس  انتظار  ظل  يف  وكذلك  الشاملية،  الكورية  القراءة 
جديد يف البيت األزرق بسول قد تكون توجهاته حيال 
مرشح  فاز  ما  إذا  احلال  عليه  عاًم  متاما  خمتلفة  الشامل 
قد  جمتمعة  العنارص  هذه  الرئييس،  املعارضة  حزب 
يصل  هل  لكن  التوتر.  من  مزيد  إىل  بالعالقات  تدفع 
تصل  وهل  العسكرية؟  االشتباكات  حد  إىل  التوتر  هذا 
وهل  الشاملة؟  احلرب  درجة  إىل  االشتباكات  تلك 
يكون اهلدف من تلك احلرب يف حال نشبت توحيد شبه 
التساؤالت وغريها  مثل هذه  بالقوة؟.  الكورية  اجلزيرة 
كام  متامًا  األوكرانية،  األزمة  خلفية  عىل  بقوة  طرحت 
طرحت تساؤالت مشاهبة بالنسبة للعالقات بني الصني 
متغريات  هناك  فإن  الباحث  نظر  وجهة  من  وتايوان. 
كثرية يف شامل رشقي آسيا ليس هذا موضع الدخول يف 
تفاصيلها جتعل مثل هذه السيناريوهات احلدية مستبعدة 
عىل األقل يف املدى القريب، وأن األمور ستظل يف نطاق 
كام  عسكريًا  تفجريها  وليس  وتطويقها  األزمات  إدارة 

حدث يف أوكرانيا.

األدبيات  يف  الرئيسية  األربع  القوى  مصطلح  ينرصف 
املعنية بالدراسات الكورية إىل كٍل من الواليات املتحدة 
التأثري  صاحبة  القوى  وهي  واليابان،  وروسيا  والصني 
الكورية، ومن  اجلزيرة  متفاوتة يف شبه  بدرجات  األكرب 
ثم فإهنا كانت تشارك إىل جانب الكوريتني يف املفاوضات 

السداسية املتعلقة بالربنامج النووي الكوري الشاميل.
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وإذا كان التحليل قد أشار بشكل مقتضب إىل ما يؤرش 
وروسيا  الصني  من  بكل  يانج  بيونج  عالقات  لطبيعة 
فإن  أخرى،  ناحية  من  املتحدة  والواليات  ناحية  من 
عالقات بيونج يانج مع طوكيو يمكن أن تصنف يف ذات 
اخلانة التي تصنف فيها عالقات بيونج يانج وواشنطن. 
األزمة  حيال  الياباين  األمريكي-  االتفاق  يربز  وهنا 
من  واليابان  روسيا  بني  ما  إغفال  جيب  وال  األوكرانية. 

خالفات حدودية قديمة أيضًا.

سرتسخ  األوكرانية  األزمة  أن  السياق  هذا  يف  املحصلة 
اإلقليمي  الشاملية مع حميطها  تفاعالت كوريا  أنامط  من 
املجاور جغرافيًا ممثاًل يف كٍل من روسيا والصني واليابان 
وربام  املتحدة.  الواليات  يف  ممثال  اسرتاتيجيًا  واملجاور 
ستأخذها باجتاه ترسيخ نمط التقارب مع موسكو وبكني 
من ناحية والتباعد مع واشنطن وطوكيو من ناحية ثانية. 
ويمكن أن ختف حدة التباعد بعد فرتة، خاصة إذا ما تم 
االتفاق عىل تسوية األزمة األوكرانية يف إطار تفامهات يف 
مناطق وقضايا خمتلفة، ربام يكون من بينها ختفيف القيود 

عن كوريا الشاملية.

خامتة:
حادًا  تصعيدًا  مثلت  قد  األوكرانية  األزمة  كانت  إذا 
من  أنامط  عن  كشفت  قد  فإهنا  الدولية،  الساحة  يف 
وبعضها  ومتواصل  راسخ  بعضها  الدولية  العالقات 
آخذ يف التشكل. وقد كان كان ذلك جليًا يف شبه اجلزيرة 
قد  األوكرانية  األزمة  إن  القول  يمكن  التي  الكورية، 

أن  ذلك  ومرد  العالقات.  من  األول  النوع  عىل  أكدت 
العالقات  تلك  معادالت  حتكم  التي  اهليكلية  العوامل 
قد  كانت  وإن  الثانية،  العاملية  احلرب  هناية  منذ  تتغري  مل 
التي  الفرتة  يف  خاصة  االهتزازات  لبعض  تعرضت 
التليني  لبعض  أدت  الباردة، والتي  أعقبت هناية احلرب 

يف مواقف األطراف.
تقبل  األوكرانية ال  األزمة  فإن  الشاملية،  لكوريا  بالنسبة 
تعرتض  أن  يمكنها  فال  املنتصف.  من  بالعصا  اإلمساك 
أو  شكاًل  ضمنًا،  أو  رصاحًة  روسيا،  به  تقوم  ما  عىل 
موضوعًا. فالصني مثاًل سلكت يف جملس األمن مسلك 
اجلمعية  يف  حدث  ما  وهو  التصويت،  عن  االمتناع 
العامة أيضًا. أما كوريا الشاملية فإهنا أعلنتها رصاحة أهنا 
ستصوت بالرفض، وقد فعلت. املوقف الكوري الشاميل 
يتعارض مع بعض  أنه  إال  هذا وإن كان يريض روسيا، 

القضايا املبدئية التي دائاًم ما تتحدث عنها بيونج يانج.
الكورية  القناعات  إبقاء  شأهنا  من  األوكرانية  األزمة 
الشاملية عىل حاهلا بخصوص قدراهتا العسكرية تقليدية 
وغري تقليدية، ومن ثم فإن فرص السالم الدائم يف شبه 
األمريكي  املوقف  ظل  يف  بعيدة  تظل  الكورية  اجلزيرة 

الرافض قطعًا االعرتاف ببيونج يانج كقوة نووية.
التارخيية،  التطورات  دروس  ومن  احلاالت  كل  يف 
منظورة  غري  دراماتيكية  لتطورات  هامش  هناك  يظل 
عىل  دائاًم  مفتوح  الباب  جيعل  مما  باجتاهها  الدفع  عوامل 
وإن  التحليل  هذا  يف  وردت  تكون  ال  قد  سيناريوهات 

ظل هامش حدوثها قليل جدًا لكنه يظل قائاًم.

كوريا الشمالية واألزمة األوكرانية .. التشخيص والتداعيات



ــدود  ــل المش ــة الحب ــرائيل وسياس إس
ــة   ــرب األوكراني ــي الح ف

عبير ياسين  
خبيرة -  مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية

ثانًيا: أبعاد االستقطاب الدولى واإلقليمى فى األزمة الروسية األوكرانية 
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يف  الروسية  احلرب  تطرحها  التي  التعقيدات  رغم 
أوكرانيا، حتولت السياسة اإلرسائيلية إىل لغز يثري الكثري 
تلك  وترتبط  وتناقضاهتا.  أسباهبا  عن  التساؤالت  من 
التساؤالت بوجود تصور عام عن حترك إرسائيل يف فلك 
املصالح األمريكية، ويف العمق يتجاوز هذا الطرح وجود 
اختالفات أمريكية- إرسائيلية واضحة يف قضية الربنامج 
النووي اإليراين، خاصة منذ تويل حكومة رئيس الوزراء 
نفتايل بينيت الذي يضع إيران عىل قمة التحديات األمنية 
التي تواجه إرسائيل. وترتبط تلك الرؤية بتشابك الدور 
اإليراين مع ملف األمن يف اجلبهة الشاملية، وقطاع غزة، 
إيران وحزب  ملواجهة خماطر  التنسيق مع روسيا  وأمهية 

اهلل يف سوريا.

هبذا، مثلت احلرب حلظة تقاطع امللفات املهمة ىف وقت 
والتأكيد  اإلقليمي،  تواجدها  تعظيم  فيه إرسائيل  حتاول 
املنطقة. ويف حني  التي جتمعها مع دول  املشرتكات  عىل 
متناقضة وحائرة  البداية  السياسة اإلرسائيلية يف  ظهرت 
الدبلومايس، تم جتاوز تلك  النقد الشديد والتحفظ  بني 
عىل  تسري  سياسة  بوصفها  التشكل  يف  وبدأت  اللحظة 
وحتاول  التناقضات،  من  العديد  وحتمل  مشدود،  حبل 
إرضاء خمتلف األطراف من أجل حتقيق املصالح املمكنة 
وتقليل املخاطر املحتملة، ويف القلب منها اخلطر اإليراين 
السورية  الساحة  يف  أساسية  بصفة  مواجهته  تتم  الذي 
مسار  عىل  واملؤثر  الضابط  الرويس  الوجود  حيث 

األحداث.

احلياد امُلقيَّد والسري بني النقاط
وقف  قرار  لصالح  املتحدة  األمم  يف  إرسائيل  صوتت 
تقم  مل  لكنها  أمريكية،  وضغوط  تردد  بعد  احلرب، 
االقتصادية  العقوبات  صعيد  عىل  غربيًا  باملطلوب 
والدعم العسكري، وأكدت باملقابل عىل دور العالقات 
الوساطة  بكافة األطراف يف تسهيل  تربطها  التي  املميزة 
امللف  من  متتد  قضايا  مواجهة  ويف  اإلنساين.  والتعامل 
النووي اإليراين، إىل النفوذ اإليراين يف سوريا، واقرتاب 
ذكرى مرور عام عىل التطورات التي قادت إىل حرب غزة 

الضغوط  مواجهة  الداخلية، ويف  التهدئة  وأمهية  الرابعة 
ومرتبكًا،  معقدًا  يبدو  موقف  يف  إرسائيل  تقف  الغربية، 
وتتخذ فيه القرارات التي تتناسب مع التحديات وتعظم 
عىل  حيافظ  أن  يمكن  مشدود  حبل  عىل  وكأهنا  الفرص 
لكن  القريب.  واملستقبل  الراهنة  اللحظة  يف  املصالح 
السري اآلمن يتطلب الكثري من املهارات وتوزيع األدوار. 
ورغم قدرة تلك السياسات عىل حتقيق األهداف املطلوبة 
بني  السري  سياسة  فاعلية  تتقلص  الراهنة،  اللحظة  يف 
النقاط مع امتداد الرصاع، جغرافيًا أو زمنيًا، حيث تظهر 
بينها، وتزيد  التوفيق  التي يصعب  التناقضات  املزيد من 

فرص االنحياز لطرف ضد آخر مع الوقت.

فلسطني وسوريا وحتديات املستقبل
ترتفع  إرسائيل  إىل  األوكرانيني  آالف  وصول  مع 
سياسات  ظل  يف  مستوطنني  إىل  حتوهلم  من  املخاوف 
التوسع االستيطاين ووصول عدد من يمكن السامح هلم 
شخص.  ألف  مائتي  من  أكثر  إىل  أوكرانيا  من  باهلجرة 
فرص  أمام  إضافية  حتديات  الراهنة  األوضاع  وتفرض 
من  املزيد  مترير  مع  املستقلة  الفلسطينية  الدولة  إعالن 
املستوطنات وعمليات هدم املنازل الفلسطينية. وتطرح 
احلالية  االنتقادات  تأثري  عن  متزايدة  تساؤالت  احلرب 
يف  وأطفال  نساء  وإصابة  املدنية  املناطق  عىل  للهجوم 
حني  ويف  اإلرسائيلية.  احلروب  مستقبل  عىل  أوكرانيا 
صاحب احلرب موجة إدانة للمعايري املزدوجة يف التعامل 

مع أوكرانيا مقارنة بفلسطني.

عىل جانب آخر، تتشابك املصالح واملخاطر اإلرسائيلية 
العالقات  مهمة يف  متثل قضية  التي  السورية  الساحة  يف 
روسيا  عن  احلديث  لدرجة  الروسية،  اإلرسائيلية- 
بوصفها اجلار الشاميل، وعن إرسائيل بوصفها دولة من 
املصالح  بحامية  العالقات  تلك  وتسمح  البلطيق.  دول 
اإلرسائيلية يف اجلوالن املحتل، واحلفاظ عىل مساحة آمنة 
تأثري  من  إرسائيل  تتخوف  حني  ويف  إيران.  مواجهة  يف 
اإليراين  النفوذ  الرويس يف سوريا لصالح  النفوذ  تراجع 
الرويس  النفوذ  استمرار  فإن  القائمة،  التوازنات  عىل 
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والدخول يف رصاع مع موسكو بسبب أوكرانيا من شأنه 
هتديد العمليات اإلرسائيلية، وهو األمر الذي دفع وزير 
لبيد يف 24 مارس 2022 للحديث عن  يائري  اخلارجية 
أمهية اختاذ بالده موقفًا حمايدًا خشية سقوط طيارهيا أرسى 
اإلرسائيلية  األصوات  بعض  تقلل  يف سوريا. ويف حني 
يظل  سوريا،  يف  روسيا  مع  التنسيق  أمهية  من  والغربية 
العامل اإليراين عنرصًا مهاًم يف اخلطاب اإلرسائييل. ومن 
شأن اإلعالن عن منع روسيا وصول تعزيزات عسكرية 
إيرانية إضافية إىل مطار القامشيل، شامل رشق سوريا، يف 
اخلاضع  املطار،  استخدام  ورفض   ،2022 مارس   23
طائرة  جتربة  يف  الروسية،  القوات  وإرشاف  إلدارة 
مسرية إيرانية، التأكيد عىل أمهية الدور الرويس يف ضبط 

التفاعالت عىل الساحة السورية.

امللف النووي والتقارب رغم التناقض
رغم النفي الرويس، تم الربط بني احلصول عىل ضامنات 
عن  البعض  حتدث  حني  يف  التفاق،  التوصل  وتأخري 
ولكنه  حقيقيًا  يكون  ال  قد  إرسائييل  رويس-  تنسيق 
مطالب  وتشمل  إرسائيل.  مصالح  حتقيق  يف  يصب 
موسكو التأكد من عدم تأثري العقوبات املفروضة عليها 
بسبب احلرب األوكرانية عىل مصاحلها مع إيران، ورشاء 
ومع   .2015 التفاق  وفقًا  اإليراين  اليورانيوم  فائض 
القضايا  أن  واألوروبية  األمريكية  الترصحيات  تأكيد 
ال  بدائل  عن  البحث  يف  بحقها  واحتفاظها  منفصلة، 
جعلها  موقف  يف  ذلك  إيران  رفضت  موسكو،  تشمل 

أقرب إىل املوقف اإلرسائييل.

ويف حني تعارض إرسائيل االتفاق النووي بصفة عامة، 
يمكن  ألهنا  املخاطر  من  املزيد  الراهنة  اللحظة  حتمل 
العقوبات  ظل  يف  هلا،  وفقًا  سيئ،  اتفاق  إىل  تقود  أن 
الطاقة  موارد  إىل  واحلاجة  روسيا،  عىل  االقتصادية 
حركة  بمساحة  تسمح  التي  األوضاع  وهي  اإليرانية، 
إيرانية تتجاوز القيود التي ترغب إرسائيل يف فرضها كام 
توجه  عن  للحديث  احلادة  معارضتها  مع  واضحًا  ظهر 
من  اإليراين  الثوري  احلرس  إزالة  إىل  األمريكية  اإلدارة 
قائمة املنظامت اإلرهابية. ويف ظل تلك األوضاع تزداد 
االتفاق  يف  الروسية  للضامنات  إرسائيل  دعم  أمهية 
روسيا.  دون  بديل  اتفاق  إىل  التوصل  ورفض  النووي، 
إىل  الضامنات  حول  اجلدل  يؤدي  أن  يمكن  حني  ويف 
ضمن  روسيا  وجود  يتقاطع  التفاوض،  أمد  إطالة 
معها  التنسيق  عىل  للحفاظ  إرسائيل  حاجة  مع  االتفاق 
للتفاعالت  الضابط  الرويس  الدور  استمرار  يتيح  بام 
وتقييد  اإلرسائييل،  الطريان  حركة  وحرية  سوريا،  يف 

التموضع اإليراين.
إرسائيل  مصالح  محاية  يف  املشدود  احلبل  سياسة  تساهم 
وخاصة  املهمة،  القضايا  عىل  االهتامم  وتركيز  الراهنة، 
اخلطر اإليراين، لكن النجاح يف حتقيق املصالح وتقليص 
أمد  ومنها  االعتبارات  من  بالعديد  رهنًا  يظل  اخلسائر 
احلرب وتطوراهتا. وهل حتتاج إرسائيل إىل الوقوف كليًا مع 
طرف ضد اآلخر حيث يساعد تراكم خطاب التحديات 
عىل هامش التوازنات يف تأسيس فرص املناورة واخلروج 
من حالة السري بني النقاط إىل السري خلف التحيزات دون 

الكثري من اخلسائر رغم التحديات األخالقية.



كيف تنعكس الحرب الروسية- األوكرانية على 
القضية الفلسطينية؟ 

شيماء منير 
باحثة متخصصة فى الصراع العربى اإلسرائيلى ومدير تحرير دورية الملف 

المصرى - مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية

ثانًيا: أبعاد االستقطاب الدولى واإلقليمى فى األزمة الروسية األوكرانية 
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عىل الرغم من أن انعكاسات احلرب الروسية- األوكرانية 
عىل القضية الفلسطينية ال تزال غري واضحة، خاصة وأن 
الرصاع يبدو أنه يتجه صوب سيناريوهات مفتوحة، وأهنا 
قياس  املمكن  من  أنه  إال  وحمدودة،  خاطفة  حربًا  تعد  مل 
حدود التأثر استناًدا ملا يمكن أن حتدثه احلرب من تغيريات 
آنية أو مستقبلية عىل طريف الرصاع الفلسطيني - اإلرسائييل 
من خالل التطرق ألبرز التحديات، وكيفية توظيف كل 
طرف ما لديه من قدرات للحد من آثارها السلبية. وذلك 
إرسائيل  ستنجح  هل  وهو:  مهم  تساؤل  طرح  يستدعي 
باالنتقال من  يف مساعيها يف إطار سياسة خلط األوراق 
اإلرسائييل،  الفلسطيني-  الرصاع  تسوية  »رفض«  حالة 
واالكتفاء بمقاربة »تقليص الرصاع« التي تتبناها حكومة 
)بينيت - البيد( من خالل االكتفاء باحللول االقتصادية، 
إىل البحث عن دور الوسيط أو ناقل للرسائل بني أطراف 
إلعادة  مسعاها  يف  وذلك  الغريب؛  الرويس-  الرصاع 
بأقل  خترج  أن  يمكنها  الذي  النحو  عىل  دولًيا  متوضعها 
اخلسائر وحتويل التحديات إىل فرص، خاصة مع عالقتها 
الوطيدة ومصاحلها املتشابكة مع كل من موسكو وكييف؟.
املستشار  زيارة  مع  احلراك  ذلك  مالمح  برزت  وقد 
األملاين أوالف شولتس إىل إرسائيل يف 2 مارس 2022، 
والتى تالها زيارة رئيس الوزراء اإلرسائييل نفتايل بينيت 
إىل روسيا يف 5 مارس 2022، واتصاله برئيس أوكرانيا 
إلطالع  أملانيا  إىل  توجهه  قبل  زيلينسكي  فولوديمري 

املستشار األملاين عىل نتائج مباحثاته مع بوتني.
 وعىل الصعيد الفلسطيني، ثمة سؤال مهم يطرح نفسه 
الفلسطينية حلظة »نضج  ومفاده: هل ستدرك األطراف 
األزمة« من أجل توظيف تلك األحداث إلهناء االنقسام 
أجل  والعمل من  للتحرر،  برنامج وطني  والتوافق عىل 
نحو  البوصلة  وتصويب  عاملًيا،  القضية  تراجع  منع 
عام  رأي  خلق  خالل  من  الفلسطينية  واحلقوق  القدس 
حرب  كشفته  ما  ضوء  يف  خاصة  للقضية  مساند  دويل 
من  روسيا  عىل  املشددة  الدولية  والعقوبات  أوكرانيا 
إرسائيل  واستثناء  الدويل  القانون  تطبيق  يف  االزدواجية 
من العقوبات، رغم كوهنا تشكل هتديًدا وجودًيا للشعب 

الفلسطيني، وإمعاهنا يف انتهاك القانون الدويل؟.

الوساطة اإلرسائيلية وإعادة التموضع دولًيا
عىل  البيد(   - )بينت  اإلرسائيلية  احلكومة  حرصت 
التحرك سياسًيا من أجل احتواء الغضب الرويس جراء 
وسيادهتا  أوكرانيا  وحدة  دعم  الذي  إرسائيل  موقف 
لسان  عىل  جاءت  التي  واإلدانة  أراضيها،  عىل  الكاملة 
والذي  الرويّس،  للهجوم  البيد  يائري  اخلارجية  وزير 
اعتربه »انتهاكًا للنظام الدويل«، معتربًا أّن احلرب ليست 
الذي  القرار  ملرشوع  وتأييدها  اخلالفات،  حلّل  وسيلة 
تقدم به األوروبيون للجمعية العامة لألمم املتحدة إلدانة 
باالنسحاب  موسكو  ومطالبة  ألوكرانيا  الرويس  الغزو 

الفوري من األرايض األوكرانية.

مع  التعامل  ىف  احلذر  بتوخى  توصيات  جاءت  كام 
أطراف الرصاع وعدم تبنى مواقف تصعيدية ضد روسيا 
مواصلة  أجل  من  االرسائيىل  اجليش  قيادة  جانب  من 
وفًقا  سوريا،  يف  اإليرانية  بالتهديدات  املتعلق  التنسيق 
التصعيدية  الرسائل  مع  خاصة  التصادم«،  منع  »آللية 
املتزايد  النشاط  خالل  من  إلرسائيل  روسيا  بعثتها  التي 
للطريان الرويس والسوري املشرتك عىل حدود اجلوالن 
الترصحيات  إىل  باإلضافة  بذلك،  أبيب  تل  إخطار  دون 
هضبة  أن  عىل  التأكيد  أعادت  التي  الغاضبة  الروسية 
اجلوالن جزء ال يتجزأ من األرايض السورية، والتحذير 
الذي  األمر  اهلضبة،  يف  االستيطان  تنامي  خماطر  من 

يتعارض مع أحكام اتفاقّية جنيف لعام 1949]1[.

فإن  سوريا،  يف  روسيا  مع  التنسيق  هلدف  باإلضافة 
أطراف  مع  بحذر  التعامل  خالل  من  تسعى  إرسائيل 
القيام  من  تتمكن  أن  األوكرانى،  الروسى-  الرصاع 
بدور الوسيط يف تسوية الرصاع، بحكم عالقاهتا القوية 
لتسليط األضواء عىل تسوية هذا الرصاع يف  بالدولتني؛ 
إىل  تسويتها  وإرجاء  الفلسطينية  القضية  جتاهل  مقابل 
أجل غري مسمى، من أجل »التشويش« عليها، وإسكات 
الفلسطينية، والتي  للقضية  الداعمة  األصوات احلقوقية 
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باتت تعقد مقارنات بني االحتالل اإلرسائييل لفلسطني 
والغزو الرويس ألوكرانيا، وتطالب بإنفاذ القانون الدويل 
تكتيًكا  يمثل  وبام  روسيا.  مع  حيدث  مثلام  إرسائيل  عىل 
إرسائيلًيا لردع التحركات الفلسطينية »املحتملة« ضدها.

وتعد زيارة املستشار األملاين أوالف شولتس يف 2 مارس 
2022 إىل إرسائيل -  والتي تعد األوىل له  خارج أملانيا 
منذ انتخابه مستشاًرا  يف ديسمرب2021  - بمثابة بداية 
بدور  القيام  أجل  من  إلرسائيل  األخرض  الضوء  إعطاء 
املستشار  حتدث  حينام  الرصاع،  أطراف  بني  الوسيط 
مسئوليتنا  »من  قائاًل:  الوساطة  دور  أمهية  عن  األملاين 
نقل األحداث بأرسع وقت من ساحة املعركة إىل غرف 

املفاوضات«]2[.

وتأيت أمهية تلك الزيارة يف ضوء مساعي إرسائيل إلعادة 
التموضع دولًيا، ويف ظل الرغبة يف اتساع دائرة حتالفاهتا، 
وتوثيقها، استناًدا ملبدأ االعتامد عىل الذات يف الدفاع عن 
أمنها ومصاحلها. ويف هذا الشأن نرش املحلل العسكري 
مقااًل  ليمور  يوآف  العربية  هيوم«  »يرسائيل  بصحيفة 
حول الدروس املستفادة من حرب أوكرانيا؛ حيث أشار 
إىل أن »هناك درًسا جيب أن تتعلمه إرسائيل من احلرب 
نفسها  عىل  االعتامد  إرسائيل  عىل  أن  وهو  أوكرانيا،  يف 
أن  جيب  ولذلك  نفسها،  عن  للدفاع  العسكرية  وقوهتا 
حتافظ عىل ضامن بقاء اجليش يف أيد أمينة يف املستقبل«]3[. 
واتساًقا مع رأي يوآف ليمور السابق، فإن إرسائيل يبدو 
أهنا أدركت ذلك الدرس من قبل مع اخلروج األمريكي 
من أفغانستان، خاصة وأن زيارة املستشار األملاين جاءت 
الدفاع اإلرسائيلية مع رشكة  بعد شهر من توقيع وزارة 
لسالح  متطورة  غواصات  ثالثة  إلنتاج  »تسنكروف« 
يورو  مليارات  ثالثة  بلغت  بتكلفة  اإلرسائيلية  البحرية 

وبتمويل جزئي من احلكومة األملانية]4[.

كام أسفر اللقاء عن تدشني تعاون اسرتاتيجي جديد بني 
لقاءين  عرب  التعاون  هذا  سيدار  حيث  وأملانيا،  إرسائيل 
يتم عقدمها سنوًيا ملناقشة الشئون األمنية والسياسية التى 
هتم البلدين. وبالتايل، فإن تلك الزيارة متثل فرصة لتوثيق 

عالقات إرسائيل مع الدول األوروبية وتعزيز حضورها 
تنشيط  خالل  من  العسكرية  الناحية  من  خاصة  هناك، 

صادراهتا يف املجال العسكري واملخابرايت واألمني.

النووي  إشكالية  إىل  اللقاء  تطرق  آخر،  صعيد  وعىل 
بالده  تفهم  عىل  األملاين  املستشار  أكد  حيث  اإليراين؛ 
ملخاطر هذا السالح عىل السالم بام يشري إىل أن العملية 
العسكرية الروسية يف أوكرانيا لن تؤدي إىل التغاىض عن 
التوصل التفاق أكثر تشددًا مع إيران يف مفاوضات فيينا، 
خاصة مع خشية إرسائيل من أن يؤدي تراجع إيران يف 
قائمة األولوّيات األمريكّية الراهنة، إىل ختفيف الضغوط 
النووية  فيينا  مفاوضاِت  يف  عليها  امُلامرسة  الغربية 
واستغالل إيران احلرب من أجل القيام بخطوات متقدمة 

يف برناجمها النووي.

الزيارة  تلك  فإن  الفلسطينية،  القضية  صعيد  عىل  أما 
تشري إىل دالالت مهمة حول رؤية الغرب اآلنية للرصاع 
مع  الرصاع  تصاعد  ظل  يف  اإلرسائييل،  الفلسطيني- 
روسيا، فمن ناحية ألغى املستشار األملاين زيارته املقررة 
عبداهلل  األردن  ملك  مع  واللقاءات  وعامن،  اهلل  رام  إىل 
آخر  وعدد  عباس،  حممود  الفلسطيني  والرئيس  الثاين، 
رئيس  جتاهل  عندما  أخرى،  ناحية  ومن  املسئولني.  من 
فإن  القضية،  عن  احلديث  بينيت  اإلرسائييل  الوزراء 
»احللول  زاويتني؛  من  إليها،  تطرق  األملاين  املستشار 
قائاًل:  للمستقبل«،  تسويتها  و«إرجاء  االقتصادية«، 
»نالحظ أن إرسائيل تتخذ خطوات يف الشهور األخرية 
ولكن،  ذلك.  أبارك  وأنا  الفلسطينيني،  معيشة  لتحسني 
عينية  مفاوضات  يف  التقدم  جيب  التصعيد  نمنع  لكي 
حول السالم. حل الدولتني جيب أن يتم باملفاوضات«. 

ثم أضاف: »لكن هذا موضوع للمستقبل«]5[.

موسكو  الروسية  العاصمة  إىل  بينيت  زيارة  جاءت  ثم 
بالرئيس  ولقاءه   2022 مارس   5 املوافق  السبت  يوم 
مستجدات  بحث  أجل  من  بوتني  فالديمري  الرويس 
األزمة يف أوكرانيا، والرشوع يف مهمة الوساطة أو »ناقل 
رئيس  إىل  بينيت  من  اتصال  أعقبها  والتي  للرسائل«، 

كيف تنعكس الحرب الروسية- األوكرانية على القضية الفلسطينية؟



61

الحرب الروسية األوكرانية  ومستقبل النظام الدولى 

إىل  توجهه  قبل  وذلك  زيلينسكي؛  فولوديمري  أوكرانيا 
احلركة  دوائر  اخلارجية  اجلوالت  تلك  لتجسد  أملانيا]6[، 
اإلرسائيلية من أجل لعب دور الوسيط، واالنخراط يف 
مساعي تسوية الرصاع، بام حيقق املصالح اإلرسائيلية أو 
وحماولة  املستطاع(،  قدر  )عىل  املتوقعة  اخلسائر  تقليل 
املصالح  وأن  خاصة  فرص،  إىل  التحديات  حتويل 
التباحث؛  حمل  امللفات  قائمة  يف  كانت  التى  اإلرسائيلية 
»اللقاء  إّن  اإلرسائيلية  »كان«  قناة  مراسلة  قالت  حيث 
أوكرانيا،  يف  النار  إطالق  وقف  جهود  فقط  يبحث  مل 
بينها  أيًضا مواضيع إضافية تقلق إرسائيل جًدا، من  إنام 
وضع اجلاليات اليهودية املوجودة يف أوكرانيا وروسيا«. 
رئيس  يقلق  موضوع  بحث  تم  »وأيًضا  وتابعت: 
النووية يف  املحادثات  التقدم يف  احلكومة جًدا، أال وهو 
فيينا واملعارضة اإلرسائيلية لالتفاق النووي مع إيران«، 
»بينيت  أّن  إىل  اإلرسائييل  اإلعالم  ذكر  كام  وأشارت 

وبوتني حتدثا عن الواقع األمني يف سوريا«]7[.

وقد أثبتت تلك الزيارة صحة التقديرات اإلرسائيلية بأن 
موسكو لن تقدم عىل حماسبة إرسائيل بسبب ترصحياهتا 
الذي  النحو  عىل  ألوكرانيا،  الرويس  الغزو  أدانت  التي 
انشغال  ظل  يف  خاصة  املشرتكة،  مصاحلهام  بشبكة  يرض 
روسيا يف احلرب، وعدم الرغبة يف اتساع دائرة أعداءها. 
كام أن ترصحيات موسكو والتي أعادت فيها التأكيد عىل 
السوري  اجلوالن  عىل  إرسائيل  بسيادة  اعرتافها  عدم 
السورية،  األرايض  من  يتجزأ  ال  جزًءا  باعتباره  املحتل، 
تنساق  ال  حتى  إرسائيل،  عىل  ضاغطة  أوراق  جمرد  تعد 
الغربية وواشنطن، وهذا ما سبق  الدول  »كلية« لصالح 
وأكدته موسكو إزاء مستقبل تنسيقها األمني مع إرسائيل 
حول سوريا، حينام أعلنت السفارة الروسية يف تل أبيب، 
يف 26 فرباير الفائت، أن روسيا تتوقع استمرار تنسيقها 
العسكري مع إرسائيل بشأن سوريا، وذلك بعد أن أبدت 
بشأن  اإلرسائيلية  الترصحيات  من  استياءها  موسكو 
خالل  من  إرسائيل  عملًيا  وأثبتته  األوكرانية]8[.  األزمة 
املوافق 7  السوري فجر يوم )االثنني(  قصفها للجنوب 
لتؤكد  لروسيا،  بينيت  زيارة  بعد  مارس 2022؛ وذلك 

سبق  والتي  بسوريا،  اخلاص  والتنسيق  التفامهات  أن 
زيارته  بينيت عىل رضورة احلفاظ عليها - خالل  وأكد 
رئاسة  توليه  بعد   2021 أكتوبر   22 يف  ملوسكو  األوىل 
مازالت   - نتنياهو  لبنيامني  خلًفا  اإلرسائيلية  احلكومة 

قائمة، ومل تتأثر باحلرب األوكرانية.
يف  بالوساطه  القيام  يف  والرغبة  إرسائيل  حتركات  وتأيت 
وأمريكي؛ حيث  أورويب  وقبول  بدعم  مقروًنا  الرصاع، 
ترى واشنطن والدول األوروبية بأن إرسائيل تعد مؤهلة 
قوية  بعالقات  تتمتَّع  ناحية  فمن  الوساطة،  بدور  للقيام 
وحلف  املتحدة،  الواليات  الرصاع؛  أطراف  مجيع  مع 
أخرى.  جهة  من  وروسيا  جهة،  من  وأوكرانيا  الناتو، 
ومن ناحية أخرى يعيش يف إرسائيل ما يقارب من املليون 
إرسائيل  بني  جتارية  مشاريع  توجد  كام  رويس/هيودي. 
مليارات  و3  مليارين  بني  ما  قيمتها  ترتاوح  وروسيا 
ألف   45 حوايل  وجود  إىل  باإلضافة  السنة،  يف  دوالر 
فإن  اآلخر،  اجلانب  وعىل  روسيا.  يف  يعيشون  إرسائييل 
له، واعرتفت  قوًيا إلرسائيل وداعاًم  تعد حليًفا  أوكرانيا 
بالقدس عاصمة إلرسائيل، وفتحت مكتبًا  عام 2020 
جلب  من  إرسائيل  ومتكنت  سبق  كام  فيها]9[.  للّسفارة 
من  أوكرانيا،  من  اليهود  املهاجرين  من  اآلالف  مئات 
فلسطني.  يف  االستيطانية  مشاريعها  أركان  تثبيت  أجل 
باإلضافة إىل وجود نحو 15 ألف إرسائييل يف أوكرانيا، 
ووجود 1.5 مليون مواطن إرسائييل من أصول روسية 

و300 ألف من أصول أوكرانية.
ومن ثم فإن الوجود والتأييد الكبري لطريف الرصاع داخل 
الرصاع؛  جتاه  احلياد  التزام  األخرية  عىل  حيتم  إرسائيل 
حفاًظا عىل التامسك املجتمعي«اهلش«، وهذا ما تعكسه 
استطالعات الرأي بشأن احلرب األوكرانية والتي تشري 
إىل تعقيدات الداخل اإلرسائييل واصطفافه ما بني روسيا 
الذي  الرأي  استطالع  أشار  األمر  هذا  ويف  وأوكرانيا. 
 ٪76 أن  إىل  اليمينية،  ريشون«  »مكور  صحيفة  أجرته 
فقط   ٪10 مقابل  الغرب  يؤيدون  اليهود  املواطنني  من 
يؤيدون روسيا، وهناك 14٪ حمتارون بني الطرفني. كام 
أظهر أن أحزاب اليمني والعرب تؤيد روسيا أكثر. ففي 
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صفوف اليمني، تنخفض نسبة تأييد حكومة أوكرانيا إىل 
الليربايل  والوسط  اليسار  صفوف  يف  ترتفع  فيام   ،٪70
بإرسائيل  العرب  املواطنني  صفوف  ويف   .٪86 إىل 
)فلسطينيي 48(، تنخفض نسبة تأييد أوكرانيا إىل ٪41، 

فيام ترتفع نسبة تأييد روسيا إىل ٪35]10[.

تعزيز الردع متعدد اجلبهات
أثري  فقد  اإلرسائييل،  الفلسطيني-  الرصاع  صعيد  وعىل 
تزامًنا مع تطورات الرصاع الرويس- الغريب، خاصة مع 
اضطرت  لو  ماذا  حول  جدل  ألوكرانيا  الرويس  الغزو 
متزامن  نحو  عىل  إقليمية  حرب  يف  للدخول  إرسائيل 
ودارت  سبق  الذي  التساؤل  ذلك  جبهات؛  عدة  من 
القدس  سيف  معركة  انتهاء  بعد  عديدة  نقاشات  حوله 
تغيري  حدث  حينام   ،2021 مايو  يف  األسوار(  )حارس 
القدس مع  مع  االشتباك، وتوحدت جبهة غزة  لقواعد 
فلسطينيي 48، يف الوقت نفسه الذي تم إطالق صواريخ 
مسريات  وُنظمت  الشاملية،  اجلبهة  من  مسرّية  وطائرة 
مجاهريية من األردن ولبنان جتاه احلدود مع فلسطني. إذ 
ترتقب إرسائيل يف حال امتدت شظايا احلرب األوكرانية 
لتصفية  ساحة  اإلرسائييل،  العمق  يصبح  أن  إقليًميا، 
احلسابات، يف حال جتاوزت إرسائيل اخلطوط احلمراء، 
واشنطن  لصالح  روسيا  ضد  رصيح  بشكل  وحتالفت 
بتوظيف  املقابل  يف  روسيا  لتقوم  األوروبية،  والدول 
الساحة السورية لصاحلها، وإعطاء الضوء األخرض لكل 
من اجليش السوري وإيران وحزب اهلل، بتوجيه رضبات 
متزامنة مع جبهة غزة ضد إرسائيل، هذا فضال عن كون 
يفقد  بام  إلرسائيل  التهديد  جبهات  إحدى  متثل  اليمن 

األخرية القدرة عىل محاية عمقها االسرتاتيجي.

مبيعاهتا  مستوى  روسيا  رفع  احتامل  ذلك  إىل  يضاف 
لألسلحة إىل حلفاءها يف املنطقة، ومن ثم تعزيز قدراهتم 
بشأن  التفاويض  املسار  ضبابية  مع  بالتوازي  اهلجومية 
امللف النووي اإليراين يف فيينا، يف حال تقديم املزيد من 
النفوذ  سيدعم  الذي  األمر  إيران،  ملصلحة  التنازالت 
والقوة اإليرانية، وبالتايل حمور إيران اإلقليمي يف املنطقة، 

وسينعكس بدوره عىل دعم الفصائل يف غزة، وستكون 
عىل درجة عالية من اجلاهزية لتوحيد االشتباك بني غزة 

والقدس، مثلام حدث يف حرب مايو 2021.
السابقة،  املخاوف  ضوء  ويف  سبق،  ملا  واستناًدا 
ستحرص  إرسائيل  فإن  هلا،  اإلرسائيلية  والتقديرات 
ستقوم  نفسه  الوقت  ويف  غزة،  يف  خاصة  التهدئة  عىل 
عدة  من  متزامن  هجوم  أي  ردع  عىل  قدراهتا  بتعزيز 
خاصة  الداخلية،  جبهتها  وحتصني  تأمني  مع  جبهات، 
وأن إشعال حرب يف غزة سيكون له مردود سلبي عىل 
أوكرانيا،  يف  الرصاع  لتسوية  كوسيط  إرسائيل  صورة 
يف  واعتداءاهتا  احلقيقي  وجهها  عن  الكشف  يتم  حينام 
بالوكالة  واشنطن ستعتربه حرب  أن  كام  والقدس.  غزة 
اإلعالم  آلة  ترحيل  أجل  من  روسيا،  حلفاء  جانب  من 
صوب  ليتجه  أوكرانيا  يف  روسيا  عىل  املسلط  الغريب 

القدس وانتهاكات إرسائيل. 
غانتس  بيني  اإلرسائييل  الدفاع  وزير  أمر  فقد  وبالتايل، 
يف  للعمل  خيرجون  الذين  العامل  تصاريح  عدد  بزيادة 
إرسائيل  سياسة  من  كجزء  غزة،  قطاع  من  إرسائيل 
االحتقان  وتنفيس  القطاع،  يف  املدنية  احلياة  لتحسني 
باعتبارها  محاس  حركة  جتاه  الضغط  وحتويل  الداخيل 
القدس،  صعيد  عىل  أما  هناك.  الواقع  األمر  سلطة 
فيبدو أن مهمة فرض التهدئة ستكون صعبة، خاصة مع 
برعاية اجليش اإلرسائييل،  املستوطنني وجرائمهم  عنف 
حمكمة  قرار  أمهية  من  الرغم  وعىل  األمنية.  واألجهزة 
 ،2022 مارس  من  األول  يف  اإلرسائيلية  العليا  العدل 
العائالت  ضد  كامل  بشكل  اإلخالء  أوامر  إلغاء  بشأن 
والذي  وقاسم(]11[،  واسكايف  وكرد  )جاعوين  األربعة 
جراح،  الشيخ  عائالت  بقية  عىل  ينسحب  أن  يمكن 
أن  إال  التصعيد،  احتواء  يف  إرسائيلية  رغبة  واعتباره 
ويمكن  القرار،  هبذا  تقبل  لن  االستيطانية  اجلمعيات 
رمضان  شهر  اقرتاب  مع  خاصة  املواجهة  تشتعل  أن 
تكون  بالرضورة  وليس  واإلسالمية،  اليهودية  واألعياد 
رشاراهتا حي الشيخ جراح، بل يمكن أن يكون عنواهنا 

اجلديد حي »جبل املكرب« يف القدس الرشقية]12[.
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القضية الفلسطينية .. حتديات وفرص ممكنة
تتمثل أبرز التحديات والفرص التي يمكن أن تفرضها 
الفلسطينية  القضية  عىل  األوكرانية  الروسية-  احلرب 

فيام ييل:

والعقوبات  اإلجراءات  أثارت  املعايري:  ازدواجية   -1
فلسطينية  فعل  ردود  موسكو،  ضد  املشددة  الغربية 
الغربية  الدول  تنتهجها  التي  االزدواجية  نتيجة  غاضبة، 
مماثلة  عقوبات  فرض  ورفض  الفلسطيني،  امللف  حيال 
الفلسطينية،  األرايض  احتالهلا  بسبب  إرسائيل  ضد 
األمم  وقرارات  الدويل،  للقانون  االنتقائي  والتطبيق 
املتحدة، ويف الوقت الذي تصف فيه املقاومة الفلسطينية 
باب  فتح  يتم  عليها،  احلصار  وتفرض  بـ»اإلرهاب« 

التطوع »العلني« لدعم أوكرانيا.

ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  عضو  قال  الشأن  هذا  ويف 
الدولية  »الرشعية  إن  الشيخ  الفلسطينية حسني  التحرير 
املجتمع  مطالبًا  بمكيالني«،  الكيل  جيوز  وال  تتجزأ،  ال 
الرشعية  وقرارات  الدويل،  القانون  »بتطبيق  الدويل 
الدولية جتاه فلسطني، وإجبار االحتالل اإلرسائييل عىل 
املتحدة، وإهناء احتالله لألرايض  االلتزام بميثاق األمم 
الفلسطينية منذ عام 1967«. كام حذرت وزارة اخلارجية 
الفلسطينية، يف بيان هلا من »استغالل احلكومة اإلرسائيلية 
وأذرعها املختلفة بام فيها ميليشيات ومنظامت املستوطنني 
لالنشغاالت الدولية بام جيري يف أوكرانيا؛ هبدف تصعيد 
عدواهنا وانتهاكاهتا وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني«، 
الفتة إىل »وجود خماطر من استغالل إرسائيل  لألحداث 
الدولية يف رسقة املزيد من األرايض الفلسطينية، وتعميق 
القدس  ويف  عامة  املحتلة  الغربية  الضفة  يف  االستيطان 
جراح  الشيخ  حي  فيها  بام  املختلفة،  وأحيائها  الرشقية 
اإلرسائيلية  احلكومة  بقرار  ومنددة  خاص«،  بشكل 
)نحو 79  مليون شيكل  بقيمة 250  موازنة  بتخصيص 
وىف  املقدسة]13[.  املدينة  هتويد  لتعزيز  دوالر(،  مليون 
»خطة  عن  اإلرسائيلية  احلكومة  أعلنت  الذي  الوقت 

طوارئ« الستقطاب املزيد من اليهود.

بعد  الفلسطيني  اجلانب  يدرك  مل  فلسطينى:  تراخى   -2
خطوات  أي  اآلن  حتى  يتخذ  ومل  األزمة،  نضج  حلظة 
جادة لتوظيف الرصاع الدائر لصالح القضية مثلام تفعل 
أن  يمكن  التي  العديدة  التحديات  مع  خاصة  إرسائيل، 
من  للحرب  إرسائيل  توظيف  مقدمتها  ويف  هبا،  تلحق 
عدد  لزيادة  وروسيا  أوكرانيا  هيود  هجرة  تشجيع  أجل 
سكاهنا من اليهود، واالستيالء عىل األرايض الفلسطينية، 
إرسائيل  يف  املواطنة  »حق«  له  من  كل  إقناع  مع  خاصة 
اخلروج  جمرد  وليس  إليها  باهلجرة  العودة،  لقانون  طبًقا 
من منطقة اخلطر والعودة إىل أوكرانيا بعد انتهاء احلرب، 
ليسوا  ملن  املواطنة  حق  يمنح  العودة،  قانون  أن  حيث 
هيوًدا رشط أن يكون الوالد أو اجلد أو اجلّدة هيودًيا]14[. 
مجيع  اختاذ  إىل  هاوزر  تسفي  الكنيست  عضو  دعا  وقد 
يف  اليهودية  اجلالية  الستيعاب  الرضورية  اإلجراءات 
املعلنة  اإلحصاءات  آلخر  وفًقا  تقدر  -والتي  أوكرانيا 
بنحو 200 ألف]15[-  بأرسع وقت، واعترب أن األوضاع 
احلالية فرصة تارخيية أمام إرسائيل جيب إدارهتا بحكمة، 

وحتقيق أهداف إرسائيل كدولة للشعب اليهودي.
أعلن قسم االستيطان اإلرسائييل  تزايد االستيطان:   -2
إلنشاء  حترك  بدء  عن  العاملية  الصهيونية  املنظمة  يف 
1000 وحدة سكنية استيطانية جديدة الستيعاب اليهود 
الفارين من أوكرانيا، حيث تتضمن اخلطة مبانى سكنية 
املهاجرين  الستيعاب  كمجموعات  استخدامها  يتم 
احلدود  قرب  مناطق  يف  املباين  وستقام  اجلدد،  اليهود 
الشاملية يف النقب، وادي عربة، وادي الينابيع بالقرب من 
الداخلية  األردن. كام وصفت وزيرة  وادي  بيسان، ويف 
اإلرسائيلية إيليت شاكيد هذه اهلجرة اجلديدة قائلة وفًقا 
للقناة 7 العربية: »أعتقد أنه عمل مهم ورضوري لتعزيز 
التنويه إىل أن اهلجرة ليست هي  النقب«]16[. ومن املهم 
الفلسطينية، حيث  القضية  يواجه  الذي  الوحيد  التهديد 
الواقع  بتغيري  الترسيع  تستغل إرسائيل احلرب من أجل 

عىل األرض، خاصة يف القدس، واملسجد األقىص.
من  يقتيض  األمر  إن  الفلسطينى:  االنقسام  إهناء   -3
مطالبة  دولية  محلة  شن  الفلسطيني  الرسمي  املستوى 



64

إرسائيل  عىل  متييز  دون  الدويل  القانون  قواعد  بتنفيذ 
مثلام حيدث حيال روسيا. وعىل نحو متزامن االنخراط 
الصف  وتوحيد  االنقسام،  إلهناء  عاجلة  خطوات  يف 
الفلسطيني من أجل ضامن فعالية احلراك الفلسطيني يف 
عليه  اإلمجاع  تم  ما  عىل  البناء  ويمكن  الدولية.  املحافل 
االنقسام  إلهناء  كمدخل  االنتخابات  باختيار  قبل  من 
واملؤجلة منذ مايو املايض )2021(، وتأيت أمهيتها يف هذا 
التوقيت بالذات، يف ضوء انشغال إرسائيل خارجًيا بدور 
الوسيط يف األزمة األوكرانية وعدم رغبتها يف أن تظهر 
الفلسطيني  الشعب  ممارسة  أمام  العائق  بأهنا  العامل  أمام 
حالة  ويف  الديمقراطية.  العملية  وإدارة  االنتخايب  حقه 
املمكن  فمن  القدس،  يف  خاصة  االعرتاض  أو  الرفض 
الديمقراطي  املسار  فرض  أجل  من  معها  االشتباك 
وتلك  الفلسطيني.  السيايس  النظام  رشعية  وجتديد 
تبادر  أن  الفلسطينية  السلطة  من  كذلك  تقتيض  اخلطوة 
بتنفيذ قرارات املجلس املركزي بقطع التنسيق األمني مع 

إرسائيل، وسحب االعرتاف هبا، وعدم التقيد بأوسلو.

انشغال  توظيف  يمكن  إقليمية:  أطراف  حتييد   -4
األطراف اإلقليمية التي كانت من بني العوامل املعرقلة 
للمصاحلة - تركيا وإيران- من أجل الدفع قدًما بخطى 
تكون  سوف  لرتكيا،  فبالنسبة  واالنتخابات.  املصاحلة 
عضًوا  باعتبارها  وتفاعالهتا،  احلرب  برتتيبات  مشغولة 
أوكرانيا هتديًدا  الرصاع واحلرب يف  وترى يف  الناتو،  يف 
وإلمدادات  بل  والبسفور،  األسود  البحر  ألمن  مبارًشا 
الرويس، وبالتايل فهي منخرطة يف مساعي حتويل  الغاز 
من  تعزز  وجيوسياسية،  سياسية  فرصة  إىل  التحدي 

الرويس،  األورايس  الناتو ويف االحتاد  مكانتها يف حلف 
املستقلة]17[.  واجلمهوريات  آسيا  وسط  إىل  يمتد  الذي 
استثامرها  يمكن  فرصة  األزمة  يف  ترى  فإهنا  إيران،  أما 
لتحقيق بعض املكاسب يف مفاوضات فيينا النووية ويف 

أسواق النفط والغاز من أجل تعزيز دورها اإلقليمي.

إعادة  خطى  يف  إرسائيل  نجاح  إن  القول  يمكن  ختاًما، 
الفرص  لتوظيف  مساعيها  إطار  يف  دولًيا  متوضعها 
أوكرانيا من خالل حماولة  الدائر يف  الرصاع  املمكنة من 
لعب دور الوسيط، مازال يواجه حتديات، منها ما خيص 
للقبول  أطرافه  استعداد  ومدى  ذاته،  الرصاع  تعقيدات 
بعقد صفقات من خالل تقديم بعض التنازالت املتبادلة 
يف مقابل وقف احلرب، ويبدو أن الطرفني مل يصال بعد 

إىل مرحلة »املأزق الضار املتبادل«.

واشنطن  قبول  مدى  يف  فيتمثل  اآلخر  التحدي  أما 
عقوبات  فرض  يف  باالنخراط  إرسائيل  التزام  بعدم 
بشكل  وحلفائها  املتحدة  بالواليات  أسوة  روسيا  عىل 
الرويس،  للغزو  الدبلوماسية  باإلدانة  واالكتفاء  كامل، 
فرض  يف  فعال  بشكل  إرسائيل  مشاركة  وأن  خاصة 
مبارشة  مواجهة  يف  سيضعها  روسيا،  عىل  العقوبات 
الوسيط  بدور  القيام  عىل  قدرهتا  عىل  ينعكس  بام  معها، 
»الناقل للرسائل« بني أطراف الرصاع. وبالنسبة للجانب 
الفلسطيني، فهناك فرص وحلول عملية يمكن التعجيل 
بتوظيفها لصالح القضية، بداًل من انتظار مآالت احلرب 
الدويل، أماًل يف تشكيل نظام  النظام  بنية  وتداعياهتا عىل 
من  التخلص  أجل  من  األقطاب،  متعدد  جديد  عاملي 

هيمنة الواليات املتحدة ودعمها املطلق إلرسائيل.

كيف تنعكس الحرب الروسية- األوكرانية على القضية الفلسطينية؟
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كادت األزمة األوكرانية أن تفرض تداعيات سلبية عىل 
األخرية  اجتهت  أن  بعد  وروسيا،  إيران  بني  العالقات 
ملامرسة  النووي  االتفاق  يف  دورها  استغالل  حماولة  إىل 
أن  إال  األوىل.  األزمة  يف  الغربية  الدول  عىل  ضغوط 
حرص طهران عىل االحتفاظ بعالقات قوية مع موسكو 
واستئناف  املؤقت  التوتر  احتواء  يف  النهاية  يف  ساهم 
التفامهات القائمة بني الدولتني حول العديد من امللفات 

اإلقليمية والدولية.

ومن هنا، جاءت زيارة وزير اخلارجية اإليراين حسني أمري 
لتعكس   2022 مارس   14 يف  إىل موسكو  اللهيان  عبد 
الدول  إىل  مبارشة  رسائل  توجيه  عىل  الدولتني  حرص 
الغربية بأن تعزيز العالقات الثنائية هو خيار اسرتاتيجي 
أيضًا  الزيارة  تلك  توحي  وربام  عنه.  الرتاجع  يمكن  ال 
بأن العقوبات التي تتعرض هلا الدولتان يف الوقت احلايل 
بينهام  املتغري األهم يف تطوير العالقات فيام  ستكون هى 
حتى لو انتهت مفاوضات فيينا بالوصول إىل صفقة تتيح 

رفع العقوبات األمريكية املفروضة عىل إيران.

دوافع التقارب
قوية  عالقات  تأسيس  عىل  وروسيا  إيران  حرصت 
العديد  مع  التعامل  يف  امللحوظ  التقارب  ظل  يف  بينهام 
البلدين يف  التالقي بني  أبرز حماور  امللفات. ويتمثل  من 
احلفاظ عىل استقرار منطقة القوقاز، وعدم السامح هبيمنة 
وبحر  الوسطى  آسيا  دول  عىل  املنطقة  خارج  من  قوى 
شجعت  وقد  السوري.  النظام  دعم  جانب  إىل  قزوين 
تبني  األخرية عىل  السنوات  إيران خالل  الدولية  العزلة 
تفعيلها  عىل  يرص  التي  الرشق«،  نحو  »التوجه  سياسة 
الضغوط  عىل  الطريق  قطع  هبدف  خامنئي،  عيل  املرشد 
روسيا  مع  العالقات  تعزيز  خالل  من  األمريكية، 
والصني. وقد تم تعزيز هذا االجتاه بالفعل بعد انتخاب 
حسن  السابق  الرئيس  بخالف  رئييس  إبراهيم  الرئيس 
روحاين، الذي دعم سياسة االنفتاح عىل الدول الغربية. 
أول  يف  والصيني،  الرويس  نظرييه  رئييس  أبلغ  وقد 
منتصف  منصبه،  توليه  عقب  بينهام  منفصلني  اتصالني 

أغسطس 2021، بأن أولوية سياسته اخلارجية ستكون 
تعزيز العالقات االسرتاتيجية مع موسكو وبكني.]1[

 وقد شهد التعاون بني روسيا وإيران نموًا ملحوظًا خالل 
السنوات األخرية، ويرجع ذلك إىل مواجهتهام عقوبات 
أمريكية قاسية ُفرضت عليهام منذ سنوات، ما دفعهام إىل 
بشكل  واألمنية  والعسكرية  االقتصادية  عالقاهتام  تعزيز 
متواصل. فعىل اجلانب االقتصادي، تتعاون الدولتان يف 
احلديدية(  )السكك  التحتية  والبنية  الطاقة  مثل  جماالت 
الصادرات  من   ٪70 الغذائية  املواد  ومتثل  والطريان. 
الصادرات  تشمل  كام  الروسية،  السوق  إىل  اإليرانية 
اإليرانية املعادن واألسمنت واملنتجات الكياموية. وتشري 
روسيا  بني  التجاري  التبادل  حجم  أن  إىل  اإلحصاءات 
وإيران لعام 2021 حقق قفزة واقرتب من 4.035 مليار 
دوالر، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 81.7٪ مقارنة بالعام 
أبدت طهران عدم رضاها  ذلك،  وبالرغم من   .2020
عن حجم العالقات التجارية واالقتصادية مع موسكو، 
الكبري  التفاوت  سبب  عن  تساؤالت  طرح  يف  وبدأت 
واالقتصادي،  والتجاري  السيايس  التعاون  مستوى  بني 
حيث تطمح إيران إىل زيادة امليزان التجاري إىل 20 مليار 
دوالر سنويًا، بحسب رئيس اللجنة االقتصادية يف جملس 

الشورى اإليراين حممد رضا بور إبراهيمي.

كام حتتل إيران أمهية خاصة يف السياسة اخلارجية الروسية 
يف منطقة الرشق األوسط، حيث تعد هي الدولة الرئيسية 
يف منطقة اجلوار الرويس غري املستقرة، وهلا تأثريها الكبري 
الدولتان عىل توسيع نطاق  يف األحداث، وقد حرصت 
القضايا عىل غرار  للتعامل مع بعض  بينهام  فيام  التنسيق 
دعم النظام السوري، حيث كان لألدوار التي قامت هبا 
الدولتان تأثري كبري يف تغيري توازنات القوى داخل سوريا 

لصالح األخري.

جتاه  املتصاعد  القلق  يف  وروسيا  إيران  تشرتك  أيضًا، 
العسكري  االنتصار  بعد  القوقاز  منطقة  تركيا يف  تدخل 
ألذربيجان عىل أرمينيا يف الرصاع عىل إقليم ناجورين قره 
باغ. إذ يطرح الوجود الرتكي اجلديد يف جنوب القوقاز 
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ال  نحو  عىل  هناك  إىل  سوريا  من  »املرتزقة«  نقل  احتامل 
يتوافق مع مصالح وحسابات طهران وموسكو.

وقد دعمت إيران لسنوات السياسة التي تتبناها روسيا يف 
مواجهة حلف الناتو، وبحسب عيل أكرب واليتي مستشار 
»تصديتا  الدولتني  فإن  الدولية،  للشئون  األعىل  املرشد 
وبعد  األمريكية«.  املتحدة  للواليات  عامًا   40 مدة  معًا 
إطالق موسكو العملية العسكرية يف أوكرانيا، بدا جليًا 
أن إيران تدعم املوقف الرويس رغم حرصها عىل توجيه 
طهران  أكدت  حيث  السياق،  هذا  يف  مزدوجة  رسائل 
العامل«  رفضها مبدأ »احلروب والدمار يف كل مكان من 
وشعبها  أوكرانيا  واعتربت  احلرب،  إهناء  إىل  ودعت 
وأزمتها  األمريكية  املتحدة  الواليات  سياسات  ضحية 
املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  قرار  ترفض  ومل  املفتعلة، 
الوقت  ويف  التصويت،  عن  امتنعت  بل  أوكرانيا،  بشأن 
نفسه مل تدن موسكو، بل أكدت أن هلا احلق يف محاية أمنها 
القومي من اخلطر. فخالل كلمته يف 1 مارس 2022، 
اعترب املرشد األعىل عيل خامنئي أن »أوكرانيا التي تواجه 
املتحدة  الواليات  سياسات  ضحية  هي  روسيًا  غزوًا 
هي  األوكرانية  األزمة  »جذور  بأن  ورصح  األمريكية«، 
سياسات الواليات املتحدة األمريكية والغرب«، معتربًا 
أن »النظام السيايس األمريكي يتغذى عىل أزمات خمتلفة 
يف أنحاء العامل وأن الواليات املتحدة دفعت أوكرانيا إىل 
البلد،  ذلك  بشئون  »التدخل  خالل  من  النقطة«،  هذه 
وحتريك التجمعات ضد احلكومة، وصنع ثورات خمملية 
وانقالبات ملونة، وإزاحة هذه احلكومة ووضع تلك«]2[
كام دعمت وسائل اإلعالم االيرانية املحافظة وقطاع من 
املساند لروسيا ىف  الرسمي  املوقف اإليراين  العام  الرأى 
صحيفة  قدمت  املثال،  سبيل  فعىل  أوكرانيا،  يف  حرهبا 
للنفوذ  كـ«ضحية  أوكرانيا  املتشددة  اليومية  »كيهان« 
فرباير   27 يف  الصحيفة  نرشته  تعليق  وأشار  الغريب«، 
أواخر  يف  تبدأ  مل  أوكرانيا  يف  »احلرب  أن  إىل   ،2022
فرباير ولكن قبل بضع سنوات، عندما قادت الواليات 
ووضعت  البالد  يف  امللونة  الثورات  األمريكية  املتحدة 
إىل  األمر  وصل  كام  الرئيس«.  مقعد  يف  كوميديًا  فنانًا 

صالة  إمام  أشار  حيث  املساجد،  يف  اجلمعة  خطباء 
اجلمعة يف طهران أمحد خامتي، إىل الناتو باعتباره املسئول 
عن اهلجوم العسكري دون تسمية روسيا، وزعم خامتي 
الواليات  وترصفات  االستفزازية  الناتو  ترصفات  أن 
املتحدة األمريكية، التي تعترب نفسها بشكل غري مربر قوة 

عظمى، أدت إىل تعقيد الوضع يف املنطقة.]3[

احتواء اخلالف
تأثري  حول  عديدة  تساؤالت  طرحت  ذلك،  ضوء  عىل 
االتفاق  من  الرويس  املوقف  عىل  األوكرانية  األزمة 
اخلارجية  وزير  مطالبة  بعد  وذلك  اإليراين،  النووي 
األمريكية  املتحدة  الواليات  الفروف  سريجي  الرويس 
التجارية  عالقاهتا  تستثنى  مكتوبة  ضامنات  بالده  بمنح 
واالقتصادية مع إيران من العقوبات املفروضة عليها عىل 
خلفية األزمة األوكرانية، األمر الذي فرض تأثريًا سلبيًا، 
أوشكت  قد  كانت  التي  فيينا  مفاوضات  عىل  مؤقتًا، 
شهرًا   11 انتهاء  األوروبيون  أعلن  بعدما  االنتهاء،  عىل 
حيث  التوقيع،  حفل  انتظار  يف  الشاّقة،  املفاوضات  من 

اهُتمت روسيا بعرقلة االتفاق.

ورغم أن بعض االجتاهات بدأت يف طرح بدائل للتعامل 
صفقة  إبرام  منها  االتفاق،  عرقلة  روسيا  حماوالت  مع 
بدون روسيا نفسها، إال أن إيران مل تبد جتاوبًا مع ذلك، 
روسيا  مع  التنسيق  مستوى  رفع  إىل  سعت  هنا  ومن 
تتيح لروسيا االستمرار كطرف  تفامهات  إىل  والوصول 
رئييس يف االتفاق النووي، وهو ما انتهت إليه زيارة عبد 
الرويس  اخلارجية  وزير  أكد  إىل موسكو، حيث  اللهيان 
روسيا  طلبتها  التي  الضامنات  أن  الفروف  سريجي 

موجودة يف نص االتفاق.

الوصول حلل  إىل  إيران  فإن مسارعة  ويف كل األحوال، 
وسط مع روسيا كان هبدف إزالة عقبة جديدة يمكن أن 
حتول دون الوصول إىل االتفاق النووي، الذي ترى أنه 
يف  أبرزها  يتمثل  عليها،  إجيابية  تداعيات  يفرض  سوف 
تعزيز دورها يف سوق الطاقة، خاصة أن بعض االجتاهات 

هل تؤثر األزمة األوكرانية على العالقات الروسية- اإليرانية؟ 
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تتوقع أن األزمة األوكرانية ستوفر فرصة اقتصادية إليران، فأسعار النفط والغاز ارتفعت إىل ذروة مل تصل إليها منذ 
سنوات، والدخول الفوري إىل سوق الطاقة العاملية قد يوفر عوائد مالية كبرية لألخرية. وحسب التقديرات، متلك 
إيران 80 مليون برميل نفط خمزنة يف سفن وخمازن بدول يف آسيا، ويمكنها تسويقها بشكل فوري. وترجح تقارير 
إيرانية أنه خالل فرتة قصرية، تستطيع إيران تسويق 1.2 مليون برميل يوميًا، وهبذا تسهم يف خفض أسعار النفط يف 

العامل، وهو ما سيمكنها من استقطاب زبائن جدد يف أوروبا.
كام أن تعزيز فرص الوصول إىل اتفاق سيؤدي إىل رفع العقوبات االقتصادية املفروضة عىل إيران وبالتايل يساهم يف 
تطوير اإلمكانات االقتصادية اإليرانية، وهو ما بدأت حتذر منه قوى عديدة، خاصة إرسائيل التي تشن محلة قوية ضد 
الوصول إىل االتفاق اجلديد يف فيينا بدت جلية يف حتذيراهتا املتكررة، والتي جاء آخرها عىل لسان رئيس الوزراء نفتايل 
بينيت خالل لقاءه وزير اخلارجية األمريكي انتوين بلينكني يف 27 مارس 2022، عندما أشار إىل أن إرسائيل يساورها 
القلق بشأن شطب احلرس الثوري من قائمة التنظيامت اإلرهابية، مضيفًا أن »التهديد اإليراين ليس نظريًا، فاإليرانيون 

يريدون تدمري إرسائيل، لن ينجحوا ولن نسمح هلم بذلك«.
ختامًا، يمكن القول إن إيران تتحني الفرصة لرفع العقوبات األمريكية املفروضة عليها يف حالة الوصول إىل اتفاق 
نووي جديد يف مفاوضات فيينا، لكن من دون أن يؤثر ذلك عىل عالقاهتا القوية مع روسيا، خاصة أن تلك العالقات 

تساهم يف توسيع هامش احلركة وحرية املناورة املتاحة أمام إيران عىل املستويني اإلقليمي والدويل.

اهلوامش: 

[1[ روسيا والصين »أولوية« رئيسي في السياسة الخارجية اإليرانية، الشرق األوسط اللندنية، 20 أغسطس 2022، متاح على:
https://bit.ly/3ucWQNB

[2[ خامنئي يعتبر أوكرانيا »ضحية« للسياسة األمريكية، فرانس 24، 1 مارس 2022، متاح على:
https://bit.ly/3imaUim

[3[ إمام جمعة طهران: تدخالت الناتو االستفزازية زادت من تعقيد أزمة أوكرانيا، وكالة فارس لألنباء، 25 فبراير 2022، متاح على:
https://2u.pw/frqy1



على خطى ترامب: هل تنسحب روسيا من االتفاق 
النووي؟  

د. محمد عباس ناجى    
رئيس تحرير الموقع اإللكتروني

خبير بمركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية

ثالًثا: تداعيات  األزمة الروسية - األوكرانية 



71

الحرب الروسية األوكرانية  ومستقبل النظام الدولى 

تطرح حالة السيولة التي تتسم هبا أنامط التفاعالت التي 
العسكري  التدخل  نتيجة  الدولية  الساحة  عىل  جتري 
موضع  تكن  مل  كثرية  فرضيات  أوكرانيا،  يف  الرويس 
الرئيس الرويس  التي اختذ فيها  اللحظة  اعتبار قبل تلك 
يف  العسكري  اخليار  باستخدام  قراره  بوتني  فيالديمري 
مع  حساباته  وتصفية  األوكرانية  األزمة  مع  التعامل 
الفائت  فرباير   24 يف  الناتو،  وحلف  الغربية  الدول 
الفرضيات-  هذه  أهم  من  فإن  الواقع،  ويف   .)2022(
من  حتققها  فرص  لتقييم  اختبار  إىل  حاجة  يف  تبدو  التي 
عدمه وتداعياهتا املحتملة- ما يتعلق بخروج روسيا من 
االتفاق النووي، عىل غرار اخلطوة التي سبق أن اختذهتا 
السابق  الرئيس  عهد  يف  األمريكية  املتحدة  الواليات 

دونالد ترامب، يف 8 مايو 2018.
طرحتها  التي  املطالب  هو  الفرضية  هذه  طرح  مبعث 
جديدة  صفقة  إىل  الوصول  عن  اإلعالن  قبل  روسيا 
وجمموعة  إيران  بني  فيينا  يف  جتري  التي  املفاوضات  يف 
»4+1« وتشارك فيها الواليات املتحدة األمريكية بشكل 
غري مبارش، عىل نحو يبدو أنه تسبب يف إرباك احلسابات 
وتأجيل اإلعالن عن نجاح املفاوضات، بل وتراجع نربة 
الدول  مسئويل  ترصحيات  يف  جلية  بدت  التي  التفاؤل 
باسم  املتحدثة  إليه  أشارت  ما  غرار  عىل  فيها،  املشاركة 
وزارة اخلارجية الفرنسية آن كلري لوجندر، يف 10 مارس 
2022، عندما قالت أن »اآلمال تتضاءل يف التوصل إىل 
إيران  بني   2015 لعام  النووي  االتفاق  إلحياء  صفقة 

والقوى العاملية«.
ضامنات  عىل  احلصول  يف  الروسية  املطالب  وتتمثل 
عدم  تفيد  األمريكية  املتحدة  الواليات  قبل  من  مكتوبة 
تأثر العالقات بني روسيا وإيران بالعقوبات الغربية التي 
تتعرض هلا روسيا بسبب تدخلها العسكري يف أوكرانيا. 
لكن تلك املطالب مل تلق جتاوبًا من جانب الدول الغربية. 
بل إن إيران نفسها مل تتبن موقفًا واضحًا يف هذا السياق، 
بشن  إعالمها  لوسائل  نفسه  الوقت  يف  سمحت  لكنها 
الذي  اجلديد  الرويس  املوقف  ضد  قوية  انتقادات  محلة 
يف  جديدًا  متغريًا  وأضاف  الصفقة  عن  اإلعالن  أّجل 

كان  الذي  االجتاه  وبدأ  احلسبان،  يف  يكن  مل  املفاوضات 
قد سبق أن حذر مرارًا من عواقب الرهان عىل »احلليف« 
الرويس يستثمر ذلك يف إضفاء وجاهة خاصة عىل هذا 

التحذير.

والفرضيات  مفتوحة  االحتامالت  كل  تبقى  حتديدًا  هنا 
مطروحة، ومنها أن تضطر روسيا إىل التغايض عن ذلك 
وتساهم يف إنجاز الصفقة، أو أن ترص عىل موقفها وربام 
األطراف  اجتهت  إذا  ما  حالة  يف  الفيتو  باستخدام  هتدد 
املشاركة إىل حماولة استصدار قرار أممي جديد عىل غرار 
بعد   2015 يوليو   20 يف  صدر  الذي   2231 القرار 

أسبوع واحد من الوصول لالتفاق النووي.

أربعة خيارات
يف  املشاركة  األخرى  القوى  فإن  اللحظة،  هذه  يف 
املفاوضات سوف جتد نفسها أمام خيارات رئيسية أربعة: 
أوهلا، مترير الصفقة بدون موافقة روسيا وبدون استصدار 
قرار جديد من جملس األمن. وثانيها، االستجابة ملطالب 
بتحصني عالقاهتا  باحلصول عىل ضامنات خطية  روسيا 
مع إيران من أية عقوبات غربية. وثالثها، تأجيل اإلعالن 
عن الصفقة حلني الوصول إىل تفامهات بني إيران وروسيا 
يف هذا الصدد. ورابعها، اإلعالن عن فشل املفاوضات 

وعودة أزمة امللف النووي إىل مربعها األول من جديد.

اخليار األول قد يعني مبارشة أن روسيا لن تكون طرفًا يف 
االتفاق، وبالتايل تكون قد خرجت منه. ورغم أن تلك 
اخلطوة تتشابه، نظريًا، مع تلك التي سبق أن اختذهتا إدارة 
ترامب، وحتاول إدارة بايدن حاليًا تاليف عواقبها، إال أهنا 
ختتلف عنها يف متغري أسايس هو مستوى االستحقاقات 

التي سوف ترتتب عىل ذلك.

وتتعلق هذه االستحقاقات بام إذا كانت روسيا ستتجه إىل 
استكامل تلك اخلطوة باختاذ إجراءات عقابية ضد إيران 
التي  األوىل  خاصة  املفاوضات،  يف  املشاركة  والدول 
جتاوبت  قد  موسكو،  لرؤية  وفقًا  احلالة،  هذه  يف  تكون 
مع املقاربة الغربية، ومل تأخذ مصاحلها يف احلسبان. وربام 
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أن  اعتربت  إذا  ما  املسار يف حالة  تندفع موسكو يف هذا 
مستوى  رفع  مبارشة  يستتبعه  قد  االتفاق  عن  اإلعالن 
الصادرات النفطية اإليرانية إىل األسواق الدولية، هبدف 
النفط  إمدادات  يف  املحتمل  النقص  من  قسم  تعويض 
الروسية، أو خلفض أسعار النفط التي تواصل ارتفاعها 
العسكرية  العمليات  استمرار  خلفية  عىل  كبري  بشكل 

الروسية يف أوكرانيا.

بدائل نقل اليورانيوم
يرتبط أهم هذه االستحقاقات باختيار دولة أخرى لنقل 
وتزيد  بتخصيبها،  إيران  قامت  التي  اليورانيوم  كميات 
لالتفاق  وفقًا  إليران  مسموح  هو  ما  عن  كبري  بشكل 
الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  وكانت  احلايل.  النووي 
من  إيران  خمزون  أن   ،2022 مارس   3 يف  كشفت،  قد 
اليورانيوم املخصب زاد 15 ضعف ما يسمح به االتفاق، 
ووصل إىل 3197.1 كيلو جرام، يف حني يقيض االتفاق 
كيلو   300 )أو  جرام  كيلو  بـ202.8  إيران  باحتفاظ 

جرام ما يعادل سادس فلورايد اليورانيوم(.

روسيا  حتاول  التي  األهم  الورقة  هى  هذه  تكون  وربام 
يف  املنخرطة  القوى  عىل  ضغوط  ملامرسة  هبا  التلويح 
يعني  بام  مطالبها،  مع  التجاوب  أجل  من  املفاوضات 
أهنا قد ترفض يف حالة عدم االستجابة ملطالبها استقبال 
تلك املواد النووية، عىل نحو سوف يدفع تلك القوى إىل 
التفكري يف خيارات بديلة، وتصبح بالتايل الدول األقرب 
إمكانيات  متتلك  التي  كازاخستان،  أو  الصني  ذلك  إىل 
وتبنت  السوفييتي،  االحتاد  تكنولوجية كبرية ورثتها من 
الدول  ملساعدة  النووي  للوقود  دويل  بنك  إنشاء  مبادرة 
التي تسعى إىل تأسيس برامج نووية لألغراض السلمية. 

وال يعرف حتى اآلن مواقف القوى املختلفة من ذلك.

التعاون االقتصادي والعسكري
التعاون  مستوى  عىل  التأثري  فإن  ذلك،  عن  فضاًل 
أحد  يعد  وإيران  روسيا  بني  والعسكري  االقتصادي 

السيناريو.  هذا  حتقق  حالة  يف  املحتملة  االستحقاقات 
 4 نحو  الدولتني  بني  التجاري  التبادل  حجم  ويبلغ 
صفقات  الدولتان  تربم  أن  يتوقع  حني  يف  دوالر،  مليار 
عسكرية لتطوير بعض القطاعات التي حتتاج إىل حتديث 

يف املنظومة العسكرية اإليرانية، السيام سالح اجلو.

إضافية  ضغط  ورقة  بدوره  يمثل  قد  ذلك  فإن  وهنا، 
لروسيا يف مواجهة إيران. إذ أن حكومة الرئيس إبراهيم 
رئييس تعول بشكل واضح عىل العالقات مع روسيا عىل 
املستويات املختلفة يف إطار سياسة »التوجه رشقًا« التي 
تتبعها يف الوقت احلايل وتعرضت بسببها النتقادات قوية 
من جانب أطراف عديدة اعتربت أن ذلك قد ال يتسامح 
إىل  الوصول  تقتيض  التي  اإليرانية  الوطنية  املصالح  مع 

نوع من التوازن يف عالقات إيران اخلارجية.

من هنا، ويف ضوء هذه االستحقاقات يف جمملها، يمكن 
أصبح  النووي  االتفاق  من  روسيا  انسحاب  إن  القول 
أحد السيناريوهات املطروحة. لكن حتديد مدى إمكانية 
التي قد  املقام األول بحسابات طهران،  يرتبط يف  حتققه 
فقد  املحدودة«.  »اخليارات  مأزق  ذلك  بسبب  تواجه 
دويل  كظهري  روسيا  عىل  كبري  بشكل  اعتمدت  أن  سبق 
األمن  جملس  داخل  الغربية  الدول  ضغوط  ملواجهة 
وخارجه. ومن ثم فإن الوصول إىل اتفاق جديد من دون 

موسكو يبقى خماطرة غري حممودة العواقب.

اجتهت  إذا  ما  قد جتازف يف حالة  بدورها  أن روسيا  كام 
التحول من  إيران إىل  السيناريو، الذي قد يدفع  إىل هذا 
يف  قائاًم  كان  ما  غرار  عىل  غربًا  التوجه  إىل  رشقًا  التوجه 
نطاق  توسيع  عرب  روحاين،  حسن  السابق  الرئيس  عهد 
عالقاهتا جمددًا مع الدول الغربية، وقد تتحسن عالقاهتا 
أيضًا مع الواليات املتحدة األمريكية، خاصة يف حالة ما 
االعتامد  لتقليص  الغربية  املساعي  تعزيز  يف  سامهت  إذا 
تبدو  ال  استحقاق  وهو  الروسية،  الطاقة  إمدادات  عىل 

روسيا يف وارد املغامرة بتعزيز فرص حتققه.

على خطى ترامب: هل تنسحب روسيا من االتفاق النووي؟ 



المقاتلون األجانب: هل علينا االستعداد لظاهرة 
“العائدين من أوكرانيا”؟ 

رابحة سيف عالم   
خبيرة  -  مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية.

ثالًثا: تداعيات  األزمة الروسية - األوكرانية 
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عند اندالع احلرب الروسية عىل أوكرانيا، بدا لوهلة أن 
جتتاح  حيث  جديد،  من  عاد  قد  التقليدية  احلرب  عرص 
اجليوش النظامية احلدود الدولية وتضم مناطق جغرافية 
والصواريخ  الدبابات  بقوة  عليها  السيطرة  وتعلن 
احلرب  أن  تكشف  ما  رسعان  ولكن  احلريب.  والطريان 
بل  بحتة  تقليدية  حربًا  تكون  لن  األوكرانية  الروسية- 
تزاوج بني عدة أنامط من احلروب، منها التقليدي النظامي 
املجموعات  حرب  ومنها  العصابات  حرب  ومنها 
الالفتة  املالمح  أهم  ومن  بالوكالة.  احلرب  أو  املسلحة 
إعالن  هي  للحرب  األوىل  األيام  خالل  تبلورت  التي 
األجانب  من  كبري  لعدد  استقباهلا  األوكرانية  السلطات 
أعلنت  بينام  الروس.  ضد  للقتال  التطوع  يف  الراغبني 
من  مقاتلني  وتنظيم  استقبال  عن  األخرى  هي  موسكو 
جنسيات غري روسية للقتال إىل جانب قواهتا يف أوكرانيا. 
يف  برزت  التي  األجانب  املقاتلني  ظاهرة  أن  يبدو  وهنا 
القرن  ثامنينيات  أفغانستان يف  منذ حرب  حروب سابقة 
الشيشان  بحرب  مرورًا  األلفية،  مطلع  يف  ثم  املايض 
والبوسنة، وصواًل إىل صفوف داعش يف كل من سوريا 
اآلن يف  اجلارية  للحرب  مميزًا  ملمحًا  والعراق، ستكون 
ومن  أوكرانيا  يف  األجانب  املقاتلون  هم  فمن  أوكرانيا. 

أتوا وماذا يريدون؟

فئات املقاتلني األجانب يف أوكرانيا
تتنوع فئة املقاتلني األجانب املتقاطرين حاليًا عىل األرايض 
األوكرانية من أجل القتال ضد القوات الروسية، بحسب 
العسكرية  وخرباهتم  السياسية  وتوجهاهتم  جنسياهتم 
من  األوكرانية،  للسلطات  وفقًا  األكرب،  فالفئة  السابقة. 
الغربية  اجلنسيات  حاميل  من  أي  اجلنسية،  مزدوجي 
املختلفة ولكنهم من أصول أوكرانية. وهذه الفئة تبلغ، 
وبحسب  ألفاً]1[.   66 حوايل  املعلنة،  األرقام  بحسب 
انتظم  كام  الروس  قتال  اليوم يف  ينتظمون  فإهنم  هؤالء، 
يف  السوفييت  لقتال  قبل  من  أجدادهم  أو  آباؤهم 
ألسباب  يعود  شخيص  فالدافع  ولذا  السابقة.  احلروب 
عائلية فضاًل عن الرغبة يف االستقالل الوطني والتأكيد 

ذات  روسيا  العمالقة  اجلارة  ضد  أوكرانيا  سيادة  عىل 
األطراف املرتامية. وعىل األغلب، فإن هؤالء ال يتمتعون 
بخربات قتالية استثنائية، فهم كانوا يشتغلون بمهن مدنية 
والدرجات  العلمي  التحصيل  من  متفاوتة  بدرجات 
العلمية ولكنهم يتمتعون باحلامس الكبري خلدمة القضية 

الوطنية وسيادة أوكرانيا.
أما الفئة الثانية، فتتمثل يف األجانب القادمني من الدول 
يتقاسمون  وال  أوكرانية  أصول  من  ليسوا  وهم  الغربية 
السابقة.  احلروب  خالل  عائيل  تاريخ  أي  أوكرانيا  مع 
متثيل  يف  الرغبة  هلؤالء  بالنسبة  األسايس  فالدافع  ولذا 
القوى الغربية يف القتال احلايل ولكن عىل أساس فردي]2[ 
اجلارية  احلرب  يف  التدخل  عدم  الناتو  حلف  قرار  بعد 
وللمفارقة  احللف.  يف  األعضاء  الدول  طالت  لو  إال 
دول  من  باألساس  ينحدرون  األجانب  املقاتلني  فإن 
وكندا.  وبريطانيا  املتحدة  الواليات  مثل  الناتو  حلف 
ومن هؤالء من يتمتع بخربات قتالية سابقة سواء كانوا 
جنودًا سابقني أو متقاعدين شاركوا بالفعل يف عمليات 
جنودًا  كانوا  أو  العامل،  من  خمتلفة  مناطق  يف  عسكرية 
إذ هرب  أوكرانيا.  إىل  للسفر  كتائبهم  حاليني هربوا من 
عدد من اجلنود الربيطانيني من ثكناهتم من أجل السفر 
للقتال يف أوكرانيا، وهو ما استدعى اإلعالن الرسيع عن 
اهلاربني  اجلنود  يعرض  الذي  اإلجراء  هذا  قانونية  عدم 

للمحاكامت العسكرية حال عودهتم للبالد]3[.
أوكرانيا  يف  للقتال  متطوعون  هناك  املقابل،  يف  ولكن 
االحتاد  سيطرة  حتت  سابقًا  كانت  دول  جنسيات  من 
السوفيتي وبالتايل فهم ال حيملون جنسية أوكرانية وليس 
هلم أصول أوكرانية ولكنهم يشاركون الشعب األوكراين 
الرغبة يف التحرر من النفوذ الرويس وااللتحاق باملعسكر 
التفيا  من  متعددة  جنسيات  هؤالء  وحيمل  الغريب. 
وبيالروسيا]5[  والتشيك  وفنلندا  واستونيا]4[  وليتوانيا 
الشيشان  مثل  أيضًا من مجهوريات روسية حالية  ولكن 
يعترب هؤالء  إذ  قاديروف.  الشيشاين  للرئيس  املعارضني 
عىل  احلرب  من  أهدافها  حتقيق  يف  روسيا  نجاح  أن 
أوكرانيا سينعكس سلبًا بشكل تلقائي عىل سيادة بالدهم 

المقاتلون األجانب: هل علينا االستعداد لظاهرة “العائدين من أوكرانيا”؟
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الحرب الروسية األوكرانية  ومستقبل النظام الدولى 

يف  االستمرار  موسكو  قررت  ما  إذا  أمنها  هيدد  وربام 
التقدم اجلغرايف حتى »تبتلع« هذه الدول وتضمها حتت 
سيادهتا أو عىل أقل تقدير ُتنِصب فيها حكومات موالية 
هلا. ويعترب هؤالء أن القتال يف أوكرانيا يف احلرب اجلارية 
اليوم قد يمنع نشوب حرب مماثلة فيام بعد عىل أرضهم 
دول  من  متطوعون  ذلك  إىل  يضاف  بلداهنم.  وداخل 
السابقة  السوفيتية  اجلمهوريات  من  وليسوا  غربية  غري 
هؤالء  ومن  األوكرانية  القضية  مع  يتعاطفون  ولكنهم 
متطوعون من إرسائيل وهم عىل األرجح حُيسبون ضمن 
ذوي األصول األوكرانية من حاميل اجلنسيات األخرى. 
فإن  زيلينسكي  فولوديمري  األوكراين  الرئيس  بحسب 
عدد امللتحقني للتطوع يف القتال ضمن »الكتيبة الدولية« 
التى أعدها اجليش األوكراين خصيصًا هلذه الغاية قد بلغ 
أوكرانيا  أعلن وزير خارجية  فيام  متقدم،  ألف  نحو 16 
ألفًا]6[  بلغ عرشين  قد  العدد  أن  بعد  فيام  دميرتي كوليبا 
ال  العدد  هذا  ولكن  العامل.  حول  دولة   52 حوايل  من 
يشمل من تطوع لاللتحاق باخلدمات الطبية أو الناشطني 
األرايض  إىل  واإلغاثي  الغذائي  الدعم  وإيصال  مجع  يف 

األوكرانية.
قد أهلب محاسة  األوكراين  الرئيس  أن خطاب  وال شك 
بأن  فالقول  الغرب،  يف  العاديني  الناس  من  الكثري 
والغرب  أوروبا  عن  نيابة  احلرب  يف  تشارك  أوكرانيا 
قد  واحلريات  الديمقراطية  والقيم  املتحرض«  و«العامل 
دغدغ مشاعر اآلالف يف الدول الغربية. كام أن اإلعالن 
املتطوعني بشكل رسمي  لتلقي  التسجيل  عن إجراءات 
بعض  األمر  عىل  يضفي  األوكرانية  احلكومة  جانب  من 
يتم  التطوع  الرغبة يف  فتسجيل  نظر هؤالء.  الرشعية يف 
األوكرانية]7[،  احلكومة  أطلقته  رسمي  موقع  بواسطة 
السابقة  العسكرية  واخلربات  البيانات  تسجيل  فيه  يتم 
إن وجدت، ثم املقابلة الشخصية مع امللحق العسكري 
بالسفارات األوكرانية واالتفاق عىل العتاد احلريب الذي 
جيب توفره مع املتطوع للقتال قبل السفر إىل أوكرانيا، ثم 
يتم التحضري لعبور هؤالء من معابر برية مع دول اجلوار 

بالتنسيق مع اجليش األوكراين.

ملسئولني  الرسمية  الترصحيات  سامهت  األثناء،  هذه  يف 
هذه  بشأن  اجلدل  إذكاء  يف  الغربية  احلكومات  يف 
املشاركة العسكرية التي تتم عىل أساس فردي يف حرب 
حاولت  بلجيكا  ففي  بعد.  الكاملة  أبعادها  تتكشف  مل 
احلرب،  هذه  يف  املشاركة  عن  مواطنيها  إثناء  احلكومة 
بينام اعتربت رئيسة الوزراء الدنامركية ميت فريدريكسن 
أنه ال يصح منع املواطنني الراغبني يف القتال يف أوكرانيا 
الالتفية  احلكومة  شجعت  فيام  أوروبا،  أمن  عن  للدفاع 
ويظل  أوكرانيا.  إىل  للسفر  القتال  يف  الراغبني  مواطنيها 
من  جنود  هروب  رصد  بعد  بريطانيا  يف  حمتدمًا  اجلدل 
معسكراهتم للسفر إىل أوكرانيا، يف ظل ترصحيات لوزيرة 
التسجيل  بتشجيع  تراس  إليزابيث  الربيطانية  اخلارجية 

للتطوع يف احلرب مع أوكرانيا]8[.  

األجانب املقاتلون مع روسيا
يف مقابل املتطوعون لقتال الروس، أعلن الرئيس الرويس 
فالديمري بوتني أن كتيبة بقوام 16 ألف مقاتل من الرشق 
وترجح  أوكرانيا.  يف  بالده  بقوات  ستلتحق  األوسط 
الروس  جانب  إىل  األجانب  املقاتلني  بأن  التكهنات 
فيها  تعسكر  التي  سوريا،  من  باألساس  سيكونون 
القوات الروسية منذ سبتمرب 2015 وحتظى فيها بقواعد 
هذه  حتى  ولكن  املتوسط.  عىل  تطل  هامة  عسكرية 
املذكور  ألفًا  كان رقم 16  إذا  املعروف  اللحظة من غري 
هو املستهدف النهائي من مجع املقاتلني األجانب أم أهنم 
شكك  وقد  أوكرانيا.  إىل  للقادمني  األوىل  الدفعة  جمرد 
جدية  مدى  ويف  الرقم  هذا  يف  البنتاجون  يف  مسئولون 
روسية يف االستعانة بمقاتلني أجانب من عدمه]9[. ولكن 
اعترب آخرون أن موسكو البد أن تستعني بجهود مقاتلني 
من سوريا خاصة يف املعارك داخل املدن لالستفادة من 
إذ  املدن.  داخل  األجل  طويلة  حرب  إدارة  يف  خرباهتم 
وخاصة  أجانب  بمقاتلني  الدفع  عىل  موسكو  تعول  قد 
فمعارك  كييف،  يف  املرتقبة  معركتها  يف  السوريني  من 
وخاضعة  للغاية  رشسة  ستكون  العاصمة  عىل  السيطرة 
الكثري  موسكو  فيها  تفقد  وقد  العصابات  حرب  ملنطق 
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من اجلنود وبالتايل فالدفع بمقاتلني أجانب قد يقلل من 
حجم اخلسائر الرسمية يف صفوف اجلنود النظاميني]10[.

وقد ترددت بالفعل يف عدة حمافظات سورية معلومات 
لاللتحاق  سوريني  مقاتلني  جتنيد  يف  روسيا  رغبة  عن 
يملكها  التي  فاجنر  جمموعة  عرب  أوكرانيا  يف  باحلرب 
فاجنر  بارشت  إذ  الرويس.  الرئيس  من  املقربني  أحد 
الالذقية  للسوريني يف كل من  التجنيد  باب  فتح  بالفعل 
ومحاة ودير الزور وقد وصل عدد املتقدمني لنحو أربعة 
ظل  يف  الرقم  هذا  يتزايد  أن  املتوقع  من  إذ  آالف]11[. 
املناطق  يف  خاصة  للسوريني  املعيشية  األوضاع  سوء 
التي ختضع لسيطرة احلكومة السورية وتتميز بنفوذ كبري 
للروس، فااللتحاق بالقتال يف أوكرانيا قد يكون مصدرًا 
السورية  القوات  مع  قاتلوا  أن  سبق  ملقاتلني  للدخل 
يف  العاملة  الروسية  القوات  يد  عىل  قبل  من  تدربوا  أو 
سوريا،  يف  االقتصادي  الوضع  تدهور  وبحكم  سوريا. 
سيكون بطبيعة احلال أجر املقاتل السوري املجند ضمن 
املقاتلني  من  الروس  عىل  تكلفة  أقل  األوكرانية  احلرب 
الروس أنفسهم سواء كانوا من املجندين غري النظاميني 

أو جنود اجليش الرويس. 

أما الرئيس الشيشاين رمضان قديروف فقد أعلن يف 25 
الفائت، يف عرض عسكري ضم نحو 10 آالف  فرباير 
مقاتل، الدعم التام للرئيس بوتني واملشاركة يف القتال إىل 
جانب القوات الروسية يف أوكرانيا. ولكن يعترب البعض 
أن املشاركة الشيشانية الداعمة لروسيا ليست من قوات 
الرئيس الشيشاين قديروف كام ادعى، ولكنها جانبًا من 
احلرس الوطني الذي يتبع روسيا ويتلقى أوامره مبارشة 
من بوتني، وهو ما يندرج ضمن الدعاية والربوباجاندا، 
صالبتهم  الشيشان  املقاتلني  عن  املعروف  من  إذ 
واستبساهلم يف القتال، ولذا جاء إعالن قديروف بمثابة 
الشيشان  مقاتيل  صالبة  إىل  ينوه  ولكنه  حاصل  حتصيل 

ضمن صفوف قوات احلرس الوطني الرويس]12[.

ويرى البعض أن الكتلة األكرب من الشيشان الذين يقاتلوا 
يف أوكرانيا اليوم هم يف صف احلكومة األوكرانية وذلك 

بينهم وبني روسيا. بل إن اشتهار  العداء الشديد  لسابق 
باألساس  جاء  والبسالة  بالصالبة  الشيشان  املقاتلني 
خالل قتاهلم ضد الروس فيام سبق، ويعزز من هذا القول 
يقاتلون إىل جانب  الشيشان  املقاتلني  وجود كتيبتني من 
أوكرانيا يف إقليم دونباس منذ عام 2014]13[، لذا فيبدو 
النار  خطوط  جانبي  عىل  يقاتلون  الشيشان  املقاتلني  أن 
متمرد  واآلخر  الشيشانية  للسلطة  موايل  فريق  أحدمها 

عليها.

حتى اآلن، اليبدو أن األمر ينطبق عىل املقاتلني السوريني 
املبتعثني إىل أوكرانيا، فتجنيد السوريني يتم فقط إىل جانب 
القوات الروسية. فيام أن السوريني املعارضني قد يؤيدون 
ُتسجل  مل  ولكن  السلمية،  الطرق  بمختلف  أوكرانيا 
السورية  املسلحة  املجموعات  من  لالستفادة  حماوالت 
املعارضة للقتال إىل جانب احلكومة األوكرانية، ذلك أن 
أغلب امليليشيات السورية املعارضة هي باألساس ترتكز 
مل  وأنقرة  لرتكيا،  بالوالء  وتدين  سوريا  غرب  شامل  يف 
تلتحق بشكل مبارشة بأحد طريف الرصاع حتى اللحظة.

مفارقات وخماطر توافد املقاتلني األجانب
الغربية  احلكومات  بعض  تبديه  الذي  احلامس  رغم 
القوات  جانب  إىل  للقتال  األجانب  املقاتلني  توافد  إزاء 
األوكرانية  األجنبي يف احلرب  فإن احلضور  األوكرانية، 
ينطوي عىل إشكاليات كثرية. بدايًة، فإنه من غري املؤكد 
إذا كان هلؤالء املقاتلني األجانب وزن حقيقي يف القتال 
النهائية]14[.  نتائجها  عىل  ويؤثر  احلرب  حيسم  بشكل 
ولكن احلضور األجنبي كفيل بتحميل احلرب األوكرانية 
الشيشان  أو  فالسوريون  أخرى،  رصاعات  بتعقيدات 
حمملون  هم  آخر  رصاع  يف  للقتال  رصاع  من  القادمون 
عىل  حضورهم  شأن  ومن  األول.  رصاعهم  بتعقيدات 
الساحة األوكرانية ملساندة طرف أن يستقدم خصومهم 
تتنوع  ثانية،  جهة  ومن  اآلخر.  الطرف  صف  يف  للقتال 
أجانب يف رصاعات  فيها  التي شارك  التارخيية  السوابق 
تسهيل  خالل  من  أو  فردي  أساس  عىل  سواء  مفتوحة 
بعض احلكومات أو حتى من خالل شبكات اإلرهاب 

المقاتلون األجانب: هل علينا االستعداد لظاهرة “العائدين من أوكرانيا”؟
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الحرب الروسية األوكرانية  ومستقبل النظام الدولى 

اجلاليات  من  الشباب  جتنيد  يف  نشطت  التي  العاملية 
واملجتمعات املسلمة للقتال عىل مر السنني. املتحمسون 
أوكرانيا  حكومة  لدعم  أجانب  مقاتلني  تطوع  لفكرة 
يشبهون هذا األمر بتطوع عدد من األوروبيني للقتال يف 
احلرب األهلية اإلسبانية ضد حكم اجلنرال فرانكو بني 
للقتال  املتطوعني  أن  ويعتربون  عامّي 1936 و1939، 
احلقوق  تسوده  حر  ديمقراطي  بعامل  احلاملني  من  هم 
واحلريات ويقاتلون ضد الفاشية أو غريها من العبارات 

األيديولوجية التي يصفون هبا االحتاد الرويس.
يف حني أن الرافضني لفكرة توافد األجانب للحرب يف 
للقتال  املجاهدين  بتطوع  التطوع  هذا  يشبهون  أوكرانيا 
يف أفغانستان ضد النفوذ السوفيتي ثم ما لبثوا أن طوروا 
أجندة أيديولوجية خاصة هبم حتولت الحقًا لتكون نواة 
ليطال  أفغانستان  من  انطلق  الذي  القاعدة  تنظيم  لفكر 
ذلك  ومن  اإلرهابية]15[.  اهلجامت  عرب  ككل  العامل  أثره 
أيضًا تقاطر الشباب املتطرف من أنحاء العامل لاللتحاق 
 2012 عامّي  بني  والعراق  سوريا  يف  داعش  بصفوف 
أن  كام  أجنبي.  مقاتل  ألف   40 بنحو  يقدر  بام  و2018 
وجود مقاتلني أجانب يف رصاع ما من شأنه أن يطيل أمد 
الرصاع إىل ما بعد اتفاق الطرفني األصليني للرصاع عىل 
وقف إطالق النار، إذ عادًة ما يطور املقاتلون األجانب 
أجندة مستقلة عن السبب األصيل للرصاع وتتوطد بينهم 
القبلية ويصبح هلم مصالح  الصلة  ما يشبه  إىل  األوارص 
إهناء  اتفاقات  عىل  وفرضها  عنها  الدفاع  يف  يشرتكون 
الرصاع. بل إن الرسدية العامة للرصاع يمكن أن ختتلف، 
فالرصاع ألسباب قومية قد ُيعاد توجيهه ألسباب دينية، 
ولعل  قبل]16[.  من  وسوريا  الشيشان  يف  تكرر  ما  وهو 
لعدة  التلفزيونية  إطالالته  يف  األوكراين  الرئيس  ظهور 
عنه،  يرتاجع  أن  قبل  الصليب،  رمز  حيمل  بقميص  أيام 

كان ربام نواة هلذا التحول املحتمل يف رسدية الرصاع.
أساس  عىل  املخاطر  هذه  يف  يشكك  البعض  أن  ورغم 
احلكومة  جانب  إىل  وبخاصة  للقتال  املتطوعني  أن 
والقيم  الديمقراطية  دعاة  من  باألساس  هم  األوكرانية 
حكومة  عن  للدفاع  باألساس  وأتوا  الغربية  واحلريات 

منتخبة ديمقراطيًا بإرادة الشعب األوكراين ضد رغبات 
أن  املحتمل  غري  ومن  ديمقراطية  غري  حلكومة  توسعية 
املقاتلني  ولكن  متطرفة،  أجندات  أية  لتبني  ينجرفوا 
يتحولون يف احلقيقة خالل القتال ملا يمروا به من أهوال 
وأيديولوجيات  عقائد  يعتنقون  بأقران  يلتقون  وعندما 
خمتلفة، فإن احتاملية التحول العقائدي تبدو قوية للغاية 
حتت تأثري اخلطر واحلرب والتأثر الشديد برفاق السالح. 
الذي  الغربيني  األجانب  املقاتلني  أن  يعتقد  من  وهناك 
-إذ  املتطرف  اليمني  عن  يكونوا  ما  أبعد  اليوم  يعتربون 
قد  عام-  بوجه  بوتني  األورويب  املتطرف  اليمني  يساند 
ينزلقون إىل اعتناق بعض مقوالت اليمني املتطرف تأثرًا 
أنه  املؤكد  غري  من  أنه  كام  األوكرانية.  القومية  باملقاومة 
إىل  السفر  عىل  ُيقبل  فيمن  كامل  بشكل  التحكم  يمكن 
املتطرف  اليمني  منارصي  بعض  يتسلل  فقد  أوكرانيا، 
بالفعل من أجل اكتساب خربة املعارك والقتال، ومن ثم 
قد يصبح هلذا التيار خربة قتالية يوظفها يف تفعيل دعاياته 
املجتمعات  عىل  بالقوة  وفرضها  والعنرصية  القومية 
الغربية. إىل جانب ذلك يواجه عادة العائدون من املعارك 
معضلة »تروما« احلروب التي تستمر لفرتة طويلة بعدها 
وتؤدي إىل النزوع للعنف حتى بعد عودهتم إىل بلداهنم 
مما يرتتب عليه ارتكاهبم جلرائم دموية أو حتى انخراطهم 

يف شبكات للجريمة املنظمة بعد عودهتم.
فيام يكشف التعامل بـ«اطمئنان« مع سفر هؤالء املقاتلني 
األجانب إىل أوكرانيا، ألهنم ال يعتنقون الدين اإلسالمي، 
اإلرهايب  اخلطر  مع  والتعامل  للمعايري  حادة  ازدواجية 
وكأنه أحادي املصدر فقط، فيام أنه ينشأ عن أيديولوجية 
متطرفة برصف النظر عن مرجعيتها العقائدية أو الدينية، 
ومنع  تعقب  يف  الغربية  الدول  سياسات  يفرس  ما  وهو 
اختاذ  وعدم  سوريا،  إىل  السفر  من  األجانب  املقاتلني 
اإلجراءات نفسها بحق من كان يسافر إىل سوريا للقتال 
اليوم  يسافر  من  حتى  أو  الكردية،  احلامية  وحدات  مع 

للقتال يف أوكرانيا.
فصحيح أن األيديولوجيا التكفريية اإلسالموية شديدة 
ولكن  يعتنقها،  من  وتعقب  رصد  يستتبع  مما  اخلطورة 
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أيضًا الرغبة يف استخدام السالح واالنخراط يف رصاع مسلح أمر يدعو للقلق والبد من تتبعه ورصده ألنه قد يتطور 
بنسبة كبرية إىل أيديولوجيات راديكالية هتدد االستقرار والسلم يف املجتمعات التي سيعود إليها بعد انتهاء احلرب. 
وربام يؤدي ذلك إيل تنامي طموحاهتم السياسية باستخدام العنف وتوسيع نشاطهم السيايس املسلح سواء يف املجتمع 

حمل الرصاع أو يف جمتمعاهتم األصلية بعد عودهتم.
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مايو 2022 عىل متويل  األمريكي ىف  الكونجرس  وافق 
 40 قيمتها  تبلغ  أوكرانيا  لصالح  عسكرية  صفقة  أكرب 
ورواتب  وصيانة  وتدريب  أسلحة  تشمل  دوالر،  مليار 
عسكريني، بالتزامن مع موافقة اجتامع السبعة الكبار عىل 
20 مليار دوالر أخرى، فضاًل عن حجم األسلحة اهلائلة 
ذلك،  من  العكس  وعىل  الغربية.  القوى  هبا  متدها  التي 
من  املتوسط  املدى  عىل  روسيا  تعاين  أن  املرجح  فمن 
العقوبات املفروضة عىل التسليح وواردات التكنولوجيا 
عىل وجه التحديد، وهو ما يفرس طلب الرئيس الرويس 
 20 ىف  القومي،  األمن  جملس  من  بوتني  فالديمري 
للرقائق  وطني  تصنيع  عرب  بدائل  إجياد   ،2022 مايو 
بشكل  االستريادية  املكونات  إىل  باإلضافة  اإللكرتونية، 
يضاف  العسكري،  التصنيع  عملية  ىف  تدخل  التي  عام 
إىل ذلك، بطبيعة احلال، تراجع القدرة التمويلية ىف ظل 
العقوبات املفروضة عىل مبيعات التسليح الرويس والتي 
تراوحت ما بني 15- 20 مليار دوالر منذ بداية األزمة 
والتي  القرم،  جزيرة  شبه  عىل  سيطرهتا  مع  الغرب  مع 

تضاعفت مؤخرًا.
التصنيع  معادلة  إن  القول  يمكن  السياق،  هلذا  وفقًا 
والتسليح ما بني روسيا والغرب تشهد اختالاًل لصالح 
األخري، وال يعتقد أن األوىل قادرة عىل تقليص الفجوة 
للوصول إىل نقطة التعادل معه ىف عملية التصنيع. فبينام 
تراهن موسكو عىل أن تبدأ ىف إجياد بدائل خالل العامني 
املقبلني، قد ال يكفي ما لدهيا من خمزون ىف االستمرار ىف 
تلك احلرب أو توسيعها ىف أوكرانيا أو خارج حدودها، 

وهو ما يمكن تناوله ىف النقاط التالية.

معضلة التكنولوجيا
لدى روسيا قاعدة تصنيع عسكري واسعة، مكنتها من 
الثاين بعد الواليات املتحدة األمريكية  أن حتتل الرتتيب 
كأكرب منتج للتصنيع العسكري يف العامل، لكن من املتوقع 
أن ترتاجع هذه املرتبة لسنوات بفعل احلرب عىل أوكرانيا. 
كام أن تلك القاعدة قد ال توفر هلا هامش تنويع املنتجات 
االستنزاف ىف  أو  املرتفع  االستهالك  العسكرية، ىف ظل 

إنتاج  يمكنها مضاعفة  لكن  أوكرانيا،  القدرات ىف  تلك 
دبابة   250 نحو  املثال،  سبيل  عىل  تنتج،  إذ  الدبابات، 
ما  خرست  املقابل  ىف  لكنها   »T 72« طراز  من  سنويًا 
وفق  احلرب  ىف  دبابة   500 بمعدل  عامني  إنتاج  يعادل 
ىف  األكرب  املعضلة  ستواجه  أهنا  إال  الغربية.  التقديرات 
مثل  مضاعفتها،  يمكنها  ال  التي  األخرى،  الصناعات 
الصواريخ، وأجهزة االتصاالت واملقاتالت. فعىل سبيل 
املثال، كشف تقرير للمعهد امللكي الربيطاين سبق نرشه ىف 
شهر أبريل 2022 بعد فحص االستخبارات الربيطانية 
لبعض املعدات الروسية أن صاروخ مثل »كاليرب« حيتوي 
عىل 70٪ من مكونات تكنولوجيا أجنبية، كذلك معظم 
أجهزة الراديو، وحتى أجهزه االستشعار التي تدخل ىف 

منظوماهتا الدفاعية.

رهانات صعبة
حتى اآلن، من الواضح أن روسيا ال جتازف باستخدام 
بالتكنولوجيا  تتميز  التي  العسكرية  ملخزوناهتا  هائل 
مع  الصواريخ  استخدام  ىف  نوعت  حيث  الدقيقة، 
»كاليرب«  بني  ما  بدقة  املوجهة  للصواريخ  أقل  استخدام 
صوتية  الفرط  أو  وغريها،  و«اسكندر«  و«أونيكس« 
لكن  »سارمات«.  أو  »كينجال«  مثل   )Hypersonic(
األمر ال يتعلق فقط بتضييق الفجوة التكنولوجية، فوفق 
إىل  روسيا  اجتهت  أوكرانيا،  ىف  الروسية  التسلح  قائمة 
بإنتاج طائرات من دون طيار بحموالت كبرية  االهتامم 
يمكنها محل صواريخ وقذائف موجهة، مثل »ياخوتنيك« 
و«أورالن 10«، عوضًا عن االستخدام املكثف ألسلحة 
إىل إعالن روسيا عن قرب  باإلضافة  املشاة واملركبات، 
إىل  »سارمات«،  صواريخ  من  منظومة   45 إنتاج  بدء 
جانب مقاتالت »SU-57« و»MI 171«، باإلضافة إىل 
ال  هائلة،  تكنولوجيا  تتضمن  التي  الدفاعية  املنظومات 
سيام ىف وحدة التحكم ىف املنظومة، وهو ما يزيد الطلب 

عىل الرقائق اإللكرتونية والتكنولوجيا بشكل عام.
عىل هذا النحو، من املتصور أن لدى روسيا أربعة خيارات 
صعبة: أوهلا، احلصول عىل واردات لتعويض الفجوة من 

أثر العقوبات الغربية على الصناعات الدفاعية الروسية فى زمن الحرب
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توجه  لدهيا  األمريكية  املتحدة  الواليات  لكن  الصني، 
التي  التكنولوجيا  إىل  الوصول  من  األخرية  ملنع  حاليًا 
الصناعات  تطوير  عملية  ىف  األخرى  هى  تستخدمها 

العسكرية.
مدنية  بواجهات  ومهية  برشكات  االستعانة  وثانيها، 
كانت  حيلة  وهى  التكنولوجيا،  تلك  عىل  للحصول 
تلجأ إليها عرب 6 دول معظمها أوروبية، لكن العقوبات 
الغربية تواصل العمل عىل تعقب سالسل التوريد ومنها 
تم  وبريطانيا  وفرنسا  أملانيا  ىف  رشكات  وجود  اكتشفت 
جتميد أعامهلا، وحتى اهلند أيضًا أصبحت مقيدة ىف توريد 
صفقات تكنولوجية لروسيا، بعد أن أوقفت أكرب صفقة 

تسلح مع روسيا.
عليها  تسيطر  التي  املناطق  ىف  مصانع  تشغيل  وثالثها، 
إىل  أقرب  عسكري  تصنيع  قاعدة  متثل  التي  أوكرانيا  ىف 
تسعى  األوكرانية  السلطات  لكن  الروسية،  املدرسة 
فقد  املصانع،  من  العديد  إىل  الوصول  دون  احليلولة  إىل 
أوقف أحد املصانع ىف أوديسا التي مل تسيطر عليها روسيا 

بعد.
ورابعها، التصنيع املحيل، وهو خيار، كام سلفت اإلشارة، 
قد ال يلبي االحتياجات ىف الزمن املطلوب، باإلضافة إىل 
يكون  ال  قد  الذي  الدقة  عامل  إىل  االفتقار  احتامالت 

باجلودة نفسها.
من  ستستفيد  أوكرانيا  فإن  ذلك،  من  العكس  عىل 
اإلغراق  حد  إىل  تصل  تكاد  التي  الغربية  اإلمدادات 
اإلشكاليات،  بعض  ستواجه  أيضًا  لكنها  باألسلحة، 

ومنها عىل سبيل املثال:
األمريكية،  التسلح  تقارير  وفق  اإلنتاج:  مضاعفة   -1
بالنسبة لـ«كارتل« اإلنتاج  فإن احلرب قد تصبح ربحية 
اإلدارة  إىل  األقرب  بات  الذي  األمريكي  العسكري 
هذا  وسيستفيد  منها،  بالغ  باهتامم  وحيظى  األمريكية، 
عليه  وافق  الذي  املبلغ  بنصف  األقل،  عىل  »الكارتل«، 
ضغوطًا  تواجه  اإلدارة  لكن  األمريكي.  الشيوخ  جملس 
دافع  عىل  الكلفة  تلك  حتميل  منها  آخر،  نوع  من 

الرضائب، بام يفرضه من تداعيات سياسية قد تواجهها 
انتخابات  مع  سيام  ال  القريب،  املستقبل  ىف  اإلدارة 
يتوقف عىل صفقات  أن األمر ال  النصفي. إال  التجديد 
ىف  األمريكي  االنخراط  كلفة  عىل  بل  فقط،  التسلح 
احلرب ولو بطريقة غري مبارشة، إذ تكشف استطالعات 
املبارشة  للمشاركة  واضح  رفض  عن  األمريكية  الرأى 

وخروج قوات للمشاركة ىف حرب خارجية.
اإلنتاج،  مضاعفة  ىف  حتٍد  أيضًا  هناك  أخرى،  ناحية  من 
اإلمكانيات  توفر  بفارق  لروسيا،  بالنسبة  احلال  هو  كام 
لوكهيد  رشكة  تقوم  املثال،  سبيل  فعىل  التكنولوجية. 
بإنتاج نحو ألف وحدة   )Lockheed Martin( مارتن
وهو  سنويًا،   )Javelins( »جافلني«  منظومات  من 
الصادرات  أن  ومع  بكثري.  املطلوبة  التوريدات  من  أقل 
كبري،  حد  إىل  أثرت،  ألوكرانيا  السابقة  األمريكية 
وحدة   200 حجز  )يفرتض  األمريكي  املخزون  عىل 
الدفاع األمريكية وتصدير ما يقارب 800  الحتياجات 
الزيادة  حال  ىف  حتى  اإلنتاج  كافة  توجيه  فإن  منها(، 
إىل  وحدة(-   1500( احلايل  اإلنتاج  نصف  بمقدار   -
اخلارجية،  التعاقدات  جتميد  سيتم  أنه  يعني  أوكرانيا 
أمدت كييف بمخزون كبري  التي  الناتو  خاصة مع دول 
أمر  تعويضها عنها، وهو  انتظار  األسلحة وىف  تلك  من 
لن يكون ىف صالح تلك الرشكات. وىف املقابل، يبدو أن 
 »TOW« هناك بدائل حمدودة منها توريد صواريخ مثل

لكن املالحظ أنه ال جيري الرتكيز عىل هذا البديل كثريًا.
منظومات  شكلت  األفغانية:  التجربة  شبح   -2
ىف  األفغانية  احلرب  ىف  حاساًم  سالحًا   »Stinger«
تسميهم  كانت  من  محلها  عندما  السوفيتي  االحتاد  زمن 
سهولة  هناك  وكانت  األفغان«،  »املجاهدين  واشنطن 
واشنطن  تتمكن  مل  لكن  التدريب،  عمليات  ىف  ورسعة 
األفغان،  من  املطاف  هناية  ىف  األسلحة  تلك  مجع  من 
األمريكية  املتحدة  الواليات  غزو  مع  الحقًا  وأصبحت 
بندقية  بمثابة   2001 سبتمرب  هجامت  بعد  ألفغانستان 
املخاوف  أثريت هذه  وقد  لتصوب ىف وجهها.  صنعتها 
حتى ىف جملس الشيوخ األمريكي، خاصة وأن واشنطن 
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ال تعلم عىل وجه الدقة إىل من يصل هذا السالح، أو ما 
تقارير  هناك  وأن  خاصة  األخري«،  بـ«املستخدم  يعرف 
أفادت   Small Arms Survey مثل  دولية متخصصة 
بعد  التي منحت ألوكرانيا  بأن قدرًا كبريًا من األسلحة 
القرم فقدت أو هنبت يف ظل عمليات فساد هائلة  أزمة 
الئحة  عىل  متقدمة  مرتبة  حتتل  التي  األخرية،  داخل 
األخري  املستخدم  يكون  قد  وبالتاىل  الدولية،  الفساد 
بعض  عن  ناهيك  أوكرانيا،  ىف  جديدة  »طالبان«  هو 
اإلشارات التي أثارها نواب بأن املافيا الروسية نفسها قد 

تكون »مستفيدًا أخريًا« منها أيضًا.

3- متطلبات التشغيل: بطبيعة احلال، هناك قائمة طويلة 
ومل  أوكرانيا،  إىل  واشنطن  ستوردها  التي  األسلحة  من 
أو   »Stingers«و  »Javelins«بـ يتعلق  األمر  يعد 
 »Switchblade« مثل  طيار  دون  من  الطائرات  حتى 
إىل  سيحتاج  منها  فالبعض   ،»Phoenix Ghost«و
إىل  سيحتاج  اآلخر  والبعض  التدريب،  من  فرتات 
سيتعني  وبالتايل   ،»M 777« هاوتزر  مثل  دورية  صيانة 
بمقاولني  االستعانة  الغربيني  وحلفائها  واشنطن  عىل 
آخرين هلذا الغرض خارج أوكرانيا، لكن داخل األخرية 

ستكون هناك صعوبات ىف استكامل هذه الدورة. 

الرويس  الطرفني  من  كاًل  أن  املتصور  من  األخري،  ىف 
ىف  هائلة  وتعقيدات  حتديات  وجود  يتقاسامن  والغريب 
ظل استمرار احلرب الروسية ىف أوكرانيًا. األمر اآلخر، 
الطرفان  خيوضها  التي  التسلح  سباقات  بنهج  يتعلق 

الرويس واألمريكي عىل هامش تلك احلرب، مع الوضع 
ىف االعتبار أن الكلفة ال يتحملها طرف واحد بل أيًضا 
يتقاسمها الطرفان، بل يمكن القول إنه عىل عكس الشائع 
بأن روسيا ستتحمل كلفة اقتصادية أكرب، فإن »الناتو« هو 
الفاتورة، ففى األخري  من يتحمل القدر األكرب من هذه 
مليون   900 قرابة  إىل  روسيا  لدى  احلرب  كلفة  تصل 
للقوى  بالنسبة  لكن  تقدير،  أقىص  عىل  الشهر  ىف  دوالر 
الغربية قد تصل إىل متوسط يتجاوز املليار دوالر شهريًا 
)الواليات املتحدة األمريكية وحدها مولت أكثر من 3 

مليار دوالر خالل األشهر الثالثة األوىل للحرب(.

ىف املقابل، فإن كلفة القيود عىل موسكو قد تكون األكرب 
إن مل تتمكن من إجياد بدائل كفيلة بسد فجوة التسليح، ال 
الوضع  مع  التكنولوجية،  باالحتياجات  يتعلق  فيام  سيام 
ىف االعتبار أنه ال يمكن التقليل من قدرات روسيا ىف هذا 
اجلانب ىف ظل االنتقادات من جهة أو السخرية من جهة 
أخري من تطلع روسيا للقيام هبذا الدور، لكن سيتعني 
عليها قطع شوط كبري ىف عمليات التصنيع والتجريب. 
روسيا  عىل  سيتعني  ربام  النوع،  هذا  من  ضغوط  وحتت 
وقف متددها خارج إقليم الدونباس أو عىل األقل التمدد 
يتعني  املقابل،  وىف  اجلنويب.  الساحل  يف  حمدود  بشكل 
عىل الدول الغربية يف إطار تعاملها، وفق سياسات ردع 
دفاعي ىف أوروبا ضمن الرتتيبات الدفاعية اجلارية، أن ال 
تستفز روسيا جلرها خارج احلدود األوكرانية أو تفرض 
هتديدًا عليها بشكل قد يدفعها إىل مغامرات غري حمسوبة 

أكثر مما عليه الوضع احلايل.



كيف سيحدُث االنتقاُل فى النظاِم العالمى؟

د. وحيد عبدالمجيد  
مستشار   مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية

ثالًثا: تداعيات  األزمة الروسية - األوكرانية 



84

ال  فيه  سيحدث  الذى  والتغيري  العاملى  النظام  حديث 
ينقطع منذ بدء اهلجوم العسكرى الروسى ضد أوكرانيا 
وضعت  عندما  بأشهر  وقبله   ،2022 فرباير   24 ىف 
موسكو عىل احلدود قوات حُتشد عادًة ألغراض قتالية. 
الغربى  الفعل  ورد  اهلجومى،   الروسى  السلوك  يوحى 
العاملى  النظام  ىف  تغيري  إىل  يتوقون  ممن  لكثري  الدفاعى، 
بأن هذا التغيري اقرتب، أو بات وشيًكا، أو لعله بدأ فعاًل.

وهلذا يثري ما حيدث ىف أوكرانيا وحوهلا أسئلة عن نتائج 
منذ  أوروبا  ىف  كبرية  حرب  أول  شن  عىل  روسيا  إقدام 
انتهاء احلرب العاملية الثانية، وعام إذا كان العامل يتجه إىل 
النظام  أصبح  وهل  القوى،  عالقات  ىف  جوهرى  تغيري 
وشيًكا،  التعدد  هذا  بات  أو  األقطاب،  متعدد  العاملى 

وغريها.

وهى كلها أسئلة مهمة. ولكن السعى إىل إجابات عنها 
يبدأ بسؤال البد، من الناحية املنهجية، أن يسبقها وهو: 
الراهن؟ وقد  العاملى  النظام  االنتقال ىف  كيف سيحدث 
وليس   ،Transition انتقال  تعبري  استخدام  فضلُت 
للتفكري  أطرُحها  فرضية  من  انطالًقا   ،Change تغيرًيا 
وهى  االنحيازات،  عن  بمنأى  موضوعًيا  وبحثها  فيها 
داخله،  من  العاملى  النظام  ىف  جتديد  حدوث  احتامل  أن 
ميثاق  ىف  عليها  املنصوص  األساسية  قواعده  إطار  وىف 
األمم املتحدة مع بضع إضافات حمتملة ىف االجتاه نفسه، 
هذه  حتدى  وبواسطة  بالكامل  تغيريه  احتامل  يفوق  ربام 
فيه  الكمى  التطور  احتامل  وأن  بعضها،  أو  القواعد 
-بالتاىل- قد يكون أكرب من احتامل التغيري النوعى، وأن 
احتامل حدوث التجديد عىل هذا النحو اعتامًدا عىل قوة 
النموذج ربام يكون أوفر من احتامل تغيري استناًدا عىل قوة 

السالح.

وتعبري االنتقال، الذى ينطوى بطابعه عىل تدرج، أقرب 
التى يمكن أن نصوغها مبدئًيا  إىل طبيعة هذه الفرضية، 
تقدمه  الذى  اجلديد  النموذج  قوة  ازدادت  كلام  كالتاىل: 
الصني وجاذبيته، قل تأثري القوة العسكرية ىف التفاعالت 

املؤدية إىل جتديٍد ىف النظام العاملى.

نطمح  أن  بدون  الفرضية،  هذه  ىف  التفكري  نبدأ  ولكى 
إىل سرب أغوارها بشكل كامل ىف مقالة هتدف أساًسا إىل 
طرحها واحلث عىل البحث فيها، حيسن أن نعود قلياًل إىل 
تاريخ غري بعيد إللقاء نظرة رسيعة عىل اخلطوط العامة 
فيه،  حدث  الذى  والتغيري  العاملى،  النظام  لتطور  جًدا 
ىف  النظام  هذا  ظهر  حني  عرش  التاسع  القرن  أوائل  منذ 
صورته احلديثة، قبل أن ُيسمى هبذا االسم، وحتى أواخر 
القرن العرشين بعد االنتقال من نظام عاملى ثنائى القطبية 
أخرى،  قوى  من  األكرب  القوة  أو  األوىل  القوة  نظام  إىل 
وليس نظام القطب األحادى بخالف ما بدا أنه سيكون 
فور تفكك االحتاد السوفيتى السابق ومعسكره، ولكن مل 
يمض عقد من الزمن حتى تبني أن هذا الذى بدا مل يكن 

هو الذى حيدث ىف الواقع.

مرحلُة التحوِل ىف النظاِم العاملِى بقوِة السالح
كان رضوررًيا أن هُتزم  فرنسا النابليونية عسكرًيا، وتنتهى 
حروهبا التى امتدت ىف الفرتة بني 1798 و1814، لكى 
تنضج الظروف لتأسيس نظام عاملى حديث عىل أساس 
تعاقدى ىف مؤمتر فيينا )سبتمرب 1814 - يونيو 1815(، 
األوروبية  الدول  ووقعتها  عنه  متخضت  التى  واملعاهدة 
ىف  أساسية  مبادئ  املعاهدة  تلك  أرست  فقد  الكربى. 
وعدم  الدول،  سيادة  واحرتام  القوى،  توازن  مقدمتها 
قيام أى منها بتهديد األخرى، وحرية املالحة ىف األهنار 

الدولية وغريها.
وكان مؤدى ذلك احلدث غري املسبوق ىف تاريخ العالقات 
الدولية قيام نظام عاملى متعدد القوى أو األقطاب، بدون 
تفاوت  ثمة  بقى  إذ  تساوهيا بشكل كامل،  يعنى هذا  أن 
فكانت  ُأرسيت.  التى  باملبادئ  حمكوم  ولكنه  بينها، 
بعد  الصناعية  الثورة  إىل  غريها  ستسبق  التى  بريطانيا، 
قليٍل من ذلك املؤمتر، أقوى. ولكن املسافة كانت قصرية 
والنمسا  فرنسا  مثل  أخرى،  أوروبية  دول  وبني  بينها 
وبروسيا )أملانيا الحًقا( وروسيا. كام مل تكن املسافة بعيدة 
التى  وحدهتا  إكامل  عقب  إيطاليا  مثل  أخرى  دول  عن 
وكذلك  وبلجيكا،   ،1870 عام  حتى  تدرجيًيا  حدثت 

كيف سيحدُث االنتقاُل فى النظاِم العالمى؟
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أو  القوى  تعدد  نظام  ولكن  أوروبا.  خارج  اليابان 
ق السالم الذى كان مأمواًل، إذ اندلعت  األقطاب مل حُيقَّ
تراكمت  توترات  التالية حروب عدة خلقت  العقود  ىف 

حتى بات الوضع مهيئًا ألول حرب عاملية.

الدول  حاولت  حتى  املهولة  احلرب  تلك  انتهت  أن  وما 
مؤمتر  إىل  العاملى  النظام  بناء  إعادة  فيها  املنترصة  الكربى 
تارخيى ثان )بعد مؤمتر فيينا( ُعقد ىف فرساى عام 1919. 
والدولة  أملانيا  معاقبة  عن  فضاًل  املؤمتر،  ذلك  وأسفر 
عصبة  هى  مسبوقة  غري  جديدة  آلية  إجياد  عن  العثامنية، 
املفكر  بمثله  حلم  دوىل  تنظيم  بداية  كانت  التى  األمم 
األملانى إيامنويل كانط مبكًرا جًدا ىف كتابه )السالم الدائم 
- رؤية فلسفية( الصادر عام 1795، والذى نقله د. عثامن 

أمني إىل العربية حتت عنوان )مرشوع للسالم الدائم(.

دفعت  أملانيا  ضد  ُفرضت  التى  العقوبات  قسوة  لكن 
أكثر  وصار  الصدارة،  إىل  فيها  املتطرف  القومى  التيار 
تطرًفا بقيادة أدولف هتلر الذى قاد العامل إىل حرب عاملية 
ىف  فشل  ولكنه  سابقتها،  من  رضاوة  أكثر  كانت  ثانية 

حتقيق التغيري الذى أراده.

مرحلة التحول ىف النظام العاملى بقوة النموذج
إلحداث  سعًيا   1939 عام  احلرب  النازية  أملانيا  شنت 
هتلر،  تصوره  ما  وفق  حقوقها  بموجبه  تستعيد  تغيري 
فعاًل  التغيري  وحدث  العاملى.  النظام  قمة  إىل  وترفعها 
متاًما  خمتلف  اجتاه  ىف  ولكن  احلرب،  هذه  بواسطة 
الواليات  التحاق  ألن  خاضوها،  ممن  أى  يتوقعه  مل 
ىف  كام  مسارها،  ىف  نوعًيا  حتواًل  أحدث  هبا  املتحدة 
املحورى  الدور  مع  بالتوازى  الدولية،  القوى  موازين 
التوسع  مواجهة  ىف  آنذاك  السوفيتى  االحتاد  لعبه  الذى 
األملانى خالل احلرب، ودخول قواته بلداُنا عدة ىف رشق 
أوروبا ووسطها، وهو ما صار أساًسا لتقاسم النفوذ مع 
الواليات املتحدة.  فلم متض سنوات قليلة حتى تبني أن 
املتحدة  الواليات  عىل  اعتمدتا  اللتني  وفرنسا،  بريطانيا 
ىف  أخذتا  أوروبا،  ىف  كام  فيهام،  احلرب  دمرته  ما  إلعامر 

واالحتاد  املتحدة  الواليات  صعود  مقابل  ىف  الرتاجع، 
السوفيتى إىل قمة النظام العاملى.

وكانت تلك هى املرة األخرية التى حدث فيها تغيري ىف 
التى ظلت هى  العسكرية،  القوة  العاملى بواسطة  النظام 
فقد  الطويل،  تارخيه  عرب  العامل  ىف  حدث  حتول  كل  أداة 
الكربى  القوى  تكلفة أى حرب بني  املتبادل  الردع  رفع 
التى متلك أسلحة نووية، ألن نتيجتها دمار شامل فعاًل، 

وليس جمرد اسم ُأطلق عىل هذه األسلحة.
مل تتحول احلرب الباردة رغم شدهتا إىل ساخنة، وجلأت 
القوتان اللتان تصدرتا النظام العاملى عىل وكالء، فانترش 
لكن  العامل.  من  خمتلفة  أنحاء  ىف  بالوكالة  احلرب  نمط 
زاهية  صورة  تقديم  عىل  اعتمدت  املتحدة  الواليات 
األمريكى«،  »احللم  عليه  ُأطلق  فيام  العامل،  ىف  انترشت 
االحتاد  ضد  الرصاع  إدارة  ىف  األساسية  األداة  لتكون 
السوفيتى، وجعلت قوهتا الناعمة أساًسا لنموذج اعتمد 
عىل احلرية والديمقراطية واملواطنة، وجمال  عام مفتوح، 
الثقافية،  للقوة  متعددة  ومصادر  منفتح،  حياة  ونمط 
وتوفري فرص العمل والكسب وحتقيق الذات، واالرتقاء 
العلمى  البحث  ىف  قفزات  وحتقيق  التعليم،  بمستوى 
صارت  حتى  النموذج  هذا  شهرة  وذاعت  واالبتكار. 
الشعوب ىف  متزايدة من  لقطاعات  بعض مالحمه جاذبًة 

االحتاد السوفيتى والدول املتحالفة معه.
وبرغم أن سباق التسلح أثر ىف النتيجة التى انتهت إليها 
للواليات  النموذج  قوة  أتاحت  فقد  الباردة،  احلرب 
الذى  السوفيتى  االحتاد  من  أكرب  إمكانات  املتحدة 
عجز  الذى  الوقت  ىف  اقتصاده،  التكلفة  تلك  أضعفت 
القوميات  مشكلة  حل  عن  األحادى  السياسى  نظامه 
حرية  من  معقول  قدر  غياب  ىف  معاجلتها  يصعب  التى 
مناسب  ومناخ  القوميات،  هذه  من  كل  عن  التعبري 
الواليات  ىف  احلال  بخالف  بينها،  اإلجيابى  للتفاعل 
املتحدة التى متكن النظام التمثيىل فيها من دمج األقليات 
اإلثنية بدرجات متفاوتة، واحلد من أزمة العنرصية ضد 
ىف  جزئى  تقدم  وحتقيق  أفريقى،  أصل  من  األمريكيني 

التعامل معها بدًءا من ستينات القرن املاىض.
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وهكذا حدث انتقال سلس ىف النظام العاملى اعتامًدا عىل 
وبعد  واحدة.  طلقة  وبدون  األمريكى،  النموذج  قوة 
تبني  أمريكية،  هيمنة  باجتاه  يمىض  النظام  هذا  أن  بدا  ما 
القوة  إىل  أقرب  وضع  ىف  صارت  املتحدة  الواليات  أن 
وخاصًة  األحادى،  أو  الواحد  القطب  إىل  منها  األوىل، 
تؤتى  الصني  ىف  الضخمة  التنمية  عملية  بدأت  أن  بعد 
ثامرها تدرجيًيا مع هناية القرن املنرصم، ورشعت روسيا 
بدًءا من منتصف العقد األول ىف القرن احلاىل ىف التطلع 
ما  أدوار  وتنامى  منه،  شيًئا  أو  فقدته،  ما  استعادة  إىل 

صارت ُتعرف بالقوى الصاعدة.

مستقبل النظاِم العاملِى بنَي قوِة السالِح وقوِة النموذج
كان من سامت النظام العاملى الذى نتج عن انتهاء احلرب 
من  املتحدة  الواليات  متكن  عدم  عن  فضاًل  الباردة، 
مثل  جديدة  استقرار  عدم  عوامل  ظهور  بقمته،  التفرد 
تنامى اإلرهاب وازدياد التهديدات املرتتبة عليه، ومجوح 
الذى وصل  السياسة األمريكية ىف رد فعلها عىل خطره 
الصني  العالقات مع  إدارة  قدرهتا عىل  قلبها، وعدم  إىل 
الصاعدة بطريقة خاٌلقة، وحتول روسيا إىل قوة مراجعة 
شديدين  وغضب  استياء  طاقة  تدفعها    Revisionist
فقط،  السابق  السوفيتى  لالحتاد  حدث  ما  بسبب  ليس 
ولكن ملا تعرضت له ىف الفرتة التالية أيًضا. وبفعل هذه 
ُيثار  التى  النقطة  إىل  النظام  وصل  وغريها،  املؤثرات، 
النظامني  من  أقرص  وقت  ىف  بعده  عام  السؤال  عندها 
السابقني، اللذين استمر أحدمها )التعددى( قرًنا كاماًل، 

والثانى )الثنائى( ما يقرب من نصف القرن.

وصار هذا السؤال أكثر إحلاًحا اليوم ىف ضوء نشوب أول 
حرب كبرية ىف أوروبا منذ انتهاء النظام الثنائى القطبية. 
إىل  العامل  ويعود  نفسه،  التاريخ  يكرر  أن  يمكن  فهل 
مرحلة تغيري النظام العاملى بالقوة العسكرية، التى تعنى 
التى صارت قوة  املرحلة  النووية، وكأن  القوة  املرة  هذه 
النموذج فيها هى العامل الرئيسى ىف التغيري مل تكن، أو 

كأهنا كانت »مجلة اعرتاضية« يمكن التغاىض عنها؟

النظام  وحتى إذا كان األمر كذلك، فكيف يمكن تغيري 
أسلحة  وجود  ىف  املرة  هذه  العسكرية  بالقوة  العاملى 
نووية يمكن أن تدمر العامل بام ومن فيه، وهل تبقى أمهية 
لرصاع عىل هذا النظام ىف ظل دمار شامل سيلحق بالعامل 

ويصعب ختيل املدى الذى يمكن أن يبلغه؟

باألسلحة  واستهنا  ذلك،  من  أبعد  مضينا  إذا  وحتى 
هناك  أن  وختيلنا  شأهنا،  من  نا  هوَّ أو  ودمارها،  النووية 
فيها هذه األسلحة سيتصدر  ُتستخدم  منترًصا ىف حرب 
يلوح  ملن  سريضخ  العامل  أن  تصورنا  أو  العاملى،  النظام 
التسليم  النووية ليضعه بني خيارى  باستخدام األسلحة 
له، أو املغامرة بحرب إفناء الكون، أفال يعنى هذا أنه قد 
يصري ىف إمكان أٍى من أعضاء النادى النووى أن يسعى 

إىل تغيري هذا النظام متى يشاء؟

يبدو  هل  هو:  السياق،  هذا  ىف  منطقًيا  التاىل  والسؤال 
ممكًنا  العسكرية  بالقوة  العاملى  النظام  تغيري  احتامل 
عنارص  من  يملك  ال  من  استخدمها  إذا  حتى  حًقا، 
ىف  نأخذ  حني  وخاصًة  غريها،  للدولة  الشاملة  القوة 
رسيع  بتقدم  يشى  الدولية  العالقات  واقع  أن  احلسبان 
قصة  عىل  اعتامًدا  العامل،  قمة  إىل  الطريق  ىف  للصني 
نموذج  وعىل  هلا،  مثيل  ال  اقتصادى-اجتامعى  نجاح 
جديد آخذ ىف التطور وقابل ألن يكون جاذًبا مع بعض 
الذى  الوقت  فيه خالل عدة سنوات، ىف  اإلصالحات 
تضعف جاذبية النموذج األمريكى، عىل نحو يمكن أن 
جيعل الدولتني متعادلتني تقريًبا ىف قوة النموذج وقدرته 

عىل التأثري؟

عىل  لالهتامم  أكثر  تركيًزا  التطور  هذا  يفرض  وأال 
قبل  يتجه  كان  العامل  أن  وهو  أقرب،  يكون  قد  احتامٍل 
احلرب الروسية عىل أوكرانيا صوب نظام ثنائى القطبية 
بجوار  املرة  هذه  الصني  وجود  مع  ولكن  ثانية،  مرة 
الواليات املتحدة ىف قمته، وتقدمهام  بمسافة معتربة عىل 
األوروبى  مثل روسيا واالحتاد  الكربى األخرى  القوى 
من  ستتمكن  التى  الصاعدة  القوى  وبعدها  واليابان، 

مواصلة الصعود؟

كيف سيحدُث االنتقاُل فى النظاِم العالمى؟
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هذه  جتاه  كبري  حد  إىل  املحايد  الصني  موقف  يدل  وأال 
ليست  أهنا  عىل  روسيا،  مع  اصطفافها   وعدم  احلرب، 
تغيرٍي   لتحقيق  العسكرية  القوة  استخدام  ىف  مصلحة  هلا 
وأهنا  إليه،  الطريق  ىف  طوياًل  شوًطا  بالفعل  قطعت 
تستطيع بلوغ هدفها من داخل النظام العاملى، وليس عن 
ماقاله  ما  أهم  من  ُيستفاد  ما  هذا  وأليس  تغيريه؟  طريق 
وزير خارجيتها وانج يي، ىف مؤمتر صحفى عقده ىف 7 
مارس 2022، وهو أن الصني حتافظ عىل النظام العاملى، 
التنمية املستدامة والتعاون والسالم  وتعمل لتدعيم قيم 
عىل  وحترص  باحلوار،  النزاعات  وحل  الثقة  وتعزيز 
كتل  بني  مواجهات  بدون  العاملى  االقتصاد  ىف  االنفتاح 

ىف العامل؟
وأال يعنى هذا عدم صواب النظر إىل الصني بوصفها قوة 
بخالف  احلاىل،  العاملى  للنظام   Revisionist مراجعة 
قوة  الصني  تكون  كيف  ثم  روسيا؟  إىل  بالنسبة  احلال 
مراجعة، وهى املستفيد األول من هذا النظام، الذى حُترز 
األكرب،  التجارية  القوة  باتت  إذ  مستمًرا،  تقدًما  ظله  ىف 
واملصدر األهم لإلقراض العاملى، إىل جانب حتوهلا ملركز 
معادلة  من  اقتصادها  حجم  واقرتب  لالبتكار،  عاملى 

االقتصاد األمريكى؟  وأليس األرجح منطقًيا أن تواصل 
هذا املنهج ملا حيققه من نتائج آخذة ىف الرتاكم ما مل حتدث 
مفاجأة قد ترتبط بتفاعالت داخلية أو إقليمية، وتؤدى إىل 
اختالف ىف املعطيات احلالية واملتوقعة ىف الفرتة القادمة؟ 
أو غريها  تشنها روسيا  بالتاىل ألى حرب  يمكن،  وهل 
املنهج الذى جيعلها موضع ثقة  تثنى الصني عن هذا  أن 
اجلميع تقريًبا )استخدم ُمنسق السياسة اخلارجية لالحتاد 
من  هبا  موثوق  »دولة  عبارة  بوريل  جوزيف  األوروبى 
مجيع األطراف« ىف سياق حديثه، الذى ُنرش ىف صحيفة 
البايبس اإلسبانية ىف 4 مارس 2022، عن أهنا التى قد 

تستطيع القيام بدور الوسيط لوقف احلرب(؟

الرابح  الصني  تكون  أن  هكذا،  واحلال  متوقًعا،  وأليس 
املتحدة  الواليات  أوكرانيا، وتليها  األول من احلرب ىف 
التى ُيرجح أن تكون خسائرها أقل من روسيا واالحتاد 

األوروبى؟

هذا غيض من فيض أسئلة يتعني أن نطرحها عىل أنفسنا 
عند اختبار الفرضية التى بدأنا هبا هذه املقالة، وربام نجد 

ىف ثنايا بعضها إجابات عنها.
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